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Jurema é árvore espinhosa e encantada, cujo 
encanto provém de inúmeras tradições indígenas e 
atravessa tradições cristãs e rituais afro-brasileiros. 
Produtos elaborados de suas partes vegetais curam 
o corpo material e abrem passagens no corpo espiri-
tual. É palavra indígena que persistiu viva, usada na 
língua portuguesa do Brasil, nomeadora de corpos 
humanos e inumanos, materiais e espirituais, como 
a Cabocla Jurema. É também nome dado à mata, à 
floresta como um todo.

É palavra usada para nomear uma tarefa difícil, 
trabalhosa ou extenuante. Traça o feminino como 
força persistente em meio à destruição e ao aban-
dono. Árvore da caatinga, é símbolo de resistência 
em um ambiente árido. Juremal é um lugar sagrado, 
cuidado e cultuado. 

Nomear JUREMA esta coleção convoca todos es-
tes sentidos e forças ancestrais para estarem junto 
das publicações sob seu selo, bem como adiciona 
a eles a perspectiva contemporânea de entender os 
direitos humanos como direitos ambientais.
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A Dione Silva  

Sou Negro 
meus avós foram queimados 
pelo sol da África 
minh’alma recebeu o batismo dos tambores atabaques, gonguês e agogôs 

Contaram-me que meus avós 
vieram de Loanda 
como mercadoria de baixo preço plantaram cana pro senhor do engenho novo e fundaram o
primeiro Maracatu. 

Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi 
Era valente como quê 
Na capoeira ou na faca 
escreveu não leu o pau comeu 
Não foi um pai João humilde e manso 

Mesmo vovó não foi de brincadeira 
Na guerra dos Malês 
ela se destacou 

Na minh’alma ficou 
o samba 
o batuque 
o bamboleio 
e o desejo de libertação 





Apresentação







Wenceslao Machado de Oliveira Jr.
Coordenador Geral de Cultura da diretoria de Cultura-dCult/ProeC

Tradições e lutas
Encontros com uma universidade re-existente

Wenceslao Machado de Oliveira Jr.
COORDENADOR GERAL DE CULTURA DA DIRETORIA DE CULTURA-DCULT/PROEC



21

Agradeço a presença negra e sorridente 
da Renata Soares da Luz durante todo 
o processo de organização deste livro.

Um retrato,
Um espelho.

Um rosto,
Um outro rosto.

Quantas faces de si em si mesma?

Beatriz Nascimento, 
no livro Todas (as) distâncias. 

Se o tempo é a dimensão da sequência
e da mudança, 

o espaço é a dimensão da coexistência
e da multiplicidade.

 
Doreen Massey,

no ensaio A mente geográfica. 

Iniciar a apresentação deste segundo livro Casa 
dos Saberes Ancestrais com estas epígrafes é 
um modo de trazer para o seio dele a dimensão 

do feminino em associação com o espaço, o território, 
o chão não somente como ventre fértil e fertilizável, 
mas sobretudo como suporte para os pés, para os 
corpos ficarem de cabeça erguida. 

As mulheres têm sido, em grande medida, o chão 
para as tradições e memórias de ancestralidades di-
versas: africanas, quilombolas, indígenas, caiçaras, 
ribeirinhas, amazônicas... Elas, mulheres e ancestra-
lidades, atuam como passagens entre as vidas coe-
xistentes num mesmo lugar, humanas e não humanas; 
vidas diferentes que, ao interagirem, produzem mais 
diferença. A vida prolifera na e como multiplicidade 
e se revela em uma diversidade infinita de rostos, a 
maior parte deles não humana, ainda que sejam pas-
síveis de os vermos espelhados nos rostos humanos. 

Este livro se pretende território para esses ros-
tos e seus espelhamentos vários, assim como se faz 
chão para as histórias de alguns deles. Autoras e au-
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tores, entrevistadoras e entrevistadores, entrevista-
das e entrevistados emprestam seus rostos e seus 
espelhos para compor esta obra. Nas suas palavras, 
e nas entrelinhas que se abrem entre elas, é onde vi-
cejam as sabedorias ancestrais aqui presentes. Elas 
são semeadas, crescem, florescem e frutificam em 
meio às suas histórias pessoais. 

Qualquer história é composta por lutas. A história 
ocidental é repleta delas em todas as escalas e em 
todos os lugares. A expansão colonizadora fez com 
que não haja ponto na superfície do planeta onde al-
guém não tenha sido morto, ferido ou aprisionado, de 
ou para onde alguém não tenha fugido ou se escondi-
do. Oceanos e continentes foram e são atravessados 
por lutas, conquistas e resistências. 

O mar de palavras que compõe este livro – seria 
sempre o mesmo mar que compõe todos os livros? 
– também é atravessado por lutas, conquistas e re-
sistências. Se vivenciamos séculos e sociedades 
onde somente os vencedores contaram as suas 
conquistas, faz algumas décadas e movimentos 
que os ditos vencidos conquistaram, com muita 
luta, possibilidades de contar suas histórias de re-
sistências e conquistas. Eles também venceram e 
se apresentam agora como pessoas e povos que 
re-existiram. 

Em meio aos muitos povos humanos que atual-
mente re-existem porque resistiram por séculos ao 

desaparecimento, emergem povos minerais, povos 
vegetais, povos aéreos e aquáticos, povos imateriais.

vIver Os mIsTÉrIOs
Todos estes povos povoam nossos corpos humanos. 

Neles se manifestam, de modos mais ou menos explí-
citos, muitos dos coletivos 
que nos chegam de outras 
vidas que coexistem com 
as vidas humanas. Como 
escreve o pensador Norval 
Baitello Junior, “o corpo 
encerra em si uma histó-
ria muito mais profunda e 
abrangente do que aquela 
que nossa memória cere-
bral pode abranger” (2012, 
p. 10). É de nossos corpos 
que emergem os sonhos, como sabedoria misteriosa. 

A Casa dos Saberes Ancestrais é um sonho que 
vem sendo sonhado junto faz algum tempo e, como 
tal, ela já está aí, pairando, imiscuindo-se em nosso 
dia a dia universitário, preparando o terreno para vir a 
ser um lugar para seguirmos sonhando juntos os mui-
tos modos de sonhar que se cruzam na universidade: 
ocidentais, africanos, orientais, ameríndios... Sonhos 
que chegam do passado, sonhos que chegam como 
mensagens, sonhos que revelam pesadelos, sonhos 
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que projetam o futuro, sonhos que se repetem, so-
nhos que nos conectam com o outro e com os outros, 
sonhos que instauram um presente... ancestral.

Os saberes ancestrais não provêm somente das 
vidas que nós ocidentais pensamos serem humanas. 
Eles nos chegam de todas as formas de vida que 

estão entre nós ou esti-
veram antes de nós onde 
agora estamos: vidas mi-
nerais, vidas vegetais, vi-
das animais, vidas espiri-
tuais, vidas... que incluem 
aqueles que muitas vezes 
designamos como mor-
tos. A sabedoria ancestral 
nos aponta que não há 
morte, mas vida em varia-
ção. Vida que se faz como 

chão, como ar, como mistério, como rede.

eNredAr É PrOlIferAr vIdA
Esta rede que enredou as autoras e os autores 

dos textos e entrevistas presentes neste livro emer-
giu no espaço concentracionário gestado e mantido 
pelo pensamento ocidental em sua vertente colonial e 
patriarcal. Nos últimos anos, acompanhamos o surgi-
mento de muitas redes e, segundo Fernand Deligny, 
“parece que essa proliferação de redes atinge seu 

ápice nos momentos em que os acontecimentos his-
tóricos [...] são intoleráveis” (2015, p. 15).

Como toda rede, esta nasceu para resistir às ame-
aças e tornar possíveis outros modos de vida. Ela 
gesta, portanto, algum tipo de porvir, aposta nele e 
dele se alimenta. Este porvir não se efetiva em torno 
de um projeto pensado de futuro – pois isto a aprisio-
naria em seus inícios –, mas sim em torno de, por um 
lado, alguma garantia de vida para aquelas e aqueles 
corpos que sentem a opressão do mundo ao redor e, 
por outro, de algumas frestas abertas neste mesmo 
mundo que permitem criar outros possíveis (e inicial-
mente precários) modos de viver. 

Uma rede resiste e faz re-existir, se desdobra 
em luta.

luTAr É vIver
Lutar com o braço erguido, a poesia na voz, a mis-

tura dos corpos. O documentário AmarElo – é tudo pra 
ontem, de Emicida, traz tudo isto e muito mais. Ensi-
na-nos que a luta é coletiva enquanto aponta que ela 
começou faz muito tempo... em um tempo sem cro-
nologia possível, pois “Exu matou um pássaro ontem 
com uma pedra que só jogou hoje”, diz o ditado iorubá.

Lutar com a câmera na mão, os ouvidos atentos, 
as lágrimas nos olhos. O documentário Martírio – a 
insurgência pacífica e obstinada dos povos Guarani 
Kaiowá, de Tatiana Almeida, Ernesto de Carvalho e 
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Vincent Carelli, traz tudo isto e muito mais. Ensina-
nos que a luta é diária enquanto aponta que ela se 
faz com muita solidariedade.

Coletividade e solidariedade têm sido marcas dos 
chamados movimentos afirmativos, os quais se fize-
ram presentes na Unicamp há muito tempo. Tendo em 
vista esta anterioridade, o e-mail a seguir foi enviado 
por mim a docentes, estudantes e funcionárias(os) da 
universidade com envolvimento no movimento negro 
e/ou com envolvimento em pesquisas que afirmam as 
sabedorias de matriz africana. Foi esta a mensagem 
que deu início à organização deste livro.

Caras e caros,

a Diretoria de Cultura-DCult, em parceria com a Di-
retoria Executiva de Direitos Humanos-DeDH, está 
iniciando a Coleção Jurema –Saberes Ancestrais 
e Direitos Humanos, a qual pretende publicar livros 
e-books nestas temáticas.
Neste momento estamos iniciando conversas sobre 
um e-book sobre os saberes ancestrais africanos 
e afro-americanos, com previsão de publicação para 
março/abril de 2021.
Ele é o motivo deste convite.
Todos(as) desta lista são pesquisadoras(es)/militan-
tes da Unicamp dedicados(as) aos grupos, povos e 
saberes africanos e afro-americanos. Esta lista reúne 
apenas aquelas(es) que em nosso (des)conhecimento 
do que se faz na universidade conseguimos reunir ini-
cialmente. Ela está muito aquém de atingir a todas(os) 
que têm as reverberações da diáspora africana como 
foco de suas preocupações de pesquisa e/ou engaja-

mento, por isto solicitamos que a ampliem com aque-
las(es) que se dediquem especialmente aos saberes 
ancestrais atinentes à diáspora.
Também estamos contatando pesquisadoras(es)/mili-
tantes externos(as) à universidade que se dedicam a 
estes saberes.
O intuito é ouvir sugestões de formato e convida-
das(os) para organizarmos este e-book.
Ele será o segundo da Coleção, uma vez que o pri-
meiro está em fase de revisão/diagramação e tem 
previsão de lançamento ainda este ano, focando os 
saberes ancestrais indígenas. Este primeiro e-book 
reunirá relatos escritos e transcrições de conferências 
e conversas relacionadas às buscas por implementar 
uma Casa dos Saberes Ancestrais na Unicamp e suas 
articulações com o vestibular indígena.
Utilizaremos a “estrutura geral” deste primeiro e-book 
como parâmetro para pensar a organização deste 
segundo, para a qual convidamos vocês a estarem 
juntos(as) conosco, tendo também como horizonte a 
constituição de uma Casa dos Saberes Ancestrais na 
Unicamp e suas articulações com o vestibular com co-
tas raciais.
A Diretoria de Cultura entende que uma Casa dos Sa-
beres Ancestrais da Unicamp deveria reunir os sabe-
res ancestrais de todos os povos que nos constituem, 
em especial aqueles cujos saberes foram soterrados 
ou invisibilizados sob a chamada cultura ocidental, he-
gemônica na universidade.
Esperamos que aceitem este convite.
Faremos uma primeira reunião virtual no dia 14 
de agosto às 14 horas, para a qual enviaremos 
posteriormente o link àquelas/es que manifestarem 
seu aceite.
Contamos com a presença de todos e todas desta lista 
e também daquelas e daqueles que vocês vierem a 
convidar para esta primeira conversa.
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Abraços e desejos de que estejam bem, com alegria 

e saúde.

Na data prevista, estiveram presentes dezesseis 
pessoas, muitas delas compõem o conjunto de de-
zessete autores(as) e entrevistadoras(es) deste livro, 
que busca apontar que as lutas internas à Unicamp 
se fizeram e se fazem em estreita conexão com as 
lutas externas a ela, especialmente aquelas que se 
deram e se dão em seu entorno espacial próximo. 
Desta primeira reunião saímos com a estrutura geral 
do livro e com a indicação inicial de quem contatar ou 
entrevistar dentro e fora da universidade. Na segunda 
reunião coletiva, realizada duas semanas após a pri-
meira, definimos melhor os temas e convidadas(os) 
para a escrita dos textos e quem seriam os(as) en-
trevistadoras(es). Mas foi somente através de muitas 
mensagens trocadas e uma terceira reunião, realiza-
da no início de dezembro, é que foram definidas as 
partes do livro e a ordem de publicação dos textos.

PROSSEGUINDO COM OS COMEÇOS: 
A REALIZAÇÃO DESTE LIVRO 

Entendemos que, para a afirmação e o estabeleci-
mento de uma Casa dos Saberes Ancestrais na Uni-
versidade Estadual de Campinas, era importante que 
estivéssemos em sintonia com aquilo que a própria 
universidade decidiu afirmar com o estabelecimento 

das cotas raciais para negros e pardos e do vestibular 
indígena: a intensificação da presença de corpos e 
saberes pouco presentes na universidade, atuando 
como uma forma de reparação histórica, como um 
ato voltado para a justiça social, como uma ação de 
ampliação da potência do pensamento acadêmico ao 
acolher uma maior diversidade social e cultural. 

Se na primeira coletânea de textos Casa dos Sa-
beres Ancestrais a articulação se deu entre profissio-
nais da Unicamp engajados na abertura de um espa-
ço acolhedor para os povos e sabedorias indígenas 
que viriam – e vieram – a ingressar na universidade 
a partir de 2019, reunir praticantes e pesquisadores 
de saberes ancestrais africanos e afro-americanos 
que estiveram ou estão na Unicamp foi a maneira 
encontrada para compor esta segunda coletânea de 
textos. A luta e a construção de um espaço acolhedor 
para os povos e sabedorias negros na Unicamp havia 
começado muito antes e era importante darmos visi-
bilidade a este processo, o qual se mostrou sempre 
muito articulado com os locais de cultura negra e os 
movimentos afirmativos do povo preto.

Optamos por três modos de contar esta história: 

1. a seleção de textos clássicos de artistas e pen-
sadores negros, presentes na republicação de artigo 
de Abdias do Nascimento e de alguns poemas de 
Solano Trindade, 2. a resistência e a memória de 
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profissionais negras e negros da Unicamp conjuga-
das às conquistas dos últimos anos, reunidas nas 
entrevistas e textos da parte Corpos re-existentes 
e(m) territórios acadêmicos, e 3. a resistência e a 
memória de militantes negras e negros em Cam-
pinas conjugadas às suas sabedorias ancestrais e 
contemporâneas, reunidas nos textos e entrevistas 
da parte Corpos re-existentes e(m) territórios ances-
trais. O livro se encerra com um posfácio abordan-
do o sentido que uma Casa dos Saberes Ancestrais 
pode ter na universidade. 

Em seu texto clássico O quilombismo, Abdias do 
Nascimento propõe este conceito como articulador 
científico do pensamento e das lutas históricas e atu-
ais pelo poder do povo negro brasileiro, apresentan-
do-o como tributário do modo de vida livre e igualitário 
dos quilombos e como evidência do não universalis-
mo da ciência europeia. Agradecemos ao Instituto de 
Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro) a pos-
sibilidade de sua publicação neste livro.

Quanto aos quatro poemas de Solano Trindade, 
Sou negro, Navio negreiro, Velho atabaque e Canto 
dos Palmares, agradecemos aos familiares do po-
eta, Vitor Israel Trindade de Souza, Godiva Solano 
Trindade da Rocha e Liberto Solano Trindade a pos-
sibilidade de publicá-los neste livro. Esses poemas 
aparecem dispersos pelo livro, abrindo ou fechando 
as suas várias partes.

A primeira parte do li-
vro, Corpos re-existentes 
e(m) territórios acadêmi-
cos, é composta por cinco 
entrevistas com profissio-
nais que trabalharam ou 
trabalham na Unicamp e 
quatro textos escritos por profissionais e estudantes 
da universidade. 

Na entrevista Mestre Jahça: Exu & Oxalá, realiza-
da pela pesquisadora Glória Pereira da Cunha, o fun-
cionário aposentado da Unicamp Jacinto Rodrigues 
da Silva conta sua história de mais de quarenta anos 
como funcionário – e ator – na Unicamp, entrecruza-
da de traços do racismo estrutural, de aprendizados 
e ensinamentos, de parcerias com docentes e parti-
cipações em projetos de arte e cultura afro-brasileira.

Na entrevista Raquel Trindade, a Kambinda, e a 
arte afro-brasileira, realizada pelo Prof. Dr. Gilberto 
Alexandre Sobrinho, a ex-professora do Instituto de 
Artes e mestra popular (artista plástica, escritora e 
coreógrafa) conta sua história pessoal, em (des)con-
tinuidade com sua história familiar, de envolvimento 
com a cultura de origem africana, a qual trouxe para 
a Unicamp onde fundou, como um gesto inclusivo e 
antirracista, o grupo Urucungos, Puítas e Quijengues.

A entrevista Inaicyra Falcão: articuladora de mun-
dos, realizada pela pós-graduanda Doroti Martz, nos 
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traz as bases familiares 
na cultura africana e as 
muitas viagens e apren-
dizados que constituíram 
a formação desta ex-pro-
fessora do Instituto de Ar-
tes e multiartista do movi-

mento e da voz que tem na mitologia ioruba um de 
seus mananciais para sua pesquisa e arte, nas quais 
corpo e ancestralidade se constituem. 

A entrevista Magali Mendes e a luta de mulheres 
forjada na prática coletiva: experiências de uma mulher 
negra, realizada pelos pós-graduandos Adriano Bueno 
e Mariana Semião de Lima, nos coloca diante da vida e 
do pensamento da funcionária aposentada da Unicamp 
e promotora legal popular cujo feminismo negro se 
constituiu na luta e na crítica cotidianas dentro e fora 
da universidade, no candomblé e na responsabilidade 
coletiva dos movimentos sociais contra o racismo.

Na entrevista O melhor do Feconezu é sua GENTE! 
Política e cultura negra na trajetória e no pensamento 
de Zé Prettu, também realizada pelos pós-graduan-
dos Adriano Bueno e Mariana Semião de Lima, Zé 
Prettu, funcionário do Sindicato dos Trabalhadores da 
Unicamp e um dos criadores do Festival Comunitário 
Negro Zumbi, nos conta sua história alinhavada à de 
sua mãe, nos fala da ancestralidade e das tensões 
nos movimentos afro-brasileiros e também de um ou-

tro modo de pensar os quilombolas atuais: o nativo 
em vez do navio.

No relato Os dois irmãos, a Profa. Dra. Silvia Ma-
ria Santiago reencontra memórias de seu avô e da 
irmã dele e, ao relembrá-las, toca na admiração pelo 
trabalho de ambos com a escuta e cura das dores 
dos outros, descobrindo aí inspirações, afastamen-
tos e aproximações com sua escolha da medicina 
como profissão. 

O texto Negritude, identidade e diferença: raízes 
e des(re)territorialidades, escrito pelo pós-graduando 
Bruno Lopes de Paula, toma como mote o filme Pre-
to é... preto não é, do diretor norte-americano negro, 
gay e soropositivo Marlon Riggs, e problematiza o 
“ser negro” tanto em autores brancos e movimentos 
coloniais quanto em autores e movimentos negros 
apontando disputas, riscos e potências da negritude 
como território de subjetivação.

O texto Democratização universitária: saberes 
ancestrais na luta por inclusão e reconhecimento 
na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
escrito pelos pós-graduandos Milena de Oliveira 
Santos, Pedro Vaz do Nascimento Almeida e Frei 
David Raimundo dos Santos, nos coloca diante das 
lutas e ações afirmativas pela inclusão de negros e 
pardos na universidade pública brasileira, dedican-
do especial atenção ao vestibular com cotas raciais 
na Unicamp.
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Encerrando a primeira parte temos o texto Educa-
ção e saberes ancestrais: três experiências movimen-
tando o diálogo com a (na) Universidade, escrito pe-
los pós-graduandos Ivonete Aparecida Alves e Wilson 
Queiroz e pela funcionária Simone Lucas Gonçalves 
de Oliveira; nele são brevemente contadas a história 
de outras pedagogias vividas por todos(as) os(as) au-
tores(as), as quais possuem as africanidades como 
eixo de presença das sabedorias dos povos negros 
em processos educativos dentro – em uma bibliote-
ca – e fora da Unicamp – em um quilombo e em uma 
rede pública de ensino.

A segunda parte do livro, Corpos re-existentes 
e(m) territórios ancestrais, é composta por dois tex-
tos escritos por militantes da cultura negra e quatro 
entrevistas com pessoas da tradição africana e mili-
tantes do povo negro não pertencentes à comunidade 
universitária. 

O texto Instituto Cultural Babá Toloji e a arte afri-
cana no cotidiano das pessoas, escrito pela artista e 
curadora Andrea Mendes, fala da Exposição Ogbon 
Itan e do acervo Babá Toloji, apontando como so-
mente a versão colonizada da arte africana povoa 
nosso cotidiano brasileiro, fazendo com que seja 
necessária sua descolonização através da divulga-
ção da força, da complexidade e da diversidade que 
ela envolve, as quais estão presentes em acervos 
como os desse Instituto Cultural campineiro, onde 

estão as obras que compõem o projeto estético des-
se livro.

O texto Educação popular e a importância da pre-
servação da memória e do debate sobre a história do 
povo negro para os trabalhadores em Campinas, es-
crito por colaboradores do Centro Cultural Esperan-
ça Vermelha, Adriano Bueno da Silva, Leandro Eliel 
Pereira de Moraes e Sônia Aparecida Fardin, relata 
as lutas históricas de trabalhadoras e trabalhadores 
negros em prol da educação e da cultura antirracistas 
e embasadas em saberes de matriz africana, desta-
cando a atuação do Centro Cultural em que os auto-
res e a autora colaboram.

Na entrevista Saberes da tradição oral no Inzo Dia 
Musambu Kaiango M’boti Ofulá – um terreiro de can-
domblé nação Angola, realizada pela pós-graduanda 
Márcia Lúcia Anacleto de Souza (Makota Bamburu-
tála), Mametu Oyá Corajacy conta sua história pes-
soal e a da lavagem das escadarias da Catedral de 
Campinas, uma cocriação conjunta com Mãe Dango; 
também nos fala da sabedoria ancestral do candom-
blé e das plantas que curam, apontando a importân-
cia da conversa presencial para o aprendizado e a 
continuidade destes saberes.

Em Religiões de matriz africana e memória ances-
tral: uma entrevista com Mãe Dango, realizada pela 
pós-graduanda Mariana Semião de Lima (Makota 
Mazadiula), entramos em contato com os mistérios 
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da ancestralidade ao sabermos da sofrida e vitoriosa 
história pessoal e religiosa desta mãe de santo co-
criadora, junto com Mametu Oyá Corajacy, da lava-
gem das escadarias da Catedral de Campinas, a qual 
ela nos relata detalhadamente, apontando as lutas 
políticas e afetivas que estão ali implicadas.

A entrevista Salve o Ponto! Mestre Alceu presen-
te!, realizada por Sônia Aparecida Fardin, é precedi-
da por uma introdução escrita por Poliana Sales Es-
tevam, filha do entrevistado, e sucedida por um texto 
de reflexões da entrevistadora. Na entrevista, em 
um tom alegre, o multiartista e mestre do samba de 
bumbo nos conta sua história pessoal entrelaçada ao 
bairro da Vila Bela, à cultura popular e ao teatro, bem 
como à história dos centros de cultura negra Urucun-
gos, Puítas e Quijengues e Casa de Cultura Tainã.

Na segunda parte ainda temos TC Silva – Tec-
nologia e ancestralidade: “Não cabe dentro de uma 
máquina a nossa existência, mano! Ela – a vida – 
é muito maior”, um texto produzido a partir de duas 
entrevistas concedidas a Sônia Aparecida Fardin. O 
artista e ativista fala de sua vida e de seu engajamen-
to e encantamento pela música e pelas tecnologias 
livres e comunitárias, bem como nos fala da história 
e das ações da Casa de Cultura Tainã, da qual é fun-
dador, como parte de sua luta contra o racismo e as 
desigualdades sociais e a favor dos povos e sabedo-
rias de origem africanas.

O livro é finalizado pelo posfácio Ancestralidades 
re-existentes, escrito pela Profa. Dra. Debora Cris-
tina Jeffrey, Coordenadora da Comissão Assessora 
de Diversidade Étnico-Racial/Cader-DeDH-Unicamp, 
no qual estão elencadas algumas conquistas legais 
e institucionais das ações afirmativas do movimento 
negro, apontando este livro como mais um gesto de 
valorização da ancestralidade dos corpos e das cul-
turas afro-americanas.

OuvIr A leITurA É PrOlIferAr A 
VIDA DA VOZ

Nas muitas histórias pessoais que ouvimos neste 
livro, a proximidade com as formas culturais de matriz 
africana se deu tanto pelo nascimento em famílias e 
ambientes onde a vida se fazia junto a estas tradições 
quanto pelo encontro – ocasional e oportuno – com al-
guém ou alguma coisa que conectou uma vida huma-
na com ensinamentos e mistérios mantidos vivos nas 
memórias e nos corpos que vivem nestas tradições. 
O chamado da ancestralidade chega a cada um(a) de 
maneira distinta. Não há como ensinar a ouvir este 
chamado, mas há como aprender a estar aberto(a) e 
atento(a) a ele; para isto é preciso desenvolver outros 
tipos de escuta, como a que propomos neste livro.

Como instituição educativa, a universidade nos 
ensina de muitas maneiras, especialmente através de 
palavras e frases escritas em livros e artigos. Ainda 
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que se materialize como mais um livro, esta coletâ-
nea de textos gostaria de ser ouvida, como se esti-
véssemos em uma aula. 

Como as clareiras do bosque, as aulas são lugares 
vazios preparados para se irem enchendo sucessiva-
mente, lugares da voz onde se vai aprender de ouvido, 
o que acontece ser mais imediato que aprender por 
letra escrita, à qual inevitavelmente tem que restituir-
se acento e voz para que sintamos assim que nos está 
dirigida. Com a palavra escrita temos que ir encon-
trar-nos a metade do caminho. E sempre conservará 
a objectividade e a fixidez inanimada daquilo que foi 
dito, do que já é por si e em si. Enquanto de ouvido se 
recebe a palavra e o gemido, o sussurrar que nos está 
destinado. (ZAMBRANO, 1995, p. 21).

Ouçam o sussurrar e os gemidos em meio às pa-
lavras que lhes são dirigidas neste livro. Se estiverem 
atentos e atentas, os leitores e as leitoras ouvirão, 
inclusive, os silêncios presentes nas histórias e nos 
corpos que aqui falam de si e de suas lutas pela vida 
deles próprios e de suas culturas. 

Ouvirão, por exemplo, os sussurros, os gemidos e 
os silêncios provocados pela gritaria ensurdecedora 
de todas as vozes sufocadas enquanto sofriam suplí-
cios por terem lutado por suas vidas e tradições.

Estas vidas agora pulsam aqui, ancestrais, em 
suas vozes firmes e doces, acolhedoras não só das 
nossas perguntas, mas também das respostas que 
lhes são enviadas de longe no tempo e no espaço. 

É delas que foi feito o território deste livro; território 
que se deseja casa e, conforme escreveu o pensador 
Ailton Krenak na primeira coletânea de textos Casa 
dos Saberes Ancestrais: “é muito animador quando 
nós podemos pensar o corpo da casa como um corpo 
vivo” (2020, p. 147).

Esta segunda coletânea Casa dos Saberes An-
cestrais é voltada a fazer da universidade uma casa 
viva para as sabedorias ancestrais provenientes dos 
povos africanos, as quais persistem nos corpos e 
configuram as muitas culturas afro-americanas, so-
bretudo, através da oralidade. Oralidade que emerge 
nas linhas e entrelinhas de entrevistas e conversas 
entre praticantes, pesquisadores e pesquisadoras 
dos saberes ancestrais; saberes estes que cruzaram 
o Atlântico vindos da África negra através de mais de 
três séculos e continuam configurando corpos e práti-
cas culturais na América contemporânea.

É esta oralidade viva o principal combate deste 
livro. Esperamos que leitoras e leitores ouçam as pa-
lavras escritas e os silêncios inscritos nele.

Na certeza de estarmos fazendo nossa parte para 
adubarmos o solo contemporâneo para constituir a 
Unicamp como um território de escuta, afirmamos 
que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Direto-
ria de Cultura se orgulham de materializar neste livro 
algumas frases e imagens da tradição e da luta pela 
Casa dos Saberes Ancestrais. 
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Textos clássicos







Abdias do Nascimento2

Quilombismo
Um conceito emergente do processo

histórico-cultural da população afro-brasileira1

Uma proposta do autor aos seus irmãos e irmãs afrodescendentes no Brasil
e nas Américas, em trabalho apresentado ao 2o Congresso 

de Cultura Negra das Américas, Panamá, 1980.
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MEMóRIA: A ANTIGüIDADE DO SABER 
NegrO-AfrICANO 

histórico1
Abdias do Nascimento2

A memória do afrodescendente brasileiro 
tem sido agredida sistematicamente pela 
estrutura de poder e dominação há quase 

500 anos. Semelhante fato tem acontecido com a 
memória do negro-africano, vítima, quando não de 
graves distorções, da mais crassa negação do seu 
passado histórico.

A memória dos afro-brasileiros, muito ao contrário 
do que afirmam aqueles historiadores convencionais 
de visão curta e superficial entendimento, não se ini-
cia com o tráfico escravo e nem nos primórdios da 
escravidão dos africanos, no século XV. Em nosso 

1. Originalmente apresentado no 2o Congresso de Cultura Negra das Américas 
(Panamá, 1980) e publicado no livro O Quilombismo, de Abdias do Nascimento 
(Petrópolis: Vozes, 1980) e nas edições posteriores do mesmo (Brasília: Funda-
ção Cultural Palmares, 2002; São Paulo: Perspectiva, 2019), o texto também faz 
parte do livro Afrocentricidade, uma abordagem epistemológica inovadora, v. 4 da 
coleção Sankofa organizada por Elisa Larkin Nascimento (São Paulo: Selo Negro 
/ Grupo Summus, 2009). Foi publicado em inglês, sob o título “Brazilian Quilom-
bismo” na coletânea African Intellectual Heritage: a Book of Sources, organiza-
da por Molefi K. Asante, e Abu S. Abarry (Philadelphia, EUA: Temple University 
Press, 1996) e na coletânea African Culture: the Rhythms of Unity, organizada por 
Molefi K. Asante e Kariamu W. Asante (Trenton, EUA: Africa World Press, 1990).  
Esta nota foi enviada por Elisa Larkin Nascimento, a quem agradecemos.

2. Poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico e ativista pan-africanista. Saiba 
mais em https://ipeafro.org.br/personalidades/abdias-nascimento/, acesso em: 
28 abr. 2021.

país, a elite dominante sempre desenvolveu esforços 
para evitar ou impedir que o negro, após a chamada 
abolição, pudesse assumir suas raízes étnicas, histó-
ricas e culturais, desta forma seccionando-o do seu 
tronco familiar africano. A não ser em função do re-
cente interesse do expansionismo industrial, o Brasil 
como norma tradicional ignorou o continente africano. 
Voltou suas costas à África logo que não conseguiu 
mais burlar a proibição do comércio da carne africana 
imposta pela Inglaterra aí por volta de 1850. A imi-
gração maciça de europeus ocorreu daí a mais al-
guns anos, e as classes dominantes enfatizam sua 
intenção e ação no sentido de arrancar da mente e 
do coração dos descendentes escravos a imagem da 
África como um a lembrança positiva de nação, de 
pátria, de terra nativa; nunca em nosso sistema edu-
cativo se ensinou qualquer disciplina que revelasse 
algum apreço ou respeito às culturas, artes, línguas 
e religiões de origem africana. E o contato físico do 
afro-brasileiro com os seus irmãos no continente e na 
diáspora sempre foi impedido ou dificultado, entre ou-

https://ipeafro.org.br/personalidades/abdias-nascimento/
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tros obstáculos, pela carência de meios econômicos 
que permitissem ao negro se locomover e viajar fora 
do país. Porém, nenhum desses empecilhos teve o 
poder de obliterar completamente do nosso espírito e 
da nossa lembrança a presença viva da Mãe África. 

As diversas estratégias e os expedientes que se 
utilizam contra a memória do negro-africano têm 
sofrido, ultimamente, profunda erosão e irreparável 
descrédito. Este trabalho é fruto da dedicação e com-
petência de alguns africanos, a um tempo estudio-
sos, pesquisadores, cientistas, filósofos, e criadores 
de literatura e arte, pessoas do continente africano 
e da diáspora africana. Cheikh Anta Diop, do Sene-
gal; Chancellor Williams, dos Estados Unidos; Ivan 
Van Sertima e George M. James, da Guiana; Yosef 
Ben-Jochannam, da Etiópia; Theophile Obenga, do 
Congo-Brazzaville; Wole Soyinka e Wande Abimbola, 
da Nigéria, figuram entre os muitos que estão ativos, 
produzindo obras fundamentais para a África contem-
porânea e futura. Em campos diferentes, e sob pers-
pectivas diversas, o esforço desses eminentes irmãos 
africanos se canaliza rumo a exorcizar as falsidades, 
distorções e negações que há tanto tempo se vêm 
tecendo com o intuito de velar ou apagar a memória 
do saber, do conhecimento científico e filosófico, e 
das realizações dos povos de origem negro-africana. 
A memória do negro brasileiro é parte e partícipe nes-
se esforço de reconstrução de um passado ao qual 

todos os afro-brasileiros estão ligados. Ter um pas-
sado é ter uma conseqüente responsabilidade nos 
destinos e no futuro da nação negro-africana, mesmo 
enquanto preservando a nossa condição de edifica-
dores deste país e de cidadãos genuínos do Brasil.

A obra fundamental de Cheikh Anta Diop, principal-
mente seu livro The African Origin of Civilization (ver-
são em inglês de seleções de Nations Nègres et Cultu-
re e Antériorité des Civilisations Nègres, originalmente 
publicados em francês), apresenta uma confrontação 
radical e um desafio irrespondível à arrogância inte-
lectual, desonestidade científica e carência ética do 
mundo acadêmico ocidental ao tratar os povos, civi-
lizações e culturas produzidas pela África. Utilizan-
do-se dos recursos científicos euro-ocidentais – Diop 
é químico, diretor do laboratório de radiocarbono do 
IFAN, em Dacar, além de egiptólogo, historiador e lin-
güista – este sábio está reconstruindo a significação e 
os valores das antigas culturas e civilizações erigidas 
pelos negro-africanos, as quais por longo tempo têm 
permanecido obnubiladas pelas manipulações, menti-
ras, distorções e roubos. São os bens de cultura e civi-
lização e de artes criados pelos nossos antepassados 
no Egito antigo, os quais eram negros e não um povo 
de origem branco (ou vermelho escuro) conforme os 
cientistas ocidentais do século XIX proclamavam com 
ênfase tão mentirosa quanto interessada. Vejamos 
como a esse respeito se manifesta Diop (1974: XIV):
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O fruto moral da sua civilização está para ser contado 
entre os bens do mundo negro. Ao invés de se apre-
sentar à história como um devedor insolvente, este 
mundo negro é o próprio iniciador da civilização “oci-
dental” ostentada hoje diante dos nossos olhos. Ma-
temática pitagórica, a teoria dos quatro elementos de 
Thales de Mileto, materialismo epicureano, idealismo 
platônico, judaísmo, islamismo, e a ciência moderna, 
estão enraizados na cosmogonia e na ciência egíp-
cias. Só temos que meditar sobre Osíris, o deus-re-
dentor, que se sacrifica, morre e é ressuscitado; uma 
figura essencialmente identificável a Cristo.

As afirmações de Diop se baseiam em rigorosa 
pesquisa, em rigoroso exame e rigorosa conclusão, 
não deixando margem para dúvidas ou discussões. E 
isto longe de pretender aquele dogmatismo que sem-
pre caracteriza as certezas “científicas” do mundo 
ocidental. O que Diop fez foi simplesmente derruir as 
estruturas supostamente definitivas do conhecimento 
“universal” no que respeita à antigüidade egípcia e 
grega. Gostem ou não, os ocidentais têm de tragar 
verdades como esta: “...quatro séculos antes da pu-
blicação de A mentalidade primitiva de Lévy-Bruhl, a 
África negra muçulmana comentava a lógica formal 
de Aristóteles (que ele plagiou do Egito negro) e de-
monstrava-se especialista em dialética” (Diop, 1978 
[1963]: 212).

E isto, não esqueçamos, acontecia quase 500 
anos antes que ao menos tivessem nascido Hegel ou 
Karl Marx...

Diop revolve todo o processo da mistificação de 
um Egito negro que se tornou branco por artes da 
magia européia dos egiptólogos. Após a campanha 
militar de Bonaparte no Egito, em 1799, e depois que 
os hieróglifos da pedra Rosetta foram decifrados por 
Champollion, o jovem, em 1822, os egiptólogos se 
desarticularam atônitos diante da grandiosidade das 
descobertas reveladas.

Eles geralmente a reconheceram como a mais antiga 
civilização, a que tinha engendrado todas as outras. 
Mas com o imperialismo, sendo o que é, tornou-se 
crescentemente “inadmissível” continuar aceitando 
a teoria evidente até então – de um Egito negro. O 
nascimento da egiptologia foi assim marcado pela ne-
cessidade de destruir a memória de um Egito negro, a 
qualquer custo, em todas as mentes. Daí em diante, 
o denominador comum de todas as teses dos egiptó-
logos, sua relação íntima e profunda afinidade, pode 
ser caracterizado como uma tentativa desesperada de 
refutar essa opinião [do Egito ser negro]. Quase todos 
os egiptólogos enfatizaram sua falsidade como uma 
questão fechada (1974: 45).

Desta posição intelectual em diante, como procede-
ram os egiptólogos? Como negar a realidade egípcia, 
essencialmente negra, a qual não apresentava contra-
dições científicas realmente confiáveis ou válidas? Não 
possuindo argumentos ou razões para refutar a verda-
de, exposta pelos antigos que viram o Egito de perto, 
alguns egiptólogos preferiram guardar silêncio sobre 
a questão; outros, mais obsessivos em seu irraciona-
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lismo, optaram pelo caminho da rejeição dogmática, 
infundada e indignada. De um modo geral, todos “se 
lamentavam que um povo tão normal como os egípcios 
antigos pudessem ter feito tão grave erro e desta forma 
criar tantas dificuldades e delicados problemas para os 
especialistas modernos” (Diop, 1974: 45).

A pretensiosidade eurocentrista nesse episódio 
se expõe de corpo inteiro. Lembra o exemplo de um 

típico escritor do “pro-
gressismo” brasileiro, o 
racista Monteiro Lobato, 
quando acusa o negro-a-
fricano de haver provo-
cado graves problemas 
para o Brasil com a mis-
cigenação, a tão celebra-
da mistura de sangues 
negro e branco... Mas 
voltemos aos egiptolo-
gistas: eles prosseguiram 

obstinadamente o vão esforço de provar “cientifica-
mente” uma origem branca para a antiga civilização 
do Egito negro.

Quanto a Diop, compassivo e humano diante do 
feroz dogmatismo dos egiptólogos brancos, revelou 
bastante paciência e gentileza explicando-lhes que 
não alegava superioridade racial ou qualquer gênio 
especificamente negro naquela constatação pura-

mente científica de que a civilização do Egito antigo 
fora erigida por um povo negro. O sucesso, explicou-
lhe Diop, resultou de fatores históricos, de condições 
mesológicas – clima, recursos naturais, e assim por 
diante – somados a outros elementos não-rácicos. 
Tanto assim foi que, mesmo tendo-se expandido por 
toda a África negra, do centro e do oeste do conti-
nente, a civilização egípcia, ao embate de outras 
influências e situação histórica diversa, entrou num 
processo de desintegração e franco retrocesso. O 
importante é sabermos alguns dos fatores que contri-
buíram para a edificação da civilização egípcia, entre 
os quais Diop enumera estes: resultado de acidente 
geográfico que condicionou o desenvolvimento políti-
co-social dos povos que viviam às margens do vale 
do Nilo; as inundações que forçavam providências 
coletivas de defesa e sobrevivência, situação que 
favorecia a unidade e excluía o egoísmo individual 
ou pessoal. Nesse contexto surgiu a necessidade de 
uma autoridade central coordenadora da vida e das 
atividades em comum. A invenção da geometria nas-
ceu da necessidade da divisão geográfica, e todos os 
demais avanços foram obtidos no esforço de atender 
uma carência requerida pela sociedade.

Um pormenor interessa particularmente à memó-
ria do negro brasileiro: aquele onde Diop (1974: 184) 
menciona as relações do antigo Egito com a África 
negra, de modo específico com os iorubás. Parece 
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que tais relações foram tão íntimas a ponto de se po-
der “considerar como um fato histórico a possessão 
conjunta do mesmo habitat primitivo pelos iorubás 
e egípcios”. Diop levanta a hipótese de que a latini-
zação de Horus, filhos de Osíris e Ísis, resultou no 
apelativo Orixá. Seguindo essa pista de estudo com-
parativo, ao nível da lingüística e outras disciplinas, 
Diop cita J. Olumide em The religion of the Yorubas, 
o qual traça os laços egípcios do seu povo iorubá, 
concluindo que tudo leva à verificação do seguinte: 
a) uma similaridade ou identidade de linguagem; b) 
uma similaridade ou identidade de crenças religiosas; 
c) uma similaridade ou identidade de idéias e práticas 
religiosas; d) uma sobrevivência de costumes, luga-
res, nomes de pessoas, objetos, práticas, e assim por 
diante (Diop, 1974: 184; Lucas, 1948: 18).

Meu objetivo aqui é o de apenas chamar a aten-
ção para esta significativa dimensão da antiguidade da 
memória afro-brasileira. Este é um assunto extenso e 
complexo, cuja seriedade requer e merece pesquisa e 
reflexão aprofundadas, no contexto de uma revisão crí-
tica das definições e dos julgamentos pejorativos que 
há séculos pesam sobre os povos negro-africanos. 

CONsCIÊNCIA NegrA e seNTImeNTO 
quIlOmBIsTA

Numa perspectiva mais restrita, a memória do ne-
gro brasileiro atinge uma etapa histórica decisiva no 

período escravocrata que se inicia por volta de 1500, 
logo após a “descoberta” do território e os atos inaugu-
rais dos portugueses tendo em vista a colonização do 
país. Excetuando os índios, o africano escravizado foi 
o primeiro e único trabalhador, durante três séculos e 
meio, a erguer as estruturas deste país chamado Bra-
sil. Mas a despeito dessa realidade histórica inegável 
e incontraditável, os africanos e seus descendentes 
nunca foram e não são 
tratados como iguais pelos 
segmentos minoritários 
brancos que complemen-
tam o quadro democrático 
nacional. Estes têm man-
tido a exclusividade do 
poder, do bem-estar e da 
renda nacional.

Desta realidade é que 
nasce a necessidade ur-
gente ao negro de defen-
der sua sobrevivência e de assegurar a sua existên-
cia de ser. Os quilombos resultaram dessa exigência 
vital dos africanos escravizados, no esforço de res-
gatar sua liberdade e dignidade através da fuga ao 
cativeiro e da organização de uma sociedade livre. 
A multiplicação dos quilombos fez deles um autênti-
co movimento amplo e permanente. Aparentemente 
um acidente esporádico no começo, rapidamente se 
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transformou de uma improvisação de emergência em 
metódica e constante vivência dos descendentes de 
africanos que se recusavam à submissão, à explora-
ção e à violência do sistema escravista. O quilombis-
mo se estruturava em formas associativas que tanto 
podiam estar localizadas no seio de florestas de difícil 
acesso que facilitava sua defesa e sua organização 
econômico-social própria, como também assumiram 
modelos de organizações permitidas ou toleradas, 
frequentemente com ostensivas finalidades religio-
sas (católicas), recreativas, beneficentes, esportivas, 
culturais ou de auxílio mútuo. Não importam as apa-
rências e os objetivos declarados: fundamentalmente, 
todas elas preencheram uma importante função social 
para a comunidade negra, desempenhando um papel 
relevante na sustentação da comunidade africana. 
Genuínos focos de resistência física e cultural. Ob-
jetivamente, essa rede de associações, irmandades, 
confrarias, clubes, grêmios, terreiros, centros, tendas, 
afochés, escolas de samba, gafieiras foram e são os 
quilombos legalizados pela sociedade dominante; do 
outro lado da lei se erguem os quilombos revelados 
que conhecemos. Porém tanto os permitidos quanto 
os “ilegais” foram uma unidade, uma única afirmação 
humana, étnica e cultural, a um tempo integrando uma 
prática de libertação e assumindo o comando da pró-
pria história. A este complexo de significações, a esta 
praxis afro-brasileira, eu denomino de quilombismo.

A constatação fácil do enorme número de organi-
zações que se intitularam no passado e se intitulam 
no presente de Quilombo e/ou Palmares testemunha 
o quanto o exemplo quilombista significa como valor 
dinâmico na estratégia e na tática de sobrevivência e 
progresso das comunidades de origem africana. Com 
efeito, o quilombismo tem se revelado fator capaz de 
mobilizar disciplinadamente o povo afro-brasileiro por 
causa do profundo apelo psicossocial cujas raízes 
estão entranhadas na história, na cultura e na vivên-
cia dos afro-brasileiros. 

A continuidade dessa consciência de luta político-
social se estende por todos os Estados onde existe 
significativa população de origem africana. O modelo 
quilombista vem atuando como idéia-força, energia 
que inspira modelos de organização dinâmica desde 
o século XV. Nessa dinâmica quase sempre herói-
ca, o quilombismo está em constante reatualização, 
atendendo exigências do tempo histórico e situações 
do meio geográfico. Circunstância que impôs aos 
quilombos diferenças em suas formas organizativas. 
Porém no essencial se igualavam. Foram (e são), 
nas palavras da historiadora Beatriz Nascimento, “um 
local onde a liberdade era praticada, onde os laços 
étnicos e ancestrais eram 
revigorados” (1979: 17). 

Percebe-se o ideal 
quilombista difuso, porém 
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consistente, permeando todos os níveis da vida ne-
gra e os mais recônditos meandros e/ou refolhos da 
personalidade afro-brasileira. Um ideal forte e denso 
que via de regra permanece reprimido pelas estru-
turas dominantes, outras vezes é sublimado através 
dos vários mecanismos de defesa fornecidos pelo in-
consciente individual ou coletivo. 

QUILOMBISMO: UM CONCEITO 
CIeNTífICO hIsTórICO-sOCIAl

Um instrumento conceitual operativo se coloca na 
pauta das necessidades imediatas da gente negra bra-
sileira. O qual não deve e não pode ser fruto de uma 
maquinação cerebral arbitrária, falsa e abstrata. Nem 
tampouco um elenco de princípios importados, elabo-
rados a partir de contextos e de realidades diferentes. A 
cristalização dos nossos conceitos, definições ou prin-
cípios deve exprimir a vivência de cultura e de praxis 
da coletividade negra. Incorporar nossa integridade de 
ser total, em nosso tempo histórico, enriquecendo e au-
mentando nossa capacidade de luta.

Precisamos e devemos codificar nossa experiência 
por nós mesmos, sistematizá-la, interpretá-la e tirar 
desse ato todas as lições teóricas e práticas confor-

me a perspectiva exclu-
siva dos interesses da 
população negra e de sua 
respectiva visão de futuro. 

Esta se apresenta como a tarefa da atual geração afro
-brasileira: edificar a ciência histórico-humanista do 
quilombismo.

Quilombo não significa escravo fugido. Quilombo 
quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convi-
vência, comunhão existencial. Repetimos que a socie-
dade quilombola representa uma etapa no progresso 
humano e sócio-político em termos de igualitarismo 
econômico. Os precedentes históricos conhecidos con-
firmam esta colocação. Como sistema econômico o 
quilombismo tem sido a adequação ao meio brasileiro 
do comunitarismo ou ujamaaísmo da tradição africa-
na. Em tal sistema as relações de produção diferem 
basicamente daquelas prevalecentes na economia es-
poliativa do trabalho, chamada capitalismo, fundada na 
razão do lucro a qualquer custo. Compasso e ritmo do 
quilombismo se conjugam aos mecanismos operativos, 
articulando os diversos níveis de uma vida coletiva 
cuja dialética interação propõe e assegura a realização 
completa do ser humano. Nem propriedade privada da 
terra, dos meios de produção e de outros elementos da 
natureza. Todos os fatores e elementos básicos são de 
propriedade e uso coletivo. Uma sociedade criativa, no 
seio da qual o trabalho não se define como uma forma 
de castigo, opressão ou exploração; o trabalho é antes 
uma forma de libertação humana que o cidadão desfru-
ta como um direito e uma obrigação social. Liberto da 
exploração e do jugo embrutecedor da produção tecno-
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capitalista, a desgraça do trabalhador deixará de ser o 
sustentáculo de uma sociedade burguesa parasitária 
que se regozija no ócio de seus jogos e futilidades.

Os quilombolas dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e 
XIX nos legaram um patrimônio de prática quilombista. 
Cumpre aos negros atuais manter e ampliar a cultura 
afro-brasileira de resistência ao genocídio e de afir-
mação da sua verdade. Um método de análise, com-
preensão e definição de uma experiência concreta, o 
quilombismo expressa a ciência do sangue escravo, do 
suor que este derramou enquanto pés e mãos edifica-
dores da economia deste país. Um futuro de melhor 
qualidade para a população afro-brasileira só poderá 
ocorrer pelo esforço enérgico de organização e mobi-
lização coletiva, tanto da população negra como das 
suas inteligências e capacidades escolarizadas, para a 
enorme batalha no fronte da criação teórico-científica. 

Como poderiam as ciências humanas, históricas – 
etnologia, economia, história, antropologia, sociologia, 
psicologia, e outras – nascidas, cultivadas e definidas 
para povos e contextos sócio-econômicos diferentes, 
prestar útil e eficaz colaboração ao conhecimento do 
negro, sua realidade existencial, seus problemas e 
aspirações e projetos? Seria a ciência social elabo-
rada na Europa ou nos Estados Unidos tão universal 
em sua aplicação? Os povos africanos conhecem na 
própria carne a falaciosidade do universalismo e da 
isenção dessa “ciência”. Aliás, a idéia de uma ciência 

histórica pura e universal está ultrapassada. O conhe-
cimento científico que os afrodescendentes necessitam 
é aquele que os ajude a formular teoricamente – de 
forma sistemática e consistente – sua experiência de 
quase 500 anos de opressão. Haverá erros ou equí-
vocos inevitáveis em nossa busca de racionalidade do 
nosso sistema de valores, em nosso esforço de auto-
definição de nós mesmos e de nosso caminho futuro. 
Não importa. Durante séculos temos carregado o peso 
dos crimes e dos erros do eurocentrismo “científico”, 
os seus dogmas impostos em nossa carne como mar-
cas ígneas da verdade definitiva. Agora devolvemos ao 
obstinado segmento “branco” da sociedade brasileira 
as suas mentiras, a sua ideologia de supremacismo eu-
ropeu, a lavagem cerebral que pretendia tirar a nossa 
humanidade, a nossa identidade, a nossa dignidade, 
a nossa liberdade. Proclamando a falência da coloni-
zação mental eurocentrista, celebramos o advento da 
libertação quilombista.

Assegurar a condição humana do povo afro-brasi-
leiro, há tantos séculos tratado e definido de forma hu-
milhante e opressiva, é o fundamento ético do quilom-
bismo. Deve-se assim compreender a subordinação 
do quilombismo ao conceito que define o ser humano 
como o seu objeto e sujeito científico, dentro de uma 
concepção de mundo e de existência na qual a ciência 
constitui uma entre outras vias do conhecimento.
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ABC dO quIlOmBIsmO
Na trajetória histórica que esquematizamos nes-

tas páginas, o quilombismo tem nos fornecido várias 
lições. Tentaremos resumi-las num ABC fundamental 
que nos ensina que:

Autoritarismo de quase 500 anos já é bastante. 
Não podemos, não devemos e não queremos tolerá
-lo por mais tempo. Sabemos de experiência própria 
que uma das práticas desse autoritarismo é o des-
respeito brutal da polícia às famílias negras. Toda a 
sorte de arbitrariedade policial se acha fixada nas ba-
tidas que ela faz rotineiramente para manter aterro-
rizada e desmoralizada a comunidade afro-brasileira. 
Assim fica confirmada, diante dos olhos dos próprios 
negros, sua condição de impotência e inferioridade, 
já que são incapazes até mesmo de se autodefen-
derem ou de proteger sua família e os membros de 
sua respectiva comunidade. Trata-se de um estado 
de humilhação permanente.

Banto denomina-se um povo  ao qual pertence-
ram os primeiros africanos escravizados que vieram 
para o Brasil de países que hoje se chamam Angola, 
Congo, Zaire, Moçambique e outros. Foram os ban-
tos os primeiros quilombolas a enfrentar em terras 
brasileiras o poder militar do branco escravizador.

Cuidar em organizar a nossa luta por nós mesmos 
é um imperativo da nossa sobrevivência como um 
povo. Devemos por isso ter muito cuidado ao fazer 
alianças com outras forças políticas, sejam as ditas 
revolucionárias, reformistas, radicais, progressistas 
ou liberais. Toda e qualquer aliança deve obedecer a 
um interesse tático ou estratégico, e o negro precisa 
obrigatoriamente ter poder de decisão, a fim de não 
permitir que a comunidade negra seja manipulada por 
interesses de causas alheias à sua própria.

Devemos ampliar sempre a nossa frente de luta, 
tendo em vista: 1) os objetivos mais distantes da 
transformação radical das estruturas sócio-econômi-
cas e culturais da sociedade brasileira; 2) os interes-
ses táticos imediatos. Nestes últimos se inclui o voto 
do analfabeto e a anistia aos prisioneiros políticos 
negros. Os prisioneiros políticos negros são aqueles 
que são maliciosamente fichados pela polícia como 
desocupados, vadios, malandros, marginais, e cujos 
lares são freqüentemente invadidos.

Ewe ou gêge, povo africano de Gana, Togo e Da-
omé (Benin); milhões de ewes foram escravizados no 
Brasil. Eles são parte do nosso povo e da nossa cul-
tura afro-brasileira.
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Ejetar o supremacismo branco do nosso meio é 
um dever de todo democrata. Devemos ter sempre 
presente que o racismo, isto é, supremacismo branco, 
preconceito de cor e discriminação racial, compõem 
o fator raça, a primeira contradição para a população 
de origem africana na sociedade brasileira. (Aviso 
aos intrigantes, aos maliciosos, aos apressados em 
julgar: o vocábulo raça, no sentido aqui empregado, 
se define somente em termos de história e cultura, e 
não em pureza biológica).

Formar os quadros do  quilombismo é  tão  im-
portante  quanto a mobilização e a organização da 
comunidade negra.

Garantir ao povo trabalhador negro o seu lugar 
na hierarquia de poder e decisão, mantendo a sua 
integridade etno-cultural, é a motivação básica do 
quilombismo.

Humilhados que fomos e somos todos os negro
-africanos, com todos devemos manter íntimo con-
tato. Também com organizações africanas indepen-
dentes, tanto da diáspora como do continente. São 
importantes e necessárias as relações com órgãos e 
instituições internacionais de Direitos Humanos, tais 
como a ONU e a UNESCO, de onde poderemos re-
ceber apoio em casos de repressão. Nunca esque-

cer que sempre estivemos sob a violência da oligar-
quia latifundiária, industrial-financeira ou militar.

Infalível como um fenômeno da natureza será a 
perseguição do poder branco ao quilombismo. Está 
na lógica inflexível do racismo brasileiro jamais per-
mitir qualquer movimento libertário dos negros majo-
ritários. Nossa existência física é uma realidade que 
jamais pôde ser obliterada, nem mesmo pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao 
manipular os dados censitários, nos quais erradicou 
o fator racial e de cor dos cômputos demográficos. 
E quanto a nosso peso político? Simplesmente não 
existe. Desde a proclamação da República, a ex-
clusão do voto ao analfabeto significa na prática a 
exclusão da população negra do processo político 
do país.

Jamais as organizações políticas dos afro-brasi-
leiros deverão permitir o acesso aos brancos não-qui-
lombistas a posições com autoridade para obstruir a 
ação ou influenciar as tomadas de posição teóricas e 
práticas em face da luta.

Kimbundo, língua do povo banto, veio para o Bra-
sil com os escravos procedentes da África meridional. 
Essa língua exerceu notável influência sobre o portu-
guês falado neste país.

livrar o Brasil da industrialização artificial, tipo 
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“milagre econômico”, está nas metas do quilombismo. 
Neste esquema de industrialização, o negro é explora-
do a um tempo pelo capitalista industrial e pela classe 
trabalhadora classificada ou “qualificada”. Como tra-
balhador “desqualificado” ou sem classe, ele é dupla-
mente vítima: da raça (branca) e da classe (trabalha-
dora “qualificada” e/ou burguesia de qualquer raça). O 
quilombismo advoga para o Brasil um conhecimento 
científico e técnico que possibilite a genuína industria-
lização que represente um novo avanço de autonomia 
nacional. O quilombismo não aceita que se entregue a 
nossa reserva mineral e a nossa economia às corpo-
rações monopolistas internacionais, porém tampouco 
defende os interesses de uma burguesia nacional. O 
negro-africano foi o primeiro e o principal artífice da 
formação econômica do País e a riqueza nacional per-
tence a ele e a todo o povo brasileiro que a produz.

Mancha branca é o que significa a imposição mis-
cigenadora do branco, implícita na ideologia do bran-
queamento, na política imigratória, no mito da “demo-
cracia racial”. Tudo não passa de racionalização do 
supremacismo branco e do estupro histórico e atual 
que se pratica contra a mulher negra.

Nada  de  mais  confusões: se  no  Brasil  efetiva-
mente houvesse igualdade de tratamento, de opor-
tunidades, de respeito, de poder político e econômi-

co; se o encontro entre pessoas de raças diferentes 
ocorresse espontâneo e livre da pressão do poder e 
prestígio sócio-econômico do branco; se não hou-
vesse outros condicionamentos repressivos de ca-
ráter moral, estético e cultural, a miscigenação seria 
um acontecimento positivo, capaz de enriquecer o 
brasileiro, a sociedade, a cultura e a humanidade 
das pessoas.

Obstar o ensinamento e a prática genocidas do 
supremacismo branco é um fator substantivo do qui-
lombismo.

Poder quilombista quer dizer: a raça negra no 
poder. Os descendentes de africanos somam a maio-
ria da nossa população. Portanto, o poder negro será 
um poder democrático. (Reitero aqui a advertência 
aos intrigantes, aos maliciosos, aos ignorantes, aos 
racistas: neste livro a palavra raça tem exclusiva 
acepção histórico-cultural. Raça biologicamente pura 
não existe e nunca existiu).

Quebrar a eficácia de certos slogans que atraves-
sam a nossa ação contra o racismo, como aquele da 
luta única de todos os trabalhadores, de todo o povo 
ou de todos os oprimidos, é um dever do quilombista. 
Os privilégios raciais do branco em detrimento do ne-
gro constituem uma ideologia que vem desde o mundo 
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antigo. A pregação da luta “única” ou “unida” não passa 
de outra face do desprezo que nos votam, já que não 
respeitam a nossa identidade e nem a especificidade 
do nosso problema e do nosso esforço em resolvê-lo.

raça: acreditamos que todos os seres humanos 
pertencem à mesma espécie. Para o quilombismo, 
raça significa um grupo humano que possui, relati-
vamente, idênticas características somáticas, resul-
tantes de um complexo de fatores históricos e am-
bientais. Tanto a aparência física, como igualmente 
os traços psicológicos, de personalidade, de caráter 
e emotividade, sofrem a influência daquele complexo 
de fatores onde se somam e se complementam a ge-
nética, a sociedade, a cultura, o meio geográfico, a 
história. O cruzamento de diferentes grupos raciais, 
ou de pessoas de identidade racial diversas, está na 
linha dos mais legítimos interesses de sobrevivência 
da espécie humana. 

Racismo: é a crença na inerente superioridade 
de uma raça sobre outra. Tal superioridade é conce-
bida tanto no aspecto biológico, como na dimensão 
psico-sócio-cultural. Esta é a dimensão usualmen-
te negligenciada ou omitida nas definições tradi-
cionais do racismo. A elaboração teórico-científica 
produzida pela cultura branco-europeia justificando 
a escravização e a inferiorização dos povos africa-

nos constitui o exemplo 
eminente do racismo sem 
precedentes na história 
da humanidade.

Racismo é a primeira 
contradição social no caminho do negro. A esta se jun-
tam outras, como a contradição de classes e de sexo.

Suaíli é  uma  língua  de origem banta, influen-
ciada por outros idiomas, especialmente o árabe. 
Atualmente, o Suaíli é falado por mais de 20 milhões 
de africanos da Tanzânia, do Quênia, de Uganda, do 
Burundi, do Zaire, e de outros países. Os afro-brasi-
leiros necessitam aprendê-la com urgência.

Slogan do poder público e da sociedade domi-
nante, no Brasil, condenando reiterada e indigna-
damente o racismo, se tornou um recurso eficaz 
encobrindo a operação racista e discriminatória sis-
temática, de um lado, e de outro lado servindo como 
uma arma apontada contra nós com a finalidade de 
atemorizar-nos, amortecendo ou impedindo que um 
movimento coeso do povo afro-brasileiro obtenha a 
sua total libertação.

Todo negro ou mulato (afro-brasileiro) que aceita 
a “democracia racial” como uma realidade, e a misci-
genação na forma vigente como positiva, está traindo 
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a si mesmo, e se conside-
rando um ser inferior.

Unanimidade é  algo  
impossível  no campo so-

cial e político. Não devemos perder o nosso tempo 
e a nossa energia com as críticas vindas de fora do 
movimento quilombista. Temos de nos preocupar e 
criticar a nós próprios e às nossas organizações, no 
sentido de ampliar a nossa consciência negra e qui-
lombista rumo ao objetivo final: a ascensão do povo 
afro-brasileiro ao poder.

Vênia é o que não precisamos pedir às  classes 
dominantes para reconquistarmos os frutos do tra-
balho realizado pelos nossos ancestrais africanos 
no Brasil. Nem devemos aceitar ou assumir certas 
definições, “científicas” ou não, que pretendem si-
tuar o comunalismo africano e o ujamaaísmo como 
simples formas arcaicas de organização econômica 
e/ou social. Esta é outra arrogância de fundo eu-
rocentrista que implicitamente nega às instituições 
nascidas na realidade histórica da África a capaci-
dade intrínseca de desenvolvimento autônomo re-
lativo. Nega a tais instituições a possibilidade de 
progresso e atualização, admitindo que a ocupação 
colonizadora do continente africano pelos europeus 
determinasse o concomitante desaparecimento dos 

valores, princípios e instituições africanas. Estas 
corporificariam formas não-dinâmicas, exclusiva-
mente quietistas e imobilizadas. Tal visão petrificada 
da África e de suas culturas é uma ficção puramen-
te cerebral. O quilombismo pretende resgatar des-
sa definição negativista o sentido de organização 
sócio-econômica concebido para servir à existência 
humana; organização que existiu na África e que os 
africanos escravizados trouxeram e praticaram no 
Brasil. A sociedade brasileira contemporânea pode 
se beneficiar com o projeto do quilombismo, uma 
alternativa nacional que se oferece em substituição 
ao sistema desumano do capitalismo.

Xingar não basta. Precisamos é de mobilização e 
de organização da gente negra, e de uma luta enér-
gica, sem pausa e sem descanso, contra as destitui-
ções que nos atingem. Até que ponto vamos assistir 
impotentes à cruel exterminação dos nossos irmãos 
e irmãs afro-brasileiros, principalmente das crianças 
negras deste país?

Yorubás (Nagô) somos também em nossa africa-
nidade brasileira. Os iorubás são parte integrante do 
nosso povo, da nossa cultura, da nossa religião, da 
nossa luta e do nosso futuro.

Zumbi: fundador do quilombismo.
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AlguNs PrINCíPIOs e PrOPósITOs 
dO quIlOmBIsmO

1. O Quilombismo é um movimento político dos 
negros brasileiros, objetivando a implantação de um 
Estado Nacional Quilombista, inspirado no modelo da 
República dos Palmares, no século XVI, e em outros 
quilombos que existiram e existem no País.

2. O Estado Nacional Quilombista tem sua base 
numa sociedade livre, justa, igualitária e soberana. O 
igualitarismo democrática quilombista é compreendi-
do no tocante a gênero, sociedade, religião, política, 
justiça, educação, cultura, condição racial, situação 
econômica, enfim, todas as expressões da vida em so-
ciedade. O mesmo igualitarismo se aplica a todos os 
níveis do poder e de instituições públicas e privadas.

3. A finalidade básica do Estado Nacional Quilom-
bista é a de promover a felicidade do ser humano. 
Para atingir sua finalidade, o quilombismo acredita 
numa economia de base comunitário-cooperativista 
no setor da produção, da distribuição e da divisão dos 
resultados do trabalho coletivo.

4. O quilombismo considera a terra uma proprie-
dade nacional de uso coletivo. As fábricas e outras 
instalações industriais, assim como todos os bens 

e instrumentos de produção, da mesma forma que 
a terra, são de propriedade e uso coletivo da socie-
dade. Os trabalhadores rurais ou camponeses tra-
balham a terra e são eles próprios os dirigentes das 
instituições agropecuárias. Os operários da indústria 
e os trabalhadores de modo geral são os produtores 
dos objetos industriais e os únicos responsáveis pela 
orientação e gerência de suas respectivas unidades 
de produção.

5. No quilombismo o trabalho é um direito e uma 
obrigação social, e os trabalhadores, que criam a ri-
queza agrícola e industrial da sociedade quilombista, 
são os únicos donos do produto do seu trabalho.

6. A criança negra tem sido a vítima predileta e 
indefesa da miséria material e moral imposta à co-
munidade afro-brasileira. Por isso, ela constitui a 
preocupação urgente e prioritária do quilombismo. 
Atendimento pré-natal, amparo à maternidade, cre-
ches, alimentação adequada, moradia higiênica e 
humana, são alguns dos itens relacionados à criança 
negra que figuram no programa de ação do movi-
mento quilombista.

7. A educação e o ensino em todos os graus – ele-
mentar, médio e superior – serão completamente gra-
tuitos e abertos sem distinção a todos os membros da 
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sociedade quilombista. A história da África, das cultu-
ras, das civilizações e das artes africanas terão um 
lugar eminente nos currículos escolares. Criar uma 
Universidade Afro-Brasileira é uma necessidade den-
tro do programa quilombista.

8. Visando o quilombismo a fundação de uma so-
ciedade criativa, ele procurará estimular todas as po-
tencialidades do ser humano e sua plena realização. 
Combater o embrutecimento causado pelo hábito, 
pela miséria, pela mecanização da existência e pela 
burocratização das relações humanas e sociais, é um 
ponto fundamental. As artes em geral ocuparão um 
espaço básico no sistema educativo e no contexto 
das atividades sociais.

9. No quilombismo não haverá religiões e religiões 
populares, isto é, religião da elite e religiões do povo. 
Todas as religiões merecem igual tratamento de res-
peito e de garantias de culto.

10. O Estado quilombista proíbe a existência de 
um aparato burocrático estatal que perturbe ou in-
terfira com a mobilidade vertical das classes traba-
lhadoras e marginalizadas em relação direta com os 
dirigentes. Na relação dialética dos membros da so-
ciedade com as suas instituições repousa o sentido 
progressista e dinâmico do quilombismo.

11. A revolução quilombista é fundamentalmente 
antirracista, anticapitalista, antilatifundiária, antiimpe-
rialista e antineocolonialista.

12. Em todos os órgãos do poder do Estado Qui-
lombista – Legislativo, Executivo e Judiciário – a me-
tade dos cargos de confiança, dos cargos eletivos, ou 
dos cargos por nomeação, deverão, por imperativo 
constitucional, ser ocupados por mulheres. O mesmo 
se aplica a todo e qualquer setor ou instituição de 
serviço público.

13. O quilombismo considera a transformação das 
relações de produção, e da sociedade de modo ge-
ral, por meios não-violentos e democráticos, uma via 
possível.

14. É matéria urgente para o quilombismo a orga-
nização de uma instituição econômico-financeira em 
moldes cooperativos, capaz de assegurar a manu-
tenção e a expansão da luta quilombista a salvo das 
interferências controladoras do paternalismo ou das 
pressões do poder econômico.

15. O quilombismo essencialmente é um defensor 
da existência humana e, como tal, ele se coloca contra 
a poluição ecológica e favorece todas as formas de me-
lhoramento ambiental que possam assegurar uma vida 
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saudável para as crianças, as mulheres e os homens, 
os animais, as criaturas do mar, as plantas, as selvas, 
as pedras e todas as manifestações da natureza.

16. O Brasil é signatário da Convenção Internacio-
nal para a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi-
nação Racial, adotada pela Assembléia Geral das Na-
ções Unidas em 1965. O quilombismo contribuirá para 
a pesquisa e a elaboração de formas e estratégias para 
utilização dessa Convenção e de outros dispositivos do 
direito internacional para combater o racismo, colabo-
rando em especial com o Comitê para a Eliminação da 
Discriminação Racial das Nações Unidas.

semANA dA memórIA 
AfrO-BrAsIleIrA

Esta Semana está sendo proposta pela necessi-
dade do negro de recuperar a sua memória. Durante 
esta Semana serão focalizados e iluminados os suces-
sos passados nos quais foram protagonistas aqueles 
300 milhões de africanos retirados, sob violência, de 
suas terras e trazidos acorrentados para o continente 
americano. Através de celebrações anuais, a comu-
nidade negra não só honrará os antepassados, como 
reforçará a sua coesão e identidade. E transmitirá às 
novas gerações um exemplo de amor à história do 
nosso povo, auxiliando-as a ter uma visão mais cla-
ra e verdadeira do papel fundamental cumprido pelos 

escravos africanos na construção deste País. Isto só 
infundirá aos jovens de agora e do futuro um orgulho 
em lugar da vergonha que a sociedade dominante tem 
procurado infiltrar na consciência dos negros, como 
se fosse a única herança deixada por seus ancestrais.

A Semana deve aliar aos aspectos comemorati-
vos uma constante pesquisa, crítica e reflexão sobre 
o passado e o presente das condições de vida da 
população de origem africana no Brasil. Isto contri-
buirá para ampliar e fortalecer o quilombismo em sua 
filosofia, teoria e prática de libertação. A Semana im-
plica também um estímulo às organizações negras 
existentes, sem discriminar nenhuma delas por cau-
sa dos seus objetivos declarados. Tanto aquelas que 
perseguem finalidades recreativas ou beneficentes, 
como as outras de sentido cultural, social ou político, 
se encontram todas interessadas no destino e na me-
lhoria da situação da família afro-brasileira. Portanto, 
se inserem na mesma perspectiva quilombista ampla 
que estamos tentando sistematizar.

Basicamente, esta “Semana da Memória” está sen-
do concebida como uma ferramenta operativa no cam-
po da ação (mobilização e organização), combinada ao 
setor da especulação, da teoria, da formulação de prin-
cípios, das análises, definições e outras ponderações. 
Enfim, a Semana deve ser um exercício de emancipa-
ção e nunca uma comemoração convencional, estática 
e retórica, que proponha unicamente a evocação de 
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fatos, datas e nomes do passado. Estudar e lembrar 
os feitos dos antepassados deve constituir um aconte-
cimento inspirador que estimule a ação transformadora 
do presente. Rumo ao futuro, ou seja, o oposto da con-
templação saudosista, autoglorificadora do pretérito, 
ou da motivação de cenas de autoflagelação.

Resgatar nossa memória significa resgatarmos a 
nós mesmos do esquecimento, do nada e da negação, 
e reafirmarmos a nossa presença ativa na história pan
-africana e na realidade universal do seres humanos.

A proposta que ofereço à consideração dos meus 
irmãos e irmãs negros de “Semana da Memória” tem 
seu encerramento a 20 de novembro de cada ano, 
aniversário da morte de Zumbi e Dia Nacional da 
Consciência Negra instituído pelo movimento negro 
brasileiro a partir de proposta oriunda do Rio Grande 
do Sul. Assim, a Semana principia a 14 de novembro 
e obedecerá ao seguinte calendário:

Dia 14 (1º dia): África: suas civilizações na an-
tigüidade, o Egito, a Etiópia, o Sudão. Os impérios 
mais recentes: Songai, Asante, Iorubá, e outros. Nes-
ta celebração se incluem referências às formas de 
organização africana da família (matriarcado), socie-
dade, economia e do Estado. As artes, as ciências, 
a tecnologia: as pirâmides egípcias, a matemática, a 
engenharia, a medicina, as pinturas rupestres e as 

construções urbanas em Zimbábue, as esculturas de 
Nok, Ifé, Benin, e assim por diante.

Dia 15 (2º dia): As primeiras incursões portugue-
sas no território africano no século XIV. Logo depois, 
a invasão colonial da África por Portugal, Espanha, 
França, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha. 
A escravização dos africanos: as técnicas de captura 
utilizadas pelos bandidos europeus. As longas cami-
nhadas através das florestas até à costa atlântica. A 
enorme taxa de mortalidade durante o trajeto. Os bar-
racões e depósitos na costa. O batismo compulsório.

Dia 16 (3º dia): O embarque dos africanos nos 
“tumbeiros”: os horrores a bordo: fome, sede, epide-
mias, imobilidade do corpo, falta de ar; a alta taxa 
de mortalidade; os africanos atirados vivos ao mar; 
outras formas de suplício e assassínio. Os portos bra-
sileiros de desembarque.

Dia 17 (4º dia): Os mercados de escravos; maneira 
como as “peças” eram oferecidas ao público compra-
dor, e os brancos examinavam os africanos como se 
fossem animais. As vendas e as compras atendendo 
os pontos focais de concentração econômica: produ-
ção do açúcar, do algodão, da mineração, do café, do 
cacau, do gado, do fumo, e assim por diante.
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Dia 18 (5º dia): Vida escrava, rural e urbana. Os 
castigos e os instrumentos de tortura. O estupro da 
mulher africana. A imposição religiosa católica. A per-
sistência das danças, cantos, instrumentos musicais 
e folguedos trazidos da África pelos escravos. As 
religiões africanas e as línguas faladas pelos escra-
vos. Formas de recusa à escravidão: suicídio, banzo, 
fuga, assassínio do senhor, e outras.

Dia 19 (6º dia): As revoltas e os quilombos. O 
papel dos valores africanos da resistência: religião, 
arte, folclores, conhecimentos técnicos de fundição 
do ferro, do bronze, de agricultura. A importância na 
resistência de instituições religiosas a exemplo da 
Casa das Minas (Maranhão), do Axé do Opô Afonjá 
(Bahia). Papel das instituições laicas após a abolição: 
Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental do Ne-
gro, União dos Homens de Cor, Associação Cultural 
dos Negros, Floresta Aurora, e todas as outras orga-
nizações negras que existiram e existem.

Dia 20 (7º dia): O Dia da Consciência Negra deve 
resumir tudo aquilo que tiver ocorrido nos dias ante-
riores. Ênfase à figura de Zumbi, o primeiro militante 
do pan-africanismo e da luta por liberdade em terras 
brasileiras. Zumbi, consolidador da luta palmarista, 
selando com sua morte em plena batalha a determi-
nação libertária do povo negro-africano escravizado, 
é o fundador, na prática, do conceito científico histó-

rico-cultural do quilombismo. Quilombismo continua-
do por outros heróis da história negra: Luísa Mahin 
e seu filho Luís Gama, Chico-Rei, os enforcados da 
Revolta dos Alfaiates, dos levantes dos Malês, da Ba-
laiada, o Dragão do Mar, Karocango, João Cândido, 
e os milhões de quilombolas assassinados em todas 
as partes do nosso território onde houve o infame ca-
tiveiro. Na celebração de encerramento da Semana 
da Memória Negra deve-se dar todo o destaque aos 
programas e projetos das entidades e da comunida-
de, tendo em vista um futuro melhor para os afro-bra-
sileiros. O último evento da Semana deve, de prefe-
rência, acontecer ao ar livre, numa concentração da 
comunidade negra e das pessoas de qualquer origem 
interessadas em nossas atividades. Durante todo o 
decorrer da Semana, deverá ser evitada toda a re-
tórica acadêmica e ideológica incapaz de apresentar 
conteúdos ou propostas úteis.

Axé, Zumbi!
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Um1 Dois2

Um mestre só pode ser transcrito por sons 
e imagens, as letras não dão conta dos 
olhares, menos ainda dos pequenos ges-

tos ou dos vários significados de uma mesma pa-
lavra e nem da cumplicidade que torna não ditas, 
palavras necessárias. Um mestre é mais do que 
suas palavras soam, todo seu corpo é papel, tinta 
e forma da letra.

Na impossibilidade de trazer Mestre Jahça por 
inteiro, fiz algumas opções para a apresentação 
desta entrevista: retirei perguntas – me dei conta de 
que não eram elas que provocavam as respostas –, 
acrescentei textos – mensagens escritas trocadas 
entre nós – e, junto com a entrevista editada, quatro 
citações para tornar mais nítidas, mas não mais cla-
ras, suas falas.

1. A entrevista com Mestre Jahça foi realizada por Glória Pereira da Cunha, em 
10 de setembro de 2020, na sede da Capoeira Coquinho Baiano, Rua Caiçara, 
113, Jardim Itatiaia, Campinas especialmente para a Casa dos Saberes Ances-
trais. Transcrição feita por Ellen Santos Bernardo. Este texto tem a revisão e o 
carinho da professora Ruth Joffily. 

2. Glória Pereira da Cunha é artista, professora e mestra em Educação pela 
FE/Unicamp.

MESTRE JAHÇA: EXU & OXALá
Abre caminhos, é da encruzilhada, porteiro.
Aponta caminhos, é da paz, mestre.

Mestre Jahça, Jacinto Rodrigues da Silva, nasceu 
em 15 de novembro de 1957 na cidade de Nhandeara, 
perto de São José do Rio Preto, mas com seis meses já 
estava em Campinas. Seu pai, o famoso goleiro Dimas 
Monteiro da Silva, foi contratado em 1958 para atuar 
no Guarani, depois foi preparador físico da Ponte e do 
Guarani. Com a separação de seus pais, Jacinto foi 
criado principalmente por sua mãe, Maria Rodrigues 
da Silva, a quem sempre lembra como responsável por 
sua educação e formação de seus valores. 

Jacinto Rodrigues da Silva teve um relacionamen-
to de trabalho com a Unicamp bastante simples: em 
1972 entrou como patrulheiro mirim e passou a ope-
rador de máquina no Restaurante Universitário; em 
1999 foi transferido para ser porteiro do Departamen-
to de Artes Cênicas, onde se aposentou em 2014.

Mas há mais coisas entre Mestre Jahça e a Unicamp, 
caros leitores, do que sonha nossa vã burocracia.
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um INíCIO dIfíCIl3

Cheguei com 14 anos, menina. […] sou de 1957, 
nasci em 15 de novembro… Quando cheguei na uni-
versidade, […] eu era educado, achava que ia pro 
escritório, estudei pra fazer as coisas. Mas quando 
cheguei na universidade fui pro bandejão: “hoje você 
vai lavar o banheiro”. Hoje eu sei que isso é digno, 

3. As imagens de 1 a 14 são fotogramas do filme Diário de Exus com direção, 
roteiro e produção de  Gilberto Alexandre Sobrinho e direção de fotografia de 
Felipe Bomfim. 

na questão do trabalho em si, pra qualquer ser huma-
no, mas a minha preocupação era com uma evolução 
material. Lembra que isso é jogado muito na gente, a 
sua evolução, o que você vai ter aqui: a casa bonita, 
o carro bonito. Mas foi bom assim, desafiou o meu 
interior, falei pra minha mãe “ô mãe, […] mandaram 
eu pro bandejão, limpar louça, limpar chão, limpar ba-
nheiro”, então veio aquela coisa, que você também 
acha, serviços subalternos! Não é subalterno, é um 

Imagem 1: Mestre Jahça como Exu. Apresentação de alunos do curso de extensão de Raquel Trindade3.
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Imagem 2:  Mestre Jahça e Carlos Kiss, parceiros em projetos.

serviço mais pesado, a coisa que a gente tem que 
lutar contra no modo pessoal, mas é uma coisa do 
sistema: a liberdade de cada um. Isso me impulsio-
nou a ver as coisas melhorarem. Mas é um traba-
lho, dia a dia, e a sorte de trabalhar na universidade. 
Naquela época, a universidade era uma universidade 
solidária, ali você sempre trocava informações entre 
pessoas. O pessoal do IFCH (Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas) era muito humano. Você pedia 
pro menino: “ah, vem me ensinar matemática”, e ele 
vinha lá, montava grupo de estudo. O estudante era 
integrado com a universidade pra construir, pra fazer 
desse núcleo, desse polo de ensino uma coisa social 
mesmo e humana. Então havia muita troca de infor-
mação, você não tinha o funcionário e aluno, aluno 
e funcionário, uma separação, você tinha uma troca. 
Nas Artes Cênicas saía um curso, você ia lá e fazia 

o curso, então a gente começou a se interessar por 
isso, a ler livros, exercitar a mente e ver as coisas de 
uma outra maneira, mas com a minha participação.

Imagem 3: Dimas, goleiro do Guarany -  pai de Mestre Jahça -, 
está à esquerda e embaixo. 

Na universidade, já com uns 17 anos, eu fui levado 
de lá para o 1º Distrito porque pularam numa casa lá 
[cidade universitária], tinham falado que iam ver meus 
documentos, mas fui pro pau de arara, essas coisas… 
Aí meu pai, como tinha uma popularidade em Cam-
pinas, me tirou de lá, mas foi essa questão do que 
hoje acontece. O negrão não pode andar em qualquer 
lugar, em qualquer momento, tem que ter postura, é 
uma coisa que existe, né? Achar que a polícia vai pa-
rar um branco e não vai parar o preto é ilusão.

Hoje eu vejo que a gente tem uma ligação espiri-
tual, a conexão maior. Apesar de ir por certos rumos, 
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sempre tem aquela coisa que fala dentro de você, 
que é aquela briga interior, aquela briga do eu, os 
antagônicos. Mas nessa, os meus ganharam, eu sou 
muito grato porque passei por dificuldades, como 
todo mundo passa, mas o meu desafio interno… Foi 
aí que entrou a arte, que fui fazer capoeira, fui pro te-
atro, fiz parte do Grupo de Teatro Liberdade Canto 
e Dança, que era um grupo só de negros de periferia 
que nunca fizeram nada com teatro.

TEATRO, DANÇA E CAPOEIRA

Imagem 4: Natanael dos Santos, coordenador do Grupo Cultu-
ral Liberdade, Canto e Dança.

Quando eu trabalhava no Restaurante da Uni-
camp, fui assistir em uma oportunidade à apresen-
tação do Ballet Afro no Tênis Clube de Campinas. 
Um dos bailarinos era o Amaury Fernandes4. Hoje, 

4. Saiba mais em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/535/os-giros-de-amaury-
da-danca. Acesso em: 23 nov. 2020.

além de ser funcionário da Unicamp, ele é professor 
de dança, e já há muitos anos, e é conceituado. Aí, 
devido ao fato de conhecer o Amaury, fui ver um en-
saio do Grupo Cultural Liberdade Canto e Dança, que 
ensaiava lá no Grêmio Recreativo Cultural Campinei-
ro (Machadinho). Fui e gostei.

Começou, não vou precisar a data pra você porque 
tem muito tempo, e era um grupo de meninos de pe-
dreiros, operário, empregada doméstica que se reunia 
no grupo cultural, no Machadinho, ali na Vila Indus-
trial, aos sábados e domingos, pra fazer um trabalho 
corporal de dança afro. E foi o primeiro desafio porque 
eu não tinha mobilidade corporal. Lá que eu comecei 
a pegar uma elasticidade, era um grupo que fez muito 
trabalho dentro do estado, de teatro e dança.

Com o Grupo Liberdade Canto e Dança rompemos 
várias barreiras e preconceitos e ocupamos muitos 
espaços no meio social e artístico, que na época nós 
nem tínhamos noção dos fatos, por sermos todos de 
periferia e trabalhadores comuns. Vencemos festi-
vais, viajávamos todo final de semana. Tivemos salas 
de ensaios no Teatro Castro Mendes por muitos anos 
e também no Centro de Convivência. Em 1988, no 
ano do Centenário da Abolição, montamos um espe-
táculo de teatro no Solar das Andorinhas, com a par-
ticipação dos funcionários e donos do Solar. 

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/535/os-giros-de-amaury-da-danca
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/535/os-giros-de-amaury-da-danca
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Imagem 5: Mestre Jahça jogando capoeira.

Aí, dentro do meu ser, algo despertou: “você vai 
fazer uma coisa, é pra fazer capoeira”. Eu tinha 27 
anos, jogava futebol e tinha aquela ilusão de mundo, 
aquela ilusão pessoal de existir, de se relacionar com 
as pessoas. Aí parei com o futebol. Aprendi a desen-
volver a arte e filosofia da capoeira com o Mestre An-
tônio Ambrósio dos Santos (Mestre da Associação de 
Capoeira Praia de Amaralina), que, posteriormente, 
veio a trabalhar como professor de capoeira no De-
partamento de Danças da Unicamp.

Nós montamos na periferia de Campinas, no Jar-
dim Profilurb, o Grupo Cultural Semente de Esperan-
ça Capoeira Teatro & Dança, que tinha como meta 
apresentar nossa arte no Festival Comunitário Negro 

Zumbi (FECONEZU)5, onde a rapaziada representa-
va com muita garra e determinação. Esta junção pos-
sibilitou a alguns desses meninos a viverem da sua 
arte. A princípio achei que ia ser difícil, que lá era 
muito perigoso, periferia, coisa e tal, e eu achei: “ah, 
vou ficar uma semana”, mas fiquei e fui ficando.

Imagem 6: Reportagem sobre o trabalho de Mestre Jahça no 
Profilurb.

E o que eu aprendi com Raquel Trindade6, fui re-
passando à comunidade, lá no Jardim Profilurb. Daí 
nós botamos Samba Lenço, Congo, Jongo, Maracatu.

Eu vejo que, dentro da universidade, eu estava 
em um instituto que promovia várias coisas, estava 
ali. Eu não tinha que fazer um projeto, não tinha que 

5. Veja nesta publicação, de Adriano Bueno e Mariana Semião de Lima: O me-
lhor do Feconezu é sua GENTE. Política e cultura negra na trajetória e no pen-
samento de Zé Prettu.

6. Veja nesta publicação, de Gilberto Alexandre Sobrinho: Raquel Trindade, a 
Kambinda, e a arte afro-brasileira.  
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fazer, eu estava dentro dos projetos, inclusive dentro 
de um projeto que a gente esteve durante oito anos 
no Vale do Ribeira. Lá nós montamos um grupo de 
capoeira chamado Bernardo Furquim. O pessoal da 
FEA (Faculdade de Engenharia de Alimentos da Uni-
camp) começou a desenvolver um trabalho lá com 
banana, e eram alunos nossos das aulas livres, de 
vivência. Aí ficamos oito anos [projeto Universidade 
Solidária-CNPq e Unicamp-Preac com remanescen-
tes de Quilombos do Vale do Ribeira].

Os primeiros contatos foram feitos junto com os 
alunos do IFCH (Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas), vários tipos de alunos pra desenvolver 
a capoeira e a vivência com os meninos. Eles tro-
cavam informações também, davam aula de arte-
sanato, junto com a capoeira. A vivência era ficar 

lá dois, três dias interagindo com os meninos. Na 
primeira descida nossa, ficamos uma semana. O 
Quilombo do Ribeira era um núcleo só, mas aí ra-
chou em partes, ficou Voporundu, São Pedro, André 
Lopes e o da Dona Jovita. Antes a Dona Jovita era 
líder de todos os quilombolas, ela era a matriarca, e, 
quando racharam, cada Quilombo ficou com um pe-
daço. Eles tinham uma rixa. Aí, vamos lá, ninguém 
se curtia, cada um num lugar. Aí nós pensamos: va-
mos convidar um dia todos os líderes do Quilombo 
pra conversar sobre o que a gente veio fazer. Com 
o professor Celso Lopes, que comandava o projeto 
do Quilombo, reunimos todos. A universidade deu a 
condução. Foi buscar os remanescentes e sentou 
assim em roda, pra cada um dar uma opinião. Eles 
nunca tinham feito isso na vida, nunca, de sentar em 
roda pra ouvir, aí cada um se colocou, né? Aí expan-
diu e a partir daquele momento os Quilombos que 
estavam rachados começaram a trocar. Mais pra 
frente elegeram vereador, no meio ali da terra em 
que eles vivem. Começaram a ter representantes 
quilombolas no meio. Levávamos também funcioná-
rios e alunos da Unicamp, os meninos da comunida-
de lá de onde eu morava e montamos uma equipe 
mista, várias pessoas foram pro Vale do Ribeira pra 
poder levar pra eles também informações. A princí-
pio você choca lá. É, a gente tem que respeitar!
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mesTrA rAquel TrINdAde

Imagem 7: Apresentação de alunos do curso de extensão de 
Raquel Trindade, cantando na foto, com Joãozinho do IA e Alceu 
como Exus.

Em 1988, a Mestra Raquel Trindade chegou pra 
desenvolver um trabalho de danças folclóricas na uni-
versidade dentro do Departamento de Artes Cênicas. 
Só que ela chegou no barracão, olhou e só tinha ele-
mentos brancos, que eram os alunos de artes cêni-
cas. Tinha só Adilson Siqueira de ator negro, aluno- 
ator. Ela falou: “eu vou fazer, mas cadê o elemento 
negro?”. Aí ela abriu o edital pra comunidade convo-
cando os artistas, atores negros, capoeiristas pra de-
senvolver um trabalho com ela. Aí vieram Alceu, Boni, 
Benê Moraes, Ana, Sinhá, Marquinho Crispin, Carlos 
Kiss, Joãozinho, o João lá do Instituto de Artes. Vie-
ram várias pessoas interessadas da cidade. Depois

A
 

Imagem 8: Apresentação de alunos do curso de extensão de 
Raquel Trindade com Joãozinho do IA e Mestre Jahça como 
Exus. Continuação da imagem 7.

ela enxugou com as frequências de ensaio. Eu traba-
lhava na universidade, já fazia uma capoeira e fiquei.7

Ela fez uma proposta que vingou, e, em 1988, co-
meçou a desenvolver o Urucungos, Puítas e Quijen-
gues, com alunos da universidade e pessoas da co-
munidade em geral. Veio uma nata boa de pessoas 
negras pra desenvolver o Urucungos. E aí começou 
a trocar ideia, falar da questão da negritude, africa-
nidade, a nossa ancestralidade cada dia mais forte 
na vivência.

7. Veja a apresentação do Bumba-boi com os alunos do curso de extensão, 
inclusive com Mestre Jahça, disponível em: https://youtu.be/Y9VY71cnAUU, 
acesso em: 29. dez. 2020.

https://youtu.be/Y9VY71cnAUU
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Participantes do Urucungos criaram uma relação de 
posse com esses personagens, desde os tempos 
dos ensaios com Raquel Trindade. Naquele momen-
to, Raquel designou personagens associando-os 
diretamente a seus alunos, baseando-se em seus 
estereótipos, trejeitos e maneirismos. As substitui-
ções decorrentes das saídas e entradas de novos 
integrantes também seguiram essa tendência: uma 
vez encaixando-se ator e personagem, eles segui-
ram juntos até o tempo presente. É claro que num 
grupo caracterizado por um grande fluxo de pessoas, 
que muitas vezes vão e voltam, alguns personagens 
adquiriram um certo número de possíveis atores 
para interpretá-lo. […] Para o papel do rei8, cabem 
apenas dois homens: capoeirista Jacinto Rodrigues, 
mais conhecido como Mestre Jaça foi designado ini-
cialmente por Raquel, mas hoje em dia já não parti-
cipa ativamente do grupo. Em seu lugar entrou Zeus 
Cruz, participante desde 1991, sendo substituído 
apenas por seu antecessor, Mestre Jaça, quando 
não está presente.9

A Mestra Raquel Trindade era tudo. Já tinha a fa-
mília, filha do Solano Trindade, tinha uma história, e 
ela agregava todo mundo. A arte dela chegou e hoje 
tem muitos Maracatus, uma semente que ela plantou 
e a gente tem que estar refazendo. Mas tem que falar 
da mestra.

8. Veja as  apresentações de maracatu do Grupo Urucungos com Mestre Jahça 
na sua função de Rei do Maracatu, em:  https://youtu.be/d7YA2Y828BM e ht-
tps://youtu.be/FX03IOXbSVM, acesso em: 29 dez. 2020.

9.  GIESBRECHT, Érica. O passado negro: a incorporação da memória negra da 
cidade de Campinas através de performances de legados musicais. Tese (Dou-
torado em Música) –  Universidade de Campinas, 2011, p. 177-178.

Os velhos, os mestres, não estão sendo ouvidos. 
Está se perdendo a essência do conhecimento, o co-
nhecimento está sendo retalhado, a oralidade do seu 
espírito, tudo isso vem do caráter. Muita gente sabe, 
mas não sabe, muita gente pensa que sabe e está se 
perdendo o respeito pelas pessoas. E tem muita gen-
te que se aproxima da arte pra ser visto. Aí, eu posso 
ter uma trança, eu sou artista, na função de artista. 
Tem o respeito: se você não tiver comando, não é 
comando. Igual a nós: tínhamos maior amizade com 
a Raquel, mas todo mundo respeitava. Todo mundo. 
Tinha as brincadeiras e tal, mas era ela quem coman-
dava, ela era a Raquel Trindade, nós não sabíamos 
nada e não sabemos até hoje!

42 ANOS DE UNICAMP, 22 NO BAN-
DEJÃO E 20 NO DEPARTAMENTO DE 
ArTes CÊNICAs

Dentro do bandejão, as pessoas acharam que a 
minha popularidade era devido a algum tipo de situa-
ção. Achavam que eu vendia droga, porque o pesso-
al, eles têm setores de entendimento. Não é que as 
pessoas não pensem, elas têm ciúmes, inveja, mas 
hoje não tenho rancor. Como as pessoas me procu-
ravam, associaram isso a coisas ilícitas. Aí, em 1995, 
foi um policial civil lá e me procurou.

Fiquei preso lá porque: “ah vocês vendem dro-
ga, como que pode as pessoas loiras, todo mundo 

https://youtu.be/d7YA2Y828BM
https://youtu.be/FX03IOXbSVM
https://youtu.be/FX03IOXbSVM
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te procurar”. Ninguém entendia que eu já conhecia 
as pessoas do teatro, da universidade. Como era um 
campus livre, cada um desenvolveu, conseguindo fa-
zer suas aptidões de acordo, nunca teve problema 
pra ninguém e eu me desenvolvia. Então fui parado, 
tentaram me prender.

O pessoal tinha inveja porque achava que gente 
ia melhorar de vida: “ah, o cara vai pro teatro”! Mas 
eu não gosto de falar muito porque parece coisa do 

mimimi, quero ver se a gente continua na parte da 
energia mesmo. 

Quando eu fui lá pro IA em 2000, fui de segu-
rança, porque tinha saído o seu Messias. Me cha-
maram: “Jahça, tem lugar aqui das 14h às 22h no 
lugar do seu Messias. O Messias era segurança, 
aí você pode ficar e ir olhando aí pra nós”. Pensei: 
lugar diferente, tinha que sair mesmo do bandejão, 
já tava há muitos anos, mas já fazia teatro, fazia 

Imagem 9: Apresentação na Unicamp de alunos de Raquel Trindade, com microfone. Mestre Jahça como Rei do Maracatu.



70

capoeira, já tinha uma situação de conhecimento 
como ator.

Então me levaram também porque sabiam que eu 
tinha um conhecimento de convivência com artistas 
e que podia suprir as necessidades deles. Os outros 
caras que trabalhavam não tinham psicológico pra 
ver uma pessoa passar sem roupa, porque você tra-
balhar com arte não tem cor, não tem sexo, não tem... 
Então se você é do meio, vai dar menos problema.

E deu certo. Mas a princípio na área você “cau-
sa”! Porque os funcionários que estavam lá estavam 
vendo o Jahça funcionário do bandejão, que limpava, 
carregava peso, que tava sempre se sujando, e não o 
cara que pensa, que tem um intelecto, uma mente. Só 
que eu fui numa função não de limpar também, teve 
uma divergência com os funcionários porque eles fa-
lavam: “mas você trabalhava assim”!

MESTRA VERôNICA & PRIMUS
Aí veio a professora Verônica Fabrini! Quando eu 

fui pro IA, fui como segurança, segurança VIP, ficar 
olhando e tal, mas não era pra desenvolver trabalho 
nenhum artístico, estava nesta função. Aí a vivência, 
o dia a dia com as pessoas, a Mestra Verônica, tudo 
isso foi somando, foi espaço pra dentro.

Aí veio a minha qualidade pessoal, a confiança. E 
a Verônica me propôs um dia de fazer esse trabalho 
com o Primus, ela sentiu que tinha uma qualidade de 

dentro dessa vivência, porque eu era de confiança, 
do espaço… 

A Mestra Verônica Fabrini falou: “ô Jahça, tô com 
um trabalho com os meninos lá da Boa Companhia. 
Vamos desenvolver um trabalho de preparação cor-
poral com eles lá”. Deu o endereço. O trabalho foi 
pesado, ela também participou muito tempo. Lá na 
Boa a gente começou a desenvolver a parte física do 
Primus, trazendo o arquétipo do macaco, aquelas coi-
sas. E aí inclusive conheci com ela pessoas de cultura 
que transitam ali na Boa Companhia. E foi muito bom.

A colaboração de Jacinto Rodrigues – mestre Jaça – foi 
crucial para o que eu buscava com Primus. Foi através 
da colaboração com a Boa Companhia que pouco a pou-
co e num movimento repleto de tensões, fui conseguindo 
com que o Departamento de Artes Cênicas recebesse 
Jaça e seu trabalho com a capoeira como técnico didata, 
colaborando diretamente com a formação dos alunos do 
curso de graduação. Depois de longa e tensa batalha, 
capoeira passou a fazer parte do currículo oficial, minis-
trada pelo mestre Jaça e “assinada” por mim. Pode não 
parecer muito, mas era o reconhecimento de que para se 
fazer teatro-ato, teatro-carne, não se pode apenas con-
tar com o conhecimento asséptico de técnicas e práticas 
formatadas, ou mesmo, como bem gosta da antropologia 
teatral, de “conhecimentos úteis para o trabalho do ator”, 
treinados à exaustão. Para mim, reconhecer mestre Jaça 
como técnico didata na pomposa Universidade Estadu-
al de Campinas, ainda que gradativamente a disciplina 
tenha desaparecido do currículo, é tão parte de Primus 
quanto a própria peça. Mestre Jaça, em seu enquadra-
mento funcional, passou de zelador a colaborador na for-
mação dos atores. Este é o “Comunicado a uma acade-
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mia”; Primus é produto disso em outra esfera, mas está 
energeticamente atado a essa. Junto com a capoeira, 
vem toda uma história. Não queríamos corpo-instrumen-
to, ou corpo-eficaz, queríamos um corpo- história.10

E tudo isso enriquece, né, a questão do privilégio 
que eu ia falar pra você, o orgulho também. 

10. OLIVEIRA, A. N. de; ALMEIDA, V. F. M. de. A Boa Companhia: sozinhos 
nós andamos rápido, em grupo, vamos mais longe. Pitágoras 500, Campinas, 
SP, v. 5, n. 2, p. 85-111, 2015. DOI: 10.20396/pita.v5i2.8647193. Disponível em: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/pit500/article/view/8647193. 
Acesso em: 25 nov. 2020.

Ela falou: “vamos fazer isto na artes cênicas, pras 
pessoas, pro ator desenvolver os arquétipos, dar mo-
bilidade pro aluno, físico, exercício, alongamento”. 
E a gente começou a fazer lá, aos poucos e aí vi-
rou aula livre. Começou a vir muita gente, de muitos 
departamentos da universidade. E também foi muito 
bom porque nessa aula livre vinha muita gente, inclu-
sive tinha um menino que era de outro país. Você não 
sabia que ele estava ali, era do curso de linguística. 

Imagem 10: Ensaio no departamento de Artes Cênicas/Unicamp.

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/pit500/article/view/8647193
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A gente trocava informações. A universidade tinha 
ensinado a compartilhar os conhecimentos aprendi-
dos dentro do Departamento de Artes Cênicas e com 
núcleo de profissionais, de mestre que a gente viveu. 
Essa troca que a gente está tendo agora, esta ener-
gia. E lá foi muito bom porque ficamos também uns 
vinte anos, fizemos peças inteiras, fomos pra TV Cul-
tura e foi crescendo…

Junto à Graduação em Artes Cênicas, desde 2000, 
Jacinto participa da disciplina Luta I e II, apresentan-
do a Capoeira e suas danças associadas: Maculelê, 
puxada de rede e samba de roda. Realiza, também, 
assessoria a projetos cênicos – quando estes reque-
rem alguma prática referente à cultura afro-brasilei-
ra, como acaba de ocorrer com o Projeto Integrado 
de Criação Cênica, que produziu a peça “O Cortiço” 
– romance homônimo de Aluísio de Azevedo, para a 
qual treinou os alunos/atores em Capoeira. […] Ainda 
no Curso de Artes Cênicas participou, como ator, da 
peça “Cassandra”, de Christi Wolf, dirigido por João 
das Neves. Atualmente Jacinto participa do Grupo de 
Estudos PINDORAMA – CNPq, dedicado à criação de 
discursos cênicos desdobrados de pesquisa em dan-
ças e teatralidades na oralidade popular brasileira.11

[…] Cassandra foi com aquele mestre que morreu 
agora, João das Neves. Eu era o Aquiles, foi em 2002.

CAfuNdó
Nós fizemos Charme discreto do Cafundó, que o 

11. PINDORAMA, Grupo. Mestre Jaça. Disponível: https://www.grupopindora-
ma.com/jaca, acesso em: 29 dez. 2020.

Paulo Beti já tinha feito como filme. Fizemos a peça 
teatral encenada e fizemos lá, como defesa de tese, 
acho que de doutorado, não sei o que o professor 
Walterloo Gregorio da Silva fez. Tinha o Adilson Bar-
ros e a Inaicyra12, ela é filha do Mestre Didi. Foi tra-
balhar no Departamento de Dança como professora 
de Dança, ela é conhecida, ela canta muito bem, tem 
domínio do corpo, da dança, uma mestra. E eu traba-
lhava no Departamento de Artes Cênicas. É colado 
ali, então tinha um contato também de “oi”, de mestra 
pra funcionário. Ela cantou, ela fez a parte de canto 
do Cafundó. Mas faz tempo isso daí.

NegrITude…

O que acontece no bandejão… A discriminação 
era ali, mas sempre me trataram bem os alunos bran-
cos, chamados brancos, sempre. Aí eu fui também 
tirando esse meu preconceito, o que me melhorou, 
melhorou assim, mas ser humano é ser humano.

Então, eu era preconceituoso comigo mesmo, com 
a minha situação de ser negro, eu não me aceitava 
como homem negro, eu estava no sistema: as escolas, 
os livros, eu era todo certinho. Não tinha aquela ques-
tão de liberdade humana, de espírito, aquela liberdade 
que eu achava que existia. A gente vivia num sistema 
bem organizado e desse sistema a gente tinha dado 

12. Veja nesta publicação, de Doroti Martz:  Inaicyra Falcão: articuladora de 
mundos. 

https://www.grupopindorama.com/jaca
https://www.grupopindorama.com/jaca
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pulo, a gente era escravo, fugiu, mas isso eu vi que 
é subconsciente, é coisa que é herdada, a gente tem 
que tirar ela. Então eu tinha isso mesmo, não gostava 
de ser negro, tinha um pouco de vergonha, tinha muita.

A gente nasceu muito perto da mentalidade escra-
vocrata que ainda existe, que não acabou. O homem 
negro tinha acabado de ter um estado de liberdade, 
mas não tinha um emprego, não veio com carteira 
assinada, nada. Falou: “ó, vocês tão livre aí, se virem 
aí, vai andando”, então os bons patrões seguraram 
os que quiseram ficar, os que não queriam começa-
ram a andar. Um bando de negão. E eles começaram 
com a imigração, né, japonês, pra substituir o traba-
lho escravo com salário pros caras, os imigrantes, 
história! Mas o contingente negro ficou nas ruas, nas 
favelas, na periferia da cidade, vendendo seus ser-
viços, seus afazeres, em troca de várias situações. 
Mas continuaram ali e estamos muito perto disso, os 
caras não aceitam. Campinas foi a última cidade a 
acabar com a questão do escravo mesmo, o precon-
ceito de cor aqui até hoje é forte. A pessoa não é que 
tem, ela se sente. 

Pra nós era muito mais forte isso aí. A gente vi-
via na periferia, tinha o TC13, TC é Antônio Carlos lá 
do Nóbrega, da Casa de Cultura Tainã, o Alceu Este-

13. Veja nesta publicação, de Sônia Aparecida Fardin: TC SILVA – Tecnologia e 
Ancestralidade: “Não cabe dentro de uma máquina a nossa existência, mano! 
Ela – a vida – é muito maior. 

vam14, Roberto Boni. Mestre Lumumba, já era maior, 
ele tava lá na Bosch e saiu da Bosch pra ser artista. 
Um pessoal que se encontrava na cidade pra gente 
meditar. A gente tinha os nossos sonhos e os nos-
sos medos, e nossa realidade, a prisão psicológica 
da escravatura, a polícia que só parava nós, blitz, a 
época de DOI-CODI, ditadura militar. Era complicado 
de sobreviver, aí os caras ficavam sentados no poste 
e falavam, e aí o Lumumba: “A gente tem que mudar 
nosso jeito de ser”. O Boni pensava em fazer teatro, 
o Alceu, o Antônio Carlos, o TC, a gente não era porra 
nenhuma, você vai ser pago pra fazer teatro?

Porque tem uma história, ninguém me colocou, 
ninguém nunca me deu nada assim, foi coisa suada, 
trabalhada, pelos meus talentos, meus dons, estu-
dando, procurando ser o melhor naquilo que eu podia 
desenvolver. “Ah você vai ser o rei do Maracatu”, en-
tão tem que ter, então vou correr, vou fazer ginástica, 
não vou ser um reizinho assim, vou procurar minha 
africanidade, pegar minha história de África, sou ne-
gro que, de Cabral pra cá, toma chicotada e tal, é um 
trabalho mesmo de desconstrução. Eu sou o Mestre 
Jahça, mas é um trabalho, de trabalho mesmo, as-
sim, comigo, com meu ego. Mas tem toda uma junção 
de segmentos, que aprendi com a Glória, com as pes-
soas, com muitos. Isso é o que eu quero, esse ensi-

14. Veja nesta publicação, de  Poliana Estevam e Sônia Aparecida Fardin: Salve 
o Ponto! Mestre Alceu presente!
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namento, ele gera, eu tenho que estar apto a desen-
volver isso, a aprender, isso não pode parar em mim. 
Eu vejo que a arte, o teatro, não escolhe rico, preto, 
branco. A arte é uma função espiritual. São horas que 
você tem de dedicar, tem que correr, tem que alongar, 
as pessoas acham que você não faz nada às vezes.

O FECONEZU – Festival Comunitário Negro Zum-
bi – começou em 1978. Nós participamos de muitos 
festivais. Praticamente quase uns 10 anos seguidos. 

Hoje eu sou o Mestre de Capoeira e sou membro do 
Grupo de Coordenação do Feconezu. Cada ano é em 
uma cidade. Ano passado estivemos em Rio Claro. 
Este ano, devido à pandemia, não houve o encontro 
anual. Seria o de número 41. O Feconezu já aconte-
ceu em várias cidades do interior de São Paulo.

Imagem 11: Apresentação de maracatu na Unicamp por alunos de Raquel Trindade. Na foto estão Adilson Siqueira e Mestre Jahça.
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fAmílIA

Imagem 12: Mestre Jahça. Reunião no Departamento de Artes 
Cênicas.

Tenho 5 filhos. Mas com as mães dos filhos… por-
que ser ator, era coisa marginal, não falo mal. Tenho 
o maior respeito, carinho e amizade por elas hoje, 
mas, na época, elas nunca entenderam o que era ser 
ator. Achavam que ser ator é zoeira, putaria, mulher 
pelada. E eu nunca tive isso na mente, foi difícil, pas-
sei por momentos difíceis como homem pra eu poder 
exercer o que eu gosto, minha arte. Hoje eu sou so-
litário, tenho família e tal, mas eu vivo do jeito que 
eu gosto. É difícil assim, eu tenho um preço a pagar, 
não é? Eu não tenho Natal, não tenho ano-novo, não 
tenho data… E as pessoas são ligadas a regras do 
mundo e eu ando no solitário e é difícil. É isso que 

falo pras pessoas: você tem de ser sozinho. Sou eu 
e Deus, eu e minha energia positiva, mas eu não tro-
co momentos assim, de ilusões mundanas, com mais 
ninguém, mas eu desenvolvo, estou junto, eu não di-
vido pensamentos políticos, religiosos, postura.

A gente nasce moldado né, menina? Eu penso nis-
so hoje. Com meus filhos troco muita ideia, nunca tive 
meus filhos como meus filhos, é como amigo. A gente 
troca maior ideia, ninguém é de ninguém.

No geral, todos eles fazem arte. Minha filha é co-
operadora de uma igreja, mas ela faz tudo artístico, 
ela canta, ela toca, ela representa, faz trabalho com 
a comunidade, com os meninos, comunidade mesmo, 
então ela é desenvolta, fez pedagogia. Tem o do meio 
também, que é bem considerado através do futebol, 
que é outra arte também, desenvolve lá as coisas 
dele. E tem o mais velho que é mais ogro, a soma de 
todo mundo, ele é gente boa, mas ele não conversa 
muito não, mas tem o entendimento, é todo fechadão, 
em casa a gente sempre respeitou o jeito de cada um. 
Nunca vi uma briga deles de irmão, de soco. Ninguém 
segue ninguém não, se respeita e tal. Tenho três ne-
tos, dois da menina, um do menino.

Eles gostam, têm cultura igual a mim. O pesso-
al achou assim que eu ia ser preso, né, que eu ia 
mesmo pro outro lado, lado da bandidagem. Você 
que está no sistema sabe quem é o bandido. Eu não 
posso perder nada, tenho que ser um cara sóbrio 
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dentro do possível pra não decepcionar meus filhos, 
meus netos, os meus mestres. São muitas pessoas 
que acreditaram em mim e que acreditam. Você está 
aqui agora! As pessoas falam: “nossa, o Jahça tá lá”. 
É um momento sagrado também dentro do todo que a 
gente tá desenvolvendo. Hoje é um momento sagra-
do que a gente tem que consagrar.

Pra mim, hoje, com 62 anos, está difícil viver com 
as pessoas. Ao mesmo tempo que é legal, você tem 
que compreender a pessoa no seu lugar, senão você 
fica um chato, fica um mala, eu sou um ogro! É com-
plicado, mas a gente tem que entender cada um na 
sua história. Eu sou um sobrevivente, eu vim do gue-
to, apesar de sempre ter tido salário. Mas, como ne-
gro, o meu ambiente é samba, não é marginal, é uma 
sociedade. Os caras não entendem certas coisas até 
fazerem uso disso e não dão um certo respeito por-
que veio do negro, senzala, sensualidade, cristianis-
mo… os “ismos”, né?

Não que eu não goste de mulheres, eu gosto! 
Acho muito importante, mas tá tendo até uma mu-
dança no comportamento, que eu tenho que enten-
der que nasci numa época que não era assim. Então 
hoje a questão é ter que conversar, se posicionar no 
mundo, de estar movimentando essa Babilônia aí, 
que está usando muito tipo de transformação e passa 
pela mulher, pelos saberes dela, pelas necessidades 
dela enquanto ser, pra se desenvolver.

Acho que estou me adaptando também, entender 
e continuar fazendo arte sem preconceito, sem ma-
chucar as pessoas, sem criar partidos, ismos, que é 
um desafio, “ah, ele é homofóbico, hétero, ele é isto e 
aquilo, é trans” e tem todo um [gesto de abraço], que 
é ser humano, né?! Que depende da rua, da arte, da 
nossa poesia, depende da nossa visão de mundo, da 
nossa visão etérea da coisa, nascer o sol, passar a 
lua. Hoje você está vendo aquelas árvores amarelas 
ou os ipês roxos, tem aquela visão poética, aquela 
visão de, é tudo louco, você não consegue, você cai, 
navega tão sozinho que você cai e é acompanhado. 
“Ah, você é mestre, tem que ter…”, se a pessoa não 
sentir firmeza em você, ou sentir, você pode criar um 
monstro também, você pode criar e a gente também 
não é mestre, a gente é um observador, então, nessa 
questão, eu tenho a família, tenho os filhos, ficaram 
muito orgulhosos de mim, mas minha caminhada con-
tinua solitária.

DIáRIO DE EXUS, A APOSENTADORIA

A realização do espetáculo sobre Exu surgiu de um 
convite do Mestre Jahça, funcionário do Departamento 
de Artes Cênicas da Unicamp, onde exercia dupla fun-
ção: mestre de capoeira e porteiro do período noturno. 
Para sua aposentadoria em 2012, Jacinto Rodrigues 
da Silva encomendou um espetáculo de “formatura”. 
Negro, identificado com o orixá Exu, Jahça, como res-
ponsável por zelar do trânsito frenético nas entradas 



77

e saídas das pessoas durante os múltiplos ensaios si-
multâneos que aí acontecem, portava as chaves das 
salas do departamento, abria e fechava as portas das 
salas, carregando cotidianamente os signos de identi-
ficação com seu orixá: o colar de contas e as roupas 
pretas e vermelhas.15

Eu já estava pra aposentar, já estava na situa-
ção de que ninguém enchia o saco assim, entrava, 
chegava a hora que queria, o espaço que a gente 
ganha, tem aquelas coisas. Cheguei lá e a mestra 
Grácia disse: “ô mestre, vamos fazer uma pesqui-
sa sobre Exu, de Campinas, tem a questão do pas-
sado, dos barões, da morte dos escravos, inclusive 
tem uma pesquisa do seu Valdir que tem uma sobre 
o Elesbão. Aqui tem muito morador de rua, como é 
que é isso? Isso é do passado, os barões tão re-
encarnando, muito negro morreu…”. Então, você vê, 
Campinas tem uma energia assim, é complicado. O 
Exu tem os caminhos, os caminhos de Exu. Ele, na 
ancestralidade, não é o cara que vai fazer feitiço, é 
o que entra, abre os caminhos de várias formas e 
vai também a lugares que os outros orixás não vão. 
Exu vai no puteiro, vai na cadeia. Ele é um orixá que 
vai purificar aquele ambiente pra chegar também os 
outros orixás, porque é o ciclo da renascença, entra 
na questão dos espíritos.

15. NAVARRO, Grácia Maria; KOPELMAN, Isa; SOBRINHO, Gilberto Alexandre. 
Exu: Da investigação da teatralidade na oralidade popular brasileira à tecedura 
dramatúrgica contemporânea. Disponível em https://www.publionline.iar.uni-
camp.br/index.php/abrace/article/view/2686. Acesso em: 23 nov. 2020.

Aí a mestra falou: “vai lá com o Gilberto Sobrinho, 
professor do multimídia, e ele quer desenvolver, ele quer 
filmar; o que você acha, filma ou não filma?”, aí falei: “a 
senhora que faz chover aí”, vamos lá, fui com ele.16

Imagem 13: Reunião no Dep. de Artes Cênicas/ Unicamp. Mes-
tre Jahça, Prof. Dra. Isa Kopelman, Prof. Dra. Grácia Navarro, 
Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho. 

Aí fui lá ver o Gilberto. Não sei se ele é cearense 
ou pernambucano. Ele disse: “não é da minha origem, 
não é da minha cultura”. Mas hoje ele é um dos caras 
que mais contribui no meio, então outra coisa mágica, 
né? Porque não é que ele não acreditava! Não era o 
mundo, o momento dele, “pela minha origem e pela 
minha situação também de viver”. Então conheci ele, 
e ele veio somando, somando e hoje soma tanto, que 

16. Diário de Exus - Gilberto Alexandre Sobrinho, disponível em: https://youtu.
be/EDOzUro7EDs. Acesso em: 29 dez. 2020.

https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/article/view/2686
https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/abrace/article/view/2686
https://youtu.be/EDOzUro7EDs
https://youtu.be/EDOzUro7EDs
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ele conseguiu filmar a Mãe Dango17, o Urucungos e 
está filmando toda a nossa questão do movimento ne-
gro e de vivências e resistências. Então você vê a ma-
gia da coisa, aí começamos a conhecer ele, fizemos 
amizade no Exu. A gente começou a fazer essa pes-
quisa. Fizemos também com alunos e funcionários, 
pesquisamos a energia do Exu que rola no momento, 
porque certas coisas tão acontecendo em Campinas. 
São pesquisas, não acabou, é isso, a gente tem muito 
isso, temos de continuar isto. Isto foi com a Mestra 
Grácia Navarro, diretora do IA. Ela é um elo muito po-
sitivo dentro daquilo que a gente precisa.

AquI e AgOrA
Na universidade… Olha, eu como um menino que en-

trou lá de bandejão, hoje eu sou notório saber, sou pro-
fissional em artes e comunicação, hoje eu tenho um… 
tem uma questão de vida, tem gente que não tem um 
salário de 1.600 reais. Eu só tenho a agradecer e hoje 
eu já estou fazendo pela universidade porque não acho 
que estou me desvinculando dela, a gente tem trabalhos 
com a professora Grácia Navarro através do Pindorama.

Estou ligado à mestra Grácia, mulher do Inácio, lá 
no Pindorama, isto, Inácio do Berra Vaca […] tenho o 
trabalho com os meninos, aqui, do Semente de Espe-
rança, a gente é mestre, não dou aula, né, a gente vem 

17. Veja nesta publicação, de Mariana Semião de Lima: Religiões de matriz 
africana e memória ancestral: uma entrevista com Mãe Dango.

pra conversar e explicar, trocar, ter o respeito também, 
tem o grupo cultural dos meninos lá (Minas), sou ar-
tista marcial desenvolvendo um trabalho de luta com 
o corpo, como crescimento corporal, então eu estudo 
Kung Fu, lutas marciais, eu pratico e pratico mesmo…

Imagem 14: Mestre Jahça, entrevista para o filme Diário de 
Exus.

Agora eu estou voltando pra Minas e vou desenvol-
ver um trabalho com um pessoal que é de umbanda, 
eles querem trabalhar o misticismo da capoeira An-
gola, o ritmo, a musicalidade, oralidade, os santos… 
Então isso aí eu estou dentro e é um desafio porque 
são pessoas novas, mas que tão afim de aprender, e 
eu vou não como mais um, eu vou como uma fonte 
de conhecimento, eu vou poder falar como eu estou 
falando com você agora, com seriedade, que sempre 
falei, então eu vou poder direcionar e aí é legal.
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A gente tem que estar munindo a nossa classe, 
porque a gente tem que fazer coisas futuras, a gente 
tem que protestar, a gente tem que falar que não está 
legal. Mas o sistema sabe que a arte é um meio de 
libertação, é um meio de despertar. Então os artistas 
não são bem pagos, os artistas não são estimulados, 
ou você tem essa coisa nata de ir e fazer, “ah, não 
quero cachê!”. Quando tem um grupo de pessoas reu-
nidas pra desenvolver alguma coisa, como as comu-
nidades que têm problema com drogas, você vai lá e 
faz um certo tipo de vivência que flui na comunidade, 
você atrapalha o sistema! Você tem que saber conver-
sar porque não está aqui à toa, está à disposição do 
poder superior também pra fazer os nossos trabalhos 
com qualidade, sem perder nossos princípios.

Hoje, especialmente, eu me sinto feliz, porque a 
gente não sabe no dia a dia o que a gente está so-
mando, mas eu fico contente de estar honrando os 
meus pensamentos, as minhas verdades, aquilo que 
me ensinaram de integridade, pontualidade, com mi-
nha mãe, de levar a sério tudo aquilo, que eu desen-
volvi na vida. E a vida me proporcionou e proporciona 
várias coisas boas. A arte foi um caminho também 
que eu vejo que me desbloqueou de várias sequelas 
do próprio mundo, do mundo material, de um mundo 
não especial. Uma coisa que pra mim hoje é muito 
importante, é saber desse retorno, dessa mistura, 
porque a gente não sabe, não tem a noção da minha 

contribuição e acredito que, a partir de hoje, de agora 
eu vou ficar mais responsabilizado ainda porque al-
gumas pessoas me reconhecem, como mestre, como 
ser humano, como pessoa, como irmão, como bro-
ther. Dentro dessas várias caminhadas que a gente 
faz, dentro de ensaio, de teatro, correria dentro de 
ônibus, de laboratórios, de troca pessoal com o ser 
humano, hoje eu me sinto representado. Nesse mo-
mento todos meus pensamentos são para vocês que 
me incentivaram a estar sempre melhorando, a sem-
pre vencer. Eu me sinto honrado, muito honrado.

Imagem 15: Jornal da Unicamp. 12 a 18 de set de 2018. Disponível em https://

www.unicamp.br/unicamp/ju/668/dos-orixas-ao-samba-de-bumbo. Acesso em: 3 

de fev. 2021. A foto da capa também é uma imagem do filme Diário de Exus.

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/668/dos-orixas-ao-samba-de-bumbo
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/668/dos-orixas-ao-samba-de-bumbo
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Raquel Trindade, 
a Kambinda, e a arte afro-brasileira
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Um1

Raquel Trindade (1936 – 2018) é um dos 
grandes nomes da cultura brasileira. Artis-
ta de várias frentes, foi coreógrafa, artista 

plástica, escritora, ensaísta e tornou-se uma griot, 
sábia dos ensinamentos da diáspora afro-brasileira2. 
Nascida no Recife, com passagem pelo Rio de Ja-
neiro e, posteriormente, estabelecendo-se em Embu, 
na Grande São Paulo, foi continuadora da obra de 
seu pai, o poeta Solano Trindade3. Escritor que de-

1. Professor junto ao Departamento de Multimeios, Cinema e Comunicação, do 
Instituto de Artes da Unicamp e Membro da Comissão Assessora de Diversidade 
Étnico-Racial (Cader).

2. Raquel Trindade publicou os livros: Embu: de aldeia de M’Boy a Terra das 
Artes (Noovha América Editora, 2011) e escreveu em coautoria com Sandra Re-
gina Felix a série Os orixás e a natureza (Noovha América Editora, 2012); criou 
o Teatro Popular Solano Trindade, em 1975, a Nação Kambinda de Maracatu e 
o Bloco Carnavalesco da Kambinda, todos em Embu das Artes (SP), lugar pro-
fundamente marcado pela presença da Família Trindade; teve várias exposições 
individuais e coletivas de suas pinturas e com os escultores Ranulfo Lira e Chico 
Rosa criou o movimento das Artes da Praça da República, em São Paulo; atuou 
como carnavalesca, sendo vice-campeã da Escola de Samba Vai-Vai duas ve-
zes (o primeiro enredo era “Solano Trindade – o moleque do Recife”, com versos 
de Geraldo Filme, e o segundo com “José Maurício, músico do Brasil Colonial”). 
Também fez, a convite de Candeia, no Rio de Janeiro, o Carnaval da Escola 
de Samba Quilombo, em 1978, com o enredo “Ao povo em forma de arte”, com 
base no lema de seu pai: “Pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em 
forma de arte”. O samba foi campeão com Wilson Moreira e Nei Lopes. Além 
de outros sambas-enredos. Em 2012 foi condecorada como Comendadora da 
Ordem do Mérito Cultural, sob a presidência de Dilma Rousseff. 

3. Solano Trindade foi poeta com obra de grande envergadura, foi também pes-

fendeu uma literatura negra de grande estilo, ele 
também fundou, primeiramente, o Teatro Folclórico 
Brasileiro, ao lado de Haroldo Costa e que, logo em 
seguida, devido a divergências, tornou-se o Teatro 
Popular Brasileiro4, nos anos 1950, juntamente com 
sua esposa, a coreógrafa e terapeuta ocupacional 
Maria Margarida da Trindade5. Ela era colaboradora 
do trabalho inaugural da psiquiatra Nise da Silveira, 
além de contarem com a participação do sociólogo e 
historiador Edison Carneiro, quando moravam, ainda, 
no Rio de janeiro. Foi a partir desse legado que Ra-

quisador da cultura popular, pintor, ator e teve uma contínua atividade como 
ativista político defendendo as questões do negro~; foi também membro do Par-
tido Comunista. Morou e trabalhou em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Embu 
das Artes. Entre os seus livros, estão: Poemas de uma vida simples (1944), Seis 
tempos de poesia (1958) e Cantares ao meu Povo (1961). Como ator, participou 
dos filmes Agulha no palheiro (Alex Viany, 1955), Mistérios da ilha de Vênus 
(1960), O santo milagroso (Carlos Coimbra, 1966), Aí vem o General/Sombra e 
água fresca (José Broder, 1953), A hora e a vez de Augusto Matraga (Roberto 
Santos, 1965) e consta no banco de dados da Cinemateca Brasileira a direção 
de um documentário intitulado Teatro Folclórico Brasileiro (1954). Criou o Teatro 
Popular Brasileiro, nos anos 1950, no Rio de Janeiro. 

4. Ver mais no site Geledés, disponível em: https://www.geledes.org.br/raquel-
trindade-cultura-popular-e-resistencia/, acesso em: 2 nov. 2020. 

5. Coreógrafa e terapeuta ocupacional, também cocriou o Teatro Popular Brasi-
leiro, no Rio de Janeiro, em 1950, junto ao sociólogo e historiador Edison Car-
neiro. Trabalhou como terapeuta com a psiquiatra Nise da Silveira por 25 anos. 

“Pesquisar na fonte de origem 
e devolver ao povo, em forma de arte.”

Solano Trindade.

https://www.geledes.org.br/raquel-trindade-cultura-popular-e-resistencia/
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quel Trindade, a Kambinda, fundou no Embu das Ar-
tes o Teatro Popular Solano Trindade, nos anos 1970. 
São experiências marcantes do teatro negro do Brasil 
que se somam ao trabalho do pensador e também 
artista Abdias do Nascimento, um parceiro da família 
Trindade, e compõem, com o Teatro Experimental do 
Negro – TEN, um denso capítulo na história do teatro 
brasileiro, na defesa da cultura e expressão artística 
ligadas ao povo negro.

O vocabulário artístico de Raquel Trindade cons-
tituiu-se a partir de várias frentes, como ela costu-
mava partilhar em conversas e palestras. Trata-se, 
em primeiro lugar, de constatar algo estabelecido nas 
vivências familiares e comunitárias de Pernambuco, 
estado brasileiro marcado profundamente pela pre-
sença de negros e indígenas que, juntamente, com o 
colonizador português e outras heranças europeias, 
elaborou uma rica cultura popular atualizada em 
várias manifestações tais como maracatu, bumba-
meu-boi, cirandas etc. São esses extratos culturais, 
produzidos às margens do poder econômico e que re-
presentavam a resistência cultural e política do povo, 
que interessavam à artista. Os seus deslocamentos e 
as outras vivências trouxeram outros códigos que fo-
ram sendo assimilados e reinventados, como o jongo 
e o samba-lenço, já frutos de sua influente e intensa 
vida na região sudeste. Leitora assídua e também 
herdeira de um repertório erudito, Raquel era uma in-

telectual completa. E a isso, somava-se o candomblé. 
Era filha de Obaluaê, conhecedora dos fundamentos 
e, como artista, disseminava as danças dos orixás.

As histórias de “Dona Raquel” atravessam déca-
das de investimentos profundos na criação e con-
tribuição com a arte e a cultura, onde defendeu os 
ritos, ritmos, danças e imagens ligados às heranças 
e presenças negras, além de ter sido uma ativista re-
conhecida do Movimento Negro. E foi justamente no 
final dos anos 1980, num momento conturbado e re-
presentativo do Brasil, que buscava reorganizar sua 
democracia, de onde emergia a chamada Constitui-
ção Cidadã e num contexto marcado pelos 100 anos 
da Abolição, em que menos se celebrava a liberdade 
e mais se buscava uma reflexão nos espaços públi-
cos sobre as condições de vida da população negra 
brasileira, que ela veio dar aulas no Instituto de Artes 
da Unicamp, em Campinas.

Um dos fatos mais marcantes da passagem de 
Raquel pela instituição foi o gesto político, educativo 
e artístico que, ao mesmo tempo em que revelava o 
racismo estrutural em uma universidade pública e gra-
tuita, tornou-se emblemático para uma geração de ne-
gros e negras que redescobriram códigos da cultura 
popular campineira, ligados à matriz africana, inscritos 
em memórias e tempos passados e que estavam, di-
gamos, adormecidos. Ao deparar-se com apenas um 
negro num contingente de estudantes de graduação, 
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num curso sobre danças de matrizes africanas, Raquel 
Trindade não teve dúvidas e criou um curso de exten-
são universitária onde funcionários negros e pessoas 
negras da comunidade local misturavam-se a brancos 
e orientais, num grande acontecimento multicultural. 
Foi dessa experiência que nasceu o Grupo de Teatro 
e Danças Populares Urucungos, Puítas e Quijengues, 
que completa 33 anos em 2021. Trata-se de um grupo 
continuador das práticas estéticas ligadas ao teatro ne-

gro brasileiro, com forte presença do samba de bumbo, 
o samba campineiro, que outrora estava nas memórias 
familiares de Ana Maria Miranda e Alceu Estevam, en-
tre outros, dois pioneiros do Urucungos que reativaram 
esse passado e levaram adiante o projeto estético da 
família Trindade, imprimindo novas tintas, com grande 
influência local e regional. Podemos vivenciar um pou-
co dessa história no documentário chamado A dança 
da amizade. Histórias de Urucungos, Puítas e Quijen-

Figura 1: Still do documentário A dança da amizade. Histórias de Urucungos, Puítas e Quijengues. Fonte: reprodução.
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gues (2016), um entre tantos registros e reflexões pos-
síveis de uma história tão rica e que deve ser estudada 
e aprofundada continuamente6. A entrevista, a seguir, 
foi feita durante as filmagens do documentário.

Entrevista realizada em 14 de abril de 2015, por 
Gilberto Alexandre Sobrinho, durante a realização 
do documentário A dança da amizade. Histórias de 
Urucungos, Puítas e Quijengues (direção Gilberto 
Alexandre Sobrinho, 2016). Participaram também da 
gravação da entrevista Felipe Bomfim (câmera) e Vic-
tor Negri (gravador).

O Urucungos... foi uma obra de Raquel Trinda-
de, como começou o Urucungos?

Raquel: Cada ano que passa me dá muita alegria 
por eles terem resistido. O mais difícil nesses grupos 
populares que criamos é a resistência, é conseguir 
ficar muito tempo. O [Teatro Popular] “Solano Trin-
dade” tem 40 anos e os Urucungos uns 26 anos. A 
história começou quando o Toninho Nóbrega vem em 
Embu das Artes e me convida para dar aula sobre o 
Movimento dos Orixás na Unicamp. Eu me espantei, 
pois não tenho nível universitário, eu tenho o antigo 
clássico, mas ele me disse que eu tinha sabedoria 

6. O presente texto é uma versão revisada de um artigo publicado originalmente 
no site dos Jornalistas Livres, logo após a morte de Raquel Trindade. Disponível 
em: https://jornalistaslivres.org/raquel-trindade-kambinda-e-arte-afro-brasileira/. 
Acesso em: 1 nov. 2020.

popular. O Celso Nunes viu e gostou muito e me con-
vidou para as artes cênicas, e eu fui dar aula de fol-
clore, teatro negro do Brasil, a mistura das religiões 
ou o sincretismo religioso no Brasil. Depois que fui 
para a graduação, notei que só tinha um negro, cha-
mado Adilson, que estava nas artes cênicas e outro 
negro [também chamado] Adilson, em outra faculda-
de [de educação física]. Então, eu pedi permissão à 
Unicamp para fazer um curso de extensão e aí vie-
ram os negros, que eram funcionários da Unicamp, 
do movimento negro de Campinas, e também vieram 
japoneses e chineses de outras graduações. Como 
eu vi muita força nesse curso de extensão, conversei 
com o pessoal para criar um grupo. Era muita gen-
te, foi então que dei o nome de Urucungos, Puítas e 
Quijengues, nomes tirados de instrumentos musicais 
bantos, que vieram da África para Campinas. Foi en-
tão que tive o prazer de conhecer Alceu Estevam, Si-
nhá (Rosária Antônia), Ana Maria Miranda, Edna Ben-
to, Jacinto Rodrigues da Silva (Mestre Jahça)... Um 
monte de gente que foram os primeiros integrantes.

E a senhora praticava o repertório da cultura 
popular? 

Raquel: Sim, e foi minha mãe que me ensinou. 
Ela era presbiteriana, ela dizia que, se Miriam tocava 
pandeiro, Davi tocava harpa e Salomão fazia poesia, 

https://jornalistaslivres.org/raquel-trindade-kambinda-e-arte-afro-brasileira/
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que ela poderia dançar. Então, ela me ensinou todo 
folclore nacional, com exceção do candomblé e das 
outras religiões que eram de matriz africana, que fui 
aprender depois quando entrei no candomblé. Papai 
era comunista, materialista, com ele aprendi tudo so-
bre arte, literatura e teatro; e com a mamãe aprendi 
todas as danças. 

Quais foram as danças que começaram a ser 
praticadas? 

Raquel: Maracatu, coco pernambucano, lundu, 
jongo mineiro, jongo fluminense, samba-lenço rural 
paulista, guerreiros de Alagoas, bumba meu boi de 
Pernambuco e muitas outras danças.

 
Durante esse processo, os Urucungos passa-

ram a praticar danças nordestinas e também in-
corporaram as danças paulistas?

Raquel: Eu já tinha ensinado a eles o samba-lenço 
rural paulista e o Alceu [Estevam] pesquisou mais e 
trouxe o samba de bumbo, que é mais da região de 
Campinas, Tietê e Piracicaba. Samba de bumbo é o 
verdadeiro samba de São Paulo, juntamente com o 
samba-lenço rural paulista. Antigamente, na Vai-Vai, 
tinha esses dois ritmos, na época dos cordões. De-
pois eles passaram a ser escola de samba e copia-

ram o Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo é mais sam-
ba nas cadeiras e no Rio era mais samba nos pés.

O nome do documentário chama-se Dança da 
amizade, que é uma referência à Ciranda...

Raquel: Porque você dança de mãos dadas e traz 
o amigo para junto de si, e torna a voltar; quando 
troca o pé, os braços se unem em roda, são interliga-
dos, por isso é chamada a dança da amizade e todos 
podem participar.

Durante todo esse tempo, como a senhora viu 
o movimento da cultura popular brasileira?

Raquel: Olha, o povo é muito lutador, por muito 
tempo não houve apoio à cultura popular. De uns 
tempos pra cá que estamos vendo isso, porém foi 
gente como meu pai, Solano Trindade, e minha mãe, 
Margarida da Trindade, que com muita luta vinham 
tentando mudar. Muita luta mesmo, principalmente 
com o Teatro Experimental do Negro, do Abdias do 
Nascimento. Os amigos do meu pai da alta sociedade 
é que mantinham nosso trabalho, através de compras 
de livros e de quadros, todos de meu pai.

Durante o tempo em que a senhora esteve na 
Unicamp, já existia há quase 10 anos o Movimen-
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to Negro Unificado – MNU. Gostaria de saber so-
bre sua relação com o movimento negro daqui de 
São Paulo.

Raquel: Sim, eu já tinha conhecido Milton Barbo-
sa7, que era do MNU, e com ele havia muita gente 
séria e forte. Meu pai já tinha histórico com o movi-
mento negro, tinha fundado em Pernambuco a Frente 
Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Negra, 
que tinha sido criado aqui no Sul e ele criou lá em 
Recife, junto com o escritor Vicente Lima e o pintor 
primitivista Barros Mulato.

Nesse momento, nos anos 1980, como o mo-
vimento negro via a cultura popular e, principal-
mente, as religiões afro-brasileiras e o culto aos 
orixás?

Raquel: Nem todos os negros conheciam as religi-
ões de matriz africana, muitos eram católicos e outros 
eram evangélicos e tinham os de matriz africana. Por 
muito tempo, os praticantes tinham vergonha de falar 
que eram do candomblé, mas hoje já se fala normal-
mente. E como existiam muitos movimentos políticos 
do negro, tanto de esquerda quanto de direita, inclu-
sive até hoje existe essa separação. No movimento 

7. Neste texto, Milton Barbosa narra, brevemente, as bases de formação do 
Movimento Negro Unificado, disponível em: https://www.geledes.org.br/miltao-
do-mnu-um-pouco-de-historia-nao-oficial/, acesso em: 1 nov. 2020.

negro tem gente tanto da 
esquerda, como da direi-
ta. Como se tem o movi-
mento negro dentro do 
PT, tem também, como o 
meu caso, gente do mo-
vimento negro socialista, 
tem também o movimento sem aliança partidária. 
Quando fala do negro não dá para falar que são todos 
iguais, os pensamentos são diferentes.

Em alguns terreiros de candomblé se veem 
mais brancos do que negros...

Raquel: É porque o negro está tão desesperado 
que acha que a igreja evangélica vai resolver seus 
problemas, que Jesus vai resolver todos os seus pro-
blemas. A igreja evangélica está muito forte, inclusi-
ve tomaram conta da Fundação Casa8, por exemplo, 
eles não dão entrada para outra religião. Estou sa-
bendo que na aula sobre a história do negro não se 
pode falar em religiões, só se fala da escravidão, o 
jovem negro não consegue elevar sua autoestima.

Quer dizer que, mesmo com o esforço intelec-
tual e político para que o negro não fosse visto 

8. Raquel Trindade recebia visitas de ex-internos da Fundação Casa, meninos 
que se sentiam acolhidos por ela e lhe relatavam o que acontecia na instituição.

https://www.geledes.org.br/miltao-do-mnu-um-pouco-de-historia-nao-oficial/
https://www.geledes.org.br/miltao-do-mnu-um-pouco-de-historia-nao-oficial/
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como apenas escravo, 
tem esse retrocesso 
todo dentro dessa ins-
tituição, no âmbito do 
ensino?

Raquel: Tem um retro-
cesso, não se fala em religião africana, não se fala 
que o primeiro homem nasceu na África. Isso está 
comprovado cientificamente. Não se fala em Exu, 
pois dizem que ele é o diabo. São jovens que estão 
ali dentro e, quando saem, ou voltam para o crime 
ou se tornam evangélicos. Os brancos, que não são 
bobos, estão sabendo da força e da beleza do can-
domblé. Da riqueza de sua história. Sim, os negros 
estão diminuindo no candomblé, poucos conseguem 
resistir, poucos estão resistindo.

Ainda é possível encontrar as manifestações 
da cultura popular mais presentes nas vidas das 
pessoas?

Raquel: Você encontra no interior no Nordeste. 
Agora tem bastantes grupos universitários aqui em 
São Paulo que desenvolvem esse trabalho. Quando 
chegamos em São Paulo, tinha o maracatu das irmãs 
Ibejis, que foi o primeiro grupo daqui de São Paulo. 
Depois foi o nosso, o Teatro Popular Solano Trindade 

e, depois, o do TC e o Urucungos. Tem bastantes gru-
pos brancos que estão tocando bem bonito o mara-
catu. Não é igual ao nosso, que tem rei e rainha, mas 
são bonitos! Eu não ligo de o branco entrar, eu tenho 
pena de o negro sair.

A cultura popular parece sempre acolhedo-
ra, não se olha a cor ou a classe social, mas 
aqui no Sul, em Campinas e São Paulo, vemos 
apresentações que nas suas origens não eram 
apresentações...

Raquel: Era o dia a dia, era a vivência... no meu 
caso tudo era vivência, quando meu avô chegava do 
trabalho, colocava todos nós em redor dele e pegava 
o violão, cantava essas músicas, contava histórias 
sem fim; o candomblé também é vivência, tudo é vi-
vência.

Pra quem é da cultura urbana fica difícil de 
compreender que o bumba meu boi é de vivência?

Raquel: É de vivência, porque em Recife a pessoa 
trabalha para o bumba meu boi criando as fantasias, 
bonecos e os textos, porque o bumba meu boi do Ma-
ranhão é mais dança, roupa e canto, e de Pernambu-
co tem texto, tem um teatro, é um teatro popular e foi 
isso que a minha mãe me ensinou.
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Isso desde criança?

Raquel: Desde criança, desde de pequena. 
Como eu disse, minha mãe era presbiteriana, ela 
me ensinou a ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalip-
se, me levava para escola dominical. Mas a mãe 
dela, minha avó, me levava para ver os maracatus e 
meu avô era velho de pastoril, e minha avó paterna 
fazia lapinha, presépio.

Era uma festa ligada a outra, era um ano todo 
de festa?

Raquel: Era o ano todo de festa. Tinha festa junina 
que, infelizmente, só existe no Nordeste. No Rio de 
Janeiro existe o Dia de Reis, que amo muito, tudo era 
nossa vivência.

Nesta época, havia uma consciência de que esse 
movimento da cultura popular era fruto do esforço 
da inteligência do negro? De que pessoas negras 
representavam a cultura popular brasileira? 

Raquel: Tinha essa consciência racial. Naquele 
tempo o branco não queria se misturar, tanto que o 
candomblé sofreu muitas perseguições. Mamãe con-
tava que, o ano que nasci, em 1936, foi a maior per-
seguição da polícia às religiões negras, à capoeira, 

tudo era perseguido. Inclusive tem a história da mú-
sica “As laranjas da Sabina”, do Arthur Azevedo, que 
é de uma perseguição a uma vendedora de laranjas. 
É uma música que sempre canto quando me apre-
sento. Sempre houve muitas perseguições a tudo o 
que o negro fazia. Agora voltaram as perseguições 
evangélicas. Inclusive em setembro do ano passado, 
quando acharam que a candidata à presidência, Ma-
rina da Silva, iria ganhar, entraram no meu quintal e 
arrebentaram a casa de Exu e Ogum.

Hoje se veem apresentações de maracatu mes-
clando com danças de orixás, isso não era assim?

Raquel: Não, é assim hoje, que vemos, ao invés 
de dançarem os movimentos dos maracatus, grupos 
de maracatus dançando os movimentos do Orixás. 
Não era assim. Tanto que o que a gente faz e o que o 
Urucungos faz não tem nada a ver com o candomblé. 
As pessoas podiam ser de candomblé, mas tinham 
que trazer o movimento próprio de Maracatu.

Queria que a senhora contasse essa história 
de ser filha de uma mãe protestante e de um pai 
ateu comunista e como se deu sua iniciação no 
candomblé.

Raquel: Desde criança 
eu tinha fenômenos pa-
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ranormais, de visão, premonição, transporte. Estar 
num lugar e saber que já passei naquele lugar. Até 
a renúncia do Jânio eu pressenti. Ouvi a voz me di-
zendo que Jânio iria renunciar e meu vizinho, cha-
mado Aladim, iria ficar no lugar dele. Então, falei isso 
pra mamãe e ela: “lá vem você...”. Olha, logo, em 
seguida, escutamos o Repórter Esso no rádio anun-
ciando a renúncia do Jânio. Aladim, que trabalhava 
no Sindicato dos Jornalistas, estava esperando uma 
promoção, e, na hora que Jânio renunciou, recebeu 
a promoção. Eu tinha várias visões e transe. Minha 
mãe nasceu no sertão da Paraíba e a mãe dela era 
cozinheira, meu pai teve uma vida melhor. Minha avó 
levava minha mãe junto com ela, de cozinha em cozi-
nha dos brancos, ela só foi estudar mais tarde, costu-
rava muito bem, fazia chapéus e começou a estudar 
depois que entrou para a igreja presbiteriana. Então, 
meu pai se apaixonou por mamãe e entrou para a 
igreja só para namorar com mamãe. Ele chegou a 
ser diácono da igreja, mas depois, baseando-se na 
própria Bíblia, ele dizia que a igreja não se preocupa-
va nem com a vida do negro, nem com os problemas 
sociais. Então, ele saiu da igreja, justificando pelo 
versículo que diz “se tu não amas teu irmão a quem 

vê, como podes amar a 
Deus a quem não vês”. 
Foi, então, que meu pai 
saiu da igreja e veio para 

o Rio de Janeiro e entrou no Partido Comunista. Ma-
mãe continuou evangélica. Então, ficamos mamãe, 
minha irmã e eu na casa do meu avô paterno, em 
Recife, e meu pai vem na frente para o Rio e depois 
mandou buscar a gente. Foi na época da guerra, dé-
cada de 1940, e a gente só sabia que papai se reunia 
em um bar chamado vermelhinho. Tinha também o 
amarelinho, que era da direita, e o vermelhinho da 
esquerda, e ali se reuniam os intelectuais e os artis-
tas. Chegamos de navio e tínhamos que encontrar 
meu pai naquele dia, porque o navio iria voltar no 
outro dia cedo pra Recife. Minha mãe deixou a gente 
com uma amiga e foi até o bar, lá encontrou Grande 
Otelo, que disse que avisaria ele, pois todos os dias 
estava por lá. Encontramos papai todo feliz e os ami-
gos dele do vermelhinho tinham feito uma vaquinha 
e, com isso, ele alugou um barraco na Gamboa, na 
rua do Livramento, e nós fomos para lá. Então nas-
ceu meu irmão Liberto, meu pai já estava no Parti-
do Comunista, tanto que, na época de Dutra, ele foi 
preso, incomunicável, e mamãe e eu fomos procurar 
ele de prisão em prisão até que achamos na Rua da 
Relação. Depois fomos morar em Duque de Caxias, 
em uma casa bem melhor, lá meu pai fez a célula Ti-
radentes9. Em casa tinha um caixote com o “Capital”, 
de Karl Marx, e a Bíblia Sagrada. Fui criada no meio 

9. Solano Trindade, filiado ao Partido Comunista, fez em Caxias a célula Tira-
dentes, na qual se reuniam operários e camponeses da Baixada Fluminense.
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das duas coisas. Eu só fui fazer o santo já adulta, 
quando aconteceu de eu sair de dentro de mim, e 
uma pessoa pegou o álcool e tacou fogo em mim. E o 
tempo todo eu vendo outra pessoa queimar, e era eu. 
Eu corri atrás da ambulância e pensava como eu po-
deria estar correndo atrás da ambulância... quando 
chegou no hospital que eu vi que era eu que estava 
pegando fogo, então eu gritei bastante e senti dor 
uns dois meses.

Quando tempo durou esse afastamento no seu 
corpo?

Raquel: Não dá pra saber. Eu sei que os vizinhos 
sentiram cheiro de carne queimada. Até pensaram 
que minha mãe tinha esquecido a carne no fogo, vie-
ram para tirar, nisso meu irmão, que tinha esqueci-
do os documentos, volta para casa para pegá-los e 
me vê queimando. Eu não sentia nada, então eles 
chamaram ambulância, e eu me via correndo atrás 
da ambulância, e me perguntava como poderia ter a 
velocidade da ambulância. Então, hoje eu sei que é 
espírito pelo espírito e matéria. Fiquei mais de três 
meses no Souza Aguiar, recebi extrema unção, fui 
projetada em um túnel e hoje eu sei que não exis-
te nem céu, nem inferno, que existe outra dimensão. 
Meus avós estavam me esperando, eu estava com 
27 anos, fui projetada em um túnel, depois veio uma 

luz forte e disse que não tinha chegado a minha hora 
e falou três vezes para eu não fazer nenhum mal a 
ninguém. Eu acordei com a enfermeira me enrolando 
com um pano branco no necrotério. Então, ela disse 
ao médico que eu estaria viva e foi aquela correria. 
Colocaram-me em umas máquinas e eu estava com-
pletamente queimada. E fizeram os enxertos, quei-
mou tudo, Só não queimou meus seios porque na 
época tinha voltado à moda aquele sutiã grosso de 
forro, à prova de fogo, e foi 
por isso que não queimou 
meus seios. Quando eu 
voltei para São Paulo, eu 
estava no Butantã. O tem-
po estava limpinho, de-
pois o tempo mudou, deu 
um relâmpago que eu não 
andava e nem falava. Eu 
estava com a Betty Min-
dlin, a filha do José Min-
dlin, ela estava em casa, 
me colocou no carro e me 
levou em vários médicos, depois ela falou para as 
meninas que era judia, porém os médicos não tinham 
respostas e ela foi junto comigo procurar o candom-
blé. Aí, Betty Mindlin pagou para o Pai Jerônimo de 
Xangô fazer meu santo, então fiz o santo. Sou de 
Obaluaê e Oiá.



93

Quando a senhora morava no Rio, como era a 
relação com a cultura?

Raquel: Quando eu tinha nove anos, em Caxias, 
meu pai conseguiu um emprego no IBGE. Ele assinava 
o ponto na praia Vermelha e, depois, me levava para 
ver os ensaios da Mercedes Batista, primeiro grupo de 
danças afro-brasileiro, depois me levou para ver os en-
saios do Abdias do Nascimento, do Teatro Experimen-

tal do Negro. Eu conheci 
a Ruth Souza, Léa Gar-
cia. Depois me levou para 
ver a orquestra de Abigail 
Moura, que era um negro 
que compunha maracatus 
e tinha a Orquestra Afro-
brasileira. Ele me dizia que 
eu tinha que conhecer as 
duas culturas. Nós íamos 
no Teatro Municipal para 
conhecer músicas clássi-
cas, orquestras, balé. Ele 

perdeu o emprego porque vivia comigo nesses lugares, 
como museus e Biblioteca Nacional, foi assim que eu 
peguei amor pela arte, em geral.

Desde cedo a senhora começou a pintar e 
escrever?

Raquel: Desde mocinha eu já lia Graciliano Ra-
mos, Dostoiévski, Kafka, meu pai me levava para ver 
as exposições e minha mãe levantava muito cedo e 
me ensinava os passos de dança. Eu prestava mui-
ta atenção. Minha mãe me mandava lavar a louça e, 
como nunca fui uma boa dona de casa, ao escutar a 
folia de reis saía atrás deles e isso levava o dia e eu 
voltava só à noite. Mamãe ficava muito brava, mas 
papai não deixava ninguém bater na gente, ele dizia 
que as crianças ainda teriam seus direitos. Uma vez, 
uma vizinha foi reclamar de mim e papai disse pra ela 
que daria um jeito em mim. Estranhei, porque ele não 
batia na gente, quando a mulher saiu, ele perguntou 
se eu realmente queria ser artista e começou a bater 
um cinto contra a parede e eu tinha que gritar, fingin-
do uma surra. Fiz um escândalo. A vizinha, ouvindo 
tudo aquilo, sentiu remorso e à tarde ela trouxe um 
bolo para mim. Meu pai, desde aquela época, já tinha 
preocupação com os direitos das crianças, elas real-
mente sofriam muito. 

A senhora sempre frequentou terreiro?

Raquel: Não, eu ia escondido porque mamãe era 
presbiteriana, mas papai não ligava. Em Caxias, à 
noite tinha um monte, tinha o Joaozinho da Gomeia, 
que era o mais conhecido. Tinha umbanda, candom-
blé de caboclo, catimbó, de tudo. Infelizmente isso 
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acabou. E eu fugia para ver. Antes de eu queimar, 
minha amiga chamada Cidinha me levou no Babalori-
xá em Caxias, era 
um mulato, novo, 
Miguel, e ele fa-
lou: “você é de 
Obaluaê, e de 
Oiá, e tá passan-
do da hora de ras-
par para o santo”, 
mas eu disse que 
não tinha como 
fazer e foi quan-
do aconteceram 
aquelas queimaduras.

Uma história muito forte e sobrenatural.

Raquel: Tudo na minha vida é muito estranho. Eu 
tive câncer no intestino. Todo mundo ficou desespe-
rado e fui para o Hospital de Cotia. Operei. Os médi-
cos queriam que eu fizesse quimioterapia e radiote-
rapia, mas o meu orixá disse que não. Um amigo que 
era pintor, Panayotis, já faleceu, disse que tinha um 
homem em Piracicaba curando com plantas da Ama-
zônia. Então, uma amiga atriz e bailarina, a Maria 
Esther Estockler, me colocou no carro dela e minha 
ex-aluna da Unicamp Marinês ligou para a mãe dela e 

pediu que nos acolhessem na casa dela em Piracica-
ba. Fomos para USP de Piracicaba, na parte de fito-

terapia, encontra-
mos o Dr. Walter 
Accorsi, que já 
tinha noventa 
anos. Ele me deu 
tintura de plantas 
do Amazonas, 
avelós, celidô-
nia, e tinha uma 
casca que tirava 
a dor, ele pediu 
para eu tomar de 

quinze em quinze dias, durante três meses. Maria Es-
ther comprou pra mim. Tinha a recomendação de não 
comer carne de porco e comer bastantes frutas. Eu 
melhorei. Não vou dizer que não se deve fazer qui-
mioterapia, mas todos os meus amigos que fizeram 
já faleceram. Eu melhorei e estou aqui. Foi quando 
eu pedi demissão da Unicamp. Estava com câncer. 
Estava me separando do oitavo marido. E tive diver-
gências com as pessoas. No final, a Unicamp me deu 
uma carta muito bonita.

Quanto tempo na Unicamp?

Raquel: Fiquei de 87 a 92, foram uns 5 anos. 
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A senhora trabalhava com danças populares e 
com dança dos orixás, houve reações contrárias 
ou podia trabalhar livremente?

Raquel: Não, eu trabalhava à vontade, depois eu 
senti uma frieza por parte dos colegas. Não eram to-
dos. Porém eu sentia um mal-estar com a minha me-
diunidade quando entrava na Unicamp. Parecia ter 
uma parede de vidro, era terrível. Teve uma reunião e 
nesta reunião eu disse que nunca pensei que em uma 
escola de artes as pessoas pudessem ser tão elitistas 
e tão preconceituosas. Eles ficaram meio assustados 
e eu não quis voltar mais. E acho que tudo isso foi 
motivado por eu ser negra. Como eu sinto muito isso 
e não quis me desgastar, eu voltei para o meu Embu, 
que é o meu lugar. Voltei para cá.

A senhora acha que o Brasil está mais violento... 

Raquel: Sim, está. O negro tem toda uma história, 
tem a religião, o samba. E o racismo está aumen-
tando! Você pode ver no futebol, antes tinha muito 
mais negros. E no Fluminense, no Rio de Janeiro, os 
negros não podiam nem entrar na sede. Mas carrego 
comigo o que meus pais me disseram, pois sabemos 
que tem brancos racistas, mas muitos brancos com 
outra visão e não podemos fazer racismo ao contrá-
rio, tanto que no nosso grupo tem pessoas de todas 

as cores. É para preservar a cultura negra, então ele 
é aberto para todas as raças.

Hoje há um movimento crescente de as pes-
soas assumindo sua negritude, as pessoas estão 
assumindo seus cabelos crespos.

Raquel: Tem muita gente assumindo seus cabelos 
crespos, porém tem muitas regiões em que está com-
plicado. Agora discriminação mesmo é no Ceará. Lá 
é terrível. Lá é pior do que qualquer lugar do Brasil, 
pela minha experiência. Eu briguei no avião, no hotel, 
na lanchonete, foi terrível. Faz uns cinco anos que fui 
dar uma palestra lá, meu neto foi comigo. Temos que 
estar sempre prontos para enfrentar essas situações 
sem abaixar a cabeça. E é muita burrice, isso porque 
o Ceará foi o primeiro a libertar os negros.







Inaicyra Falcão 
articuladora de mundos1

Doroti Martz2
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Figura 1: Inaicyra canta no show musical Três Tempos

Fonte: fotografia de Sidney Rocharte, disponível em: http://inai-
cyrafalcao.com/galeria/.

1. Entrevista realizada em 27 de setembro de 2020 para compor o e-book Casa 
dos Saberes Ancestrais, da Unicamp. A entrevistada, Inaicyra Falcão, é livre-
docente aposentada pelo Departamento de Artes da Unicamp, com pesquisas 
em dança e na tradição da cultura africano-brasileira. Transcrição realizada por 
Ewerton Oliveira.

2. Entrevistadora e mestranda em Educação na Unicamp com pesquisas que 
transpassam a cultura afro-diaspórica brasileira.

Inaicyra Falcão é nascida na cidade de Salvador. 
Filha de Deoscoredes Maximiliano dos Santos, 
mestre Didi, com Edvaldina Falcão dos Santos, 

neta de Maria Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senho-
ra, que foi uma importante yalorixá do Ilê Axé Opô 
Afonjá. Cruza os territórios entre os saberes tradicio-
nais do terreiro, técnicas de dança adquiridas com 
importantes mestras e mestres artistas, o universo 
da academia, e os palcos, dos quais atualmente se 
expressa através de seu canto ancestral. Articulado-
ra de mundos, que na travessia se refaz enquanto 
“aquela que voltou do outro lado do oceano”. Pairan-
do com sua dança, com seu canto e com sua história 
instigante, Inaicyra é movimento.

Doroti Martz: Você vem de uma família de 
grande referência e contribuição aos saberes 
tradicionais de terreiro no Brasil, com a impor-
tante presença de sua avó Mãe Senhora e seu 
pai, Mestre Didi. Como esses saberes contribuí-
ram para a construção de sua identidade e busca 

http://inaicyrafalcao.com/galeria/
http://inaicyrafalcao.com/galeria/
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nas artes, na dança e no canto, que fazem parte 
de sua expressão?

Inaicyra Falcão: Minha vida é entrelaçada com a 
experiência que eu tive, pude fazer o trabalho que eu 
fiz por causa da minha história. Tive o privilégio de ter 
muito cedo na vida o conhecimento e uma formação 
na cultura nagô, ioruba, na comunidade do Ilê Axé 
Opô Afonjá, com a minha avó. Quer dizer, desde que 
eu abro o olho na vida, tanto na minha casa com o 
meu pai, Deoscoredes Maximiliano dos Santos, mes-
tre Didi, e no terreiro com minha avó Maria Bibiana do 
Espírito Santo, Mãe Senhora, que foi uma das yalo-
rixá do Axé Opô Afonjá. Ela faleceu em 22 de janeiro 
de 1967. Ou seja, minha infância, eu abri os olhos 
em um cenário com inúmeras informações artísticas 
e míticas. Na minha casa com o meu pai, que era 
filho consanguíneo de Mãe Senhora, um sacerdote, 
artista plástico, escultor e escritor. Eu aprendi a ouvir 
os mitos dos orixás e as histórias que ele contava, 
enquanto elaborava seu primeiro livro, intitulado Con-
tos negros da Bahia. A minha mãe, Edvaldina Falcão 
dos Santos, foi incisiva na educação formal, em me 
mostrar e incutir a importância do conhecimento, prin-
cipalmente por ser uma mulher negra, e poder ser 
independente. Ou seja, tenho o privilégio de ter me 
desenvolvido na articulação de vários universos e ter 
transitado entre as palhas, entre as miçangas, entre 

os movimentos, entre a integração da música, da 
dança, do poema, de tudo. 

Doroti Martz: Então, sua formação se inicia nos 
saberes tradicionais de terreiro?

Inaicyra Falcão: Sim, e na educação formal tam-
bém. Com 5 anos, depois 6 anos, frequentei aque-
las escolinhas e aos 7 fui para escola pública Getúlio 
Vargas, e o Instituto de Educação Isaías Alves, onde 
cursei o ginásio e o curso normal. Nesse entrelaça-
mento pessoal não dá pra saber quando um momen-
to realmente se separa do outro. Outra característica 
que acho que sempre me ajudou é que eu sempre 
fui muito questionadora. Sempre tive dificuldade com 
os dogmas, quando uma pessoa diz assim: “ah, isso 
só serve para isso”. Aí eu sempre dizia: “não, mas 
isso pode ser aquilo”. Por exemplo, mesa: “Mesa é 
mesa”, eu digo: “não, a mesa pode até ser cama”. 
Então, a minha mãe dizia: “ela sempre com essa fi-
losofia dela”. Ou seja, não é tudo o que a pessoa 
me diz que eu acato. Aprendo muito pelos exemplos, 
pelas ações, você questiona, mas aprendi que para 
poder transformar uma realidade você tem que es-
tar no lugar certo e questionar. Porque, enquanto eu 
estiver falando aqui, não vai adiantar, ninguém está 
me escutando, principalmente quem deveria escutar. 
E foi o meu questionamento que resultou a tese com 
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a proposta pluricultural de dança, arte e educação. 
Ela veio justamente questionar e apontar uma outra 
possibilidade na formação dos brasileiros a partir das 
histórias, da memória e da tradição africana no país. 

Doroti Martz: Na sua formação em dança, quais 
foram as referências que auxiliaram nos estudos 
do corpo e da cultura negra?

Inaicyra Falcão: Logo que entrei na Escola de 
Dança da UFBA, não vi nenhuma referência à cultura 
negra e à cultura brasileira. Então, tive o privilégio 
de ter sido aluna do professor bailarino americano 
Clyde Morgan, que foi convidado para assumir a di-
reção artística do Grupo de Dança Contemporânea 
da UFBA (GDC). Ele também assumiu algumas dis-
ciplinas como improvisação e composição em dança. 
O aprendizado com ele nessas atividades e como 
estagiária do GDC me enriqueceram de forma sig-
nificativa. Esse contato foi transformador.... Porque 
até então não tinha uma referência negra na dança. 
Clyde nos ensinou aspectos da técnica de dança de 
Jose Limón e de algumas danças africanas dos paí-
ses em que ele tinha vivido na África. Em um seminá-
rio sobre a dança nos Estados Unidos, nos mostrou 
algumas obras do coreógrafo Alvin Ailey. Essa com-
panhia formada por um corpo de bailarinos e bailari-
nas negros. Fiquei emocionada com as coreografias 

‘Cry’ e ‘Revelations’, que abordavam muito da cultura 
do Caribe, e com a primeira bailarina Judith Jamison. 
Gente, quando eu vi aquela mulher dançando, eu dis-
se: “é isso!”. Ficou como uma meta que tracei de po-
der chegar até lá, para entender como eram treinados 
aqueles corpos. 

Doroti Martz: Inaicyra, em sua carreira profis-
sional existe um trânsito entre ser docente, pes-
quisadora e artista. Qual dessas modalidades 
mais lhe representam? 

Inaicyra Falcão: Eu me considero uma artista antes 
de qualquer coisa. Uma intérprete sobretudo. Lembro 
que não quis fazer licenciatura em dança. Realizei 
o bacharelado no curso de dançarino profissional. 
Nessa época também fiz parte do grupo folclórico 
Olodumaré, outra experiência enriquecedora com o 
bailarino e coreógrafo Domingos Campos e o diretor 
Edvaldo Carneiro e Silva. Então a minha formação foi 
intensa com a dança, de manhã, de tarde, de noite 
era dança! De manhã no grupo da universidade, à 
tarde no curso de graduação e à noite em uma sala 
do Teatro Castro Alves, onde ensaiávamos as coreo-
grafias do Olodumaré. Quando me formei, esse grupo 
passou a ser chamado Brasil Tropical, com ele tive a 
oportunidade de dançar e conhecer países da Europa 
e Oriente Médio. 
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Figura 2: Apresentação de Inaicyra Falcão em espetácu-
lo de dança com a cia. Brasil Tropical.

Fonte: Acervo pessoal de Inaicyra Falcão, disponível em: 
http://inaicyrafalcao.com/galeria/ 

Doroti Martz: E foi assim que começou a ga-
nhar o mundo?

Inaicyra Falcão: Sim, eu fui porque tinha aí as 
metas que eu queria: estudar mais, fazer cursos de 
dança, idiomas, e juntar um dinheiro. Sempre lem-
brava das palavras de minha mãe dizendo: “tem que 
sobreviver, não tem que ficar na dependência de 
ninguém”... Aquelas conversas que eu acho que a 
maioria de nós deve ter passado por esse discurso 
das mães...

Doroti Martz: E algumas de nós ainda passam, 
não é?

Inaicyra Falcão: É, as mães comprometidas, elas 
são assim. E eu peguei a carapuça e ajustei, na hora 
que eu queria ir bater as asas aquilo me vinha na 
mente (risos). Como você faz para ter sua indepen-
dência com a arte? Às vezes eu ficava preocupada, 
como é que vou sobreviver dançando? E aí, lá fui eu. 
E, nessa vivência com o grupo, eu pude ir juntando 
sempre o meu dinheiro. E quando o grupo tinha pos-
sibilidade de ficar um período longo em alguma cida-
de, aproveitava e ia fazer cursos de dança.

Doroti Martz: Tinha algum curso específico que 
você gostaria de fazer naquela época?

http://inaicyrafalcao.com/galeria/
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Inaicyra Falcão: Não, nunca tive uma preferência 
específica por um estilo, era sapateado, ballet, dança 
coreana, dança africana etc. O que tivesse disponível 
no local. Uma experiência importante foi quando ga-
nhei uma bolsa do governo francês para estudar dan-
ça contemporânea na Schola Cantorum e anos mais 
tarde fui saber que tinha estudado com uma aluna da 
bailarina alemã famosa Mary Wigman, que tinha sido 
aluna de Rudolf Laban, filósofo da arte do movimen-
to. Foi muito rica essa experiência.

Doroti Martz: Quanto tempo você passou, Inai-
cyra, na França?

Inaicyra Falcão: Praticamente uns oito meses, 
ou alguma coisa assim. Depois voltei de novo para 
o grupo. Mas nesse tempo ainda participei de uma 
companhia, Théatre d’Eannah, com a diretora Kata-
nia Kowalski, russa, e o coreógrafo japonês Hideyuki 
Yano. O conteúdo da obra era sobre um mito da lua e 
suas emanações. A criação envolvia música, dança, 
texto e cenografia. A mitologia aparece sempre como 
um tema na minha história. Esse fio que eu vou cha-
mar de acaso, na realidade é a sincronia que cria a 
minha teia, a trama do que sou. 

Doroti Martz: Inaicyra, o que eu acho muito 
interessante na sua formação enquanto artista, 

enquanto essa articuladora de mundos, mobili-
zadora, é que sua experiência, sua história e sua 
construção corporal é feita no movimento. Você 
acredita que esse movimento, esse corpo que se 
desloca o tempo todo, ele é importante para uma 
formação artística?

Inaicyra Falcão: Com certeza. No meu caso, sim. 
Eu gostava de colecionar postais, para você ver essa 
coisa de movimento por meio da imaginação e fisi-
camente. A minha avó me ajudou nessa empreitada, 
ela solicitava aos artistas, escritores que viajavam e 
que frequentavam o terreiro, que trouxessem postais 
para mim. Ficava horas olhando, observando, fanta-
siando, mas sei que não imaginava que um dia po-
deria estar naqueles lugares. Ou seja, já estava me 
movimentando no mundo. Tanto que eu digo que foi 
a minha avó quem primeiro me mostrou o universo, 
bem como proporcionou a divulgação do meu canto, 
da minha voz. 
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Figura 3: Inaicyra Falcão interpreta canções em show musical

Fonte: fotografia de Sidney Rocharte, disponível em: http://inai-
cyrafalcao.com/galeria/.

Doroti Martz: O mundo já era o seu quintal atra-
vés dos postais?

Inaicyra Falcão: Com certeza. A Nigéria, por 
exemplo, a cultura ioruba, meu pai estudava ioruba, 
então sempre o professor dele dava algum material 
daquele país. Uma vez ele trouxe um compacto, que 
era aquela bolachinha preta... de um cantor nigeria-
no, que vinha escrito Juju hits. E eu imitava o cantor, 
inventando palavras em português e seguindo a linha 
melódica. Anos mais tarde, quando estive na Nigéria, 
algumas pessoas identificaram a composição. Sou 
uma pessoa do mundo. E foi muito engraçado que o 
professor Wande Abimbola me deu o nome em ioruba 
Tokunbó, que significa: “Aquela que retornou do outro 

lado do oceano”. Depois, em Salvador, no Terreiro Ilê 
Axipá, criado pelo Alapini Mestre Didi, sou chamada 
também de Tokunbó.

Doroti Martz: Que bonito isso!

Inaicyra Falcão: É lindo! Tokunbó! Okun é o mar. 
O significado seria aquela que voltou do outro lado do 
oceano. Quando aqui, em Salvador, no Terreiro dos 
ancestrais, Ilê Axipá, quer dizer, sou também aquela 
que retornou do outro lado do oceano, eu estou aon-
de? Diria que estou pairando, estou em movimento 

Doroti Martz: É a travessia, né?

Inaicyra Falcão: A travessia, que pode ser movi-
mento. Por isso que me considero como uma articula-
dora de universos, você já vê que é desde pequena... 
Ginga aqui e ginga ali. Quer dizer, me apropriando 
do que é mais significativo tanto para minha forma-
ção como mulher e como artista. A minha escola é 
minha avó, meu pai, em relação à religião e a relação 
à ética e valores. A minha mãe, além disso, tinha o 
conhecimento formal, que deveria adquirir do contex-
to discriminador, racista, ou seja, o estudo exigido na 
sociedade, a qualidade… Porque era ela quem mais 
reforçava esse mantra. O estudo seria fundamental 
para me firmar como alguém na coletividade. 

http://inaicyrafalcao.com/galeria/
http://inaicyrafalcao.com/galeria/


105

Doroti Martz: E você ainda se deslocou para 
muitos outros países, não foi?

Inaicyra Falcão: Sim, antes da Nigéria, fui aos Es-
tados Unidos, primeiramente fiz um aprimoramento 
do idioma, na Universidade de Berkeley na Califórnia. 
Participei durante três meses de um curso intensivo de 
6 horas diárias, foi muito bom, consegui ter mais segu-
rança em me expressar. Logo depois fui pra Nova York 
e fico seis meses. Realmente foi muito aprendizado 
em aulas de dança, visitas aos museus e espetáculos. 
Finalmente conhecia a escola do Alvin Ailey. A semen-
te que tinha sido plantada no curso de graduação. A 
técnica de dança que ele mais utilizava era a Horton, a 
do balé clássico. Tinha também a técnica de Katherine 
Dunham, a pioneira na elaboração de uma metodolo-
gia de dança negra. Concluí que os corpos dos bailari-
nos devem ser instruídos de forma eclética. Você não 
pode ter uma linguagem fechada. Assim como no idio-
ma. De quanto mais idiomas você tem conhecimento, 
mais fácil fica para você se comunicar.

Doroti Martz: Foi nessa experiência que você 
se deparou com o universo do mito, com maior 
propriedade?

Inaicyra Falcão: Foi. A ficha caiu depois de mui-
tas leituras sobre a vida dos coreógrafos da dança 

moderna. Percebi que a maioria desses coreógrafos, 
desde a Isadora Duncan, tinha uma ligação com a 
mitologia grega, com a mitologia indiana e questio-
namentos da sua época que eram incorporados nas 
suas filosofias. A dança moderna era um ponto de 
vista. Então me fiz a pergunta de qual seria o meu 
questionamento na sociedade, qual mitologia fazia 
parte da minha história. Cheguei à conclusão que era 
a cultura ioruba, e a investigação seria como incorpo-
rar essa questão na arte da dança. 

Doroti Martz:  Aqui no Brasil, a configuração 
dessa linguagem de dança pensando os corpos 
e as mitologias negras, já existia nessa época?

Inaicyra Falcão: Acredito que fora da universidade 
sempre existiu. No início eram réplicas das danças e 
rituais dos orixás, depois se popularizou como dança 
afro, com a presença da bailarina clássica Mercedes 
Batista como pioneira, depois que estudou com a 
Katherine Dunham e desenvolveu também sua me-
todologia. Hoje em dia essa dança se transformou 
bastante com influências de outras culturas, inclusive 
quanto a temas e linguagens, graças à facilidade que 
a internet proporciona. 
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Doroti Martz: O seu interesse na mitologia ioru-
ba te motivou a trilhar os caminhos de pesquisas 
na academia?

Inaicyra Falcão: Existiam os preparativos para 
uma conferência dos orixás. Mais um desses acasos! 
A reunião foi realizada em Nova York, enquanto eu 
me encontrava por lá. Meu pai, como um dos líde-
res, esteve presente, e eu fui assistir. Fui apresen-
tada ao professor de linguística Wande Abimbola, 
que também é uma pessoa renomada na tradição de 
Ifá. Depois de algumas trocas de palavras, disse que 
gostaria de estudar em Ifé, e ele me orientou como 
poderia fazer, inclusive se prontificou a conversar 
com o chefe de Departamento de Teatro, tendo em 
vista que a área dele era outra. E assim foi que, me-
ses depois, houve a primeira conferência dos orixás 
na cidade de Ifé, dei meus documentos ao meu pai 
para serem entregues ao professor. Passado algum 
tempo, recebi a carta do chefe de Departamento de 
Teatro que na época era o professor Wole Soyinka, 
ganhador do prêmio Nobel de Literatura, confirmando 
o interesse em minha formação. Com essa carta con-
segui uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa/
CNPq. Naquele momento estava pensando em criar 
uma companhia de dança, depois que surgiu o desejo 
de seguir a carreira acadêmica.

Figura 4: Apresentação artística de Inaicyra Falcão em espetá-
culo Ebô Iyê

Fonte: Acervo pessoal de Inaicyra Falcão, disponível em: http://
inaicyrafalcao.com/galeria/ 

Doroti Martz: Inaicyra, você realizou seu mes-
trado na Universidade de Ibadan, na Nigéria. 
Como foi essa travessia e quais os desafios que 
enfrentou?

Inaicyra Falcão: No início estranhei, a vida na 
Nigéria era dura para mim: faltava água, luz, trans-
porte, comunicação… Outro fator crucial, eu estava 
sozinha, não falava ioruba, e as pessoas das cida-
des pequenas não falavam inglês. Isso dificultou a 
minha investida no campo, para acompanhar festi-
vais, ver as danças. Todavia, na universidade estava 

http://inaicyrafalcao.com/galeria/
http://inaicyrafalcao.com/galeria/
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entre artistas e professores doutores, o que desper-
tou minha curiosidade em saber como poderia me 
tornar também um deles. Acreditava que, se ficasse 
mais tempo no país e fizesse amizade com as pes-
soas, essas poderiam me ajudar, o que realmente 
aconteceu. Assim fui orientada a fazer o mestrado 
em artes, deveria me inscrever no Departamento de 
Artes Teatrais da Universidade Ibadan, cidade próxi-
ma à cidade de Ifé, onde residia. Fui à universidade, 
conversei com o chefe de departamento, na época 
professor Joel Adedeji, que mais tarde foi o orien-
tador do meu mestrado. E assim foi que, além do 
mestrado, recebi o convite para ocupar a cadeira da 
dança, pois a professora Peggy Harper, estudiosa da 
dança na Nigéria, tinha voltado ao seu país. Escrevi 
para o CNPq, que me deu permissão de continuar a 
minha formação. 

Doroti Martz: E como foi essa experiência de 
docente no curso de dança?

Inaicyra Falcão: Como era um Departamento de 
Artes Teatrais, a dança era uma das disciplinas do 
curso. Isso me deixou bastante livre e cresci bas-
tante com as produções e reflexões sobre as artes 
da cena. No final do ano, fazíamos apresentações 
dos trabalhos de conclusão, com um festival de 
produções desde o teatro tradicional até Shakes-

peare. Todos os alunos do curso envolvidos! Era 
realmente muita riqueza, me deu uma guinada. 
Isso também é outro aspecto da minha formação, 
foi entre meu povo que começo a articular a vida 
artística e o universo acadêmico, esse cenário já 
era realidade na Universidade de Ibadan, inclusive 
com o teatro físico. 

Doroti Martz: Inaicyra, sobre o pensamento 
pluricultural, você acha que começou a envolvê-lo 
em sua abordagem na dança, através da vivência 
na Nigéria?

Inaicyra Falcão: Você sabe que sim?! Era muito 
interessante, às vezes na sala de aula, por exem-
plo, tinha estudantes que eram Ibo ou ioruba, e 
quando sugeria que alguma delas trouxessem a 
movimentação de alguma dança, logo escutava: 
“não sei repetir, não é da minha cultura”. Então eu 
aprendia o movimento e passava para toda turma. 
Porque era uma diversidade de etnias e histórias 
com aquele pessoal. Como harmonizar aquilo 
tudo? Como é que é? Porque cada um trazia uma 
riqueza… Essa ideia do pensamento pluricultural 
vai acontecer com o meu amadurecimento no pro-
cesso do doutorado, já teorizando. Porque a minha 
história é interessante, depois de vivida a situação 
eu concebo o processo. 
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Doroti Martz: Durante essa vivência enriquece-
dora da qual você também desenvolveu seu mes-
trado, sobre qual tema você se debruçou?

Inaicyra Falcão: O meu mestrado foi sobre a dança 
ritual na Bahia e que ali nos últimos capítulos já cha-
mava a atenção da importância de trabalhar de for-
ma criativa o simbolismo das danças, os emblemas e 
suas formas. De empenhar-se de forma inventiva no 
universo da cultura ioruba, na cultura afro-brasileira.

Doroti Martz: “Da porteira pra dentro, da portei-
ra pra fora”, essa expressão aparece com bastan-
te força em sua obra. Que lugar é esse do dentro 
e do fora?

Inaicyra Falcão: É um conceito citado por minha 
avó Mãe Senhora, aplicado no sentido de saber dis-
tinguir o espaço religioso de dentro do terreiro (portei-
ra para dentro) e o espaço social dos iniciados (por-
teira para fora). Tanto que isso era exemplificado na 
forma que ela se vestia fora do terreiro, por exemplo, 
quando ia para vender na sua barraca “A vencedora” 
na rampa do antigo Mercado Modelo, vestia-se de 
forma normal. Então, tinha essa diferença para ela 
com a porteira pra fora. Vou pegar esse princípio “da 
porteira pra dentro e pra fora” e articular enquanto 
pesquisa. No primeiro momento, você pesquisa, você 

vivencia a porteira pra dentro, você apreende as for-
mas, o que há de interessante. A segunda fase, da 
porteira pra fora, já é o processo de tradução, cria-
ção, releitura, já é um outro momento, é a transcen-
dência, que é o objeto poético. E não perdemos o fio, 
porque estou falando de arte, da criação. Lá dentro 
também tem arte. É arte, mas a função daquela arte 
é outra. A função da arte nas comunidades de terreiro 
é presentificar os ancestrais.

 
 Doroti Martz: No livro Corpo e ancestralida-

de você trabalha como conceito “de dentro para 
fora e o de fora para dentro”, o que muda nessa 
abordagem?

Inaicyra Falcão: Existem dois conceitos no livro, 
é preciso fazer atenção, o anterior de Mãe Senhora 
“porteira para dentro, porteira para fora”, aproprio-
me quanto ao resultado da pesquisa. Enquanto “de 
dentro para fora e de fora para dentro” é da etnóloga 
Juana dos Santos, conceito encontrado no seu livro 
Os nagô e a morte, refere-se ao processo no cam-
po, conhecer desde dentro. A Juanita questionava 
os antropólogos de um âmbito geral, que a maioria 
deles não vivem as manifestações de dentro. Então, 
ela diz, inspirada em outros estudiosos, a importân-
cia de você estar dentro e se envolver com o evento. 
E aí que ela tem as fases: O nível factual, que é a 
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descrição da vivência nesse campo, você de dentro, 
aprender os elementos, depois vem a revisão, que é 
destacar os elementos constitutivos do que você vi-
venciou e nesse momento você tem que ter cuidado, 
que depois vem a interpretação. Para você não trazer 
os seus preconceitos, teria que se despojar de tudo 
isso. Quando eu fui escrever a tese do doutorado, a 
metodologia que apliquei foi inspirada no processo 
por ela desenvolvido. 

Doroti Martz: Pensando ainda em sua obra Cor-
po e ancestralidade, gostaria de saber o que é a 
ancestralidade para você? 

 
Inaicyra Falcão: A ancestralidade, para mim, ela 

não é só passado. Eu a vejo de duas formas no meu 
trabalho. Vejo a ancestralidade primeiramente como 
o que sou, o que carrego desses meus que vieram 
antes. Então, sou essa representação, sou o resul-
tado dos meus antigos plurais. E no meu trabalho, 
sobretudo as referências, seriam os próprios movi-
mentos corporais. Essas ações que vivenciava nas 
danças dos orixás, e que Rudolf Laban, filósofo da 
arte do movimento, me fez entender como transcen-
der, na releitura do vocabulário de danças que eu 
conhecia, e que o mesmo estava em todo o ser hu-
mano, independente de cor, de clero, de etnia. Era o 
vocabulário do homem, do homem na sua ancestra-

lidade, sem a tecnologia. Quando o corpo era o que 
ele tinha para saciar suas necessidades, movimen-
tos de tempos imemoriais. 

Doroti Martz: Inaicyra, gostaria que trouxesse 
um pouco de sua pesquisa de doutorado e inser-
ção do campo da educação na sua trajetória.

Inaicyra Falcão: A educação veio quando encon-
trei, com a Roseli Fischmann, em um congresso so-
bre religiões na USP. Marcamos um encontro e ela 
se interessou pelo meu objeto de pesquisa e ressal-
tou que a experiência que eu já trazia da docência 
de seis anos na Universidade de Ibadan, e enquanto 
docente da Unicamp, ao lado da ampla experiência 
artística, seria o momento ideal para o doutorado, 
pois já estava madura. Tanto que em dois anos de-
fendi a tese. O objetivo era traçar um caminho para 
trabalhar com a mitologia por meio do universo do 
tambor batá na Nigéria. A primeira parte foi sobre o 
estudo coreológico da dança, tinha sido realizado no 
Laban Centre for Movement and Dance, em Londres 
com bolsa do Conselho Britânico. Roseli ficou ciente 
de toda a trajetória e apontou que seria o momento 
de focar na parte pedagógica. Cursei uma disciplina 
com ela sobre identidade, bastante relevante para 
minha experiência na sala de aula, e dentro da biblio-
grafia sugerida fiz a leitura do livro de Bisa Bia e Bisa 
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Bel de Ana Ma-
ria Machado. A 
autora chama 
atenção para a 
importância de 
nós conhecer-
mos os nossos 
antepassados e a responsabilidade que temos no 
presente, para gerações futuras. Somos uma “trança 
de gente”.

Doroti Martz: Que lindo isso! Inaicyra, o livro 
Bisa Bia e Bisa Bel aparece com muita força em 
suas práticas pedagógicas na proposta de “corpo 
e ancestralidade”, não é? 

Inaicyra Falcão: Sim, passei a adotar no primeiro 
semestre da disciplina de danças brasileiras a leitura 
do livro Bisa Bia e Bisa Bel, no curso de Artes Cor-
porais. Nesse semestre, falávamos das histórias indi-
viduais ancestrais. Antes da leitura eu exemplificava 
com a minha experiência, depois os alunos coletavam 
suas experiências e, no dia da exposição do grupo, 
falava do meu conhecimento. Inclusive podia falar da 
importância da cultura, da religião ioruba, e da impor-
tância que ela teve para minha família, pois foi atra-
vés da minha avó paterna que conseguimos saber 
de onde vinha a nossa ancestralidade, traçamos até 

chegar à República 
do Benin, no vilare-
jo chamado Kosiku. 
A família Axipá, da 
qual sou descen-
dente, é uma das 
famílias da cidade 

de Oyó, fundadora do reinado de Ketu. 

Doroti Martz: Quando você traz a proposta 
pluricultural para dentro da sala de aula, quais 
os desafios encontrados em acessar na pesqui-
sa de campo, comunidades, atividades culturais 
e tradicionais?

Inaicyra Falcão: As dificuldades que eu lembro 
foram muito poucas. Às vezes devido à família, os 
locais onde as manifestações acontecem tinham 
alguma restrição, mas não lembro de nada signifi-
cativo. Pelo contrário, houve alguns depoimentos 
em que as pessoas locais se esforçavam para re-
viver os eventos nas suas comunidades. Aconteceu 
com festivais, festas que estavam morrendo... Me 
recordo de uma ocasião, por causa de uma aluna, 
da menina chegar e querer entrevistar a pessoa da 
comunidade, e a pessoa se ver motivada de alguém 
estar buscando, a comunidade passou a ressuscitar 
aquilo, a trazer à tona.
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Doroti Martz: A proposta por você criada ins-
pirou muitas pesquisas acadêmicas. Quais ou-
tros caminhos possíveis que ela ganhou nessas 
pesquisas?

Inaicyra Falcão: Os caminhos são desdobramen-
tos que me alimentam, são aqueles traçados pelos 
próprios pesquisadores; como não aceitei na cate-
quese visões na minha trajetória, não a faço com 
aqueles que cercam, muito pelo contrário. São vários 
estudiosos no campo das artes da cena, vinculados 
a diferentes instituições de ensino superior no Brasil 
que se inspiram em diferentes níveis de interesse, na 
proposta pluricultural de dança-arte-educação Corpo 
e Ancestralidade, bem como artistas independentes. 
São desdobramentos em proposições metodológicas, 
pedagógicas e processos criativos.

Doroti Martz: Inaicyra, hoje você está no mo-
mento de cantar e de reverenciar seu próprio can-
to, não é? O seu canto está conectado com sua 
trajetória de vida. Em sua ida à Nigéria, você fez 
parte de um grupo coral, não foi isso?

Inaicyra Falcão: Foi, na Nigéria participei do coral 
da universidade e fiz minha estreia cantando em uma 
opereta intitulada Royal Jester. Mas sempre cantei, 
como disse, as artes estiveram sempre comigo. No 

grupo Olodumaré, Brasil Tropical, cantava e dançava 
ao mesmo tempo. Todavia, vou me dedicar de for-
ma integral à música, ao canto lírico em Campinas. 
Precisava da arte, não podia ficar sem ela, o coti-
diano burocrático, na universidade, era desafiante, 
a experiência era bem diferente daquela na Nigéria, 
mas aos poucos fui entendendo. No percurso, inspi-
rada pelos Negro Spirituals americano, cantado pe-
las cantoras americanas de ópera, comecei a aplicar 
essa técnica aos cantos ancestrais da tradição ioru-
ba e afro-brasileira. Primeiro cantava à capela, até 
que no centenário de nascimento de Mãe Senhora 
fiz junto com uma equipe criativa o CD Okan Awa: 
nosso coração. 

Figura 5 – Inaicyra Falcão interpreta canções no show musical 
Três Tempos

Fonte: fotografia de Sidney Rocharte, disponível em: http://inai-
cyrafalcao.com/galeria/. 

http://inaicyrafalcao.com/galeria/
http://inaicyrafalcao.com/galeria/
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Em uma conversa descontraída e calorosa, 
Magali traz o convite para reflexão sobre a 
importância do ativismo solidário, como nos 

diria bell hooks (2019), para, a partir das realidades 
cotidianas de mulheres periféricas, formá-las para 
serem agentes de transformação em suas casas, 
nas comunidades e na sociedade. Baseada em suas 
experiências de mulher negra, Magali Mendes nessa 
entrevista compartilha sua trajetória no movimento 
negro, de mulheres e sindical sempre afirmando que 
a luta de combate ao racismo, sexismo, feminicídio e 
outras formas de opressão é feita no coletivo.

Neste texto, Magali nos conta sobre o início de 
sua militância no Festival Comunitário Negro Zumbi 

1. Entrevista gentilmente concedida, por meio remoto, pela Promotora Legal 
Popular e militante do Feconezu Magali Mendes, no dia 22 de setembro de 
2020,  para a Casa dos Saberes Ancestrais da Unicamp. Transcrição realizada 
por Herivelton Fabiano Zanotto.

2. Adriano Bueno da Silva é estudante do Programa de pós-graduação da 
Faculdade de Educação da Unicamp.

3. Mariana Semião de Lima é estudante do Programa de pós-graduação da 
Faculdade de Educação da Unicamp.

(Feconezu) – Organização Quilombola4 durante sua  
juventude, quando teve a oportunidade de participar da 
organização do evento em Jundiaí, sua terra natal, trata 
de sua experiência enquanto candomblecista e fala so-
bre sua principal atuação, ser Promotora Legal Popular. 

eNTrevIsTA

Mariana: Magali, você é um dos principais no-
mes contemporâneos de mulheres negras, não só 
no Estado de São Paulo, mas a nível nacional. É 
uma das desbravadoras da luta política das mu-
lheres ao lado de tantas outras companheiras. 
Você poderia contar para a gente a sua trajetória 
na intersecção entre o movimento de mulheres e 
o movimento negro?

4. Festival Comunitário Negro Zumbi – Organização Quilombola. Tradicional 
iniciativa organizativa do interior do Estado de São Paulo, datada do ano de 
1978, o Feconezu é “um encontro cultural, político e social que visa defender 
os interesses da população quilombola, negra e periférica que se insere nos 
debates e lutas contra o racismo, feminicídio, LGTBfobia, machismo e o ex-
termínio da juventude negra.”Boletim do Sindicato dos Trabalhadores da Uni-
camp 052/2019. Disponível em: https://stu.org.br/wp-content/uploads/2019/11/
Boletim_13_11_19_verde_versao_final-mesclado.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020.

https://stu.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Boletim_13_11_19_verde_versao_final-mesclado.pdf
https://stu.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Boletim_13_11_19_verde_versao_final-mesclado.pdf
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Magali Mendes: Sou de Jundiaí e começo a militar 
a partir de Jundiaí e do Feconezu. A forma como se 
compõe a minha vida me leva diretamente à luta. Às 
vezes eu fico pensando porque me levou à luta e não 
levou meus irmãos. Eu tenho três irmãs e um irmão. 
Desde criança eu morei uma parte da minha vida em 
Jundiaí com meus pais e uma parte da minha vida 
com a minha avó, na baixada fluminense, que era 
um pouco a composição da minha família. Meus pais 
mandam uma de nós para ficar um pouco com a avó 
porque ela morava sozinha. Minha avó se casou, mo-
rava com o esposo dela, que já era muito velho. En-
tão, eu passei alguns anos da minha vida com a mi-
nha avó. Em Jundiaí, eu morava na periferia, naquilo 
que a gente diz que é periferia hoje, na época era 
um bairro popular, até hoje eu tento entender porque 
aquele bairro popular foi um dos primeiros conjuntos 
habitacionais do Brasil, que é o IAPI5,feito em Campi-
nas, em Jundiaí, em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Me parece que foram quatro construídos na época 
e meu pai, metalúrgico, com cinco filhos, por algum 
motivo conseguiu uma dessas casas. Era um lugar 
que tinha muitos negros. Então a minha infância foi 
permeada de mulheres negras, de crianças negras. 
E isso me dava, talvez, muita identidade com as pes-
soas. Esse racismo que a gente sente depois, sente 

5. O IAPI, sigla para Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, foi 
criado em 1936 e após 1945 expandiu sua área de atuação e passou a financiar 
projetos de habitação popular em grandes cidades.

desde crianças, eu fui sentir bem depois, porque tudo 
que estava a minha volta era igual a mim. E aí tinha 
mulheres que eu admirava.Tinha a Dona Maria Preta, 
tinha a Dona Cida, tinha a professora, a única profes-
sora do bairro, que era negra também, enfim, tinha a 
dona Benedita, que era a que benzia. Eram mulheres 
que pra mim eram tudo que eu admirava e que, quan-
do eu crescesse, eu queria ser igual, porque eram 
as mulheres poderosas do bairro, e a minha própria 
mãe, que era uma mulher que tinha uma liderança 
prática, pois, quando as crianças brigavam, quando 
o pai batia, quando tinha algum problema nas casas, 
levavam para minha mãe, para aconselhar, para aco-
lher. Então, eu vi na minha infância inteira, não foi 
uma coisa que eu fui ver depois. Não fui me descobrir 
negra no sentido pessoal depois, no sentido pessoal 
eu tinha pessoas iguais a mim. No sentido político, eu 
me descobri depois porque eu admirava aquelas pes-
soas, eu não tinha problema comigo e percebi que o 
mundo tinha problema com a gente. Então, tudo aqui-
lo que eu vi na minha infância eu queria que fosse 
real para todo mundo. E aí, fui começando a perceber 
e a analisar o que era o racismo, porque existia o 
racismo. E a gente, por exemplo, na escola, se tinha 
alguma palavra racista para nós, a resposta era ime-
diata, além do que nossos pais, para nós, eram os 
nossos heróis, mesmo com todos os defeitos que de-
pois de adulta a gente vai perceber, mas que quando 
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a gente era criança tínhamos toda aquela admiração 
que a criança deve ter pelos pais. 

Meu pai era um trabalhador, fazia turno, chegava 
em casa ou duas horas da tarde, ou de madruga-
da, e a gente tinha acolhimento do meu pai quando 
chegava principalmente do turno da manhã, a gente 
tinha acolhimento quando ele chegava à tarde em 
casa. Enfim, era um cara que fazia questão de com-
prar nosso material, de encapar nosso material, nun-
ca deu um real para a gente, na época era cruzeiro, 
mas material escolar e essas coisas, ele tinha muito 
orgulho. E ele com a minha mãe tinha uma história 
de terem fugido para casar. Então, ele tinha um com-
promisso, uma responsabilidade de ter a família e 
mantê-la, porque eles tinham feito algo que não era 
normal. Eles saíram do Rio e fugiram para São Paulo. 
Meu tio me contou que, em algum momento, no Rio 
ficaram desesperados atrás deles e que só depois de 
seis meses eles deram notícia. Meu pai era um cara 
que não bebia, era até bastante nervoso, mas era um 
cara que, para ele, o princípio era cuidar da família. 
Então a minha infância foi muito normal, no sentido 
de que eu não tive grandes traumas. Ao contrário, 
eu admirava pessoas iguais a mim e, depois, eu fui 
descobrir que existiam os racismos, e existiam racis-
mos se de verdade a gente morava ali no conjunto 
residencial porque a gente era pobre, então como é 
que a gente luta contra a pobreza? E aí que eu fui 

entendendo do que se tratava, na verdade a gente 
estava meio que guetizada ali, mas como criança eu 
não entendia isso, entendia que eu estava no lugar 
que, para mim, era o melhor lugar do mundo. Foi um 
pouco isso a minha infância. 

Quando eu tinha dezessete anos, o Feconezu foi 
para minha cidade. A pessoa que organizou o Feco-
nezu organizou sozinha, e eu e minhas amiguinhas 
olhamos e falamos “Olha, nós vamos ter que ajudar 
isso aqui, porque isso aqui vai explodir.”. Era uma 
escola antiga, uma escola do outro lado da cidade. 
Falamos: “Vamos ajudar e depois a gente critica.” E 
foi o que fizemos, ajudamos, salvamos a estrutura no 
sentido de ajudar a levar as pessoas e a trazer e era 
entre o clube de 28 de setembro, um clube de negros, 
que a gente frequentou na nossa adolescência para 
a juventude, e se dava nesse trajeto, escola e 28. 
Ajudamos no que a gente podia e, depois que termi-
nou o Feconezu, a gente sentou e falou: “Então ago-
ra nós vamos formar um grupo”, e fundamos o Afro 
Cultural de Jundiaí, que hoje, no sentido político, ele 
foi importante, mas que, depois, acho que mantém o 
nome, mas é a Mara e o Vítor, ficaram um pouco com 
essa responsabilidade, porque eu fiz concurso e vim 
embora para Campinas. Foi muito importante esse 
momento, porque deu também para a gente a consci-
ência de que não bastava ser negra, tinha que ajudar 
a construir coisas, a derrubar coisas, a propor coisas.
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Tem várias histórias nesse meio, mas a essência 
do que ficou para mim, e acho que a minha militân-
cia mais formal, começa com uma ação prática, que 
me deu uma responsabilidade de manter essas ações 
práticas. Embora eu seja uma pessoa que pense o 
movimento, e isso eu acho muito importante, a gente 
como militante pensar o movimento de forma que a 
gente consiga enxergar, independente da gente ter 
escolaridade ou não, mas um militante, uma militante, 
ela tem essa obrigação de pensar o movimento, e de 
estar junto com o movimento, de entender as pes-
soas que estão no movimento. Porque o nosso mo-
vimento, eu gosto muito da frase da Assata Shakur6 

que a nossa liderança, ela se forja na prática, então, 
se ela se forja na prática, a gente tem que entender 
que está em volta dos estágios em que nós estamos, 
porque senão a gente vai obrigar as pessoas a terem 
um entendimento que nós não temos.

A partir de Jundiaí e do Feconezu, eu começo a 
me relacionar com o mundo da militância. A minha 
primeira militância se dá dentro do movimento ne-
gro, e, a partir do movimento negro, essa minha in-
tenção feminista, essa minha genética feminista, ela 
vem muito daquilo que eu vi na minha infância. Eram 
mulheres fortes, que ajudavam a comunidade, eram 
mulheres que, do seu jeito, queriam que as crianças 
fossem e fizessem a diferença, mas ao mesmo tem-

6. Assata Shakur foi uma ativista e militante do Partido Panteras Negras.

po eram mulheres que faziam a gente entender qual 
era o nosso papel no mundo, e isso para mim passa 
para a militância. Qual é o meu papel, eu não sou 
a militância toda, eu faço parte de uma história de 
luta contra o racismo, eu não inventei a luta contra 
o racismo, quando eu iniciei já existiam mulheres e 
nesse momento eu me preparo e ajudo outras mulhe-
res a se prepararem para fazerem parte da luta. Acho 
que isso nos diferencia 
como mulher. Eu acho 
os homens muito centra-
lizadores. São eles, são 
eles e são eles. A gente 
tem essa possibilidade de 
compreender que não so-
mos só nós, que existem 
outras pessoas importan-
tes, que existe essa parte 
da história e cada uma no 
seu tempo, cada uma no 
seu processo vai contri-
buir. Hoje, eu tenho sérias questões para a militância 
feminista negra, mas acho que é um momento his-
tórico, e elas estão fazendo do jeito delas e, como 
lá atrás, errando e acertando, nós fizemos do nosso 
jeito. Mas que, pra mim, movimento se movimenta, 
então não existe um movimento de uma pessoa só. 
Existe um movimento que se movimenta, que erra e 
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que acerta. E os nossos, eles acabam errando mui-
to porque a gente, por causa do racismo, não temos 
aquele momento de se preparar, de entender, de se 
estimular para poder dar o melhor da gente para a 
luta. Isso não é um erro nosso, isso é o racismo que 
faz, porque os brancos, os não negros, eles têm esse 
tempo. Inclusive, alguns militam por hobby, porque, 
tecnicamente, eles são de uma classe social e de 

“um tudo” que eles não 
precisam fazer isso. Eles 
fazem porque, muitas ve-
zes, não têm espaços em 
outros lugares, porque no 
capitalismo a gente não 
tem espaço em tudo. Al-
guns que têm, então eles 
fazem isso para ter um 
espaço, fazem isso por-
que necessitam, porque 
fazem parte de um grupo 
social que não tem aces-

so à maior parte das coisas. E que é morto de várias 
formas, todos os dias. Então, até isso a gente tem 
que entender quando a gente fala da morte da juven-
tude negra, a gente fala da morte física, mas existem 
várias formas de matar a gente. Inclusive, essa forma 
talvez mais perversa que é fazer com que parte de 
nós não se acredite ser capaz de fazer determinadas 

coisas. Então, a minha militância e o meu papel, pelo 
menos o que eu entendo como meu papel, é exata-
mente de estimular as pessoas, dizer “Você pode”, a 
ponto inclusive delas colocarem o dedo no meu nariz 
e dizer “Você está errada”. E, na hora em que ela 
diz isso, por vezes, até não conversa mais comigo 
nesse momento, eu digo que a pessoa está pronta. 
Por quê? Porque ela vai cumprir o papel dela. Ela 
já tem uma crítica e uma posição, e isso para mim é 
importante, acho que a gente não precisa ser igual. 
A gente não é igual, mas precisamos ser estimulados 
a contribuir. Assim como outras pessoas devem ter 
críticas à minha forma de militância, eu também te-
nho críticas, mas isso nos normaliza. Nós não somos 
todos iguais, nós temos um problema em comum, e 
aí precisamos pensar como a gente resolve esse pro-
blema. E que não é um problema que nós criamos. 
Não fomos nós que criamos o racismo. Nós somos 
vítimas do racismo. Temos que entender isso e ser 
mais propositivos. Quando eu me organizo com mu-
lheres – e aí nesse momento eu estou falando “eu”, 
mas assim como o Feconezu –, eu agradeço politica-
mente por ter nascido dentro do Feconezu, porque eu 
não me vejo sozinha, só consigo fazer luta coletiva. 
Isso para mim é princípio. Sou pessoa que quando 
começo a me individualizar eu falo “Opa, tem alguma 
coisa errada.” Aí eu começo a dar uma recuada. Por 
quê? Porque não adianta, nós não vamos resolver o 
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racismo sozinhos. Resolver o racismo sozinho é coi-
sa do capitalismo. É individualizar a gente para dizer 
“Olha, eu consegui, eu estudei, eu arrumei um bom 
emprego, eu não sei o quê, eu, eu, eu...” Mas minha 
vizinha, nada, minha irmã, nada, a mulher da outra 
cidade, nada. Então não adianta sair dessa situação 
sozinha. Ao contrário, se a gente tem tantos proble-
mas, tem uma situação, do ponto de vista econômico, 
talvez melhor porque a gente sempre teve emprego, 
porque a gente era concursada, então como é que a 
gente contribui para a luta?

A minha passagem no mundo do trabalho foi sem-
pre pensando nisso. Inclusive, para mim, ser funcioná-
ria pública foi bom porque dali eu conseguia ter mais 
perna para ir para o mundo. O serviço público para 
mim, entre outras coisas, ele me deu essa possibilida-
de. Então se ele me deu possibilidade e não dava essa 
possibilidade a quem trabalhava na fábrica, a quem 
trabalhava como diarista, como trabalhadora domés-
tica, se não deu essa possibilidade, então eu sempre 
me desdobrei para que pudesse criar essa condição 
para outras pessoas. E o serviço público, por conta de 
ser público, e por conta da gente ter outro tipo de arti-
culação, temos férias garantidas, a gente poder fazer 
esses arranjos, sempre me deu essa possibilidade. Eu 
vejo isso, não como privilégio, mas como responsabili-
dade. Como estudar, e quem é negro e pode estudar, é 
uma responsabilidade, não é um privilégio. É uma res-

ponsabilidade. Então, é a responsabilidade de buscar 
um conhecimento técnico, e pensar como é que traz 
para a população que não tem acesso, porque se a 
gente pensar o quanto de universidade pública tem no 
país, e aí estou considerando no nível superior, quem 
tem mais qualidade é a universidade pública. Se al-
guns e poucos negros entram na universidade pública 
é uma responsabilidade. Uma responsabilidade pen-
sar como traz esse conhecimento técnico aqui para 
fora porque são milhares de jovens negros, de mulhe-
res negras que não vão para a universidade. Então é 
pensar qual é a minha responsabilidade. Penso muito 
assim e até agradeço, é bacana ser referência para 
algumas pessoas, mas particularmente eu não acre-
dito em liderança. Eu acredito que a gente tem que 
estimular o melhor de cada um para que cada um e 
cada uma seja militante no sentido de dar o melhor 
de si, mesmo que seja pouco, mas o melhor de si, na 
luta contra o racismo, que não é brincadeira, não é 
fácil. Não começou hoje e não vai terminar amanhã. 
Ao contrário, nós estamos num momento político que 
a coisa está mais intensa. E, agora, as pessoas que 
não se manifestavam lá atrás, que a gente conseguia 
inclusive acuar, hoje elas se manifestam. Hoje elas se 
manifestam e são um risco para nossas vidas. E não é 
para a vida da Marielle, não é para a vida da Cláudia, 
é para a vida de todas nós. Nada garante que hoje 
eu, como dona de casa, por exemplo, esteja dentro 
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de um supermercado e não seja atacada fisicamente. 
Eu esteja na minha casa, e a maior parte dos meus 
vizinhos sabe que eu sou de candomblé, e eu não seja 
atacada. Assim como uma jovem que esteja dentro de 
uma sala de aula seja atacada também. Então, hoje 
nós estamos em risco. Assim como uma idosa pode 
ser atacada dentro de um posto de saúde. E o fundo 
disso será o fato dela ser pobre e negra e essas coisas 
andam juntas – pobre é muito sinônimo de ser negra. 
Ser negro, no Brasil, é muito sinônimo de ser pobre. 
Então, acho que o que me levou à luta foi muito isso: 
a responsabilidade. 

Adriano: E a sua trajetória dentro do candom-
blé? Como é que foi isso? Já vem desde a família 
ou foi um despertar seu pessoal?

Magali Mendes: A minha mãe era de candomblé, 
ela era baiana, de Salvador. Eu sempre dialoguei 
muito com a minha mãe, então tem muitas histórias 
que passaram por mim e me marcaram. Uma delas é 
essa: meu avô, que se chamava Eugênio, baiano, era 
Ogã7, se, eu não estou enganada, minha mãe dizia 
que era no Gantois8. E minha mãe morava com ele na 

7. Cargo masculino nas religiões de matrizes africana dado a pessoas que não 
entram em transe com seu orixá de cabeça e auxiliam os sacerdotes nos terrei-
ros em diferentes funções.

8. Um dos mais antigos terreiros de candomblé de Salvador (BA), foi tombado 
pelo Iphan como Patrimônio Histórico e Etnográfico do Brasil, portaria nº 683 de 
17/12/2002. Disponível em: http://terreirodogantois.com.br/index.php/o-terreiro/. 

Baixa do Sapateiro, na Bahia. Ele não era casado com 
minha avó – ele era casado com outra pessoa que, 
segundo minha mãe, tratava ela muito bem também e, 
segundo a minha mãe, ele tinha um barzinho, onde fa-
zia as atividades ecológicas dele, que eram o bicho, o 
jogo do bicho. E ali ele sobrevivia. Esse comércio era 
perto de um candomblé. Então, ela tinha acesso, ou 
ela viu a vida inteira, além de o meu avô ser de can-
domblé, ela era vizinha de um candomblé de Angola. 
E ela contava muito que naquela época as iaôs9 eram 
colocadas no tempo, depois de todas as cerimônias. 
Minha mãe lembrava muito disso. Quando ela veio 
para o Rio de Janeiro, alguém da família disse para 
ela, minha avó de sangue era alcoólatra, que o pro-
blema da minha avó era um feitiço que haviam feito. 
Ao mesmo tempo minha mãe tinha, segundo ela, um 
caboclo. Ela vai num espaço religioso, e esse caboclo 
retoma e aí ela reconhece. Depois ela vem primeiro 
para a cidade de São Paulo, tenho três irmãos nas-
cidos em São Paulo, e mais tarde muda-se para Jun-
diaí. Anos depois, ela vai para a Praia Grande quando 
meu pai se aposenta e vai num terreiro de candomblé 
de ketu, onde essa entidade se manifesta. E aí não 
tem jeito: ela tinha um problema de saúde sério e fez o 
santo nessa casa de Iansã, onde meu irmão fez o san-

Acesso: 7 nov. 2020.

9. Iaô é o nome dado aos filhos de santo que passaram pela iniciação nos 
candomblés. 

http://terreirodogantois.com.br/index.php/o-terreiro/
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to, onde eu fiz o santo, onde uma de minhas irmãs fez 
o santo também. Então, a nossa trajetória de religio-
sa é muito essa, não começamos depois. Minha mãe 
contava a nossa trajetória, então lá atrás o nosso avô 
era de candomblé. Na verdade, a gente continua. No 
meu caso, no caso da minha irmã não, mas no meu 
caso e no caso do meu irmão, ele é Ogã e eu sou Eke-
di10. Então, essa coisa da religião foi minha mãe que 
trouxe para a gente e é algo muito presente. Quando a 
gente era criança, por exemplo, em Jundiaí, não tinha 
naquele momento terreiros de candomblé. Mas tinha 
centro espírita. Minha mãe ia ao Centro Espírita e, de 
vez em quando, íamos com ela. 

Eu tenho muita identidade no candomblé. Eu não 
tenho identidade na umbanda. A minha mãe foi muito 
na umbanda. Talvez pela nossa realidade de não ter 
candomblé naquele momento em Jundiaí, cinquenta 
anos atrás. Hoje já tem. Jundiaí é uma cidade católi-
ca, paralelo a isso, no Rio eu morava muito perto de 
alguns lugares que eram candomblé. Víamos muito 
despacho nas encruzilhadas, muita gente na rua – e 
isso para mim era uma vontade, um desejo, mas era 
algo que eu, criança, não podia fazer. Então, depois 
de adulta, por conta até da minha própria família, hoje 
eu sou uma mulher do candomblé. O que eu acho 

10. Ekedi no candomblé de nação ketu, Makota no candomblé de nação con-
go-angola ou Cambone na umbanda são nomes dados para um cargo feminino 
de grande importância. Assim como os ogãs, elas não incorporam seus orixás 
de cabeça. São responsáveis por acompanhar, zelar e cuidar dos orixás, dentre 
outras funções nos terreiros

importante também é que a gente tem o nosso papel 
dentro do candomblé, que é um papel religioso, mas 
que não deixa de ser político. 

Mariana: Quero que você fale sobre a questão 
da postura política dentro desse espaço que a 
gente faz parte. Os candomblés são espaços ma-
joritariamente matriarcais, constituídos por mu-
lheres, e você disse sobre toda essa sua trajetória 
na organização de mulheres. Como é que você vê 
isso dentro desse espaço?

Magali Mendes: Primeiro, que eu sou filha de 
Iabá11, eu sou filha de orixá feminina. Pra mim, me 
encontrar no candomblé como filha de Iabá é me 
fortalecer e carimbar essa realidade. Esse meu ser 
mulher. Então, eu não sou mulher só fisicamente, eu 
sou mulher espiritualmente. Pra mim, foi muito impor-
tante saber que sou filha de Iabá, porque reforçou 
tudo aquilo que eu já pensava e colocou o meu papel 
no mundo. Ser filha de Iabá é responsabilidade. Mais 
do que expressar que eu sou feminista, pra mim é o 
que eu posso fazer por outras mulheres. E de que 
maneira eu posso fazer por outras mulheres. E como 
eu posso se não ser exemplo, mas como é que eu 
posso visibilizar o nosso papel enquanto mulher. E, 

11. Iabá, cujo significado é Mãe Rainha, é o termo dado aos orixás femininos nos 
candomblés como: Iemanjá, Oxum, Oyá, Obá, Yewá, Nanã e outras. 
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aí, dentro de uma religião em que meu corpo é tem-
plo. Se meu corpo é templo, ele não pode ser viola-
do. Então, mulher não pode sofrer violência porque 
o corpo é templo. Se eu recebo, no caso de outras 
mulheres, não é o meu caso, se o orixá tá dentro de 
mim e, se ele se expressa através do meu corpo, meu 
corpo é sacro, meu corpo é santo, de forma nenhu-
ma ele pode ser violado. De forma nenhuma ele pode 
receber violência. Pra mim, esse é o primeiro motivo 
por que a mulher não pode sofrer violência. Em par-
ticular, a mulher de candomblé – isso não quer dizer 
que ela não sofra. Esse é o meu ponto de diálogo 
com as mulheres de candomblé. Seu corpo não pode 
ser violentado porque seu corpo é santo, seu corpo 
é templo. Então, a partir daí a gente conversa outras 
coisas. Não é o contrário – não é ficar dizendo mulher 
é não sei o quê, mulher é não sei o quê. Não é isso. É 
o contrário. É a partir da realidade dela, a gente poder 
dialogar. É dizer “Olha, as orixás femininas, elas têm 
poder. Se elas têm poder, nós temos poder.” Nossa 
religião não está dizendo que a mulher é submissa.

Nossa religião está dizendo que nós temos um pa-
pel no mundo, nós temos uma responsabilidade. En-
tão, como é que a gente luta com isso? É lógico que, 
como pessoa do candomblé, eu tenho que respeitar 
o candomblé, que é uma religião hierárquica, o que 
pra mim é lindo também. Saber que uma criança de 
7 anos tem que ser respeitada porque ela tem muitas 

vezes mais anos de santo do que eu. E isso é muito 
bonito, isso é outra lógica. Nas outras religiões não é 
assim. Você é respeitado a partir da sua visão adulta 
e de você ter autoridade, e ela vem de várias for-
mas, inclusive de você ser homem, ser branco. Não 
queria falar da religião dos outros. Mas ter um título 
de pastor, de padre, ter um título religioso. Pra nós 
não, pra nós o respeito vem do aprendizado. Então, 
uma criança, que completa um ciclo com 7 anos vai 
ser respeitada, porque se eu entrei agora eu tenho 
menos tempo do que ela. Eu acho isso divino, res-
peitar uma jovem que tem mais tempo de candomblé 
do que eu. Ao mesmo tempo que nos ensina que os 
mais velhos devem ser respeitados porque também 
têm sua trajetória. 

Então, pra mim, me pensar como mulher dentro do 
candomblé vai um pouco nesse caminho, que nós so-
mos uma religião onde as mulheres comandam. Não 
é uma religião centralizada, mas é uma religião hie-
rárquica. E que, em maioria, são mulheres que estão 
no comando. Não entrei no candomblé por causa dis-
so, mas, ao me deparar essa lógica, eu tento pensar 
como é que a gente se relaciona. Como é que a gen-
te, numa religião hierárquica, e aí não tem jeito – é 
hierárquica mesmo, a gente tem que respeitar –, pra 
nós a hierarquia não deve ser um motivo de descon-
tentamento, ninguém pergunta em outras religiões 
por que as outras religiões são assim. Eu acho que 
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esse questionamento interno pra nós também deveria 
ser diferente. Pra mim é muito diferente e eles, sendo 
hierárquico, como é que eu me relaciono. Então, eu 
busco fazer o que tenho que fazer, mas pensando 
formas e estratégias de fazer. Se eu tiver que discor-
dar, eu vou discordar, mas eu vou discordar recuan-
do, pensando como é que eu posso discordar e, aí, 
discordar. Agora, do que eu discordo? Eu discordo, 
às vezes, de atitudes e não dos princípios e de fun-
damentos. E eu não tenho qualificação pra discordar 
de fundamento. 

Mariana: Você não discorda do Sagrado. Você 
discorda de atitudes do ser humano.

Magali Mendes: É isso. Com relação ao conhe-
cimento do sagrado, eu não tenho discordância. Eu 
morro aprendendo. E não sei de nada enquanto não 
aprender aquilo e se tiver que aprender duzentas ve-
zes, vou aprender duzentas vezes. Pra mim, quem 
sabe tem que ser respeitado. Tenho verdadeiro res-
peito pelas mães, pelos pais de santo. E cumpro meu 
papel de Ekedi, que nunca vai ser uma mãe de santo, 
mas é como que eu posso contribuir. Eu aprendi sem-
pre a respeitar isso. Mesmo que eu veja, humanamen-
te, alguém equivocado, eu tenho que buscar formas, 
até porque a gente que é de terreiro, a gente sabe: o 
que é da porta pra dentro e o que é da porta pra fora.

Às vezes a gente quer da porta pra fora aquilo que 
não é possível. Às vezes, as nossas mães e nossos 
pais, eles são grandes conhecedores da porta pra 
dentro. Da porta pra fora, querer que eles sejam po-
líticos como nós, vemos o político aqui fora, eu acho 
que é sacrificá-los. Então, com a minha mãe e com as 
mães com que eu sou mais próxima, o meu respeito 
por elas é, inclusive, não colocá-las em situações ex-
tremas. É o contrário. Leva pra abençoar a abertura, 
pra abençoar o fechamento do evento, pra estar em 
algum momento, mas não pra fazer essa discussão 
política e crítica que muitas de nós fazemos. É le-
vá-los para o sacrifício. E uma coisa é a hierarquia 
que a gente tem dentro do terreiro, e outra é essa 
gente mal-educada, racista, preconceituosa que tem 
aqui fora e que querem tratá-los de outra forma. Isso 
é muito desgastante pra eles. Eu já vi muito isso, e 
como Ekedi, como ser político, eu sempre oriento mi-
nhas iguais, meus irmãos a não fazerem isso com 
nossos pais e com as nossas mães. É muito sacrifí-
cio. Às vezes eles nem estão entendendo o que está 
acontecendo. Imagina uma pessoa dentro do terreiro, 
que comanda, que sabe fazer o sagrado, chega aqui 
fora: “É questão de ordem...”; O que é questão de 
ordem para eles? “Não, a senhora está equivocada!” 
Às vezes nem é a senhora, chamam de você. Quan-
do, na verdade, a gente tem uma hierarquia, que pra 
nós elas são senhora sim e sempre. Eles são nossos 
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pais e nossas mães espirituais. E é assim que eles se 
sentem, e é assim que eles devem ser vistos. Querer 
que elas deem conta de tudo. Dê conta da discussão 
religiosa, da discussão do por que o Brasil elegeu o 
Bolsonaro. Elas não têm essa dimensão. Por outro 
lado, é nosso papel, que estamos dentro do terreiro, 
explicar porque não Bolsonaro. Nós precisamos fa-
zer isso. Nós não podemos deslocar, nós temos de 
dizer por quê. Se a gente não diz, dá no que deu 
agora. Agora também a culpa do Bolsonaro vencer 
não é nossa. Pra isso existe partido político, pra isso 
existem outras militâncias que deveriam ter trabalha-
do pra que isso não acontecesse. Eu acho que são 
essas as diferenças.

Eu não sou marxista, mas eu acho que, pra mim, a 
única frase do Marx que calou mesmo é que “A religião 
é o ópio do povo.” De fato. Eu concordo que a religião 
é o ópio do povo. Mas as religiões cristãs, são as re-
ligiões ocidentais que alienam. As religiões de matriz 
africana, ao contrário, elas confortam. Mas a gente não 
pode deixar de se posicionar dentro dos terreiros. Eu 
sempre me posicionei, coloquei aquilo que eu achava 
importante, mas não da mesma forma que eu colocava, 
que eu coloco aqui fora. De uma forma mais tranquila 
para que eles entendam também. Porque a direita não 
é boba, ela gruda na gente. Quando você olha, por 
exemplo, na Bahia, concretamente vemos que Antonio 
Carlos Magalhães, ele foi muito mais importante para 

os baianos do que a esquerda. Porque, na hora que o 
bicho pegou, as mães de santo iam conversar com ele, 
por motivos que eu não vou discutir aqui, e que talvez 
eu até discorde, ele acolheu. E a gente, por muitos 
anos, ficou dizendo da nossa importância na esquer-
da, a esquerda sempre rechaçou. Por quê? Porque a 
esquerda brasileira é cristã. Ela é cristã. E como cristã 
ela sempre nos rejeitou. De uns anos pra cá ela perce-
beu que estava perdendo 
campo, inclusive com os 
evangélicos, que ela co-
meça a ser mais tolerante 
com as religiões de matriz 
africana. 

Então, eu penso que 
nós temos um papel como 
militante e como pesso-
as candomblecistas. E a 
gente não pode deixar, 
por mais difícil que pa-
reça, de discutir e dizer 
para as pessoas, que são nossos irmãos de fé, o que 
hoje, do meu ponto de vista, não tem jeito. Existem 
dois projetos: um que não está do nosso lado, mas dá 
para a gente dialogar, e outro que não está do nosso 
lado mesmo. Que é a direita e a esquerda. Penso 
assim e é dessa forma que a minha vida se relaciona. 
Não sou uma pessoa partidária, não me encaixo em 
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quadradinhos, mas não sou uma pessoa de direita. 
Eu sempre brinco e digo: Quero ver me colocar na di-
reita. Não sou de direita. Sou uma pessoa de um lado 
porque nasceu negra e nasceu pobre, então tenho 
um lado e não tenho como sair desse lado. Não quero 
sair desse lado. Não posso sair desse lado. Não sou 
uma pessoa, com todo respeito aos judeus, mas não 
sou uma judia, que as pessoas descobrem que sou 
judia, eu, quando eu falo “Eu sou judia”. Não, a cor da 
minha pele,eu sou negra. Então, em qualquer lugar 
que eu estiver , eu sou uma mulher negra. Pelas es-
tatísticas nós somos as mais pobres do mundo. Então 
eu tenho como princípio a minha luta contra a pobre-
za. E a minha luta contra a pobreza não me coloca à 
direita na sociedade. Lutar contra a pobreza é lutar 
contra toda essa estrutura que está aí. Se é verdade 
que nós somos as mais pobres, então não tem jeito. 
Eu posso formalmente não ser de esquerda, mas, no 
cotidiano, não tem como eu ser de direita.

Adriano: Como é que você vê isso: a maioria 
do movimento feminista, as feministas brancas se 
constituem a partir de uma trajetória que é uma 
trajetória acadêmica, pelos livros, pelas leituras, 
porque muitas passaram pela universidade. Lógi-
co que o movimento feminista hoje, ele está mais 
amplo, então ele começa a sair da universidade, 
mas é um perfil de feminista que a gente conhece 

que é a feminista que passou pela academia, que 
fez leituras... E o feminismo negro, as mulheres 
negras, elas têm outra trajetória, elas despertam 
de outros lugares, e é outro olhar também. O que 
você acha que tem de específico dentro do mo-
vimento feminista negro? O que você acha? A 
mulher negra, ela pratica um feminismo que tem 
muitos pontos em comum, mas que tem também 
as suas particularidades. O que você acha sobre 
isso? Quais são as diferenças? E o que uma mu-
lher negra tem que pautar dentro de um movimen-
to de mulheres? O que ela tem que pautar de dife-
rente por conta da condição dela? 

Magali Mendes: O feminismo é um movimento que, 
como todos os outros movimentos, tem contradições, 
tem problemas, enfim, não é um movimento perfeito. 
Mas ele é, assim como o movimento negro, no meu 
ponto de vista, esses são os dois movimentos mais 
importantes do mundo. Perfeito. Por quê? Porque 
eles conseguiram sair de si e ir para o mundo. Todo o 
mundo hoje discute a questão da mulher e todo mun-
do hoje discute a questão do racismo. Pra mim essas 
são as primeiras importâncias que esses movimentos 
têm, embora, em questões práticas, muitas vezes não 
tenham alcançado os direitos e não tenham conse-
guido dar conta da violação dos nossos direitos. Essa 
é a primeira vitória que nós temos, que, diferente de 
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outros movimentos, a gente conseguiu sair do nosso 
umbigo e conseguiu mundialmente se colocar. E eu 
falo isso pra gente não se sentir um movimento que 
não dá resultado. Que às vezes o racismo é tão forte 
contra a gente, que achamos que tudo que a gente fez 
não teve resultado. Acho que do ponto de vista maior, 
e da visibilidade, teve resultados. Essa é uma coisa. 

Quando eu penso – e aí vou falar só do feminis-
mo –, quando eu penso da importância do feminismo, 
com todos os erros que ele teve, ele deu conta da 
denúncia do patriarcado, da denúncia do sistema de 
opressão. Então, não dá para a gente jogar fora o 
feminismo, vou chamar de formal, que a gente tem 
acompanhado por aí, com mais intensidade desde a 
década de 1960. Isso é uma coisa. E como é que a 
gente introduz o feminismo negro? De forma formal, 
também. A gente pensar que a nossa história, ela não 
se dá com uma sigla. Sou ou não sou feminista. Nós 
somos mulheres que temos uma história, uma histó-
ria de opressão, não só por conta de sermos mulhe-
res, mas por conta de sermos negras. Nós viemos de 
uma história de escravização aqui no Brasil, então 
como é que a gente pensa que foi sempre passiva, 
que a gente não reagiu. Temos histórias diferentes, 
então pensar na história das mulheres negras e na 
história das mulheres brancas no Brasil é pensar que 
são trajetórias diferentes. Dizer que só nós somos 
oprimidas é mentira. Agora, pensar que temos coisas 

específicas que esse movimento formal, que se intitu-
lou feminista, não pensou, é real também. Então,  que 
a luta pela inserções das nossas questões foi mais 
uma luta dentro do movimento feminista é real. Não 
dá para ter o feminismo como um inimigo.

Essas mulheres feministas não são nossas inimi-
gas. Eu não penso assim, é ao contrário, penso que, 
como mulher, temos que buscar o que é que nos une 
e não o que nos separe. O que nos separa são mui-
tas coisas. Não acho que tem que jogar no lixo tudo 
que elas escreveram. Precisamos é  o que nos serve. 
Por exemplo, quando você pensa na Heleieth Saffioti, 
você vê que ela era uma mulher aliada nossa. Porque 
ela escreve e consegue entender o que é a mulher 
na sociedade de classe. Agora, ela não é a mulher 
mais lida pela própria academia hoje. É uma mulher 
importante, e, pela trajetória dela, devíamos muito 
mais nessa mulher como aliada do que como inimi-
ga. Existem os equívocos e, como mulheres negras, 
tem coisas que não nos servem mesmo. E aí a gente 
pensar que feminismo que a gente quer, pensar no 
que nos une e o que nos acrescenta como mulheres 
negras. Pensar que tipo de movimento que a gen-
te quer. Se a gente quiser um movimento individual, 
que personaliza, como é o movimento das feministas 
brancas, ou se a gente quer um movimento coletivo, 
onde, mesmo que a gente seja importante, a gente se 
sinta mais uma na luta. E aí não dá para personalizar. 
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Dá para a gente compor juntas e eliminar os indivi-
dualismos. Essa é uma questão séria para nós hoje 
que teremos que resolver. Agora, a nossa trajetória 
para a gente é inegável: nós somos mulheres que es-
távamos trabalhando enquanto as mulheres brancas 
estavam dentro de casa. E isso é uma coisa um tanto 
óbvia, no momento em que elas pensam em emanci-
pação do julgo dos homens brancos do privado, nós 
já estávamos no público no sentido de que nós já 
estávamos trabalhando. Só que ganhávamos pouco, 
como ganhamos até hoje, as condições de trabalho 
eram ruins, como as mães pobres do mundo, a nossa 
renda era pra família, não era uma renda pessoal. 

Pensar nisso é pensar como é que a gente se colo-
ca no movimento. Mas não somos isolados. Estamos 
num país que não dá para pensar isoladamente, dá 
para pensar como é que a gente compõe, como é que 
colocamos a nossa questão como prioridade e como é 
que disputamos ideologicamente os espaços. Quando 
eu falo ideologicamente, os espaços, eu penso nos 
espaços de movimento social e popular. E como é que 
compomos um movimento capaz de compreender o 
mundo. Não é porque eu sou a mais pobre do mundo 
que eu quero resolver o meu problema e trocar de 
espaços. Eu costumo dizer que nós, como mulheres 
negras, temos que, por princípio, ser anticapitalistas. 
Nós temos que ser contra esse sistema – esse siste-
ma não nos serviu até hoje e é impossível que nos 

sirva daqui pra frente. Então, essa ideia, por exemplo, 
de inclusão, ela não me serve, não pode ser a minha 
perspectiva. A minha perspectiva é do fim desse sis-
tema. Não estou dizendo que eu sou socialista. Estou 
dizendo que sou anticapitalista. Que sistema nós va-
mos pensar é outra coisa. Alguém vai me dizer “Só o 
socialismo que é o contraponto”. Então eu vou dizer 
“Desculpe, eu estou com você até aqui: anticapitalis-
ta. Mas o que nós vamos resolver depois é o depois.” 
Mas, como perspectiva, eu sou anticapitalista. Esse 
sistema de exploração e de consumo não nos serve, 
porque foi ele que nos trouxe até aqui. Foi ele que 
nos deixou nesse patamar. E a minha perspectiva é 
de tirar todas as mulheres da pobreza, todas as mu-
lheres negras da pobreza. Mas a minha perspectiva, 
também, é que nenhuma mulher seja a mais pobre 
do mundo. Essa é a minha perspectiva de feminista 
negra, e que, assim como no feminismo tradicional aí, 
se é que dá para chamar assim, hoje eu ouço dizer 
que mulheres ricas são feministas. Eu acho que o fe-
minismo, por si só, ele não é um movimento de direita. 
Então, pra mim não existe feminista burguesa. Isso 
me separa de muitas mulheres, de muitas perspecti-
vas de feminismo, eu não acredito nisso. Para mim o 
feminismo tem cor, tem classe e, pelo próprio nome e 
pela própria luta, ele é um movimento de mulheres. 

E quem são mulheres? Essa é outra questão que 
nós, feministas negras, temos que levar. Mulher é 
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aquela que se autodeclara mulher. Então, eu não sou 
capaz de dizer que uma mulher que tenha pênis não 
é mulher. Para nós, mulheres negras, isso tem que 
estar colocado. As mulheres transgêneras são mu-
lheres. Mulher é aquela quese autodeclara mulher. 
E, pra mim, a luta principal do feminismo negro tem 
que ser a luta contra a pobreza, tem que ser a luta 
contra esse sistema; entendo que quem mais sofre o 
impacto desse sistema perverso somos nós mulheres 
negras. Agora nós não somos contra os homens, é 
verdade que nós somos as mais pobres, e que nós 
somos as chefes de famílias – os homens são os nos-
sos filhos. Os homens são os nossos pais, os homens 
são os nossos irmãos, os homens partilham dessa 
pobreza com a gente. 

Algumas feministas negras vão discutir o aspecto 
individual da solidão da mulher negra, que para algu-
mas isso é político, e eu concordo que seja político, 
mas a nossa ação tem que ser enquanto movimen-
to que quer eliminar algumas coisas. E eu não vou 
eliminar algumas coisas falando da minha solidão 
individual. Eu vou eliminar algumas coisas falando 
da minha solidão coletiva. Por exemplo, as mulheres 
que perdem seus filhos, pelo tráfico e pela polícia, 
pra mim, a solidão de mulher negra se dá aí. Porque 
ela não tem o acolhimento do estado, ela não tem 
o acolhimento dos movimentos sociais, ela não tem 
o acolhimento de ninguém. A solidão política da mu-

lher negra, ela se dá aí. Ela se dá nesse momento, 
no momento de uma pandemia mesmo, e eu tenho a 
experiência hoje de entregar cesta básica, mesmo na 
hora da cesta básica, você olha e fala: “Mas cadê os 
negros? Cadê as mulheres negras?”; mesmo na hora 
em que na TV você vê a fila da previdência para rece-
ber o auxílio, você não vê as mulheres negras. E por 
que as mulheres negras não estão ali? Porque elas 
fizeram o cadastro e o cadastro foi negado. Pra mim 
a solidão da mulher negra está aí. E nesse momento 
ninguém olha, nem os movimentos falam “Olha, nós 
vamos ajudar essas mulheres a preencher, a fazer 
esse cadastro”. Esse momento de solidão ninguém 
fala. Então, querem personalizar no afetivo, e eu não 
estou dizendo que o afetivo não exista, mas eu que-
ro entender qual é a prioridade do movimento. Se a 
prioridade do movimento é eu reproduzir o casamen-
to burguês, ou se a prioridade do movimento é eu 
sair da pobreza. Um movimento de saber onde eu 
estou. Porque, se você chegar no meu bairro hoje, 
estou na terceira rua perto da pista. Agora, e a minha 
comadre que está lá na quebradinha em que não pas-
sou asfalto ainda? O movimento está indo lá? Então, 
pra mim, pensar como mulher negra hoje é pensar 
mais amplo. E eu não sou contra escrever, acho que 
as mais jovens nesse momento, elas são capazes de 
trazer à tona em teorias uma série de questões, mas 
eu quero pensar como é que eu pego essa teoria e 
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trago para a prática. Como é que eu entendo o que 
a Angela Davis está falando, por exemplo, quando a 
base, se movimenta a estrutura toda, se movimenta. 
Ninguém quer entender o que a Angela Davis está fa-
lando. Fica parecendo que é um negócio, e aí eu vou 
criticar a mulher branca que faz a mesma coisa, fica 
parecendo que não existe, uma coisa que não é pal-
pável. Quando eu estou dizendo que,quando ela está 
dizendo, “Não adianta, se você não pegar as mulhe-
res da quebradinha, e elas junto com você forem pra 
rua, não vai mudar nada.”. E ninguém entende isso, 
parece que ela está falando uma coisa que, mesmo 
para nós mulheres negras, não é palpável. Quando 
ela fala da pirâmide da sociedade, que, se somos a 
maioria – e nós somos 44% da população feminina, 
que é 52%, quando a gente se mexer vai tudo se me-
xer. Se a gente não dialogar com as outras mulheres 
negras, inclusive as mulheres negras que estão em 
espaços que o feminino formal não quer mexer, que 
são as mulheres trans, as prostitutas, as trabalhado-
ras domésticas, as mulheres em situação de rua, se a 
gente não mexer com isso, a gente não vai mexer com 
nada. Agora, o que significa mexer com isso? Signifi-
ca estimulá-las a falar. Não é falar por elas, é estimu-
lá-las a falar. Temos que saber o papel de movimento 
da gente. E é trazer pra junto, é aproveitar aquilo que 
a gente acreditava de negativo e colocar no positivo. 
Colocar no positivo no sentido de transformar tudo 

isso em luta coletiva. Por-
que individualmente nós 
não vamos resolver isso. 
E o que eu estou dizendo 
não é que nós não somos indivíduos – estou dizendo 
que essas questões que passam por mim, que pas-
sam pela Mari, que passam pela Joana, elas têm que 
ser coletivizadas, têm que se tornar numa reivindica-
ção coletiva. Aquela que perdeu o filho para a polícia, 
para o tráfico, foi uma mulher só? Se não foi, como 
é que a gente junta isso? Como é que a gente se 
junta às mães de maio12? Como é que a gente se 
junta às Mães de Acari13? Como é que a gente trans-
forma isso numa coisa coletiva para transformar as 
nossas vidas. E como é que nós entendemos, entre 
nós, que somos mulheres traumatizadas, isso é real. 
Agora, como é que a gente pega nossos traumas e 
transforma em luta, como é que a gente transforma a 
possibilidade da gente estudar como instrumento de 
luta? Como é que a gente compromete as mulheres 
que estão na academia, as mulheres negras, com a 

12. O movimento das “Mães de Maio” transformou mães em ativistas contra a 
violência policial após perderem seus filhos na onda de crimes que atingiu o 
Estado de São Paulo em maio de 2006. Disponível em: https://www.brasilde-
fato.com.br/2016/05/13/surgido-da-dor-maes-de-maio-se-tornam-referencia-no-
combate-a-violencia-do-estado/. Acesso: 9 de nov. 2020.

13. As “Mães de Acari”, um movimento coletivo mobilizado pelas famílias de 11 
jovens pobres e periféricos, e protagonizado por suas mães, luta há 30 anos 
pela justiça do crime bárbaro que vitimou 11 jovens moradores da favela do 
Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As Mães de Acari denunciam a política 
de extermínio representada na atuação das polícias em todo o país. Disponível 
em: https://almapreta.com/sessao/quilombo/maes-de-acari-30-anos-de-uma-lu-
ta-coletiva. Acesso: 9 de nov. 2020.

https://www.brasildefato.com.br/2016/05/13/surgido-da-dor-maes-de-maio-se-tornam-referencia-no-combate-a-violencia-do-estado/
https://www.brasildefato.com.br/2016/05/13/surgido-da-dor-maes-de-maio-se-tornam-referencia-no-combate-a-violencia-do-estado/
https://www.brasildefato.com.br/2016/05/13/surgido-da-dor-maes-de-maio-se-tornam-referencia-no-combate-a-violencia-do-estado/
https://almapreta.com/sessao/quilombo/maes-de-acari-30-anos-de-uma-luta-coletiva
https://almapreta.com/sessao/quilombo/maes-de-acari-30-anos-de-uma-luta-coletiva
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nossa luta? Como é que a 
gente tira as contradições 
da gente? Eu lembro que, 
em algum momento, eu 

fui conversar com estudantes negras, que diziam “Ah, 
eu não quero ser doméstica, aí é um lugar...”, é um 
lugar que os caras colocam a gente, mas o trabalho 
doméstico nasceu ontem? Ele vai terminar amanhã? 
Milhões de mulheres negras no Brasil são trabalha-
doras domésticas. É um trabalho que não começou 
hoje e não vai terminar amanhã. Como é que a gente 
potencializa isso para a luta? Não pra ficar falando 
e inventando contradição. Como é que a gente vai 
resolver isso? Como é que a gente respeita a nos-
sa história? Como é que a gente potencializa isso? 
Como é que a gente traz isso para o nosso discur-
so cotidiano? Para a nossa compreensão? Pra mim, 
o problema está aí. Como é que a gente não cria? 
Respeita a organização dessas mulheres com todos 
os problemas que elas têm, e não inventam um blog 
onde as trabalhadoras domésticas venham reclamar 
dos seus problemas. Por que no meu blog eu não co-
loco “Vá ao sindicato das trabalhadoras domésticas”? 
Por que eu não potencializo, então, a luta? E pra mim 
é aí que está o problema, de nós fazermos o que o 
racismo quer. E qual é o problema? É um trabalho 
digno. Qual é o problema? Se eu não fui doméstica, 
a minha mãe foi, a minha tia foi, a minha avó foi, al-

guém da minha família foi. Então, o fato de eu querer 
ser doutora não é negar o fato de que existem tra-
balhadoras domésticas. Então, o problema para mim 
está aí, da gente assimilar essas questões que pra 
mim, Magali, favorecem o racismo. Se eu sou dou-
tora, como é que eu ajudo a potencializar a luta das 
trabalhadoras domésticas, a luta das trabalhadoras 
do sexo, a luta das costureiras, a luta das mães que 
perderam seus filhos? E, pra mim, o grande problema 
está aí, que a gente acaba assimilando coisas que, 
quando a gente é só teórica, a gente entender e falar 
“Não, eu vou pensar e entender qual é o problema 
que tem aqui.”. Pra eu dizer para as outras mulheres 
negras “Ó, isso não pode acontecer.”. Então, eu es-
tou num momento de pensar como é que a gente se 
compõe num movimento coletivo. Não adianta não se 
compor como um movimento coletivo, ficar só no in-
dividual, na coisa da beleza, na coisa da estética – o 
que eu não acho errado, mas acho que isso não é o 
principal. Acho que o principal é eliminar a pobreza, 
ajudar as outras mulheres a pensar que esse siste-
ma não nos comporta e não nos incluirá é que fará a 
gente sair com uma solução coletiva. Acho que essa 
é uma diferença do movimento do qual eu participo, 
é a gente pensar coletivamente. É mais duro? É mais 
duro. É mais fácil a gente pegar um livro e encontrar 
a solução, do que a gente ficar anos e anos. É mais 
duro, mais sofrido, mas é gratificante. Porque se a 



132

gente deixar essa base preparada, as próximas ge-
rações vão conseguir dar esse sentido coletivo. Me 
preocupa muito esse sentido individual. Me preocupa 
muito a gente se diluir e falar de pessoas. Pra mim, 
num movimento, eu é que tenho que menos aparecer. 
Tenho que juntar e criar condições para que a ação 
aconteça. Porque, senão, a gente não resolve, a gen-
te individualiza. Se não, a gente faz o que os homens 
fazem: os homens que eu digo leia-se homem bran-
co, com mais de cinquenta anos, que é aquele que 
manda no mundo. 

Mariana: Muito do que você traz, agora, tem a 
ver com a sua experiência também, ultimamente 
com as promotoras legais populares. Eu gostaria 
que você contasse sobre a sua experiência nesse 
coletivo das Promotoras Legais Populares. 

Magali Mendes: O PLP é um projeto misto, sendo 
um projeto misto significa que nós enfrentamos inter-
namente todos os problemas que a sociedade enfren-
ta. Então, nós temos manifestações racistas no nosso 
meio? Nós temos sim. Agora, para mim, quando eu 
faço uma opção de estar mais intensamente no pro-
jeto PLPs, e eu já sou PLP desde 1996, alguma coisa 
assim, por que eu faço essa opção? Primeiro, porque 
eu sempre tive o suporte do Feconezu, que me ensi-
nou muitas coisas que me possibilitaram relacionar 

com o mundo. Em segundo lugar, porque, quando a 
gente pensa em violência contra a mulher, a gente 
pode entender que a violência contra a mulher, ela 
se dá mais contra as mulheres negras. Porque uma 
violência racial, ela se soma com outras violências. 
E porque nós somos as mais pobres, então nós so-
mos as mais violentadas no sentido político-social aí. 
Atuar, estar como promotora legal popular é dialogar 
com mulheres negras, é dialogar de uma forma con-
creta. Porque você chega a falar para dialogar sobre 
violações de direito, em cinco minutos quando você 
está com uma mulher negra, em cinco minutos ela 
fala um monte de outras coisas. Então, é estratégico 
para nós, pra mim, esse diálogo, essa intervenção. 

Por quê? Porque você chega falando de umas coi-
sas, mas você possibilita que ela fale de outras. E mes-
mo quando você atua como promotora legal popular, 
você atua – eu como negra, e aí é um projeto misto –, 
tem mulheres brancas que também estão presentes, 
e o nosso foco são as mulheres com menos acesso, 
e aí você consegue fazer esse diálogo por que quem 
tem menos acesso num país como o Brasil? As mu-
lheres negras. Então é um espaço possível da gente 
ocupar, possível da gente dialogar e possível da gente 
ter retorno. É uma questão muito simples mesmo, é 
uma questão de vida. Eu sou promotora legal popular 
porque é aí que estão as mulheres negras. Nas perife-
rias, nas quebradas e, como o projeto promotora legal 
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popular, ele tem como eixo gênero, raça e classe, é 
aí que a gente está. Então, pra mim, não é uma coisa 
muito complexa não, é uma coisa muito simples. Eu 
consigo dialogar com as mulheres negras, tanto as 
que são liderança, quanto as que são mulheres co-
muns, do dia a dia, a partir desse projeto. Entre nós 
existe uma, se não uma disputa ideológica, entre nós 
negras, dentro do projeto PLPs, existe também um 
posicionamento, que coloca sempre as PLPs nesse 
eixo. Gênero, raça e classe? Acesso à justiça? Quem 
não tem? Quem não tem, na maioria, são as mulheres 
negras. Então, é disso que nós estamos falando, é 
de coisas concretas. E acho que esse projeto, aqui 
em Campinas, por exemplo, temos isso muito visível. 
Nossa coordenadora geral é uma mulher negra, traba-
lhadora doméstica, que não tem universidade. Então, 
pra nós, enquanto negras, isso é muito importante. O 
tempo todo você tem que se posicionar, tem que falar, 
tem que dizer para as pessoas “Olha, não é sobre pri-
vilégios que vocês estão falando? Então, nós estamos 
aqui para dizer o que vocês querem que a gente faça 
como o privilégio de vocês.”. E a gente, como mulher 
negra, se posiciona. É aprender a viver num mundo 
que não é só nosso. Que não estamos só nós. En-
tão, pra mim, é um pouco isso, é uma ação prática. 
Temos tentado aí, erramos bastante, mas acertamos 
também. Conseguimos, nesses quinze anos, mais ou 
menos, que pensamos o projeto PLPs, coletivamente, 

aqui em Campinas, com todos os erros, com todos os 
acertos, dar conta de nos colocar na cidade de forma 
mais coletiva. 

É uma forma de fazer política da qual nós partici-
pamos, da qual nós temos pessoas importantes como 
Amelinha, mas nós temos pessoas importantes como 
Regina Teodoro, como a Ana Semião, como a Regina 
Semião, como a Lina. Então, a gente traz esse con-
traponto, mas pra nós foi muito importante porque, de 
verdade, a gente tinha atuações aqui em Campinas, 
mas as PLPs nos colocaram todas juntas. Então é 
o único espaço dentro da Cidade em que estamos 
juntas. Porque antes uma era sindicalista doméstica, 
outra era do movimento da terra, outra era do movi-
mento da casa, outra era do movimento negro – aqui 
nós estamos todas juntas. E isso eu acho muito legal. 
E a gente traz algumas mulheres que nem pensáva-
mos antes que estariam com a gente. Através des-
se projeto conseguimos que essas pessoas estejam 
com a gente. Pra nós, é um projeto-movimento, não 
se resume numa formação. Se resume no cotidiano 
de ação com outras mulheres. 

Pra nós, esse momento de pandemia já era um 
momento que existia, porque nós somos as mais po-
bres. Então, a gente já passava fome. A gente já não 
era atendida com respeito no posto de saúde, nos 
espaços públicos, sejam eles de assistência social, 
de educação, enfim, a gente já não tinha isso. Então, 
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pra nós, esse momento de pandemia visibiliza mais. 
Então, pensar qual é a importância disso.A pande-
mia só deixa mais nítido, mas isso são coisas que a 
gente via antes, que a gente falava antes, mas que 
era difícil, para a sociedade como um todo, sempre 
afirmamos “Olha, é isso o que acontece com a gen-
te”. É por isso que a gente precisa eliminar a pobre-
za. Porque, no momento de pandemia, as pessoas 
não têm casa para ficar. Porque as pessoas perdem 
o emprego, ou porque de quebrada as patroas vão 
buscar as mulheres em casa para trabalhar, enquan-
to ela não está trabalhando. 

A primeira mulher que morreu de Covid-19 no 
Brasil era uma mulher negra trabalhadora domésti-
ca lá no Rio de Janeiro, que a patroa trouxe o vírus 
da Europa. Porque para ir trabalhar ela precisava 
tomar ônibus, precisava se deslocar por muito tem-
po e, em particular, porque o salário dela não cobre 
o plano de saúde. O da patroa cobria. A patroa não 
morreu, veio da Europa e não morreu. A trabalhado-
ra doméstica morreu. Então, essas coisas pra nós 
são visíveis.São essas coisas que pra nós, como 
PLPs, são muito mais fáceis de dialogar, de mos-
trar e fazer a própria pessoa entender. Porque às 
vezes a pessoa não se entende como explorada. 
E nesse momento você consegue dialogar com a 
pessoa. São experiências que a gente adquire até 
pela necessidade de atuar no local. A experiência 

de PLP é a gente atuar na nossa cidade. As vezes 
a gente atua fora, mas não atua onde a gente vive. 
Por exemplo, nessa semana a gente foi entregar 
máscaras no meu bairro. As quatro PLPs que são 
do bairro, mais duas que vieram de fora, nós passa-
mos a manhã entregando máscaras. É uma atitude 
simples, mas é uma atitude necessária. Porque a 
máscara está custando, em média, de 2 a 5 reais. 
Como é que o ser humano tem dinheiro para com-
prar a máscara, se a cada 4 horas você tem que 
trocar de máscara? Então eu vou olhar e dizer “Ah, 
mas ele não usa máscara, mas ela não usa másca-
ra”. Para uma pessoa usar máscara, digamos, de 
4 em 4 horas, ela vai usar no mínimo 4 máscaras 
por dia. Quatro máscaras por dia, a 3 reais, são 12 
reais. Então, pensar o que isso significa, porque às 
vezes a gente não pensa nessa simplicidade, que 
determina com que as pessoas não usem másca-
ras. Ela não usa máscara por ignorância – ela não 
usa máscara porque para usar 4 ou 5 máscaras por 
dia gastam-se 20 reais. Então, a ação simples é 
você juntar as máscaras e entregar para as pesso-
as. Sem riscos, lógico, também sou do grupo de ris-
co, você com máscara também, você com luva, com 
distanciamento, mas é você concretamente fazer 
isso. Às vezes as pessoas não têm essa dimensão. 

Uma coisa é esses meninos burgueses que vão 
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para a rave14, outra coisa são as mulheres, as pesso-
as pobres que não têm dinheiro para comprar másca-
ra, para tomar ônibus ou comprar cesta básica. Ago-
ra, tudo isso já sabíamos antes. A pandemia, por pior, 
e foi muito ruim para nós, ela deu conta de visibilizar 
isso: as pessoas não tem dinheiro e a política atual 
é para que as pessoas morram mesmo. Da mesma 
forma, e aí eu vou voltar um pouco, da gente pen-
sar no meio ambiente. Nós somos uma religião que 
pensa no meio ambiente, sem meio ambiente, não 
tem orixá. Agora, somos nós que estamos botando 
fogo no Norte15? Não somos nós que estamos botan-
do fogo e fazendo queimada na Amazônia. Então, é 
uma política de destruição, mesmo, dos pobres e nós 
precisamos reagir, porque acabar com o meio am-
biente, mais do que a violência que a nossa religião 
sofre, é acabar com nós do candomblé. Nós temos 
que pensar isso porque nossos orixás estão no meio 
ambiente – eles estão no céu, na mata, eles estão 
nas águas. Então temos que pensar a forma de lutar 
pela preservação do meio ambiente como a forma de 
manter os nossos orixás e as nossas divindades. Às 
vezes é difícil de fazer esse diálogo, mas temos que 

14. Tipo de festa com música eletrônica e de longa duração que acontece em 
sítios, florestas ou outros espaços longes dos centros urbanos. 

15. Levantamento feito pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Nacionais) 
apontou que em 2020 o Brasil registrou recorde em focos de queimadas no es-
tado do Amazonas. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2020/10/11/focos-de-queimadas-atingem-numero-recorde-no-amazo-
nas.htm. Acesso em: 23 nov. de 2020.

pensar como vamos fazê-lo. Como eu disse lá atrás, 
nós somos templos dos orixás, então temos que pen-
sar formas. Enquanto isso for pensado por gente que 
não tem compromisso com o ser humano, isso não 
vai acabar só vai acabar quando começar a ser pen-
sado por nós. Na hora em que a base da pirâmide 
começar a se mexer. E a base da pirâmide somos 
nós. E aí é que eu confio no que vocês estão fazendo, 
aí dentro da academia, o que nós estamos fazendo 
na militância, é o que outras mulheres estão fazendo 
no cotidiano. Nós precisamos pensar como é que nós 
vamos juntar tudo isso. 

Adriano: Quero fazer uma pergunta sobre a 
sua trajetória dentro da Unicamp. Você falou que, 
enquanto servidora pública, isso te deu certa li-
berdade pra atuar. Eu queria que falasse dessa 
sua trajetória lá dentro da universidade, que é um 
espaço de brancos. Mas que alguns de nós passa-
ram por lá, seja como funcionários ou como alu-
nos. Eu queria que você falasse um pouco sobre 
essa sua passagem pela Unicamp. 

Mariana: Aproveitando a pergunta do Adriano, 
eu queria também que você falasse dessa questão 
do serviço público, um lugar que absorve muitas 
mulheres negras, não sei se muitas, mas é um lu-
gar onde as mulheres negras conseguem estar. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/10/11/focos-de-queimadas-atingem-numero-recorde-no-amazonas.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/10/11/focos-de-queimadas-atingem-numero-recorde-no-amazonas.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/10/11/focos-de-queimadas-atingem-numero-recorde-no-amazonas.htm
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Você em algum momento conseguiu organizar um 
movimento coletivo com as mulheres negras den-
tro da Unicamp?

Magali Mendes: Hoje eu sou aposentada, mas en-
trei na Unicamp em 1983 no Parque Ecológico, com 
mais quatro colegas, éramos duas negras e duas 
brancas. Naquele momento, a Unicamp ia deixar de 
terceirizar os jardins fazendo esse trabalho com uma 
equipe própria e, ao mesmo tempo, o governo Mon-
toro dizia que estava gerando emprego. Então esses 
empregos tinham outro formato. Era um momento de 
muito desemprego e muitos colegas nossos vinham 
das metalúrgicas, das fábricas que estavam em crise 
e nós, recém-formadas em escola técnica, fizemos o 
concurso. Viemos percebendo que era uma política 
naquele momento de dizer que estava gerando em-
prego, mas na verdade não era uma terceirização, 
mas não era num primeiro momento uma forma ca-
paz de absorver de fato os trabalhadores. 

Na prática vimos que a questão era outra. Era um 
espaço de trabalho muito opressivo e normalmente 
pensado para homens. Éramos jovens e não tínha-
mos muita consciência. Quando demos conta de es-
tar dentro desse setor, vimos também que o coorde-
nador, que era um engenheiro agrônomo, a primeira 
coisa que ele pensou foi “Vou tirar essas moças da-
qui.”, e aí começou a tencionar. Duas delas por mo-

tivos pessoais pediram a conta, e voltaram. Uma foi 
até porque o irmão morreu. E ficamos nós duas, as 
negras. A Maria Antonia e eu. A Maria Antônia teve um 
problema de saúde e foi transferida do setor, sobrou 
eu. Da mais tranquila e da mais calma, eu virei o pro-
blema porque o cara começou a achar que tinha que 
me mandar embora, afinal de contas tinha sobrado 
uma só. E aí que vem a coisa da infância e eu aprendi 
muito isso no lugar em que eu vivi. E aí, eu pensava, 
eu não saí de casa brigada e não vou voltar destruí-
da. Eu não vou sair, vou ver em que fim vai dar isso. 
E aí eles me colocaram em processo administrativo. 
Houve vários problemas, e eu segurei a minha onda, 
minha mãe veio aqui pra Campinas e falava “Não, 
filha, eu estou do seu lado, eu estou do seu lado.”. E, 
por fora, ela dizia para minha amiga “Olha, se você 
ver que ela não está aguentando, fala para ela pedir a 
conta.”. Mas, enfim, eu resistia a tudo isso. Eu resisti 
e aprendi também que, dentro do espaço formal do 
trabalho, existe também uma organização. Eu já era 
filiada ao sindicato, que na época era uma associa-
ção, e o sindicato foi me defender. Passou acho que 
dois anos nessa luta jurídica para eu ser demitida, 
com uma alegação que não era jurídica, que era per-
tinente também, ganhamos o processo administrativo 
e minha vida começou a 
fluir dentro da universida-
de. Sou transferida para o 
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Biotério Central e depois eu vou trabalhar no IFCH16. 
Eu tinha mais consciência de raça do que de clas-

se, e muito em função disso, porque eu saí do meu 
mundo, que era um mundo de iguais, e fui para um 
mundo hostil, um mundo muito diferente do meu, que 
era o mundo da universidade, da academia. E acho 
que isso também me deu um pouco de responsabi-
lidade com outras pessoas. Nesse momento eu já 
fazia parte do movimento, do Feconezu, e comecei 
a me pensar dentro daquele espaço que não era o 
meu, mesmo o mundo do trabalho não era o meu. Eu 
era jovem, eu era negra, eu era mulher. E, enquanto 
eu estava trabalhando, a maior parte das meninas da 
minha idade estava estudando, com a diferença de 
que elas eram brancas e eu não. E aí eu comecei a 
me pensar nesse contexto, comecei também a pen-
sar e foi tudo convergindo. Como é que a gente se 
organiza num espaço como esse? No trabalho, tinha 
algumas pessoas que eu admirava, que eu olhava, 
por exemplo, a Margarida Barbosa, era uma mulher 
que, quando eu cheguei na Unicamp, ela já era atu-
ante. A gente olhava e todo mundo falava da Marga-
rida, mas quem é essa Margarida? Margarida era a 
liderança do Hospital e depois virou diretora do sin-
dicato. Tinha outras pessoas também, mas para mim 
o que marcava muito era a Margarida. A Adelina, que 
era uma mulher que frequentava o Feconezu, e que 

16. IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

depois também passa a ser do sindicato, da organi-
zação política. E outras pessoas negras que eu fui 
conhecendo por ali. 

Ao mesmo tempo, inconscientemente, você vai se 
perguntando porque que essas coisas acontecem e, 
como você está num estágio da vida, que é a juven-
tude, você também assimila coisas. Acho que eu fui 
pensando e isso foi se conformando na minha vida. 
Em algum momento me torno sindicalista também, 
não porque eu sou a sindicalista, mas por causa da 
necessidade do momento. E, por exemplo, a questão 
da mulher no Feconezu, ela não foi discutida no ano 
passado. O Feconezu trabalha com temas. Na déca-
da de 1990 e na década de 1980 ele já teve o tema 
mulher. A gente se encontrava dentro do Feconezu 
como maioria de mulheres. Então, essas trocas, para 
nós, eram importantes, e isso fazia um significado na 
vida prática da gente. Então tudo isso ajuda a gente a 
resistir. Ajuda a gente a sair da condição de vítima e 
também para uma condição propositiva, de enfrenta-
mento. E acho que isso foi um pouco do que aconte-
ceu na minha vida. Em algum momento, eu me tornei 
a estrelinha da Unicamp porque a Unicamp toda me 
conhecia. Eu era a moça do Parque Ecológico. Então 
todo mundo me conhecia. E eu também recebia muita 
solidariedade, desde as pessoas que trabalhavam no 
restaurante, no RU17 – que,quando eu passava com a 

17. RU – Restaurante Universitário.
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minha bandeja, eles colocavam minha bandeja deste 
tamanho, como quem dizia “Olha, você precisa comer 
porque você precisa resistir”. Desde essas pessoas 
até as pessoas que eu encontrava no caminho e fala-
vam “Não, moça, você precisa ficar firme – eles não 
podem fazer isso com a gente.”. E a palavra gente 
era uma palavra que vinha muito para mim. As mulhe-
res negras da Unicamp, que naquela época não exis-
tia terceirizada, elas vinham até mim e diziam: “Não, 
você precisa aguentar. Esse cara pensa que ele man-
da em todo mundo, mas em nós ele não manda.”. En-
tão, elas tomavam a minha situação como a situação 
delas também. Tudo isso me ajudou a resistir, a me 
tornar um ser humana melhor. Entender que, mesmo 
para cima ou para baixo, a gente acaba sendo espe-
lho para as pessoas. Eu estava numa situação visível 
que era a situação de trabalhar nos jardins da Uni-
camp. Mas aquelas mulheres estavam numa situação 
de opressão invisível. Porque elas estavam dentro 
dos departamentos. Elas não conseguiam muitas ve-
zes serem avaliadas, positivamente, pra aumentar o 
salário ou para mudar de cargo. Então acabava sen-
do espelho porque acabava sendo opressão visível. 
E isso me ensinou muito, me ensinou que a forma é 
uma organização coletiva e, a partir daí, a gente co-
meçou a aprender a lidar com esses espaços maiores 
com a responsabilidade e pensar como é que a gente 
muda essas realidades. 

Fizemos parte de muita luta lá dentro, inclusive 
depois, dez anos depois, a luta das creches também. 
E a luta da creche não era uma luta que a gente in-
ventou, era uma luta que já existia. Um grupo de fun-
cionárias, com a liderança da Dona Maria, que hoje já 
não está presente entre nós, criou a primeira creche 
da Unicamp, antes, inclusive, da primeira creche CE-
MEI, antes do Estatuto da Criança. Com um direito da 
mãe de ter seu filho perto, mas elas criaram uma pos-
sibilidade, na época, se não me engano no Instituto 
de Física, que depois se multiplicou para a Unicamp 
inteira. Dona Maria era uma mulher negra e que, por 
muitos anos, fez parte do Feconezu. Aprendemos, 
ensinamos, trocamos. Ao mesmo tempo em que eu 
fui fazer parte dessas lutas, essas pessoas também 
vieram para dentro do Feconezu e, pra mim, isso é 
muito importante. A Dona Maria era uma mulher que 
eu admirava muito. E que, na simplicidade dela, se 
hoje a Unicamp tem um conjunto de creches e de es-
paços para criança, se deve muito à luta que a Dona 
Maria fez. Ela não fez sozinha, mas ela era uma das 
principais lideranças das creches na Unicamp. Então, 
a minha trajetória muito dentro da Unicamp foi essa 
e, quando eu vou pro IFCH, fui muito nessa perspec-
tiva também de entender, de fazer outro tipo de ati-
vidade, porque se esgotou meu papel dentro do Par-
que Ecológico. Começamos a organizar, junto com 
as pessoas, começo a aprender um outro papel que, 
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até então, eu não tinha pensado, que eu estava num 
espaço aonde não transitava alunos, no sentido da 
relação, eles transitavam pelo Campus e passavam 
por mim, mas não tinha a ponte, no IFCH eu já come-
ço a perceber isso e me dá outra responsabilidade, 
de diálogo com esses alunos e, ao mesmo tempo, 
deles perceberem o espaço onde eles estão, e perce-
berem que não estão sozinhos, que existe, de alguma 
forma, uma solidariedade ali, uma ponte, um espaço 
onde eles possam dialogar, onde eles possam chorar, 
aonde eles possam reclamar, e principalmente que 
eles sintam que não estão sozinhos.

 Me disponho por conta disso a perceber que, para 
além da raça, a gente estava lidando com adolescen-
tes, com jovens que estão saindo das suas casas, 
como eu disse, que eu estava saindo da minha, por 
um outro motivo, mas você se depara com um mun-
do hostil e você está saindo da adolescência. E daí 
você ou se perde ou se ganha. Só que a nossa vida é 
diferente: não dá pra sair de casa para ficar indo em 
festinha de calouro porque não é o espaço da gente – 
o espaço da gente é a responsabilidade de estudar e 
trazer de volta para as nossas comunidades ou para 
a nossa cidade aquilo que aprendemos fora. Nós não 
temos o tempo que o burguês tem de fazer tudo que 
quer e depois botar, vestir a camisa e substituir o pai 
na empresa. Ele passa três ou quatro anos lá, mas 
depois ele volta para assumir o papel do pai. Então, 

pra nós isso não é real. Eu me dispus muito a esse di-
álogo com os alunos e aquilo que a gente podia fazer 
com os alunos, ou pelos alunos, fazíamos. A ponto de 
trazer aluno enlouquecido pra casa, porque a univer-
sidade é um lugar muito hostil, e eles não são bons 
nem com eles mesmos, o que dirá com nós, pretos. 

Precisamos pensar o que queremos com a univer-
sidade. Se a gente não souber, a gente se ilude e aca-
ba criando perspectivas que, pra gente, não são reais. 
Então, eu me dispus a estar nesse papel de abraçar 
mesmo, de botar no colo, de conversar, de estar junto 
dentro do meu limite de trabalhadora, pra poder para 
alguns até manter o equilíbrio. E aí eu vi casos que eu 
falava: “Gente o que é isso?”; o que significa você, por 
exemplo, negra e nordestina, vir estudar na Unicamp? 
É de enlouquecer. É você pegar essa pessoa e falar 
“Não, amiga, vamos sentar e conversar, vamos até 
em casa, fica aqui em casa durante uns dias.”. Pra 
pessoa se equilibrar. A universidade, para quem não 
a conhece e pensa “Vou lá e vou tirar o que eu quero 
dela e vou voltar.”, ela enlouquece para quem se ilude 
que aquilo foi feito pra nós. E, pra mim, é muito nítido 
que a universidade reproduz a sociedade. Acreditar 
que nós não vamos encontrar racismo lá é besteira. 
Nós vamos encontrar racismo e nós temos que enxer-
gar o racismo e pensar como é que a gente sobrevive, 
porque é uma escolha, não é algo normal como é para 
os brancos, como consequência de que eu fiz isso e 



140

isso, então eu vou fazer universidade. Para eles é 
uma coisa simples no sentido de que é uma continui-
dade. Pra nós não, pra nós é ousadia, é um esforço, é 
se superar para estar lá dentro. E, estando lá, a gente 
perceber que o buraco é mais embaixo. 

Percebendo isso, eu me coloquei muito a essa dis-
posição de ajudar nos momentos em que as pessoas 
precisassem. E que ia desde emprestar um cigarro, 
emprestar um dinheiro e trazer para dentro de casa. 
Trazer e equilibrar. E a mesma coisa da gente tomar 
um Ebó18, na hora em que a gente equilibra, a gente 
volta. Me dispus muito a fazer isso por entender que 
são jovens, a gente não colocar o jovem negro numa 
outra condição. É jovem: ele está saindo da adoles-
cência e está rompendo com a sua história. Porque 
as nossas histórias se dão nos bairros, nas cidades, 
dentro das famílias. Ele está rompendo com tudo isso 
pra fazer alguma coisa, que vai lhe dar uma perspec-
tiva melhor de futuro, tanto salarial quanto intelectual. 
Aí, você chega num lugar desses e você apanha mais 
do que apanhava em casa do seu pai e de sua mãe. 
Então, é entender um pouco isso e acho que foi nes-
sa linha que nós trabalhamos. Alguns trouxemos para 
o movimento, alguns a gente só passava e dava um 
pouco de colo e depois devolvia. Acaba sendo uma 
obrigação militante, porque se a gente já foi jovem, a 
gente sabe dessas necessidades. 

18. Oferenda ou sacrifício animal feito a qualquer orixá. 

Hoje quando eu dialogo com os jovens do movi-
mento, eu dialogo nesse sentido de que, na minha 
época, não tinha pessoa mais velha do movimento 
que se dispunha a dialogar com a gente. A gente, 
como jovem, é um pouco arrogante, mesmo. Não te-
nho dúvida disso. Mas alguém tem que se dispor a 
conversar com a gente para a gente ter a dimensão 
de que não estamos começando a luta, nem desco-
brindo a roda e que estamos continuando o movimen-
to. E, pra isso, alguém precisa conversar e precisa 
passar o bastão pra gente. É sentar e conversar, ou-
vir, é ter disposição deles colocarem o dedo no nariz 
da gente e falar que a gente não está com nada e 
que a gente está por fora. Mas a gente tem que ter a 
disposição de conversar e colocar qual é a responsa-
bilidade que a gente tem. 

Na Unicamp não foi diferente. A diferença é que lá 
é uma escola – e as pessoas que estão lá dentro es-
tão para estudar. Se elas estão lá pra estudar, então 
tem que estudar. Agora, que condições são criadas 
para que essas pessoas estudem? E, ao mesmo tem-
po, dentro de casa a gente fala o que quer pros pais e 
pros irmãos. Ali a gente não pode falar o que quer pra 
todo mundo. Então, como é que a gente dá conta de 
conviver num lugar daquele, que é horrível, do ponto 
de vista da juventude mesmo, da juventude negra, 
como é que é você estar ali dentro? Eu lembro que vi, 
uns anos atrás, um jovem que estuda música dizendo 



141

“Olha, eu larguei minha profissão pra fazer universi-
dade, e a universidade não foi legal comigo. Na hora 
de punir os grevistas, puniu a mim.”. E aí você olha 
e fala “Que meleca!”. O cara abriu mão da vida dele 
pra ser aluno da Unicamp, mas a Unicamp hostilizou 
ele. E ele é um bom músico, não podia fazer nada. 
Ao invés de estudar, ele tinha que ficar respondendo 
processo. Isso aconteceu nas greves que os alunos 
fizeram pelas cotas.

Me dispus muito a cumprir esse papel, que não era 
um papel de mãe, mas era um papel de acolher, de 
estar junto. Em alguns momentos, a gente acertou, 
temos relações com alunos até hoje. Algumas são 
minhas comadres, alguns eu vejo na rua e eles falam 
“Poxa, Magali, que legal, você está bem!”. Então ve-
mos que aquilo foi tão importante quanto a teoria que 
ele aprendeu lá dentro. Acho bacana, da gente se 
colocar nesse papel, de também disputar essa impor-
tância porque as pessoas precisam aprender técnica, 
mas também precisam aprender a trocar humanida-
de, que pra mim é o que é a universidade. É preciso 
entender que se trata de jovens, pessoas que ainda 
não estão prontas, que ainda estão buscando e para 
algumas delas, que são negras, elas trazem consigo 
o peso dos problemas que a sociedade colocou pra 
elas e suas famílias. 

Não me arrependo, conseguimos de alguma forma 
fazer esse papel e também que aprendi muito. Dizer 

que tudo isso, que eu passei dentro da universidade 
e tudo que eu pude trocar dentro da universidade, foi 
ruim? Não foi. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo 
que a universidade não é um lugar único, não é o me-
lhor lugar, é apenas um lugar. Eu não luto para que as 
pessoas vão para a universidade, eu luto para que as 
pessoas façam aquilo que elas quiserem. Se quiser 
ser um bom marceneiro, vai ser um bom marceneiro, 
que não existe vergonha em ser uma trabalhadora do-
méstica, que não existe vergonha em ser um pedreiro. 
O problema é que uma sociedade estruturada como 
a nossa torna-se um problema você dizer “Eu gosto 
de ser pedreiro.”. É um problema também um pedreiro 
querer estudar e continuar a ser pedreiro? Afinal de 
contas, nós sempre vamos construir casas e nós sem-
pre vamos precisar de pedreiros. Qual é o problema? 
O problema é que a sociedade é uma sociedade de 
classes, então um pedreiro ganha mal e, por conse-
quência, a maioria dos pedreiros são negros. Aí é que 
está o problema. O problema não está em ser pedreiro.

Então é essa sociedade que eu quero: uma so-
ciedade aonde a trabalhadora doméstica e o pedrei-
ro possam ler Shakespeare, possam ler o que eles 
quiserem, possam ter acesso ao que eles quiserem, 
e não se sintam envergonhados de fazer aquilo que 
é possível ou que eles gostam de fazer. Essa é a 
sociedade ideal, a sociedade ideal não é a em que 
todo mundo estuda pra ter emprego e pra receber 
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um salário. Porque as pessoas estudam só para o 
emprego e para o salário. É isso que está errado. O 
que deveria ser é as pessoas contribuírem para uma 
sociedade melhor. E, aí, a universidade é um lugar 
elitista. Que não nos quer e, ao mesmo tempo que 
não nos quer, nos diz que só existe futuro para quem 
estudar. Só que, se todo mundo resolvesse fazer uni-
versidade amanhã e tivesse condições de entrar, não 

tem universidade pública 
pra todo mundo. São es-
sas coisas que precisa-
mos discutir. As pessoas 
precisam fazer aquilo que 
elas querem fazer, não o 
que elas são obrigadas 
a fazer, por sonhar que 
vai ter uma vida melhor 
e, ao fazer isso, elas vão 
descobrir que o racismo 
é o mesmo quando elas 
não estudam e quando 

elas estudam. O racismo está aí, então nós temos 
que pensar numa outra solução. E a outra solução 
para mim, talvez, se não acabar com o racismo, seja 
a gente intimidar e colocar as pessoas e as estruturas 
racistas contra a parede.

Para isso, nós precisamos nos fortalecer. Eu tenho 
muitas críticas à universidade, mas acho que temos 

que estar lá, quem estiver como trabalhador, como 
estudante e pesquisador, tem que disputar a univer-
sidade também. Tem que decidir o que quer ser. Se 
quer só entrar lá, tirar as informações e trazer para a 
sociedade, para a sua quebrada, para sua comunida-
de, é uma coisa. Se quiser seguir carreira, tem que 
disputar a universidade também. Que tipo de conhe-
cimento que é bom para a gente? Que tipo de conhe-
cimento a gente quer? Que tipo de conhecimento que 
a gente necessita? Tem uns conhecimentos que são 
produzidos na universidade que eu sinto muito. É pra 
nada: é pra manutenção de pessoas brancas dentro 
dela porque, socialmente, não interfere em nada. Es-
sas coisas precisam mudar. Tenho muito orgulho de 
ter visto o movimento que a meninada fez pelas co-
tas, o movimento que foi sendo construído pelo ques-
tionamento à própria universidade. Só que nós temos 
que tomar cuidado. Nós não queremos um lugar para 
essas pessoas, nós queremos outro tipo de universi-
dade que, de fato, tenha compromisso com a socie-
dade. E aí é luta. A gente não vai ficar em momento 
nenhum, a gente vai ficar em paz. 

É por isso que eu falo em compromisso – a gente 
precisa criar compromisso. Não adianta os negros 
irem para a universidade se não tiverem compro-
misso. Vão lá com a mesma ideia burguesa “Ah, eu 
vou lá, vou pra festinha, vou para a calourada...”. A 
minha calourada é outra, é eu me aliançar com as 
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comunidades. Desse ponto de vista, por exemplo, o 
grupo de meninas Lélia Gonzales19, pra mim, foi um 
exemplo muito legal. Um exemplo das meninas ne-
gras que, de dentro da universidade, se aliançaram 
com um movimento aqui fora. Algumas delas, por 
exemplo, a gente tem um trabalho dentro do presídio 
feminino de Campinas, até hoje se mantém nesse 
trabalho. Aí eu vejo outra leitura, porque é a coisa de 
você saber o que você quer da universidade. Quer 
dialogar com a mulher negra? Então vamos dialogar 
com mulher negra de fato. Quando elas vêm para 
o presídio, conseguem um negócio na universidade 
que é inovador. O ponto x pra elas era a Unicamp 
certificar as meninas em situação de cárcere e elas 
conseguiram porque elas diziam “Esse é o papel da 
universidade.”. É outra construção. Quando eu co-
nhecia algumas pessoas brancas que faziam tra-
balho com a população, na hora a gente falava “E 
o certificado?”. E elas falavam “Certificado a gente 
não dá.”. Peraí: “Quando vocês vão aos seminários, 
quando vocês vão aos lugares, vocês não pegam 
o certificado? O currículo? O que significa para as 
pessoas de bairro terem um certificado de alguém 
formado pela Unicamp? As pessoas pobres que vão 
arrumar emprego como faxineira, como cozinheira, 
no supermercado, não podem levar um diplominha? 
Não é currículo para elas? Agora, vocês quando vo-

19. Coletivo feminino negro interseccional de Campinas “Lélia Gonzales”.

cês vão nos seminários é currículo para vocês? Não 
estou entendendo.”.

No fundo, é esse o racismo, o classismo que existe. 
Nós precisamos, os outros não. Quando eu via essas 
meninas fazendo esse movimento para a universida-
de de certificar as mulheres em situação de cárcere 
– não certificar com aquele certificadozinho on-line, 
não, com o timbrão da Unicamp, aquele que é feito 
no setor de diplomas. Aí eu falei “É isso mesmo”. O 
que significa que, quando você sair daqui, você dizer 
que fez um curso que está chancelado pela Unicamp. 
Essas coisas que são coisas pequenas, mas que pre-
cisam ser pensadas com uma amplitude maior. Como 
é que a gente traz a universidade pra trabalhar dentro 
da sociedade, mas dentro daquilo que a sociedade 
necessita, não dentro daquilo que ela quer dar. 

É um pouco essa a minha trajetória, meu pensa-
mento dentro da Unicamp, eu estava ali trabalhando, 
estava numa função que eu necessitava do salário e, 
a partir disso, fomos construindo coisas. Muitos dos 
grupos de que a gente participou aqui fora, trouxe-
mos trabalhadores da Unicamp, dentro da Unicamp 
mesmo, em alguns momentos, a gente participou de 
grupos, com alunos e funcionários, grupos com mu-
lheres. Propusemos algumas coisas e foram impor-
tantes e, pra mim, por exemplo, quando eu aposentei, 
bem no ano em que a Unicamp fez 50 anos. Um belo 
dia eu recebi uma ligação, a pessoa da reitoria dizia 



144

que a Unicamp ia condecorar algumas pessoas nos 
50 anos e eu era uma dessas pessoas. Aí eu falei 
“Não quer trocar o meu em dinheiro?”. Ela deu risada 
e disse “Não, eu quero saber se você aceita ou não.”. 
Eu disse “Eu aceito” e, no fundo, pra mim foi meio im-
portante, porque eu cheguei à conclusão que eu en-
trei na Unicamp de um lado e saí do mesmo lado. Em 
nenhum momento eu fiz um movimento para deixar 
de ser uma trabalhadora, que luta junto com um con-
junto de trabalhadores. Agora, também percebi que, 
na homenagem que eles fizeram, a homenagem pra 
mim era pela minha luta com relação às mulheres, a 
minha luta com relação aos negros, e isso foi bem 
importante pra mim. Como um ser humano normal, 
que tem ego também, eu falei “Nossa, que importante 
foi isso.”. Na hora que eu descobri que quem indi-
cou aquele prêmio pra mim não foram as pessoas de 
cima, e sim os meus próprios colegas, eu falei “Que 
interessante!”. Parece que não, mas eu aposentei de 
uma forma tranquila, e sem arrependimentos. Acho 
que dei tudo o que pude dar. Como servidora pública, 
tinha como meta servir o público. Mas fui reconhecida 
pelos meus colegas. Pra mim, como ser humana, foi 
bem importante isso. 

As questões que eu tenho para a Unicamp são 
questões políticas mesmo. De ser um local de elite, de 
abrir pouco, de só abrir na porrada, de entender que 
as melhores bibliotecas do Brasil, talvez, estejam den-

tro da Unicamp e o público comum não pode utilizar 
e eles falam “Pode sim, pode ir lá.”. Mas como é que 
eu vou do Campo Belo20 para a Unicamp pra ir numa 
biblioteca? Pagar mais de 20 reais pra ir numa biblio-
teca? Ao mesmo tempo, eu poderia ir se eu pudesse 
emprestar um livro e trazer e, dali a 15 ou 20 dias, 
voltar para devolver. Utilizar a biblioteca, na real, não 
é verdade. Porque você não pode emprestar um livro 
– trazer para casa um livro que é público. Essas coi-
sas precisam ser repensadas, a forma de você entrar 
e se manter na universidade precisa ser repensada. 
Talvez, o princípio que norteia a universidade, que é 
um princípio elitista, europeu, precisa ser repensado. 
Essas coisas todas eu critico e acho que têm que ser 
mudadas. Só que têm que ser mudadas no conjunto. 
Não vai ser mudado sozinho, só com a minha crítica. 

Quando você pensa saúde, nós estamos em pan-
demia, e olha nas publicações, quem está morrendo? 
Um monte de gente está morrendo. Mas, em particu-
lar, os profissionais da saúde negros. E que não são 
médicos: são técnicos, são atendentes e são pessoas 
da limpeza. E aí você descobre que a Unicamp não 
está dando EPI21 para as pessoas. Por mais que o 
médico esteja em risco e eu sei que ele está, o EPI 
não é só pra eles. Ele ainda estudou e tem uma téc-
nica para lidar com as coisas. A servente, a pessoa 

20. Bairro periférico da região sul de Campinas – SP.

21. EPI – Equipamento de Proteção Individual.
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que está limpando, que hoje é terceirizada, precisa ter 
isso também. A técnica precisa ter isso também. Você 
vê que essa perfeição não é tão perfeita. Você conver-
sa com o pessoal da Adunicamp, eles estão ajudando 
a comprar EPI. Uma coisa que é pública. Numa das 
lives deles, ouvimos isso, que eles estavam ajudando 
a comprar EPI. Não é para o sindicato dos professo-
res ajudar, é a Unicamp que tem que dar. Por um lado, 
a Unicamp dá exemplo de ser a primeira instituição a 
parar dentro de Campinas22, foi a partir da Unicamp 
que a cidade parou no dia 12 de março, mas, quando 
você vê o retorno disso, tem umas coisas que não 
contribuem para que os trabalhadores da universida-
de não sejam contaminados pelo Covid-19. Então, ela 
merece a nossa crítica. A gente, como negra, como 
mulher, como trabalhadora e hoje como aposentada, 
tem que continuar a nossa luta. Em todos os sentidos. 

Adriano: Eu queria agradecer. Eu tenho muita 
admiração por você e muito carinho também, tan-
to pela trajetória de vocês no movimento negro, 
por tudo que ensinam, por tudo que fizeram você 
e o Zé, mas também pelo ponto de vista pessoal, 
pelo contato até maternal em alguns momentos.

 

22. A Unicamp foi a primeira universidade do país a tomar a decisão de sus-
pender as atividades depois da OMS (Organização Mundial de Saúde) decretar 
pandemia. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pande-
mia-do-novo-coronavirus-faz-unicamp-suspender-atividades,70003230143. 
Acesso em: 9 nov. 2020.

Magali Mendes: O afeto é político, viu?

Adriano: Também é político. Com certeza. E foi 
muito importante, muito importante sim. Eu tive 
dias de estar na Unicamp, me sentindo muito mal, 
porque eu tinha uma visão romântica da universi-
dade e, quando eu entrei lá dentro, aquele mundo 
de faz de conta caiu por terra e me deparei com 
uma realidade muito violenta, muito agressiva. 
Então, o Zé não tem noção de quantas vezes eu 
parei lá no sindicato para tomar um café do sindi-
cato, porque não tinha dinheiro muitas vezes para 
tomar na cantina. Mas a gente vai encontrando 
formas de resolver os problemas. Quantas vezes 
não fui no sindicato para tomar um café e parei lá 
para conversar, e essa conversa que recarregou 
minha bateria e me deu energia para voltar para 
a luta de novo. Essa é a questão da permanência.

Magali Mendes: Da permanência. 

Adriano: É difícil, não é? Não é brincadeira. En-
tão, vocês tiveram um papel muito importante na 
minha vida e eu acho que na vida de muita gen-
te. Porque, quando eu entrei na Unicamp, que eu 
estava meio perdidão lá, me deram a indicação. 
Olha, vai lá na gráfica do IFCH, que tem a Maga-
li. Então foi muito importante, mas só por isso: 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral%2Cpandemia-do-novo-coronavirus-faz-unicamp-suspender-atividades%2C70003230143
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral%2Cpandemia-do-novo-coronavirus-faz-unicamp-suspender-atividades%2C70003230143
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eu acho que a trajetória de vocês no movimen-
to negro e a trajetória de vocês na Unicamp isso 
tem que ser contado, tem que ter registro, porque 
é importante para as próximas gerações saber 
como era. E a luta que foi, porque aquela luta dos 
alunos que emplacaram as cotas recentemente 
dentro da universidade, aquela luta veio de muito 
longe, então com certeza muita gente colocou ti-
jolos nesse muro.

Eu tenho um panfleto guardado de um seminá-
rio que nós fizemos no IFCH, acho que de 1999, 
se eu não estou enganado. Então, isso já tem 20 
anos. E foi um momento especial e foi muito legal. 
E você compunha a mesa nesse seminário. Era 
uma discussão sobre hip-hop. Tenho o panfleto 
guardado até hoje. Me sinto feliz e agradeço por 
você ter aceitado. 

Magali Mendes: A gente não começa a história e 
não termina a história, então temos que dialogar o 
tempo todo. Porque a meninada vem depois. E, até 
para eles acertarem melhor do que a nossa geração 
acertou, eles precisam saber do que foi feito. Assim 
como tem o pessoal de antes. Eu dizia muito isso, que 
a única coisa que eu não recuso – eu sei que vocês 
não são mais alunos formais ou de graduação, como 
eram, mas eu nunca recusei coisa para aluno, mesmo 
que eu tivesse insegura. Ou mesmo que esses alunos 

naquele momento fossem alunos brancos. Porque eu 
sempre considerei que é mais fácil você dialogar e mu-
dar o aluno do que o professor. Então, a gente sempre 
se dispôs a fazer isso mesmo. E acho que é uma obri-
gação política da gente ser, inclusive, diferente com 
vocês do que foram com a gente. A geração que eu 
conheci quando era jovem, que tinha estudado, ou que 
tinha acesso às informações, tinha uma postura mui-
to diferente com a gente, 
uma postura até de não 
querer conversar com a 
gente, e a gente tem que 
querer mudar. 

Se pensarmos como 
história e continuidade, 
temos que continuar dia-
logando. Se vai concordar 
com a gente ou não, é ou-
tro problema. Agora é uma 
entrevista, mas em alguns 
momentos não era, a gen-
te tem que sentar e con-
versar, botar à disposição a nossa experiência para 
que os outros continuem. É lógico que nem tudo da 
experiência da gente serve para o momento, mas pe-
los menos é um ponto que pode ser continuado, pode 
ser repensado. Acho que nós erramos muito, mas nós 
acertamos também. A nossa geração acertou também.
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Agora, nós precisamos aprender a dar crédito para 
o movimento. O crédito não é pessoal, o crédito é do 
movimento. Isso a gente precisa aprender a costurar 
daqui pra frente, senão fica parecendo que nós não 
avançamos. E nós avançamos. Quando você pega, 
por exemplo, eu tenho sérias questões, mas quando 
você pega o que a Magazine Luiza está tentando fazer 
agora, o crédito não é da Magazine Luiza, o crédito é 

do movimento23. Por quê? 
Porque o que ela está fa-
zendo está no estatuto da 
igualdade racial. E o esta-
tuto da igualdade racial a 
gente critica porque não 
é o estatuto que a gente 
necessitava. Mas é o es-
tatuto possível. Então ela 
não está fazendo mais do 
que a obrigação dela. 

Temos que começar a 
dar crédito para o movi-
mento. Porque se a gente 

não politizar isso, o que é que vai acontece? A dona 
do Magazine Luiza vai sair como a princesa Isabel do 
século 21. E é isso que a gente não pode deixar. Isso 

23. À época da entrevista, era grande o debate no Brasil sobre a decisão da em-
presa Magazine Luiza em colocar apenas negros em seu programa de trainee 
2021. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pandemia-do-
novo-coronavirus-faz-unicamp-suspender-atividades,70003230143. Acesso em: 
9 nov. 2020.

é fruto de luta. Reconhecer a desigualdade racial no 
trabalho é fruto de luta. É fruto de luta nossa, enquanto 
movimento prático e orgânico é reconhecimento diante 
das pessoas que pesquisaram, que têm isso mape-
ado. E, aí, se a gente não toma cuidado, fica nessa 
coisa de só internet: é a favor ou é contra – a gente 
não politiza. Se a gente não politiza, a gente não cons-
cientiza. E pra mim o ponto é esse. Avançar significa 
isso. Pra mim essa é a importância de vocês dentro da 
universidade, a importância da transformação. A gente 
quer aquilo que o capitalismo não quer que a gente 
faça: é a gente coletivizar, não individualizar. 

Essas mulheres que estão escrevendo agora, elas 
são fruto de movimento, elas não são fruto individual. 
Djamila Ribeiro, Joice Berth, pra mim essas mulheres 
são fruto do movimento coletivo. Elas não deixam de 
ser pessoas, mas elas não descobriram a roda. Pra 
elas estarem hoje como pesquisadoras, escrevendo, 
nós lutamos muito. Então parte do que elas fazem 
é fruto da nossa luta. E eu não estou dizendo que 
elas não são inteligentes. São inteligentes sim, mas 
isso só foi possível porque a gente vem denuncian-
do ao longo dos anos a falta de acesso à escola, a 
possiblidade de que o Brasil só vai ser um país de 
fato quando a gente tiver participando, que não existe 
autonomia política se a gente não tiver universidade, 
se a gente não tiver pesquisa, se a gente não tiver 
ensino. Então, isso que elas estão fazendo é fruto 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral%2Cpandemia-do-novo-coronavirus-faz-unicamp-suspender-atividades%2C70003230143
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral%2Cpandemia-do-novo-coronavirus-faz-unicamp-suspender-atividades%2C70003230143
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de luta, e a gente precisa botar isso na conta do mo-
vimento. Tirar isso da conta do individual, porque o 
individual é personalista. E aí a gente não precisa de 
uma Djamila Ribeiro, a gente precisa de muitas mu-
lheres falando. A gente não precisa de uma Angela 
Davis, a gente precisa de muitas mulheres falando. 
Inclusive falando outras coisas, falando coisas que, 
eventualmente, não se cruzem, mas que possibilitem 
a gente ampliar nosso pensamento, e aí eu acho que 
a gente pode fazer isso. 

Estamos dentro da universidade para contribuir 
com isso, mas é essencialmente a gente saber qual 
é a nossa responsabilidade. Que nós não estamos lá 
porque pra eles nós somos bonitinhos, não estamos 
lá por uma questão pessoal, nós estamos lá por um 
compromisso político que nós temos que ter com a 
nossa gente que, há 300 anos nesse país, está na 
mesma situação. E nós temos o compromisso tam-
bém de mudar esse sistema. Isso não serve pra nós. 
Nós queremos outro tipo de mundo. E nós temos que 
dizer que não queremos ser incluídos em nada, nós 
queremos que seja diferente. Que o capitalismo não 
vai nos incluir. Ele não foi feito para incluir ninguém. 
Então, nós queremos outro tipo de sistema. Nós não 
queremos uma sociedade de consumo, nós quere-
mos uma sociedade onde as pessoas tenham aquilo 
que necessitam ter. E, pra mim, é o sonho de mundo 
que eu tenho. 

A universidade se inclui nisso. Vai para a universi-
dade quem quiser ir. Eu não vou para a universidade 
como a solução para a minha vida. Até porque eu te-
nho outras soluções que são mais gostosas. Então, 
não pode ser a única alternativa e uma alternativa 
que não é real. Ela precisa ser real, mas ela precisa 
para quem quiser ir. Nós precisamos de bons marce-
neiros também, nós precisamos de outros bons pro-
fissionais. Então, não é só a universidade que vai dar 
isso. Mas ela precisa ser um espaço onde as pesso-
as que queiram ir, que sintam essa vocação, possam 
estar. E aí, isso inclui nós negros. Nisso nos incluí-
mos e a gente não pode ficar de fora. Mas a nossa 
perspectiva não pode ser de sustentar esse sistema, 
e de só trocar a cor e a cara de quem manda. Nós 
queremos outro tipo de mundo. O que nos diferencia 
– e aí eu acho que vou responder a sua pergunta lá 
sobre as mulheres negras –, o que diferencia nosso 
movimento é que nós queremos um mundo justo e 
igual para todo mundo. Nós não queremos só para 
nós, nós queremos pra todo mundo. 

O movimento das mulheres negras pode possibi-
litar isso, já que, por história, nós que sentimos ou 
que ressentimos mais o peso das opressões, então 
o retorno que a gente quer a gente não quer só para 
nós porque a gente sabe que é muito duro isso. Que-
remos para todo mundo. Queremos um mundo justo 
e igual, a gente não quer um mundo mais justo – um 
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mundo mais justo é um mundo capitalista. Mais justo 
e mais igual – isso quer dizer que ele é mais justo 
para algumas pessoas. Não, a gente quer um mundo 
justo e igual para todas e para todos que vivem nele. 
Isso é utopia? Talvez seja, mas é essa perspectiva 
que nós temos que criar. Como é que nós vamos fa-
zer isso? Nós vamos dialogar. Não damos conta de 
fazer tudo, mas a gente precisa investir mais nessas 
pessoas para que pensem e ajam nessas instâncias, 
às vezes de pensamento, às vezes de ação prática, 
são várias ações de que a gente precisa. Eu acho que 
essa meninada nova aí, tanto as meninas, quanto os 
meninos, eles são muito legais.Mas a gente precisa 
pensar mais a coletividade. Eu acho que tem um mo-
mento que eles se perdem ainda no individualismo. E 
do que nós precisamos? Nós precisamos quebrar o 
individualismo porque nós somos a maioria do país. 
Então, não dá pra gente pensar só em nós e não dá 
para a gente afirmar essa classe média preta, que é 
muito chata. Tanto ela, quanto a classe média branca 
– ela cumpre um papel muito ruim para a sociedade. 
Agora, quando a gente pensa em justiça e igualdade, 
a gente pensa em um papel em que todos nós pode-
mos exercer. 
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A frase que dá título a essa entrevista, “O 
melhor do Feconezu4 é sua GENTE”, acom-
panha a tradicional organização do Festival 

Comunitário Negro Zumbi (Feconezu) – organização 
quilombola há anos e, como destacado por Luiz Fer-
nando C. Andrade (2016), oferece para nós, leitores, 
o caráter popular e coletivo de tal movimento negro 
contemporâneo. Mas essa frase também nos remete 
a muitos de seus integrantes, como é o caso de Jozé 
Prettu, um dos fundadores e ícone do Festival. 

1. Entrevista gentilmente concedida por Jozé Prettu, militante do Feconezu 
(Festival Comunitário Negro Zumbi), no dia 21 de setembro de 2020, por meio 
remoto, para os estudantes do Programa de Pós-graduação da Faculdade de 
Educação da Unicamp Adriano Bueno da Silva e Mariana Semião de Lima, para 
a Casa dos Saberes Ancestrais da Unicamp. Foi mantida a oralidade das falas. 
Transcrição realizada por Anaisa de Oliveira Pinto, Herivelton Fabiano Zanotto e 
Marcela Maria Torres Nonato.

2. Adriano Bueno da Silva é estudante do Programa de pós-graduação da 
Faculdade de Educação da Unicamp. 

3. Mariana Semião de Lima é estudante do Programa de pós-graduação da 
Faculdade de Educação da Unicamp.

4. Festival Comunitário Negro Zumbi – organização quilombola, iniciativaorga-
nizativa, o Feconezu é “um encontro cultural, político e social que visa defender 
os interesses da população quilombola, negra e periférica que se insere nos 
debates e lutas contra o racismo, feminicídio, LGTBfobia, machismo e o ex-
termínio da juventude negra.”Boletim do Sindicato dos Trabalhadores da Uni-
camp 052/2019. Disponível: em: https://stu.org.br/wp-content/uploads/2019/11/
Boletim_13_11_19_verde_versao_final-mesclado.pdf. Acesso em: 23 nov. 2020.

Além de ser uma representação histórica do 
Feconezu, Zé Prettu, segundo Andrade (2016), se 
tornou para a maioria das pessoas que vivencia-
ram e/ou vivenciam a organização um formador e 
uma referência. 

Para muitos de nós, estudantes e trabalhadores 
pretos e pretas que vivenciamos o campus da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp) durante 
as décadas de 1990 e 2000, Zé Prettu também foi e 
ainda é uma referência. 

Durante esta entrevista, Zé Prettu conta como foi 
a criação do Feconezu, alinhado às perspectivas cul-
turais da Feabesp5 com a intenção de fazer política 
a partir da cultura, fala sobre a possibilidade trazi-
da pelo Festival de ser um modo de vida repleto de 
saberes, conhecimentos e costumes e também narra 
fatos marcantes de sua história de vida. 

5. Federação Afro-brasileira do Estado de São Paulo.

https://stu.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Boletim_13_11_19_verde_versao_final-mesclado.pdf
https://stu.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Boletim_13_11_19_verde_versao_final-mesclado.pdf
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Adriano: Seria legal você contar um pou-
co sobre como você começa na militância no 
movimento negro e como começou essa sua 
trajetória. 

Zé Prettu: Das coisas que me lembro. Eu me lem-
bro que, no ano de 1975, passei no serviço público 
e comecei a trabalhar na Unesp de Araraquara. Lá, 
conheci o Osmar Santos, Nazaré Salvador, Maria do 
Carmo Luís, Neuza Luís. Através dessas pessoas sou 
apresentado ao povo da Feabesp, que era um povo 
ligado ao Cecan – Centro de Cultura de Artes Ne-
gras, em São Paulo, que vai nos levar a criar também 
a nossa entidade e participar, portanto, da Feabesp, 
conhecer os seus fundadores e conviver com pesso-
as como o professor Carlos e o José Albino Zacarias 
da Silva. Fundamos o Grupo Gana, o Grupo de Arte e 
Cultura Negra de Araraquara, quase que nem Cecan, 
que vai nessa linha das entidades que estão dentro 
da Feabesp. 

Na minha militância, conhecendo essas pessoas 
e indo para o movimento. Então, em 1975 e 1976, 
nessas idas e vindas, está se discutindo na Feabesp 
a questão da identidade, que era uma coisa que já 
vinha, que a própria Frente6 já vinha colocando essa 

6. Frente Negra Brasileira (1931-1937).

perspectiva da identidade. Então, numa das viagens 
e visitas à Feabesp, volto para Araraquara e digo 
para minha mãe, que sou filho de mãe solteira, a mi-
nha referência de voltar em casa e contar as coisas 
ou ser cobrado pelas coisas que fazia na rua, vem 
de minha mãe. Numa das conversas disse para ela 
que a discussão houvera pegado fogo porque não 
se conseguia se definir muito bem, e interferia até 
no nome Federação das Entidades Afro-Brasileiras, 
se ela deveria ser Afro-brasileira, se ela deveria ser 
das Entidades ou dos Brasileiros, e aquela discussão 
toda, aí minha mãe vira para mim e diz: “Poxa, você 
perdeu tanto tempo, só de viagem de trem 14 horas 
só para discutir isso, poxa, quando o africano chegou 
na Bahia, o baiano já estava lá.”.

Passado agora todo esse tempo, com a matura-
ção, tenho levado essa informação e mesmo dentro 
da própria Feabesp você tem um leque de diversida-
de de interpretação. A Feabesp tem na sua formação 
vários tipos de identidade e na sua própria direção 
vários tipos de diversidade. Você tem empregados 
domésticos, tem capoeiristas, sambista, universa-
lista, marxista – você tem toda essa diversidade de 
interpretações de identidades pessoais e identidades 
coletivas. Portanto, essa discussão de identidade, 
essa possibilidade de você ver outra identidade na 
própria discussão política, dentro do meu início, que 
foi a Feabesp, e essa perspectiva que a minha mãe 
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me coloca que, pra mim, até o momento, não estava 
colocada no campo formal, da gente se entender ou 
enquanto preto ou enquanto brasileiro. De você se 
imaginar ter uma identidade não necessariamente na-
vegada, não necessariamente transladada. O homem 
e suas viagens. Não teria uma identidade assim, uma 
identidade necessariamente formada ou com uma 
perspectiva daquilo que se pensa comumente sobre 
o que é uma identidade de ser brasileiro. 

Eu começo um pouco aí, levando esses saberes, 
tanto da perspectiva do que eu chamo de educação, 
porque educação a gente aprende em casa. Na medi-
da em que eu, na escola, faço alguma coisa, chamam 
minha mãe imediatamente lá, pra dizer que eu não te-
nho educação, portanto minha educação é em casa, 
e eu sei que é um problema político, mas também é 
uma constituição de identidade política que educa-
ção é feita em casa e a formação a gente faz na rua. 
Então, na minha educação, eu aprendo necessaria-
mente uma identidade que não estava colocada no 
formal, mas que me deu uma sustentação hoje de 
confrontar com o formal, de uma identidade, portan-
to não transladada, uma identidade local. Minha mãe 
me apresenta uma identidade que eu vou olhar numa 
perspectiva do aprendizado ancestral que, quando eu 
olho para discutir o Brasil, eu não vejo, desculpa a 
“chuleza” da interpretação, um japonês de penacho. 
Eu vejo um negão. Mesmo que o português, sem sa-

ber o que falar, falou “Esse cara é índio”. Então vou 
fazendo a minha identidade, vou traçando a minha 
perspectiva de militância, não só dessa perspectiva 
pessoal, mas também por tudo que acontece na Fea-
besp nesse monte de indivíduos que estão lá dentro e 
o tipo de identidades que ela vai arregimentar. 

Pra mim, nessa perspectiva de ancestralidade, 
essa história familiar da Anailda, dela ter vindo para 
São Paulo, minha mãe nasceu em 1937 na Bahia. 
É uma história interessan-
te, me parece soar como 
uma espécie de aldea-
mento dos baianos por-
que era uma pessoa de 
família de posses porque 
tinha cavalos, tinha não 
sei quantos burros, cem 
jegues, chegam no Es-
tado de São Paulo para 
pagar terrenos para os 
padres, coincidentemente 
são trazidos para os padres. Nessa perspectiva da 
educação, nessa fala da Anailda eu vou observando 
se, pela oficialidade, o Vaticano ficou com a perspec-
tiva de educar os nativos, colocar roupas nos nativos 
e, portanto, uma informação da minha formação coin-
cide com a minha ancestralidade de educação, de me 
entender brasileiro. Entendo a história da vinda da 
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Anailda como um aldeamento que os baianos pas-
saram, que é essa coisa de como você tirou o povo 
da roça e trouxe para a cidade, como você secou os 
quilombos e transformou em cidades, então essa 
história da vinda da Anailda, a separação da famí-
lia dela, ela, que estava grávida, fica em Araraqua-
ra, uma parte da família vai para Itápolis,outra parte 
para Borborema, e o tio da gente, Almeida de Jesus, 
da família Almeida de Jesus, ele fica só Almeida, é 
o sujeito que vai ficar rico. Até hoje ele é o cara rico 
da família e ele não conversa com ninguém, não se 
dá com ninguém. E a irmã dele fica com todos esses 
filhos, são distribuídos pela Igreja nessas cidades e 
é aí que vai nascer a família da Anailda. Mas isso me 
chama muito a atenção, não somos a única família. 
Então essa história do nome de Jesus, ou seja, de 
escravo batizado ou domesticado pelos jesuítas, mui-
to interessante. Joga-me para esse campo de você 
entender uma identidade local da educação que eu 
recebo na minha casa e não da minha formação. 

Na minha formação militante, essa perspectiva 
não está colocada. Minha identidade está no pegar 
o navio para chegar aqui, senão não teria identida-
de. Se não pegar um navio, eu não tenho identidade 
formal. Só tenho identidade sem translado se for pela 
educação que eu recebo na minha casa. Por prestar 
atenção nessa perspectiva, não olho lá quando a mi-
nha mãe me diz que a tata foi sequestrada por um 

bandeirante. Eu vejo isso na perspectiva da guerra, 
o sujeito vem e mata o homem e casa com a viúva. 
Eu vejo nessa perspectiva. Essa história do porque 
esses dias me puxaram a orelha, porque eu dizia que 
cada um de nós tem uma avó laçada dentro de casa, 
que eu estava falando dos filhos dos estupros. Mas 
isso é muito pouco.A presença desses estupradores 
é muito pouco para definir a minha identidade, mas 
de qualquer forma estamos confirmando que há uma 
guerra. Uma guerra para a posse da nossa terra, da 
nossa mão de obra e das nossas riquezas. Vou cons-
truindo a minha identidade e entendendo um pouco 
da baianidade da Anailda.

Anailda é uma baiana, que chega ao Estado de 
São Paulo em 1950, vai casar com meu padrasto, vai 
constituir uma família em Araraquara, a dona Anailda 
Almeida de Jesus. Mais tarde Gonçalves, mas hoje 
Jesus de novo, por ser uma mulher divorciada e ago-
ra viúva. Atualmente, com 83 anos, uma cozinheira. 

Uma mulher diz que o pai levava o professor para 
dar aula para os filhos, mas as mulheres não podiam 
assistir às aulas. Elas ficavam ouvindo de lá, uma 
mulher que sabia fazer o a, e, i, o, u, mas que acaba 
sendo formada pelo Mobral. Essa é um pouco a histó-
ria da Anailda. Essa história que me dá a consistência 
de olhar aí, de me entender bugre, e não bugre no 
sentido de ser um chulo, de me entender pardo não 
como o burro da história, mas entender pardo não 
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como índio, mas como preto da terra, vai me facili-
tando levar essa informação que eu posso cascar lá 
ou tosquiar lá do formal para compor aqui esse não 
formal, ou para compor a minha formação. 

Adriano: E como chegou no Feconezu? Como 
foi esse processo? É a partir da Feabespque você 
vai conhecer o Feconezu?

Zé Prettu: Não, é a Feabesp que vai organizar o 
Feconezu. A Feabesp surge em junho de 1976, uma 
federação de entidades, vai acabar sendo afro-bra-
sileira, do Estado de São Paulo, mas para mim com 
perspectivas nacionais, ou seja, no vácuo da Fren-
te Negra Brasileira, que tinha terminado lá em 1937 
e nós estávamos em 1976. Ela é frequentada pelo 
Amauri Mendes, que vocês devem conhecer, ele es-
tava no IPCN nesse momento, eles estavam aqui em 
São Paulo. Estamos ali na Federação, e uma das ati-
vidades da Federação era fazer um encontro anual 
para que todas as entidades apresentassem as suas 
perspectivas, seu desenvolvimento. Se fosse só pela 
mira do Cecan, ou só pela mira das artes negras, 
enfim. Até porque a identificação racial ou “negro” 
é uma perspectiva que está colocada de qualquer 
forma dentro da diversidade da Feabesp. Então, ela 
imagina que vai fazer esse encontro e começa a de-
senhar o Festival Comunitário Negro Zumbi, que é 

o encontro onde todas as entidades vão apresentar 
suas atividades no decorrer do ano, frente à perspec-
tiva da Federação. E com essa perspectiva que eu 
estou dizendo para vocês. Em 1977, faz alguma coi-
sa, passa por Santos, o Cuti7 está na coordenação, 
faz um pequeno ensaio e aí não tem jeito, em 1978 
define Araraquara e para nós foi uma honra, nosso 
grupo era novo, talvez com dezoito ou quatorze me-
ses e iria sediar o primeiro Feconezu. O grupo fez 
toda a correria e Araraquara foi a cidade-sede. 

Então, são pessoas da Federação, as entidades 
da Federação e o grupo de divulgação da arte e cultu-
ra negra de Araraquara, que é o Gana, que é o grupo 
que eu venho, faço parte, faço teatro. Começamos 
com um grupo de teatro, eu fazia parte de um grupo 
de teatro primeiro, de 1976 até 1978 ou 1979. Eu ain-
da faço parte do grupo de teatro do Gana. Em 1980, 
eu não subo no palco. Só vou apartar aquela discus-
são, que aparece no filme Ori8 sobre o Feconezu. 
Aquela foi uma discussão fundamental do movimen-
to, muito sensacional, ali eu desço do palco. Mes-
mo assim, aqui em Campinas, em 1981, da última 
vez que eu vou fazer um texto, com o Luiz Serafim 

7. Escritor, poeta e dramaturgo, Luiz Silva (Cuti) foi integrante do Feconezu. 
Participou de iniciativas como o Quilombhoje e os Cadernos Negros.

8. Raquel Gerber e Beatriz Nascimento, no documentário Ori, lançado em 1989, 
trazem um registro fílmico do movimento negro brasileiro entre as décadas de 
1970 e 1980, discutindo a relação entre Brasil e África e os processos políticos 
e identitários de afirmação e conscientização do negro no Brasil, tanto em es-
paços acadêmicos quanto de cultura popular. Em um trecho do documentário, o 
Feconezu, que aconteceu em São Carlos (SP) em 1980, é retratado. 
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e o Batistão, foi a última vez que eu subo no palco e 
que isso me emociona muito toda vez que eu vou ao 
Machadinho9, foi a última vez que, objetivamente, eu 
subo no palco. 

Mas vou atuar desde 1978 dentro do GANA nessa 
perspectiva. É assim que eu conheço o Feconezu, é 
assim que é realizado o primeiro Feconezu, um en-
contro de demonstração das atividades de literatura, 
de tudo que envolvia as perspectivas da Feabesp, 
que eram essas que o Feconezu assimila, de ter uma 
perspectiva diferente, de ser um encontro de cultura, 
de literatura, enfim, das diversidades que represen-
tassem as entidades e as identidades do nosso povo. 

Depois de 1981, depois de 1980, da virada de ca-
deira, em que o Ciro, era uma pessoa que represen-
tava o discurso universalista, ele era da Participação 
Universalista, esse era o nome da entidade dele. E 
aí, naquela discussão, que, eu me lembro bem, era 
do povo que tinha ido para as escadarias, ou seja, 
era a esquerda preta e tal. E mais tarde vai acabar, 
em 90% dela, indo para a coordenação de negros do 
PT, em 1982, mas aquela galera que está sentada 
ali naquela mesa, mais o Sr. Ciro, determina aquela 
virada de cadeira que aparece ali, ainda meio que 
isso está registrado de alguma forma. Aquela virada 

9. Fundado em 8 de maio de 1945, o Centro Cultural e Recreativo “Benedi-
to Carlos Machado” – Núcleo de Resistência Negra, nome em homenagem a 
seu primeiro presidente e conhecido como Clube Machadinho, é o clube de 
cultura negra mais importante da cidade de Campinas. Mais informações em:  
https://conheca.campinas.sp.gov.br/pois/800. Acesso: 23 de nov. de 2020.

de cadeira representa de novo as mesmas confusões 
sobre as quais a dona Anailda me chamava a aten-
ção. As mesmas discussões, não confusões. As mes-
mas discussões às quais ela me levantou. Estamos 
discutindo de novo identidade, para qual rumo vamos 
tomar. E começa o definhamento objetivo da Federa-
ção. Só nos resta fazer o encontro, não existe mais 
Jornegro10, não existe mais a Federação. A Maria 
José, 450, que era o endereço da Feabesp, não exis-
te mais. Só fica o Festival Comunitário Negro Zumbi. 
O último boletim, Jornegro, sai em 1981. Acho que, 
inclusive, ele não sai impresso em papel jornal, ele 
sai em sulfite. 

O Montoro começa a visitar o MDB, começa a 
visitar o interior. Porque, de alguma forma, o Feco-
nezu mantém essa tradição feabespiana de reunir 
para sua organização todas as entidades. Continua 
sendo um encontro de entidades para desenvolvi-
mento da cultura. Vamos deixar nessa perspectiva, 
que é o que acaba caracterizando. É nossa opinião 
pública, mas tem aquilo que as pessoas veem do 
Feconezu. Vê ele como um festival. Por isso que, 
algumas vezes, até hoje, talvez nesses últimos cin-
co anos, não mais, as pessoas se incomodam quan-
do ele vai para a discussão política e não para o 

10. O Jornegro foi criado em São Paulo em 1978 e produzido, em plena ditadura 
militar, pela Federação das Entidades Afro-Brasileiras do Estado de São Paulo 
(Feabesp).

https://conheca.campinas.sp.gov.br/pois/800
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Festival. Isso tem acontecido muito. Mas penso que 
agora deu certa equilibrada. 

Adriano: O Feconezu é um espaço de saberes 
ancestrais, por excelência. Eu queria até contar 
um episódio: uma vez eu fui buscar minha filha 
na escola e a professora me contou que ela tinha 
feito uma atividade com as crianças e ela levou 
recortes de casas, que ela fez de revistas. Então, 
tinha casa de esquimó, iglu. Tinha casa indígena, 
de palha, tinha casa de pedra... Tinha um monte 
de casas recortadas. E ela espalhou no chão e fa-
lou para as crianças escolherem as casas. Tinha 
uma casa africana no meio dos recortes. A Eloah 
escolheu a casa africana. E a professora reparou 
nisso e depois veio me contar, após do final da 
aula. Eu fui para a casa pensando nesse episódio. 
A Eloah é minha caçula. Eu fui para casa e fiquei 
pensando nisso. Mas o que deu essa referência 
para a Eloah? Será que foi a escola ou será que 
foi o Urucungos11? É lógico que foi os Urucungos. 
Foi no Urucungos que ela pegou essa referência. 
Então, eu queria que você falasse um pouco disso. 
Se você acha que o espaço do Feconezu, um es-
paço onde circulam saberes ancestrais...se você 
concorda com isso, qual é a sua ideia sobre isso?

11. Urucungos, Puítas e Quijengues, grupo de teatro e dança popular de matriz 
africana.

Zé Prettu: É exatamente isso que é o Feconezu. 
Como ele traz essa perspectiva da federação das en-
tidades, ele não tem como não reunir todas as pers-
pectivas e todas as diversidades que as pessoas co-
locavam como perspectiva. Então, o samba, o coro, o 
teatro, a literatura, o Urucungos. O primeiro Caderno 
Negro12 é lançado no Feconezu. Então, essa tradição 
de ser um ambiente de conservar... esses saberes 
são muito profundos. Sair na mão com os caras que 
achavam que não podia ter macumba no Feconezu, 
e sim uma missa, foi muito complicado para a gente. 
Em 1995, ainda estávamos saindo no tapa com os 
caras sobre isso. Até essa confusão. E hoje, se você 
vacilar, ouvimos “Ah, eu não vou mais ao Fecone-
zu porque, agora, o Feconezu só tem macumba.”. A 
ponto da gente agora camuflar, fazer de quebradinha, 
ficar na miúda, lá atrás na parede. É sério. Para você 
não passar por esse tranco. Mas eu não tenho dúvi-
das, irmãos, de que o Feconezu é essa constituição 
de saberes. É uma vitrine de saberes ancestrais. 

Você citou o Urucungos. A minha visão com rela-
ção a conhecer o povo de Campinas. Eu tive na maio-
ria dos encontros. Sul e Sudeste – primeiro, segundo 
e terceiro Sul e Sudeste. Os primeiros Feconezus. 
Onde eu conheço o povo do Liberdade Canta e Dan-

12. A série Cadernos Negros-Quilombhoje foi criada em 1978 publicando con-
tos e poemas, sendo um veículo de divulgação da escrita daqueles que resol-
veram colocar no papel suas experiências e visão de mundo. Disponível em: 
https://www.quilombhoje.com.br/site/. Acesso: 23 de nov. 2020.

https://www.quilombhoje.com.br/site/


160

ça. Lumumba, TC, Jacintão, um pouco mais jovem. 
Mas, a minha relação com o Urucungos, eu vou co-
nhecer o Urucungos mais tarde, primeiro com Alceu, 
fazendo teatro. A relação dele com Araraquara. Mas 
todas essas pessoas que, hoje, marcos de tradição e 
saberes. Lumumba, Urucungos, tudo isso, já se fize-
ram representar no Feconezu. O Feconezu tem essa 
tradição, até porque ele tem essa responsabilidade 
não muito divulgada de ser filho da Feabesp. E, ao 
frigir dos ovos, hoje a Feabesp, o Jornegro, o Festival 
Comunitário Negro Zumbi como patrimônio material 
e imaterial do Feconezu - Organização Quilombola. 
Difícil falar isso, até por causa desse monte de pers-
pectiva. Mas acho que essa conversa sobre os sabe-
res ancestrais pode dar a possibilidade ao Feconezu 
de se firmar – o Feconezu– Organização Quilombola, 
como esse espaço, esse cerrado, onde mesmo sendo 

um chão bruto ter flores-
cido, plantas sensacio-
nais, como perspectiva 
da gente. E perspectivas 
de saberes ancestrais. 

Mariana: Meu pri-
meiro Feconezu foi em 
1993, em Americana 
(SP). Aconteceu numa 
escola do bairro Zana-

ga. Naquela época, eu lembro que era Festival 
Comunitário Negro Zumbi, mas não aparecia or-
ganização quilombola. Eu quero perguntar como 
foi essa construção, para vocês começarem a as-
sinar organização quilombola? Quero que você 
conte esse processo. 

Zé Prettu: Até os anos de 1980, imaginávamos 
várias possibilidades, mas há um racha. Não um ra-
cha, mas uma definição de perspectivas, cada um 
acaba tomando a sua direção. Mas a gente se man-
tém como entidade afrobrasileira, sem hífen, e atra-
vessamos isso durante todo o período anterior aos 
anos 1990. Nos anos 1990, o termo afro-brasileiro 
passa a ser assimilado pelo oficial, com hífen ou sem 
hífen ele passa ser assimilado pelo discurso oficial. 
Pegando aquela linha que eu levo, com uma forma 
de sorrir que é “A voz do povo é a voz de Deus”. Por-
tanto, o discurso oficial acaba pegando as perspec-
tivas do movimento popular. E a gente começa nos 
anos 1990 a pensar, como é que a gente sairia dessa 
perspectiva de “afro-brasileiros”, e o que nós sería-
mos. Já estava dando um pau. Não precisa falar que 
nós somos negros. A direção não podia falar de cor 
de pele, porque a direção, a perspectiva é de toda a 
cor da pele da população. Portanto, não precisamos 
levantar o item racial. Vivemos um problema aí, pre-
cisamos abandonar o uso do termo “afrobrasileiro”, e 
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passamos a usar“quilombola”. Mas ela só vai ganhar 
firmeza mesmo entre nós quando em 1996, um pouco 
antes talvez, não tenho isso bem definido, mas é final 
dos anos 1990. Mas 1996 com certeza, “Terra, Traba-
lho e Educação” é um tema que vai nos jogar nisso de 
pertencimento. Tanto que a direitona brava de Uba-
tuba fica dizendo: “aqui não, aqui não somos afros, 
não temos pretos, aqui não tem quilombola, aqui tem 
é caiçara.”. Saiu matéria no jornal confrontando essa 
perspectiva da gente. 

Mudamos para a palavra quilombola. Mas, ao 
mesmo tempo, o discurso oficial, principalmente atra-
vés da pastoral do índio, também começa a usar a 
palavra quilombola e começa um dado diferente que 
eles pensam que nós não percebemos. Eles falavam 
que quilombola era escravo. A gente estava dizen-
do que quilombola é remanescente de nativo. Mas a 
gente perde na medida em que o discurso oficial tem 
muito mais condições, e a chegada dessa questão 
hoje dos quilombolas como remanescente de ex-es-
cravos, ou seja, como remanescentes de africanos, 
como remanescentes de estrangeiros, portanto, está 
deslocada da nossa perspectiva de que quilombolas 
são remanescentes de nativos. Mas de novo porque 
nós somos movimento popular. Mesmo os pesqui-
sadores que vêm para o nosso meio, eles não se 
atentam para esse detalhe. Que tipo de quilombo-
las esses desgramados estão falando? Poucos nos 

perguntam isso que você acabou de nos perguntar. 
Como saber ancestral, essa perspectiva quilombola 
entra para nós nos anos 1990. 

A partir de 1996, com certeza, vamos tentando en-
contrar esse gancho. Vamos ter dificuldades, porque 
os abolicionistas são muito cruéis, a esquerda bran-
ca é abolicionista, ou seja, são aquelas pessoas que 
pregam a bandeira do fim do trabalho, sem remunera-
ção, para fundar essa bandeira que fundou o trabalho 
assalariado no Brasil. Então, aí a gente perde essa 
perspectiva. O acadêmico chega ao nosso meio e ele 
não consegue retroceder. Ele não consegue retroce-
der no pensamento, de fazer essa compreensão. Que 
é exatamente essa primeira pergunta aí de onde sur-
giu o Feconezu.

Nós começamos a trabalhar com a palavra quilom-
bola no final dos anos 1990 e ela vai ganhar corpo 
agora muito mais no século 21. Principalmente, acho 
que no encontro de Araras – essa é a segunda vez 
que o encontro acontece nessa cidade, em 2016 ou 
2017, eu sempre faço confusão –, e firmamos o Fe-
conezu – Organização Quilombola, a Feabesp, o Jor-
negro, o Festival Comunitário Negro Zumbi são o pa-
trimônio material e imaterial dessa organização. Não 
reconhecida nem pelos próprios pretos. Quem fala de 
Feabesp não são os brancos. É a nossa formalidade 
que não fala, que não traz isso para fora. Tudo isso a 
gente abre nessa perspectiva de saberes ancestrais. 
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Essa perspectiva quilombola, essa perspectiva do 
que é ser brasileiro.

Adriano: ô Zé, tem um sociólogo chamado Mu-
niz Sodré, que ele trabalha nessa perspectiva que 
você está problematizando. O Muniz Sodré fala 
que os quilombos, não só os terreiros, mas os es-
paços de resistência negra de um modo geral, a 
capoeira, o hip-hop, enfim, o samba de bumbo, o 
maracatu, enfim. Mas ele fala que principalmente 
os terreiros, que são territórios, como se fossem 
territórios africanos no nosso país, aqui, que se-
riam uma continuidade da áfrica no Brasil, foram 
espaços de construção de uma continuidade da 
áfrica no Brasil. A perspectiva que você está tra-
zendo é uma perspectiva... quando você fala que 
a participação dos quilombolas é uma resistência 
nativa. Você está trazendo, confrontando com ou-
tra perspectiva. E até que ponto as duas coisas 
não se misturam? Quando a gente fala do quilom-
bo, será que o quilombo não é uma mistura tam-
bém, tanto dessa continuidade que o Muniz Sodré 
traz, que vieram do continente africano, mas tam-
bém dos nativos como você está falando aqui. Ou 
você acha que, na sua visão, predominou a cul-
tura dos nativos, aqui, essa herança que a gente 
tem, que foi passada pela oralidade e que está nos 
espaços de resistências, como o Feconezu? Ela 

é principalmente dos nativos? Qual é a sua visão 
sobre isso? 

Zé Prettu: Olha, irmãos, me desculpa ser formal, 
mas se em Roma, se comportem como romanos. 
Nos quilombos, se comportem como quilombolas. O 
Muniz Sodré está querendo me iludir, quando eleé 
estrangeiroe quer vir falar que eu também sou es-
trangeiro, e quer me apresentar uma perspectiva, um 
horizonte estrangeiro. Desculpa, Muniz, você vai so-
brar, eu não vou conseguir ir nessa com você. Por 
quê? Porque o quilombo antecede. Evidentemente 
que nós somos a nação do planeta que sofremos do 
maior inchaço populacional. A nossa sorte é que a 
maioria era africano.

Pessoas que já conhecemos do comércio anterior, 
de 1300, mas naquele momento são pessoas que 
não têm identidade, que eram escravos que fogem 
para a nossa casa e, lá, eles vão se tornar quilombo-
las. Lá eles vão aprender coisas com a gente. Lá eles 
vão aprender capoeira, mas para nós capoeira não 
é uma luta. Ela vai virar luta no momento que eles 
chegam lá e que nós estamos diante de um quadro: 
a resistência contra a colonização. Então, eu entendo 
que o que nós chamamos hoje de religião de matriz 
africana, ou religião tradicional, é modo de vida. Eles 
pegaram nosso modo de vida e nossa cultura e trans-
formaram em religião. Isso, pra nós, é um acidente 
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complicadérrimo, isso para nós é o fim. É a morte do 
quilombola nativo. Só nos resta ser quilombola trans-
ladado. Não tenho problema, não nego o translado 
dos irmãos que vieram de fora, mas só queria pedir 
um pouco de paciência para eles. Queria que eles 
reconhecessem que eles mudaram para nossa casa. 
Que a resistência até 1889 é porque nós estamos jun-
tos. Evidentemente que, se não fossem os africanos 
que viessem para cá, nós estaríamos ferrados. Por-
que, antes dos africanos virem para cá, segundo a 
lenda, há 3.800 anos atrás, os amarelos vieram pelo 
estreito de Bering, mas vieram em uma outra situa-
ção, me parece. 

Nós somos plantadores de florestas, me parece 
que eles foram ajudar a gente a plantar uma floresta 
de araucária do Pará até o Rio Grande do Sul. Mas 
tudo isso precisa ver. Até o formal já está admitindo 
isso. Eu não consigo, portanto, concordar com o Mu-
niz, porque ele quer me iludir um pouco. Ele quer me 
colocar num navio e tirar minha identidade local, de 
preto local. Sendo que há bugres, há preto local. A 
América tem gente, a América é uma grande cultura. 
Todo o vermelho do Egito sai daqui do nosso pau-bra-
sil. Nós mercantilizamos isso, anterior a 1500. Se eu 
cair nesse papo do Muniz, eu anulo tudo isso. É como 
eu disse para vocês, eu mato a Anailda. Não só a 
Anailda, eu mato todos os baianos. Eu dou um papel 
para o Bandeirante que ele não tem, a não ser de um 

soldado de guerra. Um soldado de guerra violento. 
Eu tiro 195 anos de resistência de bambu contra o 
chumbo. Não posso entrar na do Muniz por causa dis-
so. Agora, evidentemente que os caras eram maioria. 
Acabaram virando maioria. Enquanto nativo, a gente 
era minoria nesse sentido. No sentido de estar livre. 
Não tinha como... eles não trouxeram gente para cá 
para plantar arroz e feijão para abastecer as senza-
las em 1532. Eles tiveram que comprar, que trocar 
isso conosco. Não dá para acreditar naqueles pretos 
bem vestidos, vendendo aquelas coisas na porta da 
sua casa como escravos livres. Não dá para morder 
essa isca. Desculpa, irmão, é reduzir a população 
nativa. Não tenho problema nenhum de reconhecer 
a presença dos amarelos e dos africanos no nosso 
meio, mas numa perspectiva de que eles vieram para 
nossa casa. Precisamos conversar como é que se dá 
isso. Numa perspectiva de reconhecer que a gente 
viu o navio chegando e essa gente pode serpreta. 
Isso pouco importa, se quiser discutir isso, mas você 
é obrigado a discutir isso toda hora porque o civiliza-
dor é branco. E ele diz que me civilizou porque eu era 
preto. Então, toda hora temos que ficar nos remeten-
do a isso. 

O Vaticano, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a França 
resolveram invadir as Américas não foi por causa da 
cor da nossa pele. E, objetivamente, o que eles vieram 
fazer aqui não foi o que eles fizeram lá. Eu, enquanto 
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quilombola, não sou híbrido, não sou nada, mas obje-
tivamente passamos por um processo histórico. Não 
posso falar de nacionalismo quilombola sem levar em 
consideração que, para eu ser quilombola hoje, eu 
tenho esse sangue amarelo e esse sangue preto nas 
minhas veias. E tenho uma gota de sangue branco, 
porque eu não estou recusando. Só que ele, o bran-
co, não quer admitir que ele é o colonizador. Só que 
isso não é problema meu. Não é problema nosso. Ele 
não quer admitir isso, mas eu consigo perceber que 
ele prega o discurso abolicionista pelo fim do trabalho 
forçado, e ele cria outra coisa que não tem nada a ver 
com o que eu estava dizendo. Não é nada disso que 
Zumbi falava. Não era isso. Termina o trabalho força-
do, sem remuneração e venha a carteira assinada. 
Não, não era isso que ele estava dizendo. Ele estava 
falando de modo de vida. Então é um pouco isso. A 
gente não conseguir desmembrar. 

Cultura é política e política é cultura. E, nessa 
discussão sobre Feconezu, por que o Feconezu não 
tem o direito de falar sobre política? Não, calma, nós 
estamos falando de modo de vida. Temos a imagem 
que o quilombo é um bando de negão com roupa tudo 
suja, igual aquela foto amarela. Já viu um filme sobre 
quilombo? É terrível de ver. Pega a Escrava Isaura, 
que é uma novela moderna. Os negros parecem ter 
saído da Serra Pelada. Isso é muito desumano. Isso 
é muito complicado. 

Não consigo ver o quilombo como uma trinchei-
ra de guerra. Consigo ver o quilombo como um lar. 
Como gente que estava viva, que estava aí, que for-
neceu comida. Foi a nossa avó que preparou feijoa-
da. Porque não tinha. Aproveitou os restos quando 
jogava lá. Com toda aquela elaboração, dava comida 
pra toda aquela gente e ainda não cair no chicote. 
Então estou vendo nesta perspectiva. Mas eu não 
tenho, imagino, que o ser brasileiro hoje ou ser das 
Américas hoje é ser pessoas que têm essa mistura. 
Têm essa mistura, sim, têm, sim. Só não vejo nela 
essa vantagem, dos navios sobre o bambu. Eu ima-
gino a necessidade de desmistificar isso. Uma outra 
história. O africano vai para nossa casa e ele ganha 
uma identidade de quilombola. E nós dois juntos va-
mos resistir, até 1889, pelo menos. Essa história não 
existe no mundo, desculpa a pretensão. Não existe 
no mundo. Uma história, desse nível, não existe. Por 
isso esse desespero o tempo todo deles de nos incu-
tir essa perspectiva do navio. 

Sabe aquela velha história de cortar os dedos pra 
pegar prata? É muito forte, se você descer um pouco 
mais, é muito forte. Os caras que vieram pelo estrei-
to de Bering, os amarelos, quando eles vieram na-
quela época, não quando eles vieram agora em 1954 
com o navio estufado de dinheiro, ganharam terra, 
comida. Não, não, não. Estou falando de 3.200 anos 
atrás nessa perspectiva de como é que nós absorve-
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mos esse amarelo. Como que ele foi colocado numa 
perspectiva de intertroca. Não numa perspectiva co-
lonialista. Nem nós e nem eles. Só que também estou 
dizendo que não foi o urubu, que foi o periquito verde 
que comeu araucária que fez cocô lá e nasceu aquele 
monte de araucária. Estou falando que nós plantáva-
mos floresta. Chama a inteligência. Plantar floresta é 
outro papo. Nós estamos falando duma floresta que 
alimenta, de comida, de estratégia. 

Adriano: Tem um monte de debates que foram 
feitos primeiro dentro do movimento negro. E que 
depois foram incorporados pela academia. E de-
pois que vai aparecer na escola, na sala de aula. 
Em geral é assim que acontece.

Zé Prettu: Sim.

Adriano: Esses dias eu estava lendo um li-
vro de um historiador, o Cheikh Anta Diop. E ele 
escreveu, se não me engano, nos anos 1960 ou 
50. Ele escreveu uma tese numa universidade na 
França e a tese dele foi rejeitada. E aí ninguém 
aceitou. Aí ele, pra ele conseguir publicar a tese 
dele, ele levou uma década. Trabalhando, bata-
lhando pra conseguir publicar as ideias dele. São 
ideias que na época eram polêmicas. E que hoje 
são muito confirmadas, inclusive pela academia 

branca,que está estudando a questão. Por exem-
plo, ele falava que a humanidade começou na 
áfrica e que tudo o que a gente remonta aos gre-
gos e aos romanos na verdade teria uma raiz afri-
cana. Quando ele começou a falar disso foi meio 
polêmico. Mas quando a gente olha hoje, mesmo 
os estudos de arqueologia, já estão apontando 
isso. E eu fiquei pensando enquanto você falava. 
Aqui no Brasil, quando a gente olha, por exem-
plo, pra aquele, fóssil que foi encontrado, que foi 
chamado de Luzia; tem traços negros muito visí-
veis. Você falou do vermelho lá do Egito. Eu ouvi 
falar também das embarcações dos fenícios, que, 
vira e meche, são objetos que são encontrados, 
enfim. Então essa discussão que você traz é uma 
discussão que em algum momento a academia 
vai ter que enfrentar. E também acho que é uma 
tarefa pra quem está lá dentro. 

Zé Prettu: Eu tenho certo medo desta perspecti-
va de que o primeiro homem era preto, porque daí 
o branco vai ter a degeneração do preto. E eu não 
acredito que um conflito familiar tem que acabar em 
sangue. Eu não acredito que Caim matou Abel. Então 
nós estamos com um problema aí. Se o primeiro ho-
mem for preto. Se isso for importante, nós estamos 
com um problema sério. Portanto, pra mim é melhor 
não mexer com isso. Porque, por exemplo, se você, 
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se a minha avó tá aqui há 12 mil anos, pouco importa 
da onde ela veio. Ela pertence aqui, ela está aqui há 
12 mil anos! 

Já viu contar a história do grupo do Iacupe? Não 
vou contar ela aqui para não contar dos Anais, mas 
procurem. É uma história de um monte de irmão, só 
tem um irmão lá de cor diferente, só pensava em ma-
temática, foi expulso porque só pensava nisso e aí 
ele diz que vai voltar e comprar todos seus irmãos, e 
aí surge a escravidão. Para mim é um pouco compli-
cado quando o irmão da família degenera aqui, que 
eu vou fazer? Vou matar ele ou eu preciso não ter 
inveja do sistema de vida, não lutar pela inclusão no 
sistema dele? Mas ele quer objetivamente me mos-
trar outros mundos. Os navios fenícios confirmam a 
nossa intercambialidade com outros continentes an-
tes do Mercantilismo.

Mariana: Quando entro na graduação em 1996, 
na Pedagogia da Unicamp, já conhecia você e a 
Magali. Você foi uma referência ali, uma pessoa 
próxima. Eu estava chegando a um ambiente to-
talmente difícil e desconhecido pra mim, que era 
a academia. Quero que você conte como foi a sua 
chegada à Unicamp.

Zé Prettu: Imagino que pela constituição das nos-
sas questões políticas e sociais no início dos anos 

1990 eu chego para tra-
balhar no sindicato e em 
1992 eu vou trabalhar 
primeiro como zelador de 
uma casa e depois viro 
gráfico e nos anos 2000 vou pro balcão do sindicato 
na sede dentro da Universidade. Estou num campo, 
portanto, de aliados num momento em que a negri-
tude estava na moda e o sindicalismo abraça, por-
tanto, uma militância com essa perspectiva. Eu sou 
chamado para fazer naquele momento um serviço 
que seria difícil de fazer: atender telefone, trabalhar 
com o público. Poxa! Venho de uma experiência em 
1976 de trabalhar com público. E vou trabalhar num 
universo onde a maioria dos meus patrões, ou seja, 
dos sindicalizados – não sou funcionário da Unicamp, 
sou funcionário do sindicato –, são pessoas pretas 
e as pessoas que estão circulando ali, a tal da co-
munidade universitária, tem muito pouco pretos.E as 
pessoas começam nessa busca, acabam encontran-
do esses radares, esses fios, acabam encontrando 
esses pequenos transformadores. 

Então eu consegui no meu trabalho juntar essa mi-
litância da ancestralidade e da coletividade, de fazer 
a coisa funcionar. Isso casou muito bem com a pers-
pectiva dos sindicalistas desses momentos, desses 
anos que eu trabalho no sindicato desde 1992 e no 
balcão do sindicato desde 1999. 



167

Pude fazer esse inter-
câmbio tanto com a cate-
goria de aproximar a pes-
soa do sindicato, de “fala 
que eu te escuto”, de tra-

zer esses irmãos pra cá, porque são pessoas de certa 
forma desconfiadas em saborear alguma coisa, mes-
mo quando pagam, ou seja, de ir nessa perspectiva, 
e ter o sindicato como um aliado, como nessa pers-
pectiva de colocar o sindicato numa ligação com os 
estudantes. Fundamentalmente, aqueles estudantes 
que viam na gente uma referência porque o sindicato 
estava ali pelos trabalhadores, mas se chegasse um 
estudante objetivamente, ele caminharia, ele teria do 
sindicato esse apoio, nem que tivéssemos que con-
vencer a direção de que era necessário fazer aquilo e 
aquilo corresponderia a uma perspectiva de aliança, 
de solidariedade no campo da Assistência Social.

Eu tenho essa felicidade, essa espiritualidade me 
conduz a esse lugar e eu consigo desenvolver um 
trabalho, para mim ímpar, parece que inquestionável 
a elogios. Espero que eles tenham percebido que eu 
trago isso como educação, como ancestralidade de 
saberes, de perspectiva de trabalhar para as pessoas 
e responder a uma perspectiva coletiva. Isso é an-
cestralidade, isso eu trago do berço da minha pers-
pectiva de militância, a Feabesp é um conjunto de 
coletividades e tudo isso está nessa pessoa aqui.

Adriano: Você acha que pelo fato de ter passa-
do pelo Feconezu, pela Feabesp antes de chegar 
lá no sindicato, te levou a adotar um outro tipo de 
postura? Tem muitos negros que vão militar no 
movimento sindical, por exemplo, no movimento 
negro mais tradicional, vamos dizer assim, sem 
ter frequentado um terreiro, um grupo de capo-
eira... E aí a pessoa meio que reproduz o que é 
o sindicalismo branco, vamos dizer assim. Você 
acha que ter passado pelo Feconezu, pela Fea-
besp, pelas conversas com sua mãe, todas essas 
redes de saberes ancestrais que você transitou te 
levaram a adotar uma postura diferente quando 
você se viu dentro do sindicato?

Zé Prettu: Sou convicto de que essa trajetória me 
obriga a ser um ser diferente, um ser que não é aqui-
lo que a sociedade espera. Sempre gostei de ser o 
contrário. Eu ando como maloqueiro, louco para você 
me tratar como maloqueiro, para gente trocar uma 
ideia e você ver que não estava falando com malo-
queiro. Problema seu que você ouviu errado. Eu tive 
que me conter muito para não resolver esse problema 
no enfrentamento. Se eu fosse ao supermercado e 
o sujeito me seguisse, eu ia querer sair na porrada 
com ele, até ele chamar a polícia. Hoje já não, eu 
sacaneio esse sujeito e falo: “Onde está a pinga?”. 
Entende? Eu o coloco para trabalhar já que ele foi ali 
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para trabalhar. Então eu imagino que essa casca, eu 
tenho convicção de que essa experiência me talhou 
para ser o ser que sou.

Evidentemente que um ser, meio queijo suíço, nin-
guém é perfeito, mas tenho convicção dessa perspec-
tiva de lidar com o coletivo. Não tenho dúvida disso. 
Me chocou muito imaginar que a campanha contra 
fome seja uma coisa que alguém inventou ali, sendo 
que essa perspectiva de pegar uma xícara de açúcar 
ali na vizinha sempre foi uma perspectiva que ouvi 
muito na minha comunidade desde os anos 1960. Eu 
nasci em 1956, portanto eu vi isso, mesmo quando eu 
morava no asfalto, porque entre 1956 e 1959 eu moro 
no asfalto, depois vou mudar para o barro, que era o 
tal de Santana. Eu sempre vi essa solidariedade, por-
tanto fui para macumba, via isso, cheguei na igreja de 
crente, os sujeitos eram assistencialistas, portanto dá 
comida, troca comida, chegamos no Feconezu, a saí-
da foi cada um trazer o rango que vai comer. Isso deu 
muito certo, dá certo até hoje. Hoje está querendo 
tirar isso sem entender qual é a perspectiva que está 
por trás disso. Evidentemente que, se a gente quiser, 
conseguimos um pacote de arroz com a Prefeitura, 
mas nós não queremos que a Prefeitura arrume al-
guma coisa para aquele momento que nós estamos 
vivendo ali, queremos que ela arrume alguma coisa 
na cidade que vai resolver o problema da comunida-
de local. Se eu vou me reunir, no mínimo eu tenho 

que ter condições. Talvez eu não tenha a casa que é 
escola, mas a comida, as atrações são tudo no nosso 
nome, porque senão não há autonomia. 

Então essa junção que o sindicalismo pretendia 
da raça, e ele tem uma base preta, não tinha como 
aquela base não se sentir representada e ali não es-
tava atuando como Zé Prettu, estava atuando como 
sindicato, de levar essa experiência de solidariedade, 
de devolução, de troca objetiva, de intercâmbio, de 
escambo, eu estava no meio comercial praticando o 
escambo, que é uma coisa sobre a qual eu acredito. 
Estamos aqui fazendo um escambo. Conhecer vocês 
no Feconezu, você e a Mariana, também é alimen-
tador para mim, é saber que, a partir de algumas 
conversas que tivemos, ativou alguma coisa ou de-
sativou outras, mas de qualquer forma também deu 
uma casca para vocês. Isso também é gratificante, 
essas gratificações para mim só são colhidas quan-
do estamos conversando, quando a gente troca isso 
aqui tenho convicção que essas cascas são nossas. 
Eu tenho convicção de que vocês são alunos diferen-
tes na Universidade por causa dessa nossa trajetória. 
Não tenho dúvida que essa minha educação que não 
aprendi no formal me fez ser esse militante, que me 
fez ser esse ser, esse pai, esse amigo que sou hoje.

Adriano: Quando te conheci, quando conheci 
a Magali, nós tínhamos outra Universidade, você 



169

até falou sobre isso. Não tinha estudantes negros, 
tinha funcionários negros e estudantes de inter-
câmbio, africanos que vieram para estudar aqui. 
Mas hoje a gente tem uma universidade diferente 
por conta da política de cotas e então para as pró-
ximas gerações a universidade vai ter outra cara. 
Tem os povos indígenas, assim eles se chamam, 
que estão se incorporando, eu sei que você não 
concorda com essa perspectiva. Minha pergunta 
é a seguinte: como é que você acha que isso vai 
transformar a universidade? Você acha que a gen-
te pode ter uma universidade mais plural? Com 
outra cara? O que você acha que vai dar isso, es-
sas mudanças?

Zé Prettu: Fico imaginando que isso é o preâm-
bulo, e não é a Faculdade Zumbi dos Palmares, um 
preâmbulo para termos uma faculdade preta igual os 
nossos irmãos dos Estados Unidos têm. Já estamos 
no mesmo nível que eles, se a gente queria ser uma 
sociedade igual dos Estados Unidos, dos direitos ci-
vis, pelo número de pretos que tem nos Estados Uni-
dos, 12% pelo número de preto que tem no Brasil, 
a maioria, 50% mais um já e a maioria sendo preta. 
Eu imagino, com toda essa perspectiva, me parece 
que ainda não surgiu no ar uma perspectiva de uma 
universidade de pretos, feita por pretos. Espero que 
isso seja um preâmbulo, que seja a terra, o local onde 

a gente começa plantando isso, ou seja, vocês estão 
com um complicador aí. Os intelectuais pretos terão 
que se juntar para ir nessa perspectiva. Me parece 
que as universidades que formaram os irmãos que 
estão já tentando fazer faculdade não são a mesma 
que formou vocês. A época que vocês foram forma-
dos não é a mesma época deles. Você acaba de me 
desenhar um quadro que não existia aqui entre nós 
dois, você pinta um quadro que não existia. E, com 
uma sorte desgramada, um quadro do século passa-
do. Nós vimos um século mudar, é muito complicado 
lidar com isso, muita coisa para todos nós, indepen-
dentemente da nossa idade, é muito complicado lidar 
com isso principalmente como pensador. 

Essas perspectivas devem nos levar a uma uni-
versidade de preto. Com todo respeito ao sacrifício 
da Faculdade Zumbi dos Palmares, mas ainda não 
é aquilo. Não é uma instituição que vai defender o 
raciocínio grego, cristão de pensamento, de visão 
de mundo. Haverá de ser uma visão de mundo que 
não seja esta que está colocada. Quando o cara vem 
mudar a discussão, ele vai chamar você para discutir 
o racismo estruturante, você vai ver, ele é marxista. 
Ele não é grego, mas é marxista. Qual a diferença 
entre não ser grego e ser marxista? Não temos que 
discutir estrutura. Discutir estrutura significa parecer 
que eu sou alguém que quero consertá-la. Eu quero 
acabar com ela. Eu quero o fim dessa estrutura. Eu 
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não quero a exploração do ser humano, seja ele pre-
to ou não.

Adriano: Como você chegou em Campinas?Vo-
cê veio para cá porque foi trabalhar na Unicamp 
ou veio para Campinas?

Zé Prettu: Eu estava em Araraquara trabalhando 
na Prefeitura, não conhecia profundamente a minha 
comunidade, já que na greve de 1979 contra o Maluf 
fui mandado embora da universidade. Araraquara é 
uma cidade com 160 mil habitantes, portanto arrumar 
emprego, nem de cortador de cana. Começo a tentar 
sair de Araraquara. Quando volto para a minha comu-
nidade, descubro que o crime organizado é uma coi-
sa muito profunda, e sou convidado para fazer parte 
disso e fico imaginando que se eu fosse um sujeito 
que tivesse algum tipo de desvio de conduta, como 
o vício, eu não seria aceito para o cargo, como não 
fui. Só que isso me trouxe sérios problemas morais, 
militância, de representação, eles começam a me dar 
problema, além de problemas familiares, mas con-
tinuei sempre trabalhando, era merendeiro na Pre-
feitura nesse momento. Estou em uma reunião em 
Campinas e escuto um sindicalista dizer que precisa-
va de uma pessoa de confiança para fazer um traba-
lho e qualquer pessoa daquela sala talvez pudesse 
ser uma dessas pessoas, se estivesse precisando. 

Consegui unir, sem querer, o útil ao agradável, que 
era sair de perto daquelas coisas que estavam me 
fazendo mal, para abandonar a questão do vício que 
estava me empurrando para uma ladeira, meu filho 
Muslin tem cinco anos e está morando comigo desde 
um ano e meio, e uno essas duas coisas. Me ofereço 
para esse cargo.

Tinha um amor em Campinas que estava aquecen-
do desde 1986 e que em 1991 vira casamento. Em 
1992, então, eu venho fazer um teste para trabalhar. 
Quase não passo, mesmo as pessoas dizendo que 
era para eu vir que o cargo era meu, quase que não 
passo no teste, como era um petista arredio e o PT13 
de Campinas era uma coisa diferente do PT arara-
quarense, ou do PT nacional, por exemplo, enfrentei 
certo problema na minha entrevista, mas eu consegui 
passar. Mesmo assim era para eu ir pro STU14, num 
primeiro momento acabei indo para os Municipais15 e 
só mais tarde, mais tarde que fui para o STU. Quando 
é resolvido fechar a Casa de Formação, surge o con-
vite para fazer esse negócio que é fazer um serviço 
que ninguém quer, atender o balcão e telefone. 

O STU e os Municipais alugaram a Casa de For-
mação em conjunto para ser um centro, uma casa 
de formação tanto para ficar a imprensa quanto para 

13. Partido dos Trabalhadores.

14. Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp.

15. Referência ao Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Campinas.
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acontecerem reuniões. Como a maioria dos trabalha-
dores da Unicamp moravam na cidade e faziam reu-
niões no centro, pegavam o fretado e vinham para o 
centro, era mais fácil para eles. 

Esse convênio me convida para trabalhar nesse 
espaço, mas meu salário sai dos Municipais. É assim 
que eu chego aqui, estou fugindo de duas situações, 
estou querendo fugir daquela situação que estava 
querendo me concentrar, eu preciso me constituir, 
já estou ficando coroinha. Eu venho propor pra essa 
pessoa se ela queria casar comigo, e ela me propõe 
que, se eu abandonasse as coisas que eu estava fa-
zendo, ela se casaria. Entende a espiritualidade da 
coisa? Foi uma conjunção de coisas. 

Os sindicalistas queriam um militante preto perto 
deles, eu queria sair vazado daquela situação carni-
centa, horrível, que eu estava vivendo e ao mesmo 
tempo queria colocar minha vida num ponto. Parece 
que eu consegui. Este ano me aposento depois de 41 
anos de contribuição com o INSS. Acho que fiz minha 
parte. Foi dessa forma, foi assim que cheguei. Uma 
conjunção de coisas mais, objetivamente exercendo 
essa perspectiva de solidariedade de as pessoas irem 
vendo o que elas estavam fazendo. Depois vim para 
o movimento sem teto, trouxe o sindicato pra junto, a 
kombi do sindicato junto comigo, eu não tenho carta, 
pegava a kombi e vinha pra cá, fiz parte da coordena-
ção, ajudei a trazer o sapo barbudo aqui duas vezes, 

fui buscar dinheiro pes-
soalmente com o [inaudí-
vel] em São Paulo para 
ajudar a pagar as nossas 
contas telefônicas, sabe? 
Fiz parte dessa coisa aí, 
tudo dentro daquela cas-
ca, e foi assim que fui chegando em Campinas. Foi 
uma necessidade política, pessoal, amorosa, familiar, 
essa conjunção.

E dei esse azar ou essa felicidade de conhecer 
vocês, a família de vocês. Foi muito sensacional para 
mim e espero que tenha sido do ponto de vista do mo-
vimento. Consegui muitas alianças. Por exemplo, o 
Feconezu, não precisar gastar dinheiro para fazer mil 
cartazes e com esse dinheiro fazer outras coisas, ele 
fazer o seu próprio jornal sem que nenhum sindicato, 
com todo respeito ao sindicato, mas só para provar 
autonomia. Fazer seu próprio boletim, fazer seu pró-
prio crachá, a gente levou isso por 15 anos. Esse pe-
ríodo que estamos como coordenação do Feconezu, 
nunca deixamos de dizer quem são os nossos alia-
dos, o STU, que essa esquerda, ligada a sindicalis-
mo, foram nossos aliados. Algumas coincidências, o 
Kiko é de Araraquara e eu não sabia disso, descobri 
aqui, foi registrado em Araraquara, embora nascido 
em Ricão. A maioria das pessoas da Feabesp eram, 
são do interior: Amilton, Flavinho... muita coisa inte-
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ressante que formou essa casca e me traz a esse 
campo, tenho convicção que é essa aparência, essa 
casca do movimento que me traz pra cá e coincide 
com essas coisas e tenho aqui, por uma decisão pes-
soal, eu precisava sair de Araraquara, e deram todas 
essas conjunções, o que fortaleceu para que Xangô 
colocasse uma pedra ali: “Meu filho, está construindo 
a sua igreja, para por aí que está tudo certo.”.

Adriano: O Feconezu é um espaço de afeto e 
troca entre pretos na Unicamp, isso que eu e a 
Mariana sentíamos e tantos outros que passaram 
por lá em relação a você e a Magali. Essa é uma 
coisa que o movimento negro não discute muito. 
Brigamos pra ter a política de Cotas para garan-
tir que a gente conseguisse entrar lá dentro, mas 
não discutimos como conseguimos sobreviver lá 
dentro. Ali é uma máquina de moer gente, princi-
palmente se tratando de preto, essa questão do 
afeto, não tem luta sem afeto porque a gente não 
sobrevive, o que você acha? 

Zé Prettu: Você está me colocando uma coisa 
estarrecedora. Ali não é lugar de militância, ali é um 
lugar [eutidade]. Se você for continuar os estudos, 
quando se entra no processo de Pós-Graduação, 
você vira uma [eutidade], você não beija, não esco-
va os dentes, não compartilha saliva com ninguém, 

desculpa se estou exagerando. A Magali me lembra 
muito isso, aparecia um estudante enchendo o saco 
dela, ela dizia: “o que, você não sabe falar inglês? 
Olha o IEL ali, seu desgramado, você está aqui para 
estudar, não para ir para festinha do IFCH, seu des-
graçado”. Eu falo para os meus filhos que escola não 
é lugar para ter amigos, você vai lá aprender. Amigo, 
se houver tempo, você faz, lá não é lugar para ter 
amigos, você que vai ser A,B,C,D, é você, não é a 
classe inteira, a classe inteira pode levar um pito por 
problemas morais, não por problema de aprendizado.

O Feconezu é diferente da universidade da pers-
pectiva da minha classe, da minha categoria, ele é 
nesse outro sentido do quilombo, de uma intertroca, 
você é obrigado a construir alguma coisa para trocar 
com outro quilombola. Nessa perspectiva foi crescen-
do o afeto, era comum a gente se casar entre nós. 
Isidoro era casado com a Lucinha, a Inês era casada 
com Jacques, que era o cara que desenhou aquele 
quilombola, é outro tipo de ambiente, que não quer 
dizer que não tenha sindicalista casado com sindica-
lista. Aqui entre nós há sempre uma possibilidade que 
alguém case com alguém. Exatamente isso que você 
falou, por causa da afetividade, eu encontrei uma ne-
gona, que vive no mesmo ambiente, que vive o cole-
tivo, que é militante, que faz coisas para o coletivo. 
A discussão política já não é amistosa, ela deveria 
ser respeitosa, mas quando você tem essa disputa, 
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quando é formado para disputas, não sei se há tem-
po para afeto. Tanto que nosso afeto na esquerda é 
trocado nos bares, às vezes a gente faz uma reunião 
mais gostosa no bar do que na reunião mesmo, você 
que está me lembrando disso, e é verdade, e não é só 
porque você está me lembrando, é porque estamos 
discutindo afeto.

Eu tenho tido uma sorte. Uma vez por ano se re-
únem Zé Prettu, Batistão e Reginaldo. O Reginaldo 
Bispo já foi da Feabesp antes de ir para o MNU16 e o 
Batistão era na época um secundarista que eu conhe-
ci na porta da biblioteca comendo pão e ele com uma 
marmita. Ele vinha do Limão praticamente a pé para 
estudar na Biblioteca Central em São Paulo e me ofe-
receu para comer uma marmita. Então eu dou sorte 
de me reunir com esses caras. O Bispo vem aqui a 
cada 15 dias trazer um pé de alface e aí já vamos 
nós tomar 1/4 de cachaça. Então só não tenho feito 
essa militância coletiva muito mais nesse sentido de 
dizer “olha, irmão, enquanto não tiver vacina não vale 
a pena arriscar o pescoço, na perspectiva política.”.

Nós, os mais velhos do Feconezu, uma vez por 
mês costumávamos nos reunir, tomar um goró, mas 
nem tomar um goró em casa vale a pena. Aqui esta-
mos morando em dez pessoas. Esses dias recebi um 
carro cheio de filhos e parentes, já virou 15, já é uma 
aglomeração. Mas você fala, “é família”, mas se não 

16. Movimento Negro Unificado.

for já ficamos assustados de receber ou de passar. 
A molecada está estranhando: “Nossa, no Feco-

nezu vocês não votam? Consenso, então, nós nunca 
vamos chegar a lugar nenhum.”. Calma, filho, não é 
assim, nós não saímos de casa para trazer um ôni-
bus pra ganhar uma proposta, nós não precisamos 
fazer isso. Nós precisamos aprender que precisamos 
trocar se não tiver o que trocar, é melhor produzir al-
guma coisa que você troque com seu irmão. Não tem 
o que discutir nesse sentido quilombola. Há que ter o 
afeto mesmo, ou você entende o que seu irmão está 
falando ou você vai produzir alguma coisa pra com-
provar pra ele o que você está falando. Não precisa 
votar nada. Não precisa disso, se trata que você não 
tem coisa para trocar com seu irmão. Ou seus irmãos 
não têm coisa para te oferecer. Não há escambo, mas 
não é isso que está colocado pra gente, Caim matou 
Abel e acabou, conflito familiar tem que acabar em 
sangue, isso vale para as lutas de classe. Até na Bí-
blia está escrito que conflito familiar acabou em san-
gue, imagine nossa disputa pelo capitalismo. 

Aqui no nosso movimento, numa perspectiva de 
abandonar o mercantilismo e propor para os nossos 
filhos: “busque o intermediário, antes do mercantilis-
mo”. Como não, pra resolver aqui, agora? Pra resol-
ver aqui, agora, é preciso participar de tudo que está 
acontecendo como uma perspectiva de futuro, uma 
perspectiva, um sonho, uma tentativa de transmutar 



174

os saberes ancestrais. Será que nosso quilombo está 
falando isso, será que a capoeira não é um negócio 
escondido, será que o candomblé não está ali em se-
gredo, não é um truque das negras velhas? Não pa-
ramos para pensar sobre esse saber ancestral nessa 
perspectiva, daí esse afeto aos nossos antepassa-
dos. Nós não temos esse caminho pra demonstrar 
esse afeto. No meio formal, a perspectiva de disputa 
de classe está colocada de forma sangrenta. Comer 
um corpo e beber do sangue é como vitória. Todo res-
peito aos cristãos, mas pode suprimir essa parte. Mas 
não tem como não falar, não citar essas perspectivas. 
Não há como não dizer o que está a nossa frente, 
as coisas que nos atrapalham. Não tem como achar 
que aquele homem, vestido com aquela roupa, com 
aquela vara na mão era só para escrever na areia, 
aquilo lá era pra “sentar borracha” se eu não falasse 
São Francisco em vez de falar de Iansã.

Não há afeto em uma sociedade que eles querem 
que eu peça cotas para entrar, eles começam cortan-
do o dedo, que começa com 300 anos de trabalho for-
çado sem remuneração. Evidentemente, se eu quiser 
me contrapor a isso haverá que ter essa perspectiva 
de sangue, alguns irmãos experimentaram essa pers-
pectiva de sair na mão com os caras. Argélia e África 
do Sul lutou, fez o que fez, deixaram matar Biko, leva-
ram Mandela que era... não tem classe, então vamos 
levar a tribo que tiver mais gente, mas saiu da cadeia, 

teve que falar com a Rainha. Nem veio procurar nós, 
foi procurar a Rainha. Não tem como ter afeto nessa 
perspectiva. Acho que não há espaço no formal quan-
do parte da perspectiva de que todo o conflito familiar 
termina em sangue, quando você acredita até logica-
mente nisso é um pouco complicado.

Adriano: E a luta na ocupação, como foi isso? 
Por que você leva esses saberes ancestrais, as 
coisas vão se somando e a essa altura, quando 
começa a luta, você já tinha Feabesp, tinha o Fe-
conezu e já tinha também uma atuação no sindi-
cato e um monte de frentes. Tudo isso serviu na 
luta por um espaço, por moradia, como foi essa 
ocupação?

Zé Prettu: Eu estava trabalhando na Casa de For-
mação, pagando 600 reais de aluguel em pleno ano 
de 1997. Estou lá e então aconteceu uma reunião 
das lideranças do movimento, falando da possibili-
dade de que precisava ocupar a parte que hoje é o 
monte Cristo, que, pelo acordo, com o Chico Amaral, 
não deveria ser ocupado, deveria ficar com os nati-
vos, era exatamente essa 
expressão que Chico usa-
va, “nativos”, subentende 
a família Quércia, que é 
dona do Diário do Povo. 
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Vocês se lembram da esquina que ficava o Diário do 
Povo? Vinha da Avenida Prestes Maia e ficava quase 
em frente pra pegar a Anhanguera. Não tinha pista 
nova para Indaiatuba. Hoje estão dizendo que eles 
venderam para o Carrefour. Convoco a minha família 
pra ver se topam vir pra cá. Então compramos um 
terreno. 

Toda essa experiência, essa perspectiva de cole-
tividade. Até hoje falo “bom dia”, “boa tarde” para os 
vizinhos que estavam abrindo pista comigo. Não que 
eu não cumprimente o cara que comprou o terreno 
ao lado, mas eu devo a minha casa ao meu vizinho 
que saiu comigo para fechar rua e procuro conservar 
isso. Levo em consideração, chamo as pessoas pelo 
nome, “Bom dia, seu Manoel”, “Bom dia, Dona Ma-
ria”. Usei um truque muito popular, de chamar todo 
mundo, chamamos de irmã e irmão. Tem gente que 
acha que eu era crente, mas minha perspectiva de 
irmão não estava colocada na cristandade, estava 
na vida social que levamos. Isso me ajudou a sobre-
viver com a minha família com certa tranquilidade, 
embora seja um movimento que tem começo, meio e 
fim. Ocupar, resistir e construir. Depois de construir, 

vai fazer o quê? Isso me 
deixou um pouco angus-
tiado, porque é isso, se o 
cara quiser lutar de novo, 
ele vende aqui e vai atrás 

de outra luta, e ficou complicado para mim, mas es-
tagnou. Ocupar, resistir e construir. Nossa família 
decidiu que naquele momento não íamos ter carro, 
não estava na nossa perspectiva por uma série de 
razões políticas assim como tomar banho quente é 
uma posição política, a gente resolveu transformar 
nossa garagem no centro de referência para jo-
vens17.Tem cursinho popular, as PLPs18 reúnem-se 
aqui também.

Tentamos ir por essas linhas, pensando no cole-
tivo, não adianta nada a minha família estar bem se 
a família do vizinho não estiver. Essas coisas, essa 
casca, esses saberes ancestrais de coletividade, de 
quilombola, de intertroca que me ajudam a sobrevi-
ver aqui, não só a mim, mas a minha família. 

Meu menino iria ocupar um terreno, falei pra ele: 
“não tem sentido nossa família ocupar outro terreno, 
temos que dar um jeito na nossa vida, vai se virar e 
morar aqui mesmo, porque a nossa família já ocupa 
um terreno.”.Agora, se não sabe viver esse mínimo 
de coletividade, ficou ruim, tem que criar experiên-
cia, vou ter que viver isso de alguma forma, eu vivo 
isso, nem que eu fale só aqui para vocês, aqui e 
agora, mas por uma questão de princípios de honra 
para ter respeito enquanto militante, não poderia dei-
xar os caras pagarem aluguel no primeiro momento, 

17. Centro de Referência Quilombo Urbano O.M.G.

18. Promotoras Legais Populares.
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não posso per-
mitir. Se o cara 
tiver condições 
mesmo, ele vai. 
Mas não tem 

sentido, nós ocupamos uma terra para resolver nos-
so problema familiar de ocupação. Agora, se você 
não sabe viver coletivamente, te dou um exemplo 
de pessoas no Nordeste onde 15 pessoas vivem em 
um cômodo só. A perspectiva quilombola de unidade 
está aí. Achamos que tudo lá é um inferno, é ruim, 
sem levar em consideração que aquelas pessoas 
não estão vivendo “amotinadas”, estão vivendo em 
solidariedade.

Mariana: Pensando nessa perspectiva quilom-
bola, além de ter essa conversa com seus filhos, 
você ainda cede espaço para essa comunidade. 
Pra você não tem nada de estagnado, você conti-
nuando a se movimentar. 

Zé Prettu: Enquanto quilombola que eu passo a 
produzir para trocar, para fazer intercâmbio com o 
outro irmão, que escambo eu posso propor? Poderia 
não propor nenhum tipo de escambo, eu já resolvi 
meu problema, fecho a minha casa e está tudo certo. 
Não conseguimos ficar só no terminar a missão, no 
construir. Continuamos sendo coletivo, abrindo para 

a coletividade, propondo escambo. É possível usar 
nossa casa para outros fins. 

Adriano: Zé, o que você acha que é ser um 
quilombola hoje? Porque é engraçado... a pri-
meira vez que ouvi alguém do movimento negro 
se reivindicar como quilombola, na atualidade, 
foi alguém do Feconezu. Interessante, porque 
têm, mesmo dentro do movimento negro, seto-
res que entendem que quilombo é uma coisa só 
do passado, né? Que existiu enquanto tinha a 
escravidão, né? Que depois que a princesa as-
sinou a lei Aurea, deixou de existir, né? Falam 
dos quilombolas, que estão na comunidade pela 
sua terra, como“remanescentes de quilombos”, 
e a primeira vez que ouvi falar “somos quilom-
bolas”, no presente e não passado, num contex-
to urbano inclusive, foi alguém do Feconezu. O 
que você acha que é ser um quilombola hoje, na 
atualidade?

Zé Prettu: Bom, eu penso que continuamos de 
qualquer forma todos quilombos, eu faço um esforço 
desgramado para entender o que poderia ser mumifi-
cação individual e cultural coletiva. Quando vejo que 
não é possível nem a Brahma ganhar dinheiro que 
não seja com a atividade coletiva como Carnaval, 
como futebol, vôlei, que são atividades coletivas, e eu 
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não posso ter aproveitado disso, continuo me vendo 
como quilombola. Penso que ser quilombola, no sé-
culo 21 é ter uma perspectiva de coletividade a priori, 
mas em um segundo momento é começar a imagi-
nar a responsabilidade de ser pessoas que viram o 
navio chegar, ter coragem de enfrentar este dilema, 
extremamente complicado. Conheço muita gente que 
prefere pagar aluguel a tomar conta da sua própria 
casa. Tomar conta de casa é muita dor de cabeça, 
mandar reformar, pintar, pagar aquilo, alugado não. 
É como você disse: há várias perspectivas, não vejo 
como problema que tenha vários tipos de pensamen-
tos sobre isso de o que é ser um quilombola, porque 
senão iríamos chegar à conclusão que os irmãos que 
estão querendo validar suas terras estão sem pesso-
as que possam ajudá-los nesta defesa, imaginando 
o quilombo apenas em uma perspectiva de que três 
sujeitos fugindo davam conta de ser um quilombo.

Temos um problema aí, quando você tem esse 
pensamento, não sei a gente vai conseguir trocar 
com isso, mas quando você tem esse pensamento, 
você, quando substituir a raça ou a cor pela classe, 
você também vai ter esse comportamento: “Eu já fui 
escravo, agora não sou mais, agora sou um cidadão, 
eu tenho carro, meu filho estuda na melhor escola”. 
Talvez você possa apelar pra isso, eu imagino que 
ser quilombola no século 21 é mirar numa perspectiva 
que não esteja colocada no formal, é prestar atenção 

no Malcom Litt-
le, o Malcom X, 
é difícil porque 
ele já tem pa-
trimônio, mas o 
Malcom Little, que é o sujeito que volta sem religião, 
que sai do Islã, esse sujeito, ele nos coloca algumas 
perspectivas. Uma delas é “Pretos da América, uni-
vos”, é muito forte, a gente não parou direito pra pen-
sar sobre essa frase; outra é que a educação é fun-
damental pra nossa vida, no sentido de aprender as 
letras dos caras, para poder combater os caras; outra 
é que as pessoas que mais contribuíram foram aque-
las que fizeram a gente pensar sobre nós, coisas que 
não havíamos pensado ainda, acho que está aberto. 
Essas questões tanto para mim como pessoa,quanto 
para vocês que estão no meio formal: ser quilombola 
no século 21 tem um pouco isso, se entender qui-
lombola como remanescente de nativo e não como 
quilombola, como sujeito que está à mercê do mer-
cantilismo, um aventureiro que veio escravo, mas tem 
avó que era uma rainha.

É preciso observar essa nossa aliança, começar 
a pensar quando a gente vai ter que deixar os caras 
sozinhos no navio por um tempo, sair desse navio, 
sair dessa condição de ser navegante de segunda 
classe, não negando que talvez essas viagens acon-
teceram, mas o que está por detrás dessa afirmação, 
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contra essa desafirmação. Ser quilombola no século 
21 é um pouco isso. Tem muitos de nós que é quilom-
bola, mas a gente desvia para a discussão do que é 
racismo estrutural, do que é racismo e do que é raça, e 
não do que é o modo de vida. Temos vergonha dos ca-
ras na concepção dele ter nos encontrado, quase nus, 
mas não sei se eles chegaram daquele jeito e nós, 
estivéssemos de short e camiseta, eles não iriam fa-
lar que estávamos 
quase nus, porque 
eles estavam com 
aquele monte de 
roupa para cobrir 
o setor dele. Pa-
rece que essa ver-
gonha, de ter sido 
quilombola, venha 
desse campo e 
sempre abrir ago-
ra no século 21 a 
discussão com os irmãos da capoeira, do candomblé, 
nessa perspectiva de que ali tem um modo de vida, em-
butido não necessariamente, só uma religião, até para 
colocarmos algumas pessoas, que estão chegando ao 
devido lugar delas. Tem gente chegando lá dizendo 
“Já tenho 20 anos, também mando aqui!”. Não, espera 
um pouco, não é você que manda, aqui tem uma tradi-
ção, um modo de vida. Senão daqui a pouco os irmãos 

vão começar a sentir que também estão fora desse 
espaço e de outros porque não vamos reconhecendo 
essas perspectivas quilombolas que existem na gen-
te, elas estão apenas mumificadas. Embora seja difícil 
para mim, que não morei no Egito, entender o que sig-
nificaria uma mumificação. Para o Fanon falar isso foi 
muito simples, ele está lá pertinho. Para explicar aqui 
no Brasil, da minha forma caipira entendo isso, o pro-

veito que os caras 
tiram das escolas 
de samba e a 
gente não. A cul-
tura mumificada 
depõe contra seu 
povo,é isso, você-
vai falar de escola 
de samba e se 
sente um otário, 
mas ela não fun-
ciona se não tiver 

primeiro aquele monte de gente, segundo aquela in-
tertroca entre tamborim, surdo, cuíca, estou falando 
de diversidade que se junta com a unidade. Parece 
que nos Estados Unidos existe uma explicação para o 
jazz, aqui não posso explicar capoeira e as coisas que 
acontecem aqui nessa perspectiva, já que eu vim num 
navio. Então quilombola caiu um pouco nisso, quando 
a gente tenta, mas tem que voltar pro navio. Fica es-
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perando que isso só aconteça no mundo formal, mas 
a gente,aquela hora que dá aquela desmumificada, a 
gente não voltasse para o navio, pra se manter quilom-
bola, é um desafio, não é uma acusação.

Fiquei imaginando responder o que me faz ter uma 
ancestralidade, o que a ancestralidade fosse para mim, 
tentei indo lá e voltando cá, como uma pessoa que já 
fez teatro, mas representando as pessoas da plateia, 
essa perspectiva do que estava por trás da encenação, 
ou seja, o que é a minha ancestralidade. Não há nin-
guém por trás dessa casca aqui, que não seja esses 
saberes, espero que seja ancestralidade que eu tenha 
vivido, tanto que o formal,e o informal, me transformou.

Adriano: Pra mim foi ótimo, eu acho que nos-
sa ancestralidade está presente o tempo todo. 
A gente nem para pra refletir sobre ela, mas ela 
está aí, ela está dentro da gente, eu acho que essa 
conversa foi um pretexto para a gente pensar um 
pouco nisso, pra mim a conversa foi ótima, tem 
bastante conteúdo para compartilhar. É uma vida 
desde os 1970 até agora, você testemunhou a or-
ganização do Movimento Negro desde o momento 
da ditadura militar até hoje.

Zé Prettu: Andei com pessoas como Izidoro Telles, 
Lucinha, que agora está no AMA, a Inês, Sr. Cirão, 
Hamilton Bernardes Cardoso, Sr. Odacir Matos, Pri-

meiro Sul-Sudeste, Primeiro Encontro de Secunda-
ristas Pretos, estava somente eu e o Batistão e mais 
três negrão porque a UNE sacaneou com a gente, 
vocês acham que a esquerda iria deixar a gente se 
reunir? Fui pra São Paulo e lá descobri que no grupo 
de negros da PUC havia pessoas que eram de enti-
dades do Feconezu, primeiro, Rio de Janeiro, segun-
do, Espírito Santo, terceiro, São Paulo, Sul-Sudes-
te, Encontro Nacional de Entidades pretas/negras, 
depois acabou virando a Conen. Conheço a maioria 
dos fundadores, tanto as pessoas que estiveram no 
ato, a maioria era da Feabesp, no ato de 7 de julho, 
e depois aqueles que foram participar da fundação 
do MNU, o MNU sem ser CDR, encontro dos povos 
negros das Américas, tive uma oportunidade sem 
igual depois que fui para o Feconezu, sou do tipo da 
pessoa que posso dizer que, se não fosse o Fecone-
zu, eu seria outra coisa. A minha espiritualidade es-
tava antenada ali. E acabei me envolvendo com esse 
monte de gente. Pude conviver de fato mesmo, comi 
com a mão junto com o Cuti, o poeta, Luiz Carlos da 
Silva. Éramos frequentadores de comer comida com 
a mão, no começo dos anos 1970, na Feabesp. 

De 1976 a 1980, pude conviver com a Tereza 
Santos, que me deu os primeiros toques de teatro no 
grupo Gana. Eu tive uma sorte de conviver com es-
sas pessoas, que não eram paulistas, portanto, uma 
diversidade interessante que forma a Feabesp. Nos-
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sa passagem, o envolvimento do grupo negro com 
os secundaristas, muda o destino do grupo negro da 
PUC, tanto que depois vem o Ipafro com o Abdias 
do Nascimento para produzir pesquisas. Os caras se 
encaminharam para o movimento popular, se encami-
nharam para o movimento negro, tanto que passaram 
um bom tempo pra poder atuar no movimento negro, 
tiveram que mudar o nome para Soweto. Ficaram 
muitos anos, o grupo negro da PUC como uma enti-
dade do movimento negro, apesar dele não ser criado 
para isso, a PUC não esperava isso. Tenho convic-
ção que a presença dos remanescentes da FEAPESP 
traz essa carga de fazê-lo ir para o popular. 

Na Constituinte, fui do bloco do Batom, que era 
das mulheres, estava a Fatima Barboza, aquele mo-
mento ainda do MNU, Amelinha e, do lado de cá, Ba-
tistão, Zé Prettu, Flavinho, no bloco do Carvão. Mi-
nha cidade foi a primeira a colocar o 20 de Novembro 
como feriado, uma pauta que levamos, das lutas con-
tra a ditadura. Tivemos essa sorte de poder, a partir 
daquela virada de cadeira, vou descendo do palco e 
ir para a militância, o Gana também vai me liberando 
para ser uma pessoa do Feconezu - uma pessoa do 
Gana no Feconezu. Tanto que o Gana foi a direção 
do Feconezu em 1982, em Araraquara. Nós éramos 
o GT político do Feconezu de 1982. Na medida que 
vou saindo, as coisas vão crescendo, chego em São 
Paulo, encontro o Batistão, um anarquista que vai do 

grupo negro da PUC, e fazemos o encontro de se-
cundaristas pretos. Vamos tendo essa oportunidade 
de conviver com toda essa diversidade de pessoas e 
pensamento que até hoje estão aí. 

Todo mundo quer ser o Zumbi, ninguém quer ser 
quilombola. Eu não. Eu pago um preço alto, às vezes 
eu sacaneio. Pego meu rastafarianismo e levo para a 
porta do encontro. Tudo isso pra ninguém ficar ima-
ginando que sou o Zumbi da parada. Eu sou um co-
mum, eu sou um zé-mané comum, sou do povo. Vem 
ser quilombola, não fique esperando que Zumbi vai 
te salvar. Eu pago um preço muito alto, às vezes por 
causa de tudo isso. Mas, objetivamente, as pessoas 
ficam olhando pra uma pessoa que tem uma organiza-
ção, uma perspectiva, que representa a coletividade. 
Vocês me viram dentro de uma organização, o Fe-
conezu, não me viram na rua. A referência de vocês 
de Zé Prettu é o Feconezu, há um cumprimento de 
tarefas. Com todos esses dilemas, eu vou ao último 
como um ator de teatro, eu levo a cena ao sangue, ao 
choro para mostrar para plateia que não é nada disso. 

Parece que hoje, aos 64 anos, o que tem preju-
dicado um pouco a organização é minha aparência, 
que eu não dou de me apresentar como militante, 
um sujeito limpinho, sem nenhum vício, sem nenhum 
problema de conduta. Não posso apresentar nem a 
minha adicção. A adicção não tem cura, ela tem tra-
tamento, que funciona. Agora, você entra lá, as pes-
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soas trocam uma “ína”, por outra “ína”, eles trocam a 
cocaína e te dão, aquela que tem no cigarro, a nico-
tina. Um bando de pessoas como nós pensa “Se eu 
for pegar isso, então eu vou pegar o cânhamo, pra 
eu sair da ína”. Mas é difícil discutir isso, é compli-
cado. Fico pensando que o Malcom X não seria uma 
pessoa do movimento negro hoje, porque ele não era 
limpinho, era um ex-cadeeiro, um ex-viciado, ele não 
passaria como militante do movimento negro. Ficaria 
encostado como ele é até hoje poucas pessoas na 
universidade estudam Malcom. Estudam o pastor, o 
pastor é limpinho, “Glória a Deus, aleluia”. 

Adriano: Encontrei você perto da DAC, foi bem 
na época, foi a semana que lançou aquele filme 
Black “Panther”, você estava fazendo essa con-
versa comigo sobre o filme e comparando os per-
sonagens com o Malcom X e o Martin Luther King. 
E isto está colocado para o movimento negro, um 
setor que quer fazer uma mudança radical, outros 
que querem só integrar. 

Zé Prettu: Racismo estrutural é integração. Espe-
ro conversar com vocês numa discussão não-formal, 
porque eu coloco questões quilombolas que talvez 
tosqueie no formal. Pra não ficar um discurso vazio, 
que não convença ninguém. Contamos com a colabo-
ração de vocês.
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Deve ser mais fácil compreender por que se 
escolhe uma profissão quando alguém da 
família já trabalha nela, especialmente nas 

profissões da área da saúde em que se pode perce-
ber o envolvimento e compromisso, o trabalho duro e 
o prazer envolvido.

Não foi meu caso. Ninguém médico na família e 
minha irmã e irmão mais velhos foram os primeiros a 
cursar a faculdade na família. Quando pensava nisso, 
no porquê de escolher ser médica, além da beleza da 
profissão, me lembrava da minha mãe, uma cuidadora 
tão talentosa que compreendia cada necessidade de 
um doente e tornava sofrimentos mais suportáveis, 
mesmo criminalizando a infecção de garganta que eu 
não sabia o motivo, mas ela sempre sabia.

Tirando esse talento materno, eu sempre achei 
que minha escolha foi por achar bonito aprender a 
cuidar, a relação aproximada com as pessoas, e era 
um certo desafio para uma garota negra da perife-
ria de São Paulo. Com tantos impedimentos sociais, 

1.  Médica sanitarista docente da Saúde Coletiva da FCM/Unicamp.

econômicos, culturais, mesmo assim nada deveria 
ser vetado a mim, pois era o tempo do: é proibido 
proibir!

Com o passar dos anos, a imagem que tem me 
visitado muito é a da morte do meu avô e depois a 
da irmã dele, minha querida tia-avó, a tia Baiana. Os 
dois irmãos vieram da Bahia no começo do século 
XX, fugindo da seca no sertão, com a tarefa de so-
breviver, abrir caminho para a vinda dos demais e 
tentar mandar recursos para a família numerosa que 
ficou para trás, na terra que nunca esqueceram. Com 
eles vieram as saudades e muitos saberes que lhes 
garantiram a sobrevivência e a inserção na vida dura 
e de muito trabalho que estava pela frente. Muito tra-
balho, e não vinham disputar no mundo dos brancos, 
os dois negros vieram se agregar ao mundo do traba-
lho braçal, supostamente de pouco pensar e de muito 
pouca liberdade.

João e Vergília (conhecida como dona Virgínia) 
foram a inspiração que me apareceu tão forte nos úl-
timos anos.
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Naquele antigamente do início do século XX, ao 
menos para a população negra, migrante, pobre, a 
idade era um detalhe, uma imprecisão, especialmen-
te para as mulheres. O avô era, provavelmente, de 
1905 ou 1906 e a tia deveria ser de 1907 ou 1908. 
Não vieram juntos para São Paulo. O avô veio pri-
meiro de Paramirim, sertão da Bahia, e do modo tra-
dicional à época: carroça, vapor e algum transporte 
para o sul do país, algum tipo de pau de arara lento e 
desconfortável e que só se suporta porque as opções 
são muito poucas, especialmente na terra natal. 

No caminho, em Caetité, ainda Bahia, conheceu 
a família numerosa que também se deslocava para 
o sul e gostou de uma das filhas que se tornou sua 
esposa, Ana Rita, minha futura avó. Chegaram e se 
aportaram no norte do Estado de São Paulo, na re-
gião de São José do Rio Preto, região rural, com mui-
tas fazendas e muita necessidade de mão de obra.

O avô de 17 anos se fixou na fazenda onde aca-
bou por trabalhar e morar sua vida toda. Mesmo pa-
trão, mesmo trabalho: retireiro, aquele que ordenha 
as vacas e leiteiro da cidadezinha de Neves Paulista 
por cinco décadas. 

A irmã Vergília, a tia Baiana querida, veio pouco 
depois da Bahia. Já casada, veio com a família do 
marido para encontrar o irmão, que prometera traba-
lho na roça. E assim aconteceu. Mas, pouco tempo 
depois de chegada, ficou viúva. Alguma malária ou 

febre amarela vitimou seu marido e ela, muito jovem, 
ficou com 3 meninas pequenas e os sogros. Logo o 
irmão, meu avô, trouxe a irmã para junto dele, para 
que ela trabalhasse na casa da fazenda e que todos 
partilhassem os cuidados com as crianças: as da tia 
e as do avô. Minha mãe, inclusive. E foram tocando a 
vida nas décadas seguintes.

Gostaram do lugar e o lugar parece ter gostado 
dos dois. Muito trabalho sempre, um trabalho físico 
extenuante que começava às três horas da manhã 
para o avô, que com o passar dos anos se tornou o 
chefe dos retireiros e coordenava o cuidado com os 
animais, principalmente com as vacas em lactação, 
a lavagem e higiene com os litros de leite e tambo-
res, que, de carroça entre 5h30 e 6h das manhãs, 
estavam na cidade sendo distribuídos pontualmente. 
Com chuva, sem chuva, com frio ou calor. O avô não 
falhava. Estava sempre impecável, com a roupa mais 
branca do mundo, entregando o leite na cidade.

A tia foi trabalhar na casa dos patrões. Eram liba-
neses. A senhora mais velha, esposa do dono, falava 
muito pouco o português, o que para a tia não era 
problema quase algum. Ia se virando e aprendendo 
uma outra cultura com uma desenvoltura e natura-
lidade dos que precisam, dos carentes. Em pouco 
tempo se tornou imprescindível e seu eterno bom hu-
mor e olhinhos risonhos faziam bem a quem estava 
com ela. Aprendeu rapidamente costumes e, acima 
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de tudo, a culinária libanesa, que acrescentou aos 
seus já imensos dotes da comida nordestina. Nada 
mais inesquecível do que um prato trivial feito pela 
tia, especialmente quando tinha farofa. De qualquer 
tipo. Corria a lenda que o corpo opulento da patroa li-
banesa foi adquirido com a vinda da tia para trabalhar 
na casa e na cozinha.

Tudo era fácil e tudo era tão difícil para aqueles 
irmãos que trabalharam de maneira incansável, fa-
zendo as tarefas que não se acabavam de domingo 
a domingo. Tempos aqueles sem quaisquer direitos 
dos trabalhadores. E ainda tinha que sobrar algum 
dinheiro para mandar para os que ficaram na Bahia. 
Mas tinham um bom humor e, ao mesmo tempo, uma 
consciência aguda de sua condição que chamava 
para uma insurgência que não veio na concretude da 
vida deles e não teriam apoio social para isso, mas 
mantinha-os num espaço próprio de crítica e de for-
mação dos que viriam nas gerações seguintes.

Meu avô era um homem de estatura mediana e 
não era gordo, provavelmente porque trabalhava o 
dia todo, desde a madrugada até o final do dia. Mas 
sempre tinha uma madorna após o almoço, pois acor-
dava muito cedo para estar a postos às 3h da manhã. 
Na vivência com ele tive a impressão que o avô tinha 
um gênio forte, mas nunca brigava para fora de casa. 
E para dentro, onde seu gênio aflorava, era muito res-
peitado e ninguém ousava se contrapor. Mas era mui-

to querido tanto 
dentro quanto 
fora da casa. 
Assim, tinha 
muitos amigos, 
o dono da fa-
zenda o adora-
va e para os parentes era o porto seguro.

Trabalhou a vida toda como um escravo. A im-
pressão que tenho hoje é que os patrões testavam 
o que seriam as relações de trabalho depois da es-
cravidão oficial. E isso ficava mais claro na presença 
dos patrões, mesmo que rara, e depois de décadas 
no trabalho um certo assujeitamento como uma tática 
de sobrevivência. Mas era curioso observar quando 
parentes da Bahia, geralmente os irmãos e irmãs, vi-
nham visitá-lo e estavam todos juntos. Conversavam 
muito criticamente dessas relações de trabalho. O tio 
José, sujeito muito alto e magro, diferente do avô, ti-
nha o apelido de Zezão, e Tia Hercília, das filhas mais 
novas e que tinha uma lentidão no falar e se mover 
que chamava a atenção e punha o avô, sempre muito 
ativo, nervoso, vinham com frequência. Eles vinham, 
mas não conseguiam se mudar para o sul. Assim iam 
e vinham, ganhavam um pouco de dinheiro e logo vol-
tavam. Talvez isso tivesse a ver com as saudades de 
tudo, mas especialmente de um outro ritmo, ligado à 
terra natal e suas tradições. Era difícil entrar numa 
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roda dessas de conversa. Sobrevinha um outro idioma 
na casa, mais um dialeto deles, um outro gingado do 
corpo, uma alegria fácil e uma brincadeira entre eles. 
Às vezes tinham momentos mais graves de reflexão. 
Falavam de sua condição: na terra natal e naquele 
outro mundo distante. Conversavam muito sobre os 
patrões e sabiam tantos detalhes de personalidade 

e onde se en-
quadravam na-
quele mundo e 
a consciência 
da sua condi-
ção de explora-
ção. Os irmãos 
c o n v i d a v a m : 
vamos voltar to-
dos, vamos com 
a gente. Mas 
João e Vergília, 
especialmente 

João, que talvez falasse por ela, dizia que não po-
diam mais voltar, como uma condição agora inexorá-
vel, sem mais volta. Falavam das perdas, dos que se 
foram, entristeciam e logo já voltavam à brincadeira e 
à alegria, lembrando das características do finado ou 
finada. Iam tocando a vida, aqui e lá.

Contudo, uma questão marcava muito o avô e a 
tia: as obrigações, o mundo do trabalho e que todo 

mundo deveria trabalhar o tempo todo. Meu irmão 
morou lá na adolescência por um ano. Foi para estu-
dar lá numa época de forte crise financeira da nossa 
família. Ele contava com amargor e com afeto pelo 
avô o quanto ele tinha uma agenda de tarefas na casa 
bastante extensa. Uma delas era providenciar grave-
tos para acender o fogão à lenha da Dona Rosa e 
deixar sempre cortadinhos pedaços de papel, jornal, 
qualquer coisa para acender rapidamente o fogão. 
Rapidamente, considerando-se um fogão a lenha, 
implicava dizer uns dez minutos. Meu irmão contava 
que no começo era razoavelmente fácil, muitos gra-
vetos ao redor da casa. Mas com o passar do tempo 
foram rareando e ele ia cada vez mais longe e isso no 
inverno não era nada fácil. Cuidar dos porcos, pegar 
os ovos das galinhas, alimentar o cachorro, entre ou-
tras tarefas que apareciam na urgência. No entanto, 
tinha uma parte boa de que o irmão não esquece: os 
amigos, o futebol no campinho da fazenda, bailes na 
cidade e muito mais.

A Tia Baiana era mais flexível conosco, mas não 
com ela. Era inacreditável o que um corpo com me-
nos de um metro e cinquenta podia fazer da manhã 
até à noite. Acordava cedinho sem despertador e so-
fria de muito sono logo no começo da noite. Percebí-
amos a canseira da tia nos festejos de Natal quando 
estávamos lá. Cochilava exausta, mas não conseguia 
fazer diferente, num ritmo mais leve, lento. Levantava 
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cedinho e arrumava algo para fazer, mas que já esta-
va planejado, e se estávamos lá, queria fazer coisas 
extras para nos agradar. A urgência que foi ficar viúva 
com três filhas pequenas moldou a tia desde muito jo-
vem e só se concebia trabalhando de alguma forma. 

Mas os dois irmãos tinham uma dimensão de li-
berdade, principalmente quando conversavam e re-
fletiam sobre sua condição de trabalhadores muito 
exigidos, quase escravos. O alívio vinha das visitas, 
especialmente as das férias, quando íamos para lá, 
e dos seus irmãos, quando passavam temporadas de 
trabalho e quando vinham a São Paulo para passear, 
nos visitar.

O avô, como homem, depois de anos de trabalho 
conquistou o privilégio de tirar férias e visitar a família 
na Bahia muito espaçadamente, mas já o fazia muito 
feliz. Comecei a conviver com o avô nestas ocasiões 
em que voltava para sua terra e fazia parte dessas 
férias passar uns dias em São Paulo, na casa da fi-
lha, minha mãe, e andar um pouco pela capital e as-
sistir a jogos de futebol com meu pai. Passeio certo 
aos visitantes da nossa casa, além de irmos todos à 
Aparecida do Norte. Todos os parentes do interior se 
tornavam são-paulinos tamanha a devoção que meu 
pai tinha pelo clube de futebol. O avô não gostava 
tanto de futebol, mas se tornou são-paulino.

Na volta da Bahia sempre vinha doce de lá, prin-
cipalmente de umbu, que o avô adorava, feijão-de-

corda e requeijão do sertão, que tinha um sabor inu-
sitado e maravilhoso e fazia a gente imaginar a terra 
natal dele. Adorávamos os retornos do avô e os casos 
da família, a viagem de vapor pelo rio São Francisco, 
a aventura que era essa jornada. Era sempre no in-
verno que ele voltava a sua casa na Bahia e a cada 
viagem parecia voltar com mais histórias e mais reve-
lações dos mais 
velhos, de sua 
mãe ainda viva 
(Iaiá). Ele dizia 
que ela sabia 
muitas coisas e 
que tinha muito 
a contar. Sabia 
das curas.

Pelo que ele 
contava, a famí-
lia na Bahia se 
organizava em 
torno da IaIá, sua mãe. Era quem dava as ordens, 
planejava, ditava as normas. Segundo ele, apesar da 
idade, era muito faceira.

Voltando a São Paulo, ao interior, visitar o avô nas 
férias para uma criança da capital era maravilhoso, 
um tipo de safari. Ele não gostava de crianças, do 
barulho que supostamente fazíamos, pois lá era proi-
bido, mas se preparava para nos receber. Tinha doce 
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de todo tipo, goiaba, de leite, abóbora, cidra, cocada, 
laranja, limão, nem me lembro de quantos, mas era 
alimento de primeira necessidade para uma criança. 
Naquela pequena cidade do interior se produzia o 
melhor refrigerante do universo: a verdadeira maçã-
zinha Coleta e o paraíso na terra que era o sorvete 
feito com o creme de leite que o avô deixava diaria-
mente na padaria. Eu não entendia por que lá era 
mais avançado que a capital: coco e coco queimado, 
abacaxi, creme, passas ao rum, ameixa-preta, choco-
late, creme holandês (de onde deve ter vindo a torta 
holandesa dos dias de hoje), milho, manga, limão (o 
preferido do avô) e outros que nem consigo lembrar. 
Era ali onde ele fazia ponto depois das entregas de 
leite e onde nos encontrávamos com ele, vindos de 
trem da capital. Subíamos na carroça do leite com 
as malas e lá seguíamos para a fazenda, onde ele 
morava sozinho, mas tinha uma cozinheira alagoana 
muito ótima, dona Rosa, que dava bronca em todo 
mundo e balançava uma faca de cozinha ameaçado-
ra. Ninguém ousava discutir. Mas todas as delícias 
eram feitas por ela. Não conheci minha avó. Morreu 
muito cedo de diabetes e o avô ficou só desde então.

A fazenda era linda. Linda por natureza, pois não 
era tão arrumadinha, mas tinha uma colônia de mais 
de trinta casas, todas cheias de famílias, cheias de 
crianças, que sabiam sobre tudo o que eu não sabia: 
as frutas, o pomar imenso, os porcos, as vacas, cava-

los, galinhas, cabras e ca-
britos, o bode e de como 
não podíamos folgar com 
ele, o café, o leite, os 
ovos, a chuva, a terra are-
nosa, o riacho, as cobras, 
os sapos, que insistiam 
em morar no banheiro do 
avô e me faziam desanimar de tomar banho depois 
de um dia de brincadeiras e tudo o mais que era no-
vidade. Sabiam muito sobre os ritmos da natureza e 
sabiam que faziam parte dela. Dava segurança andar 
com eles por todo lado e eles armavam armadilhas 
para a menina tonta de São Paulo, mas eu não liga-
va, de tão interessante que era estar ali. O avô tinha 
sempre um cachorro grande e boa-praça chamado 
Souvenir, que ajudava no pastoreio das vacas. No 
primeiro ano que me lembro dele, era preto com man-
chas marrons. No ano seguinte, já era marrom inteiro; 
no outro ano, bege claro-amarelado e o peito branco. 
Mas sempre Souvenir. O avô gostava do nome. Não 
podia brincar muito, pois era sempre muito atarefado. 
Todos os que conheci.

Mas chamava a atenção que sempre chegava 
alguém na casa para se aconselhar sobre alguma 
doença, algum mal com meu avô. Isso acontecia no 
entardecer depois do trabalho quando o avô, depois 
de jantar, se sentava no alpendre da casa. Ele leva-



191

va a pessoa para a sala, 
sentava com o queixoso 
e deixava falar. Fazia al-
gumas perguntas e de-
pois sentenciava sobre a 
doença ou mal que fazia 
o visitante sofrer. Às ve-
zes encaminhava ao mé-

dico (muito difícil naquele tempo, nos anos 1960), 
mas era frequente sair pelo mato e trazer algo, ou 
buscar no quarto alguma erva trazida da Bahia, ou 
falar de um chá para ser providenciado, ou uma gar-
rafada. Ele tinha algumas com aguardente feita na 
fazenda ou na região, com ervas, pedaços de árvo-
res, raízes, folhas. Cada uma tinha função especí-
fica e uma dose poderia ser servida na visita como 
um início de tratamento.

Na cidade foi acontecendo a mesma coisa, de 
queixas e pedidos de opinião sobre a saúde que me-
reciam atenção e uma opinião. Por vezes, algo vinha 
dos campos da fazenda, ou armazenado na casa e, 
no dia seguinte, logo cedinho, chegava ao seu desti-
no com a entrega do leite.

As mães aflitas com criança com tosse comprida 
(coqueluche) em casa e em época ainda sem vaci-
na pediam ajuda no inverno. Ele curava com leite de 
égua (parece que era uma égua especial) e orienta-
ções que foram ficando conhecidas e reconhecidas. 

Foram décadas de cuidados, de beberagens, chás e 
garrafadas, que alentaram muitos moradores da pe-
quena Neves Paulista.

E a tia? O que vinha fazendo paralelamente? Ao 
longo dos anos foi ficando conhecida como a Dona 
Virgínia, a benzedeira. Também dominava a indica-
ção de chás para muitos males, mas sua especialida-
de eram as crianças: uma falta de sono, enjoamento, 
nervosismo, falta de peso ou excesso dele, verme, 
alergias, tosse e mau-olhado, não resistiam às rezas, 
às ervas e à simpatia da tia. Foi ficando tão neces-
sária na cidade, que até o médico levava os filhos e 
depois os netos para ela acalmar e benzer.

Sempre que chegávamos de São Paulo passáva-
mos por uma purificação com o benzimento da tia. 
Eu era pequena, mas lembro da mistura sincrética de 
rezas católicas e outras que eu não conhecia, mas 
que provocavam alegria e leveza ao final. Gostava de 
acompanhar os atendimentos que aconteciam a qual-
quer hora do dia, mas frequentemente ela não deixa-
va. Muitas vezes, ela, ainda trabalhando no quintal, 
corria para se colocar em situação de atender, geral-
mente num alpendre nos fundos da casa, ele mesmo 
invadido por plantas, cores e odores inesquecíveis. 
Uma coisa era certa, quanto mais as ervas frescas, 
apanhadas naquela hora, ficavam murchas em conta-
to com o bebê e sua mãe, ou pai, mais grave o caso 
e necessária era a intervenção. Ela nunca comentava 
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os casos ou os procedimentos, apenas fazia. Como 
não cobrava, a casa vivia cheia de mimos e galinhas 
e leitões vivos andando por todo lado. Material para 
as brincadeiras das férias.

Hoje lembrando e comparando, ficava clara a pos-
tura do sigilo, da ética, da discrição dos dois irmãos 
no atendimento aos que os procuravam. Um conheci-
mento que tinham, que trouxeram de suas origens e 
que foi fazendo sentido para eles e para aqueles com 
quem conviviam. Parecia algo natural e inevitável. 
Apenas atendiam. Mas era bonito o ritual, a acolhi-
da inicial, a anamnese que se seguia, por vezes co-
nhecer um sinal do corpo, uma mão sentindo a testa 
e que já consolava, uma febre, um suor e depois a 
conduta. Era mesmo um conhecimento de uma outra 
forma de cuidar, tratar, mas que partia do relaciona-
mento humano de confiança e de uma aproximação, 
raciocínio e conduta. O alívio, a alegria, a esperança 
que seus cuidados traziam eram o pagamento. Mas, 
também, o respeito que foram adquirindo ao longo 
dos anos na comunidade.

A ImPressIONANTe mOrTe dO Avô
Estava no início da adolescência quando o avô 

adoeceu. Hoje sinto tristeza dele não ter tido um 
atendimento médico de rotina que percebesse a 
mancha branca no seu lábio. Hoje sei que era uma 
leucoplasia, lesão pré-cancerosa, típica do fumante 

de cigarro de palha, que vai agredindo com os anos 
aquela mucosa sensível do lábio. A infância toda me 
lembro dessa mancha no lábio dele, que se tornou 
câncer e o fez sofrer cirurgias, a última bem dolorosa 
e mutilante.

Umas semanas antes de sua morte, minha mãe 
foi para a casa dele cuidar, pois era a filha querida. 
Ficamos de sobreaviso e, quando ele morreu, estáva-
mos todos lá na casa de colônia, na fazenda onde ele 
viveu a maior parte de sua vida.

Muitos amigos e muitos parentes distribuídos na 
região estavam chegando. Então as mulheres, lidera-
das pela dona Rosa, que cuidava da casa e do avô, 
começaram a preparar a comida, um grande jantar. 
Durante todo o dia, as pessoas iam chegando para 
as homenagens que aconteceram na casa mesmo, 
como era o costume. Uma romaria o dia todo e a noite 
toda. Veio gente de longe e entendi como a comida 
toda preparada fazia sentido. 

Muita bebida, também. Beberam o falecido a noite 
toda e foram lembrando dos casos, ficando alegres, 
mas sem demonstrar demais, pela tristeza da perda. 
A noite foi passando com rapidez e com muita gente 
e parentes que eu não conhecia. Uma vez mais o avô 
juntou todo mundo, velhos, novos, moradores de per-
to e de longe.

Amanheceu e as despedidas foram se intensi-
ficando e um pouco antes das nove horas chegou 
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o padre para rezar o corpo e o carro funerário que 
levaria o avô ao cemitério para ser enterrado. A fa-
zenda ficava na divisa com a cidade, mas o cemitério 
era na outra ponta e atravessaríamos a cidade para 
chegar lá. Nos preparamos, fomos nos dividindo nos 
carros e após algum tempo estávamos prontos para 
seguir. Era inverno, o dia era ensolarado, mas frio. 
Tinha feito muito 
frio à noite, o que 
animou a bebera-
gem. Os carros 
foram seguindo 
o ritmo lento do 
carro funerário 
como é o hábito, 
até chegar na en-
trada da cidade. 
Após uns poucos 
metros de percur-
so na cidade, o 
carro funerário foi parado e uma multidão foi surgin-
do de todo lado. Com respeito abriram o carro fune-
rário e retiraram a urna com o avô e foram levando 
a pé e de mão em mão o caixão em direção ao ce-
mitério. Era tanta gente, que não vimos mais o avô 
em sua urna. Apesar de tanta gente, tinha um silên-
cio e todos sabiam o que fazer, sem alarde. Fomos 
caminhando e percebemos que o comércio estava 

fechado. Pessoas nas janelas e nas calçadas. Era 
o momento de levar o leiteiro cuidador a sua última 
morada. Foi quando a família mais se emocionou e 
compreendeu a estatura daquele homem que não 
deixou bem material algum, mas distribuiu seus bens 
imateriais por uma comunidade inteira e foi reconhe-
cido. Aconteceu no inverno de 1973.

Nunca vi nada 
igual dirigido a um 
homem tão humil-
de, pobre, analfa-
beto, mas muito 
querido. Eu era 
muito nova, mas 
foi das ocasiões 
mais marcantes 
da vida. 

Uns poucos 
anos depois, a tia 
nos deixou. Com 

a morte do avô, ela se deu ao direito de demenciar 
um pouco. Já atendia mais raramente os que procu-
ravam e foi ficando mais quieta e retirada. O coração 
enfraqueceu e ela se foi. Morava na cidade e, tam-
bém, foi muito homenageada. 

Fizeram falta na cidade. Sobretudo pelo grande 
afeto pelos outros, apreço pelo cuidar e respeito à 
vida. Hoje gosto de pensar que, com estatura infinita-
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mente menor, minha vocação tenha vindo dessa fon-
te tão farta e germinal dos dois irmãos. 

Poucos anos depois da morte do avô, eu saía 
da periferia de São Paulo para cursar medicina em 
Campinas. Um mundo diferente. A proximidade com 
as doenças vistas sob um outro ponto de vista, o da 
ciência, buscando até um certo afastamento do que 
significavam o avô e a tia. Mas interessante que a im-
precisão da qual eu queria fugir me apegando à me-
dicina científica não era e não é tão precisa assim e 
isso se mantém até hoje. A máxima das profissões da 
saúde de que cada caso é um caso, de fato, só refor-
ça o que era a matéria do trabalho do avô e da tia: a 
riqueza que existe em cada pessoa e suas peculiari-
dades. Claro, isso não significou aprender a profissão 
sem parâmetros, formas de abordagens para diag-
nósticos precisos tanto quanto possível e condutas 
balizadas pela ciência, por protocolos reconhecidos, 
testados e acordados. Ainda assim, algo fica faltan-
do, que é a pessoa e seu território existencial, suas 
fortalezas e suas fraquezas se relacionando com al-
gum adoecimento e isso é sempre peculiar, particular. 

Mas, no começo do aprendizado e no começo do 
exercício da profissão, a técnica e o que se julga ci-
ência ofuscam a natural imprecisão que é o cuidado. 
A insegurança inicial de se dominar um pouco mais 
o ofício não nos dá segurança e liberdade de enxer-
gar que o inesperado, certa imprecisão e levar-se em 

conta o mais íntimo dos indivíduos faz parte da clí-
nica. Dar-se conta de que uma parte importante do 
prazer com a profissão é ter contato com outras vidas 
tão diferentes e que nos fazem aprender o novo.

Com o passar dos anos, as histórias e vivências 
trazidas pelos usuários e usuárias dos serviços foram 
se tornando questões muito estratégicas do cuida-
do. Foi aparecendo mais forte a curiosidade em re-
lação ao que eles também trazem de conhecimento 
e formas contrastantes de cuidado em relação com 
a medicina ocidental hegemônica, mas muitas vezes 
complementares e suporte para tratamentos radicais 
e demandantes que por vezes a medicina exige. 

Interessante como as pessoas que detêm outros 
conhecimentos sobre como abordar uma doença, ou 
um desarranjo do organismo, veem com suas experi-
ências comunitárias, ou familiares, outras maneiras de 
cuidar. São conhecimentos que não se consegue lem-
brar ou esquecer, apenas estão em nós e vão se cons-
tituindo parte da nossa essência, de nossa existência. 

A experiência desses processos e essas expres-
sões trazidas pelos pacientes fui compreendendo 
como a forma de cuidado dos dois irmãos, avô e tia, 
que estavam inscritas em mim. Muito mais que as 
técnicas, procedimentos, formas de diagnóstico e 
tratamentos que usavam e que não alcancei apren-
der, a forma de olhar, a escuta paciente, cuidadosa, 
atenta, detalhada e que levava a questões para o 
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que precisavam saber e a construção conjunta do 
tratamento sempre me impressionaram. Hoje isso 
me parece tão precioso e de técnica, mas também 
de ética apurada.

Tive sorte de escolher clinicar através da Saúde 
Coletiva. O território, a comunidade, os determinan-
tes sociais da saúde e da doença estão sempre no 
olhar, no vértice de cada caso, e a abordagem indivi-
dual se dá contextualizada para que a atenção inte-
gral possa se organizar.

Alentador poder trabalhar em redes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e não ter minha prática inter-
posta pelo pagamento de cada qual no momento de 
sua aflição. Isso nunca pude aceitar: não se ter aces-
so ao cuidado necessário pela falta de dinheiro. O 
avô e a tia viveram e morreram muito antes de o SUS 
se organizar. Identifico hoje que poderiam ter vivido 
mais e com qualidade se tivessem acesso a cuidados 
preventivos e curativos de suas doenças do envelhe-
cimento precoce por suas cargas de trabalho. Tinham 
esse espírito do cuidado gratuito e da valorização da 
vida, pilares do SUS. 

Hoje busco encontrá-los nas pessoas que aten-
do. Busco a inteligência, perspicácia, conhecimento, 
sensibilidade e desejo de ajudar e serem valoriza-
dos como pessoas humanas que foram. Esse tem 
sido um pressuposto importante para o cuidado em 
qualquer setting clínico. Bonito e esperançoso ver 

os alunos com quem trabalho na penitenciária fe-
minina, na rede básica de saúde ou quando falam 
de casos do hospital, podendo aprender uma prática 
clínica com este desejo de buscar mais os talentos, 
as potências dos pacientes do que apenas suas fra-
gilidades. Uma ferramenta importante de desenvol-
vimento de cidadania. 

Essa dimensão ética das ações dos dois irmãos 
ficou como herança na clínica e na docência. Os co-
nhecimentos ancestrais que eles dominavam, não 
aprendi, mas sei que me faltam e que me fariam uma 
profissional de saúde mais completa se os dominas-
se. Ficou, também, a dimensão da alegria com a ativi-
dade clínica, trazendo à luz que, mesmo quando não 
cura, cuida e permanece ao lado.

Fica a incompletude e a certeza que devo buscar 
esse eterno aprender e apreender da vida que se es-
capa, sabendo que este tesouro está em algum lugar 
no outro.







Bruno Lopes de Paula1

Negritude, identidade 
e diferença

raízes e des(re)territorialidades
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Um1

Em seu último filme em vida, o documentário 
Black is... Black ain’t (1994), o cineasta nor-
te-americano Marlon Riggs2 compartilha sua 

jornada enquanto indivíduo e artista preto, pertencen-
te a comunidade LGBTQIA+, portador do vírus HIV 
e contemporâneo a uma sociedade que posiciona o 
seu corpo (e de tantxs outrxs) num lugar de exceção. 
Inscritos no que o filósofo camaronês Achille Mbembe 
define como o “delírio que a modernidade produziu”3 
(MBEMBE, 2018, p. 12), certos modos de existir fo-
ram marginalizados e/ou condenados por não esta-
rem alinhados aos valores da sociedade moderna. 
Segundo Mbembe, “o pensamento europeu sempre 
tendeu a abordar a identidade não em termos de per-
tencimento mútuo (copertencimento) a um mesmo 
mundo, mas antes na relação do mesmo com o mes-
mo, do surgimento do ser e da sua manifestação em 

1. Mestrando do PPGE FE/Unicamp, Grupo OLHO.

2. Antes da conclusão do documentário, Marlon Riggs faleceu em abril de 1994, 
aos 37 anos, em decorrência da AIDS. 

3. No livro Crítica da razão negra, Mbembe coloca o negro e raça como “figuras 
gêmeas” que constituíram o complexo nuclear do projeto moderno de conheci-
mento e de governo, desde o início do século XVIII.

seu ser primeiro ou, ainda, em seu próprio espelho” 
(MBEMBE, 2018, p. 12). Como consequência dessa 
fixação sobre a própria imagem, a aparição do negro 
para o branco resultou na criação de um ser outro 
que perturbou uma noção de humanidade: 

“Onde quer que apareça o negro desencadeia di-
nâmicas passionais e provoca uma exuberância irra-
cional que invariavelmente abala o próprio sistema 
racional.” (MBEMBE, 2018, p.12-13).

Ser negro, de acordo com esta perspectiva deli-
rante, constituiu uma categoria repulsiva da existên-
cia humana, que afronta as luzes do racionalismo e 
que deveria ser indesejada por todos, inclusive por 
aqueles rotulados e tratados como tal. Como bem 
explica Frantz Fanon, “no mundo branco, o homem 
de cor encontra dificuldades na elaboração de seu 
esquema corporal. O conhecimento do corpo é unica-
mente uma atividade de negação. É um conhecimen-
to em terceira pessoa” (FANON, 2008, p. 129). Este 
domínio ontológico do branco sobre o corpo negro 
fixa este no que o próprio Fanon define como “zona 
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de não-ser”4. Segundo o filósofo e psiquiatra martini-
cano, para salvar o negro desta região árida e estéril, 
a zona de “não-ser”, é preciso que o mesmo se liberte 
da categoria “homem negro” criada pelo branco, pois, 
de acordo com esta, o negro não é, no sentido pleno, 
um homem (FANON, 2008, p. 29).

Como pensar, portanto, uma “zona de ser” do ne-
gro? Quais são as linhas de fuga com relação a esta 
categoria fantasmática5 que originou e materializou 
a existência do negro numa ordem pautada por uma 
versão da história que marginaliza e silencia as vozes 
e os corpos não brancos?

Voltemos ao filme. Logo no início, Marlon Riggs 
trabalha a questão da identidade negra a partir de 
uma construção metafórica que traz sua memória 
afetiva com relação a um prato que sua avó, “Big 
Mama”, preparava nos almoços em família. O gum-
bo, ou gombô, é uma típica refeição do sul dos Esta-
dos Unidos que consiste num cozido preparado com 
uma diversidade de carnes e mariscos. À medida 
que a locução enumera tudo aquilo que pode ser 
adicionado a um gombô, imagens de diversas pes-
soas negras passam a intercalar imagens do prepa-

4. No livro Pele negra, máscaras brancas, Fanon afirma que qualquer ontologia 
se torna irrealizável numa sociedade colonizada, pois, aos olhos do branco, o 
negro praticamente inexiste na perspectiva ontológica. Logo, o que se define 
ontologia não abrange, de fato, a completude da existência humana.

5. No livro Crítica da razão negra, haja vista que raça é um conceito que não se 
sustenta enquanto um fator biológico e genético, Mbembe situa a ideia de raça 
como uma projeção fantasmática ou ideológica.

ro do cozido e a questão é lançada: o que significa 
ser negro? Duas falas de sentidos opostos, porém 
complementares, se destacam nessa passagem. A 
primeira coloca a negrura/negritude como um traço 
identitário definitivo de qualquer pessoa negra, e a 
segunda aponta que ser negro é algo múltiplo e di-
verso. Tomando como base estas duas perspectivas, 
podemos iniciar uma reflexão sobre o ser negro a 
partir de aspectos que remetem a um núcleo comum, 
generalizante, e de aspectos que evidenciem uma 
comunhão de diferenças.

Hegel, ao dividir a África em três partes – Áfri-
ca Setentrional, Egito e a África propriamente dita 
–, subsidiou intelectualmente uma perspectiva que 
situa a África propriamente dita (África subsaaria-
na ou África negra) enquanto uma região que está 
fora da historicidade universal, “uma vez que o ho-
mem na África Negra vive no estado de barbárie 
e selvageria que o impede ainda de fazer parte 
integral da civilização” (HEGEL, apud MUNANGA, 
2015, p. 26). 

Hegel conclui que a África é um mundo histórico não 
desenvolvido, inteiramente preso ao espírito natural e 
por isso mesmo se encontra ainda no começo da histó-
ria universal. E como se encontrava ainda no começo 
da história universal, isto é, da história geral da Huma-
nidade, a África foi rechaçada fora dela. No esquema 
da leitura da evolução da história feita por Hegel, a 
consciência da temporalidade é um dado imediato da 
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consciência. É por conta da dimensão temporal da 
existência humana que Hegel não nega expressamen-
te as sociedades negras da África. Mas, para ele, este 
nível é quase sem valor filosófico, porque a natureza 
orgânica não tem história. (MUNANGA, 2015, p. 26).

O pensamento histórico hegeliano, dominante no 
Ocidente, define a história tanto como um modo de 
ser no mundo quanto a consciência deste modo de 
ser; é o fundamento da própria existência. Logo, des-
locados dessa lógica da apropriação racional, cons-
ciente da história, os povos da África Negra eram en-
carados como povos sem historicidade (MUNANGA, 
2015, p.26).

Ao excluir a África propriamente dita dos domínios 
da história universal, Hegel não apenas deslegitimou 
a experiência e os conhecimentos desta matriz aos 
olhares deste campo do conhecimento, mas também 
condicionou a existência do negro a uma perspectiva 
familiar ao Ocidente. No sentido histórico, para existir 
nesse mundo, o negro deveria adquirir a aptidão de 
ser consciente da história, ou seja, viver no tempo e 
no espaço de acordo com os conceitos do branco. 

De um dia para o outro, os pretos tiveram de se situar 
diante de dois sistemas de referência. Sua metafísica 
ou, menos pretensiosamente, seus costumes e instân-
cias de referência foram abolidos porque estavam em 
contradição com uma civilização que não conheciam e 
que lhes foi imposta (FANON, 2008, p.218).

Em uma série de entrevistas para um programa 
de televisão6, o filósofo francês Gilles Deleuze, ao re-
meter ao comportamento dos animais, conta sobre o 
conceito de território que desenvolveu junto ao tam-
bém filósofo (e francês) Félix Guattari. De acordo com 
Deleuze, o território é um domínio do ter no qual o 
animal se apropria por meio de um conjunto de signos 
que o acomodará e atribuirá sentido ao sistema em 
que vive: “Há bichos que reconhecem seu cônjuge, 
o reconhecem no território, mas não fora”. Guattari, 
ao desenvolver a ideia de territorialidade, afirma que:

Os seres existentes se organizam segundo territórios 
que os delimitam e os articulam aos outros existentes 
e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo 
tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema per-
cebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. 
O território é sinônimo de apropriação, de subjeti-
vação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de 
projetos e representações nos quais vai desembocar, 
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, 
de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, 
culturais, estéticos, cognitivos. (GUATARRI; ROLNIK, 
1996, p. 323).

O pensamento histórico de Hegel pode ser visto 
enquanto a expressão de uma territorialidade da ide-
ologia da supremacia branca sobre a existência do 

6. O L’Abécédaire de Gilles Deleuze é um programa de televisão francês pro-
duzido por Pierre-André Boutang entre 1988-1989. A transcrição traduzida das 
http://www.bibliotecanomade.com/2008/03/arquivo-para-download-o-abecedrio-
de.html.

http://www.bibliotecanomade.com/2008/03/arquivo-para-download-o-abecedrio-de.html
http://www.bibliotecanomade.com/2008/03/arquivo-para-download-o-abecedrio-de.html
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negro. O próprio conceito de historicidade, mais do 
que um conhecimento que, de fato, se debruça sobre 
um objeto de estudo visando entendê-lo, serve como 
um enunciado que legitima o delírio do colonizador, 
legitima o seu espelho do mundo.

Porém, é importante ressaltar que, nesta ques-
tão, a apropriação territorial da existência não é uma 

exclusividade da mentali-
dade colonizadora. Como 
o próprio documentário 
Black is...Black ain’t nos 
mostra, Marlon Riggs, 
homem negro, gay e que 
conviveu com o estigma 
social de ter contraído o 
vírus HIV em plena dé-
cada de 1990, comparti-
lha ao longo do filme as 
dificuldades que teve de 
se encaixar num modelo 
de negritude onde a fi-

gura do “negro macho” – muito simbolizada pelas 
imagens de militantes homens que andavam arma-
dos e com uma expressão facial severa – ocupava 
um lugar de referência. A supervalorização de uma 
masculinidade que ressaltava apenas a virilidade 
do homem negro heterossexual fez de coletivos de 
militância antirracista, como o próprio Partido dos 

Panteras Negras, espaços onde também houve a 
reprodução de discursos e práticas que, muitas ve-
zes, posicionaram as mulheres negras e a comuni-
dade negra LGBTQIA+ nas margens do projeto de 
emancipação do negro. O título do filme, “Preto é... 
Preto não é”, traz uma provocação justamente nes-
se sentido: para além do racismo, estamos atentos 
e sensíveis ao acolhimento da diversidade na qual 
o ser negro está inscrito? Destacando uma fala da 
Prof. bell hooks no documentário:

Parece-me que faríamos bem, enquanto negros, 
se substituíssemos a noção de unidade pela no-
ção de comunhão [...] pois, geralmente, quando os 
negros se veem como unidade há um achatamento 
das diferenças [...].

Chegamos aqui à dimensão da existência negra 
que parte das diferenças, da multiplicidade. Deleuze 
e Guattari, junto ao conceito de território, desenvol-
veram também o conceito de desterritorialização. Na 
mesma série televisiva apontada anteriormente, De-
leuze faz a seguinte afirmação:

A noção com pretensão nova é que não há território 
sem um vetor de saída do território, e não há saída 
do território, ou seja, desterritorialização, sem, ao 
mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em 
outra parte.

Conforme Guattari:
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O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, 
engajar-se em linhas de fuga e até sair de seu curso 
e se destruir. A espécie humana está mergulhada num 
imenso movimento de desterritorialização, no sentido 
de que seus territórios “originais” se desfazem inter-
ruptamente com a divisão social do trabalho, com a 
ação dos deuses universais que ultrapassam os qua-
dros da tribo e da etnia, com os sistemas maquínicos 
que a levam a atravessar, cada vez mais rapidamente, 
as estratificações materiais e mentais. A reterritoriali-
zação consistirá numa tentativa de recomposição de 
um território engajado num processo desterritoriali-
zante. (GUATARRI; ROLNIK, 1996, p. 323)

Podemos afirmar, portanto, que, de acordo com 
o pensamento deleuze-guattariano, a noção de 
território, muito mais existencial do que geográfi-
ca, não se desenvolve partindo de uma origem e 
seguindo um sentido ordenado e definitivo, o que 
o aproximaria do evolucionismo histórico. “O terri-
tório é feito de fragmentos descodificados de todo 
tipo, extraídos dos meios, mas que adquirem a 
partir desse momento um valor de ‘propriedade’” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 218). Este arranjo 
fragmentado, ao mesmo tempo que está sujeito a 
forças (desejos) que visam à fuga da propriedade, o 
fora (zona da experiência), se reinventa, num novo 
arranjo, a partir do caos.

Não estamos nos referindo, portanto, a um terri-
tório unificador e estruturado, que agrega uma co-
munidade ampla por meio de um conjunto de valo-

res comuns, próprio da ideia de nacionalidade, por 
exemplo. Estamos nos referindo a um campo existen-
cial dinâmico, permeado por encontros e abandonos 
agenciados por desejos e enunciados. O território 
cria o agenciamento e este visa descobrir a territoria-
lidade que o envolve para posteriormente agir sobre 
ela (DELEUZE; GUATTARI, 1997). 

Tomemos o dispositivo 
filme como exemplo. O 
documentário parte do de-
sejo do autor, Marlon Rig-
gs, que não é de ordem 
individual, ou seja, não se 
trata de um sujeito e seu 
objeto de desejo, e sim de 
um eco coletivo que aco-
pla e engrena os corpos 
que darão potência a uma 
máquina desejante por 
construir relações de per-
tencimento num mundo 
ainda muito regido pela rejeição às diferenças.

Não há agenciamento maquínico que não seja 
agenciamento social de desejos; não há agencia-
mento social de desejos que não seja agenciamen-
to coletivo de enunciação (DELEUZE; GUATTARI, 
1977). Para que os corpos e as paixões se conectem 
enquanto máquinas desejantes, é preciso que haja 
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um conjunto de códigos e signos capaz de possi-
bilitar a integração das partes da máquina e a co-
municação da máquina com o território, seja para 
reiterá-lo, modificá-lo ou destruí-lo. O filme, enquan-
to uma forma de expressão artístico-comunicacio-
nal que arranja o tempo, o espaço e o significado 
das coisas a partir de uma sintaxe e uma semântica 
própria; constrói o debate opondo tanto vozes que 
aspiram por mudanças como vozes que assentam o 
já estabelecido, mas deixa muito claro seu objetivo 
de compor a máquina que deseja transformações. 
O enunciado faz parte da máquina, ele possibilita 
o funcionamento do conjunto, porém, da mesma 
forma, ele também possibilita a modificação e des-
montagem da máquina; originando novas linhas de 
fuga e novos acoplamentos desejantes (DELEUZE; 
GUATTARI, 1977).

O movimento des(re)territorial da existência pro-
posta por Deleuze e Guattari, sim, nos fornece im-
portantes chaves teóricas para pensar movimentos 
emancipatórios que tragam à tona o debate sobre as 
diferenças, porém, não podemos deixar de lado o fato 
de que, forjados e imersos numa cultura que sempre 
ocupou uma posição hegemônica enquanto produto-
ra de conhecimento, este pensamento, por mais dis-
ruptivo que seja, está inscrito numa cultura conquis-
tadora, que domina amplamente o espírito do mundo 
que conhecemos. Quando pensamos a situação dos 

povos originários de outras matrizes, principalmente 
os colonizados, é fundamental reforçar a importância 
da (re)descoberta de suas origens, nem tanto pela 
demanda em encontrar o início, o começo, mas para 
se entender enquanto uma atualidade manifesta do-
tada de um princípio originário – Arkhé - que inde-
pende do referencial histórico e ontológico do branco 
para existir. Entender que a emancipação do negro 
não remete a uma mera projeção, mas sim a uma 
aptidão que percorre uma ancestralidade e, apesar 
de toda a violência do mundo, vive na existência de 
todo corpo negro. 

A Arkhé africana pode ser dita igbá iwa axé, em iorubá. 
Mas é ritualmente especificada pela palavra axexê, a 
cerimônia em que, por ocasião da morte de um mem-
bro da comunidade, são reverenciados os ancestrais, 
a origem das linhagens. Um poema laudatório (oriki) 
estatui: Mo juba (saúdo e venero) / Gbogbó àsèsè tinu 
ara (a todas as origens do corpo comum) / Bibé lo bi 
wa (nascimento do nascimento que traz a existência). 
Citada pelo pesquisador e fotógrafo Pierre Verger, 
existe, entretanto, outra grafia – ipilesê e isesê – pró-
pria para “aquilo que se encontra, vindo de nossos 
ancestrais, quando chegamos ao mundo: Ipilese enia 
ni a npe isese, isto é, segundo os iorubás, ‘a origem 
de alguém é aquilo que denominamos isese’”. Mas se 
estabelecermos uma analogia entre o grego e o nagô, 
as próprias divindades (orixás) são Arkhai, isto é, prin-
cípios a serem cultuados como theos ou como epítetos 
divinos. (SODRÉ, 2017, p.108).
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No livro Pensar nagô7, o jornalista e sociólogo 
brasileiro Muniz Sodré atribui ao pensamento nagô 
“a recriação e a preservação de uma forma social 
caracterizada por organizações litúrgicas (egbé) ou 
comunidades-terreiros, que se firmaram como polos 
de irradiação de um complexo sistema simbólico, 
continuador de uma tradição de culto a divindades 
ou princípios cosmológicos (orixás) e ancestrais ilus-
tres (egun)” (SODRÉ, 2017, p. 108). Trata-se da re-
constituição daquilo que o autor denomina “soberania 
existencial”, isto é, a reconstrução de uma “zona de 
ser”, de uma experiência que não se pauta apenas 
em ações reativas, mas que rememoram e afirmam 
um passado livre e próprio. 

Portanto, propor uma (re)conexão com a Arkhé afri-
cana não converge exatamente com a busca de uma 
essência do ser negro. A ideia é que esta recuperação 
e reconciliação com uma perspectiva afro, junto à visi-
bilização de Arkhés de outras matrizes, nos permita o 
rompimento definitivo com o pensamento colonial em 
favor de um sistema múltiplo e complexo; que acolha 
os diversos princípios originários, atribuindo a todos 
igual pertencimento (no sentido do direito, não da ex-
periência) a este mundo;  e que se permita transformar 
(e revolucionar) por meio das novas territorialidades, 
das diferenças, que estão sempre porvir. 

7. No livro, o autor define o pensar a partir do complexo simbólico nagô en-
quanto uma perspectiva afro, não negra (uma vez que não implica uma relação 
racial), pois comporta processos inteligíveis apenas à luz da Arkhé africana.
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INTrOduçãO
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três3
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Três5

Falar sobre saberes ancestrais no interior das 
instituições educacionais, tendo-se em vista 
a diversidade de vozes e pensamentos, nem 

sempre esteve no lugar que lhe era de direito. A fal-
ta de pessoas negras e indígenas em universidades 
brasileiras está relacionada à concepção destas ins-
tituições de ensino no Brasil. As universidades foram 
de tardia implementação no país, tendo sido pensa-
das e efetivadas para a escolarização das elites. Nes-
se sentido, devido às características histórico-cultu-
rais do Brasil, a ocupação de espaços educacionais, 
principalmente os destinados ao Ensino Superior, se 
deu majoritariamente por pessoas brancas. Este fato 
contribuiu com a desigualdade na inserção em cursos 
universitários, que se revelava com enormes abismos 

1. Presidente da Rede de Cursinhos Populares e da EDUCAFRO.

2. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico.

3. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Demografia. 

4. No ano de 1970, o quesito raça/cor foi excluído do Censo Demográfico. A 
categoria indígena foi suprimida no Censo Demográfico de 1980 (TABELA 1: 
Distribuição da população ....2010). 

mesmo após a Constituição de 1988, como pode ser 
evidenciado pela Tabela 1 abaixo.

Tabela 1: Distribuição da população de 25+ anos por grupos de 
raça/cor com o Ensino Superior Completo no Brasil de 1960 a 
2010

Raça/Cor 1960 1980 1991 2000 2010

Brancos 1,2 4,9 8,2 9,3 16,6

Pardos 0,1 0,9 1,9 2,2 5,7

Pretos 0 0,4 1,4 2 5,2

Amarelos 1,4 11,6 21,7 24,5 19

Indígenas 0 - 4 1,2 2 4,2

Total 0,8 3,3 5,5 6,4 11,3

Fonte: IBGE (Censos Demográficos 1960-2010). Minnesota Po-
pulation Center. Integrated Public Use Microdata Series, Inter-
national: Version 7.0 [dataset]. Minneapolis, MN: IPUMS, 2018. 
http://doi.org/10.18128/D020.V7.0. 

É a partir desse contexto de desigualdades, aqui 
mostrado desde os anos 1960, mas que tem origem 
na formação do país, que os movimentos negros bra-
sileiros reivindicam há tempos o direito a educação 
como uma de suas principais bandeiras (GOMES, 

http://doi.org/10.18128/D020.V7.0
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2019). Entende-se, aqui, que pessoas podem ser 
construtoras de saberes importantes à sociedade, ou 
seja, intelectuais, mesmo que não sejam considera-
das cultas ou mesmo sem terem ocupado os espaços 
formais de educação. Contudo, também se destaca 
o papel importantíssimo dos espaços sistematizados 
de conhecimento, como as universidades para o nos-
so desenvolvimento enquanto país e nação. Assim, 
pensar a inserção de pessoas negras e indígenas em 
cursos de nível superior traz à tona a discussão não 
apenas sobre representatividade, mas também sobre 
democracia e difusão de saberes.

Este texto tem como objetivo pensar, portanto, 
a inclusão de pessoas negras na Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), tendo-se em vista 
principalmente a adoção da política de cotas adotada 
pela universidade para ingresso a partir do ano de 
2019. Dessa forma, o objetivo principal deste traba-
lho é esboçar como a Unicamp se modificou quando 
da discussão e da implementação das cotas étnico-
raciais para ingresso nos cursos de graduação da 
instituição. A contribuição aqui trazida versa sobre 
as potencialidades e os desafios estabelecidos pela 
implementação das cotas no vestibular, para além da 
discussão latente sobre expansão de acesso ao ensi-
no formal, democracia e as relações étnico-raciais no 
Brasil. Evidenciamos, portanto, que as cotas permiti-
ram maior inserção de pessoas negras na Unicamp. 

Diferentemente as a políticas de bonificação que es-
teve ligada a variações importantes ao decorrer do 
tempo (VENTURINI; FERES JÚNIOR, 2016). Contu-
do, ressaltamos a importância do acompanhamento 
e da expansão das políticas de ação afirmativa para 
âmbitos que envolvem a permanência, conclusão e a 
própria produção de saberes dentro da universidade.

O texto está organizado em cinco sessões. A pri-
meira é esta introdução, a segunda diz respeito à dis-
cussão sobre universidades públicas, democracia e 
relações raciais no Brasil. O terceiro bloco discute a 
implementação de ações afirmativas, focando-se nas 
cotas étnico-raciais em universidades públicas em 
todo o Brasil, enquanto o quarto bloco se foca na im-
plementação da política na Unicamp. Por fim, tem-se 
uma curta sessão de conclusão.

Os desAfIOs dA uNIversIdAde 
PúBlICA e A quesTãO NegrA NO 
BrAsIl

As universidades públicas devem estar voltadas 
para a solução dos problemas fundamentais da so-
ciedade brasileira (SAMPAIO JR., 2010). Trata-se de 
que as universidades públicas estejam diretamente 
envolvidas com a negação e a superação do status 
quo e com a alteração do Brasil na posição através 
da qual sua sociedade nacional participa da civiliza-
ção ocidental (FERNANDES, 2010).
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No caso brasileiro, histórica e estruturalmente di-
zendo, a participação de sua sociedade na civilização 
ocidental se dá através de uma posição dependente, 
que não altera suas estruturas e dinamismos pela 
simples manifestação do crescimento econômico e 
da mudança sociocultural progressiva – fatores de 
modernização (FERNANDES, 2010). Mesmo com 
a intensificação desses fatores de modernização 
dependente, a sociedade brasileira acaba por não 
alterar dois de seus fundamentais problemas histó-
rico-sociais: as enormes desigualdades sociais no 
regime de classes (e, nisso, os próprios padrões de 
desigualdades raciais e de relações raciais nele ins-
critos) e a subordinação da vida nacional aos ditames 
da acumulação do capital internacional. Com isso, o 
crescimento econômico e a mudança sociocultural 
progressiva acabam se transformando em requisitos 
para que a sociedade brasileira se mantenha numa 
posição dependente e subdesenvolvida em um mun-
do em mudança social. Com efeito, tais requisitos 
criam as condições objetivas e subjetivas para que 
a sociedade brasileira se adéque às transformações 
em curso e às estruturas econômicas e de poder no 
plano internacional, sem alterar sua posição depen-
dente e subdesenvolvida (FERNANDES, 2010).

Os desafios do pensamento crítico brasileiro são 
entender como solucionar definitivamente tal po-
sição, isto é, enfrentando a “dupla articulação” que 

enquadra o povo brasileiro em condições de vida 
desumanas, marcadas sobretudo pelas enormes de-
sigualdades sociais no regime de classes e pela su-
bordinação nacional aos ditames da acumulação do 
capital internacional (SAMPAIO JR., 2010). As uni-
versidades públicas devem se inserir neste “contex-
to” crítico e acumular, dentro de sua vida institucional 
e política, suficiente conhecimento teórico nas mais 
diversas áreas para orientar as ações dos indivíduos 
a fim de enfrentar os fundamentais problemas bra-
sileiros. Assim, as universidades públicas assumem, 
desde o momento em que se coloca a negação e a 
superação do subdesenvolvimento e da dependência 
externa, funções de transição que possuem caráter 
revolucionário, auxiliando no ajuste e na orientação 
do tipo de revolução que é intrínseco ao desenvolvi-
mento do país (FERNANDES, 2010).

A questão do negro na sociedade de capitalismo 
dependente está diretamente associada ao acúmulo 
de conhecimento teórico-crítico, capaz de orientar e 
impulsionar as ações dos indivíduos às transforma-
ções de grande envergadura na sociedade brasileira. 
Para os intelectuais críticos no Brasil, por exemplo, a 
questão é fundamentalmente o problema democrático 
da nação e, nisso, da integração do negro na forma-
ção nacional. Trata-se de examinar quais as possibi-
lidades de os processos históricos, sociais, políticos, 
jurídicos, econômicos e culturais dentro dos limites 
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do desenvolvimento do capitalismo dependente se-
rem responsáveis com que os indivíduos negros go-
zem plenamente de seus direitos formais e reais de 
cidadãos. Mais especificamente, esta questão está 
em torno da observação de maneira mais ou menos 
sistemática das particularidades históricas e subjeti-
vas do padrão de vida da população negra enquan-
to fatores de desequilíbrio integrativo da sociedade 
moderna e suas funções para a organização e fun-
cionamento do padrão de acumulação e dominação 
burguesa no Brasil (ALMEIDA, 2021). Intérprete do 
Brasil, Clóvis Moura sintetizou a questão da seguin-
te forma:

[...] o negro ex-escravo [...] foi barrado por uma série 
de mecanismos reguladores da sociedade de capita-
lismo dependente que surgiu e o alijou quase comple-
tamente do mercado de trabalho e das oportunidades 
de se afirmar em nível de igualdade com aqueles seto-
res que já se haviam afirmado social e economicamen-
te antes dele ou que foram posteriormente protegidos 
por uma série de medidas que visa inferiorizá-lo como 
cidadão. Até hoje essa defasagem traumática conti-
nua. Saído da escravidão, o ex-escravo não foi, ainda, 
incorporado definitivamente como cidadão à socieda-
de brasileira. (Moura, 1983, p. 139). 

O negro entra em cena nas universidades públi-
cas podendo se contrapor à ideologia da “democracia 
racial”, e, ao mesmo tempo, podendo ser vanguar-
da das transformações históricas necessárias para 

irmos realmente de encontro à democracia racial e 
à construção nacional. Por sua experiência prática e 
teórica, o negro pode contribuir para que possamos 
enfrentar o problema das especificidades da domina-
ção burguesa e seu caráter antinacional, antidemo-
crático e mesmo estruturalmente racista; o problema 
urbano e seu caráter racialmente estruturado; o pro-
blema agrário e suas especificidades antipopulares e 
antirraciais; o problema do desemprego estrutural e 
seu caráter racialmente organizado. Enfim, o negro 
entra em cena nas universidades públicas para que 
possamos avançar em um real projeto nacional e de-
mocrático, que supere definitivamente as estruturas e 
dinamismos da economia e da sociedade de capita-
lismo dependente.

Além disso, pelos próprios limites estruturais em 
que as cotas raciais estão inseridas 6, a ampliação da 
participação dos negros nas universidades públicas 
deve ser uma mediação a um conjunto de transfor-
mações econômicas e sociais que tenha o socialis-
mo como horizonte. Elas mudam, em certa medida, 
a rígida hierarquia no ingresso nas universidades pú-
blicas. Contudo, os avanços que envolvem as cotas 

6. Estes limites se impõem, no campo da política de cotas, no não cumprimento 
do percentual estabelecido pela Lei 12.711/2012 (SANTOS, 2018). No campo da 
política de cotas raciais, na não efetivação da permanência e nas dificuldades 
de transição entre a conclusão do ensino superior ao mercado de trabalho de 
capitalismo dependente (JESUS, 2019). A vida institucional como um todo, que 
carrega fortes heranças da ditadura militar e do regime colonial, se combina 
às debilidades econômicas e sociais do Brasil. Por aí se veem as raízes do 
problema.
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raciais não podem ser pensados isoladamente, ou, 
tampouco, devemos nos contentar com eles. Trata-se 
de incorporar às avaliações e balanços políticos as 
particularidades históricas do nosso regime burguês. 
Aqui, reside as raízes dos limites e tensões existen-
tes na política de cotas raciais, sendo associadas ao 
padrão de acumulação e de dominação burguesa no 
Brasil. E quando dizemos “dominação burguesa”, di-
zemos, ao mesmo tempo, “dominação das classes 
burguesas brancas”. A superação definitiva deste pa-
drão de acumulação e dominação burguesa de capi-
talismo dependente se torna necessária quando ele 
impede ou ameaça a consolidação do negro na uni-
versidade pública; ou quando este padrão impede ou 
ameaça todos os direitos sociais, cívicos e políticos 
da população negra.

As reivindicações políticas para as cotas raciais 
nas universidades públicas, ainda que sejam antigas, 
tornaram-se uma estratégia mais pungente com o 
processo de construção da “Nova República”.

O PrINCíPIO de COTAs  
ÉTNICO-rACIAIs NAs uNIversIdA-
DES: HISTóRIA E ESTADO DA ARTE

A ideia de implementação de ações afirmativas 
não é originária em políticas implementadas no ensi-
no superior e muito menos tem sua origem em terras 
estadunidenses, como se pode imaginar. A primeira 
implementação desse tipo de política se deu no go-
verno indiano, a partir da tentativa de diminuição das 
desigualdades instauradas pelo sistema de castas 
no país (DOMINGUES, 2005; OLIVEN, 2007). Ações 
afirmativas podem ser políticas desenhadas de diver-
sas maneiras. Contudo, em comum elas têm como 
objetivo retificar desigualdades sofridas por um grupo 
de pessoas devido a discriminação sistemática que 
tenha acontecido ou que ainda esteja em ação (BER-
NARDINO, 2002, p. 256). No Brasil, a implementação 
das cotas étnico-raciais nas universidades teve como 
um dos agentes principais os movimentos negros do 
país. Foi durante o mandato do ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, por volta dos anos 1990, 
que questões ligadas às desigualdades sociais e o 
racismo foram reconhecidos publicamente pelo go-
verno brasileiro (LIMA, 2010; LIMA; RAMOS, 2017). 
O reconhecimento foi posterior à atuação e à pressão 
desferida por diversos movimentos sociais à época. 
Nesse sentido, o Programa Nacional de Direitos Hu-
manos (1996) foi elaborado como resposta (REZEN-
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DE, 2005). Tal programa anunciava as ações afirmati-
vas como forma de corrigir desigualdades, entretanto, 
sem estipular formas de implementação ou desenhos 
para as mesmas (SANTOS, 2014).

Com relação ao ensino superior e à implemen-
tação de reserva de vagas (cotas), enquanto instru-
mento de ação afirmativa, a primeira universidade a 
adotar a política foi a Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ), a partir da aprovação da Lei nº 
3.708 de 9 de novembro de 2001, aprovada no Esta-
do do Rio de Janeiro (MOEHLECKE, 2002). A deter-
minação foi adotar cotas no vestibular da UERJ para 
todos os cursos de graduação. 

Nos anos que se sucederam, discussões intensas 
foram estabelecidas e outras Instituições de Ensino 
Superior (IES) foram discutindo, construindo e imple-
mentando diversos desenhos referentes às cotas e 
ações afirmativas. Assim, grupos como quilombolas, 
filhos de agricultores familiares, mulheres, membros 
de assentamentos florestais, entre outros grupos so-
ciais, foram inseridos nas referidas políticas (CARVA-
LHO, 2016). 

Foi somente em 2012 que uma lei federal foi apro-
vada instituindo o desenho apresentado pela chama-
da lei de cotas (Lei nº 12711/2012). Ficou, portanto, 
estabelecida a reserva de 50% das vagas para alu-
nos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas 
públicas, observada a reserva de 25% total de vagas 

para pessoas com renda familiar per capita abaixo de 
1,5 salário mínimo e, finalmente, observada dentro 
das vagas reservadas para cotistas a proporção de 
pretos, pardos e indígenas em cada Unidade da Fe-
deração (UF). Adicionalmente, em 2016 foi aprovada 
a obrigatoriedade da observação entre as vagas re-
servadas da proporção de Pessoas com Deficiência 
(PcD) em cada UF, juntamente aos critérios já elen-
cados. As estatísticas a serem observadas devem ser 
sempre referentes aos dados do Censo Demográfico 
mais recente com dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cabe, contudo, destacar que, mesmo após a de-
claração de constitucionalidade das políticas de cotas 
declarada em 2012, a discussão social e até mesmo 
negação à sua implementação não cessaram. Apesar 
da adesão de IES federais, muitas instituições esta-
duais ou municipais não aderiram, por vezes, nem ao 
desenho nem às cotas propriamente ditas. Entre os 
argumentos contrários estavam a ideia de universa-
lidade em detrimento de focalização em políticas pú-
blicas, uma suposta preocupação com a qualidade do 
ensino, entre outros apontamentos.
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A ImPlemeNTAçãO dAs COTAs 
RACIAIS NA UNICAMP:  
CONTrIBuIções NA luTA PelO  
reCONheCImeNTO de sABeres

A luta pela implementação das cotas no vestibular 
da Universidade Estadual de Campinas se inicia an-
tes do reconhecimento institucional da necessidade 
das mesmas, portanto, antes de qualquer aprova-
ção nesse sentido referente ao ingresso em cursos 
de graduação. A despeito da citação exata de datas 
sobre o surgimento desta discussão na referida uni-
versidade, este texto prioriza a ideia de construção 
coletiva de luta e debate engajado, tendo como pro-
tagonistas pessoas, inclusive, presentes no conjunto 
desta obra e que ajudaram e ajudam a construção 
diária de um ambiente universitário mais saudável. 
Contudo nos cabe a seguir o apontamento de alguns 
marcos importantes. Em 2012 houve na Unicamp a 
formação da Frente Pró-Cotas (FPC) e o estabeleci-
mento do Núcleo de Consciência Negra (NCN), o que 
potencializou na universidade debates e questiona-
mentos sobre a presença de pessoas diversas dentro 
de tal instituição pública. É certo que, antes mesmo 
do período referido, discussões já eram implementa-
das7. Silva (2016) relata que a aprovação das cotas 

7. Mário Augusto Medeiros Silva (2016) relata a existência do Núcleo de Estudos 
Negros (NEN) entre 2005 e 2006, anterior, portanto, à criação do Núcleo de 
Consciência Negra da Unicamp.

na Unicamp se deu inicialmente a partir da pós-gra-
duação do Instituto de Filosofia e Ciências Humana 
(IFCH). Tendo sido identificada a baixa presença de 
pessoas com deficiência, negras e indígenas, iniciou-
se uma mobilização em prol da implementação de 
ações afirmativas nos programas de pós-graduação 
do instituto, que à época eram oito. Mesmo com o 
desconhecimento da administração central sobre tal 
engajamento, a política foi adotada tendo-se em vista 
a autonomia de cada programa em determinar suas 
políticas de ingresso. Em 2015, cinco dos oito progra-
mas de pós-graduação do Instituto adotaram e efeti-
varam a seleção por meio das cotas étnicos-raciais8.

Com a aprovação da política de ação afirmativa 
para pessoas negras e indígenas, outros programas 
de pós-graduação foram sendo pressionados por 
discentes e docentes, implementando debates e de-
monstrando algum interesse na implementação da 
política em seus programas. Atualmente contam com 
a política de cotas programas de pós-graduação para 
além dos oito programas do IFCH, os programas de 
Desenvolvimento Econômico e Teoria Econômica (do 
Instituto de Economia – IE), Mestrado e Doutorado 
em Educação e Mestrado Profissional em Educação 
Escolar (Faculdade de Educação – FE)9, Programa 

8. Não houve a implementação de cotas para pessoas com deficiência a época.

9. Na Faculdade de Educação atualmente estão sendo reservadas vagas 
para pessoas com deficiência, indígenas, pessoas transgêneros e autode-
clarados(as) negros(as), pretos(as) e pardos(as). Informação disponível em:  
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de Pós-Graduação em Artes da Cena10 (Instituto de 
Artes – IA), Programas de Pós-graduação em Lin-
guística, em Linguística Aplicada, em Teoria e His-
tória Literária e em Divulgação Científica e Cultural 
(Instituto de Estudos da Linguagem – IEL).

Na graduação, a política de cotas passou por um 
processo que envolveu uma das maiores greves es-

tudantis da universidade, au-
diências públicas para a dis-
cussão do tema, aprovação do 
princípio das cotas, constituição 
de um Grupo de Trabalho (GT) 
para a elaboração de propostas 
e, finalmente, a apreciação de 
uma proposta-síntese entre os 
institutos e unidades que com-
põem a Unicamp. A proposta 
aprovada estabelecia a reserva 
de 25% das vagas disponibiliza-
das em 2019 e posterior reava-

liação para que se obtivesse a meta de alunos pretos 
e pardos ingressantes, que era da ordem de 37,2% 
(correspondente ao percentual da população negra 
residente no Estado de São Paulo, segundo o Censo 
Demográfico de 2010).

https://www.fe.unicamp.br/ensino/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado-em-e-
ducacao/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-em. Acesso em: 8 ago. 2020.

10. Ver mais em: https://www.iar.unicamp.br/content/204/. Acesso em: 8 ago. 
2020.

Podemos observar no gráfico abaixo as mudan-
ças da composição dos discentes da graduação da 
universidade diante do quesito captado pela Comis-
são Permanente para os Vestibulares (COMVEST) de 
raça ou cor declarada.

Gráfico 1: Identificação racial de estudantes ingressante na 
Unicamp entre 2003 e 2020 (em %)

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comvest.

O que se observa  (Gráfico 1) é a prevalência de 
estudantes brancos em todos os anos desde o iní-
cio da captação do quesito pela instituição. Entre-
tanto, uma mudança importante pode ser percebida 
especialmente no ano de 2019, ano de ingresso dos 
primeiros estudantes cotistas. Com relação aos in-
dígenas, como os números são ainda diminutos em 
relação ao todo, embora crescentes, resolvemos des-
tacar, evidenciando os números absolutos referentes 
aos diversos grupos de pertencimento de raça/cor.

https://www.fe.unicamp.br/ensino/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado-em-educacao/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-em
https://www.fe.unicamp.br/ensino/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado-em-educacao/processo-seletivo-mestrado-e-doutorado-em
https://www.iar.unicamp.br/content/204/
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Tabela 2: Raça ou cor declarada dos alunos ingressantes na 
Unicamp entre 2003 e 2020

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comvest.

A Tabela 2 nos mostra o número absoluto de in-
gressantes em cada categoria declarada. Assim, 
cabe ressaltar as disparidades encontradas na com-
posição étnico-racial na Unicamp desde meados dos 
anos 2000. Percebe-se que, durante o período apre-
sentado, há um aumento de cerca de 500 pessoas 
ingressantes entre 2003 e 2020 em termos gerais. 
Para além disso, é possível identificar um aumento 
expressivo no número de pessoas pretas e pardas 
ingressantes em cursos de graduação nesta universi-
dade. Outro fator interessante a ser destacado é um 
aumento no número de pessoas indígenas ingressan-
tes. Assim, a evolução das estatísticas demonstra a 
necessidade e as consequências para o ingresso per-
passado por políticas de ação afirmativa em um país 

estruturado pelo racismo. Destaca-se que as cotas no 
contexto das universidades são um dos mecanismos 
mais eficazes na inclusão da população negra, ten-
do-se em vista que ações afirmativas de bonificação 
existentes anteriormente, como o PAAIS, não deram 
conta de incluir de forma igualitária alunos pretos e 
pardos nos cursos de graduação da Unicamp.

Nesse sentido, cabe a este texto ressaltar o papel 
principal exercido por alunos, professores, funcioná-
rios e comunidade antirracista, que, juntos, travaram 
a luta pelas cotas não apenas nesta, mas em univer-
sidades espalhadas por todos o país e que, assim, 
reivindicaram não apenas os saberes por eles cons-
truídos e estabelecidos, mas também o conhecimen-
to estruturado por nossos ancestrais, pela juventude 
que aí está e pela que está por vir, nos brindando 
com cenas tão bonitas e intensas em que o presente 
é construído pela potência do trabalho articulado en-
tre aqueles que vieram antes de nós, os que seguem 
atuantes na luta e aqueles que aprendendo seguem 
fazendo em conjunto.

CONsIderAções fINAIs
Este trabalho tem o intuito de construir contribui-

ção para a memória e análise da política de cotas 
adotada pela Unicamp. Nele foram apresentados 
elementos teóricos e metodológicos para a análise 
da inserção de novos rostos, que dão cor e vida ao 
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ambiente institucional universitário. O aumento da 
população negra na universidade contribui para um 
primeiro passo para seguirmos na organização de 
uma democracia no Brasil, em pelo menos dois as-
pectos. Em um primeiro aspecto, o aumento contribui 
para o avanço do debate teórico e político sobre o 
negro no desenvolvimento do capitalismo dependen-
te. Em um segundo aspecto, as cotas raciais mudam, 
em certa medida, a rígida hierarquia racial no ingres-
so da universidade pública, ainda que mantendo as 
desigualdades raciais no ingresso. Para além disso, 
elementos fundamentais para o reconhecimento de 
saberes outros são necessários. Isso se vincula à ur-
gência de sua inclusão em pautas que popularizem 
a universidade, isto é, que visem realmente à demo-
cratização da universidade. Portanto, incluir debates 
sobre as raízes dos limites na universidade pública 
associados tanto à sua vida institucional de origem 
colonial quanto ao padrão de acumulação e domina-
ção burguesa no Brasil se torna assunto urgente a 
ser enfrentado. 
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reTrATOs sOBre A luTA PelA 
APrOvAçãO dAs COTAs NA uNICAmP11

Figura 1: Cartaz de apoio à implementação das cotas na Unicamp

Fonte: Acervo: Rafa Kennedy

Figura 2: Dia 30 de maio de 2017: Votação no Consu do princípio 
de cotas. Manifestação a favor da política em frente à Reitoria

11. Todas as fotos são de Rafa Kennedy.
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Figura 4: Encontro de gerações em 
comemoração à aprovação das co-
tas na graduação

Figura 3: Saída dos representantes estudantis, da classe de trabalhadores e 
professores da Unicamp após aprovação das cotas no Conselho Universitário
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INTrOduçãO 
Um1 
Dois2 
Três3

O trabalho que apresentamos é uma proposta 
de explicitar alguns aspectos de como os 
saberes ancestrais africanos e afro-brasi-

leiro perpassam nossas vivências e evidenciam nos 
processos de vida, trabalho e pesquisa um somató-
rio de ações que garantem a nossa sobrevivência e 
ao mesmo tempo demanda a busca por garantia de 
direitos, faz denúncia permanente do racismo, das 
desigualdades e traz uma concepção de educação 
que garanta a ampliação de possibilidades de enten-
dimento desses saberes imprescindíveis.

1. Agbá do Mocambo APNs Nzinga Afrobrasil do Coletivo Mãos Negras de Pre-
sidente Prudente/SP, doutoranda no Programa de Pós-graduação da Faculdade 
de Educação/Unicamp, membro do DIS (Grupo de Pesquisa Diferenças e Sub-
jetividades em Educação).

2. Bibliotecária e mestra em Ciência da Informação, diretora técnica de serviços 
da Biblioteca Prof. Joel Martins da Faculdade de Educação/Unicamp.

3. Professor de matemática da Rede Municipal de Campinas, membro fundador 
do Coneppa (Coletivo Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades), dou-
torando no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação/Unicamp 
pelo Gepec (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada), editor 
do Informafricativo, membro da ABPN (Associação Brasileira de Pesquisadores 
Negros e Negras).

A organização do texto é a busca de um processo 
para evidenciar, a partir destas experiências, aspec-
tos teórico-práticos que viabilizem a ampliação dos 
saberes e conhecimentos que circulam e são apren-
didos na universidade.

A primeira experiência relata um pouco do pro-
cesso de um lugar de vida plena: o Mocambo APNs 
Nzinga Afrobrasil, na cidade de Presidente Prudente 
(SP), na voz de sua Agbá (mais velha), onde a arte, 
a educação e a cultura estão constituindo-se em uma 
experiência afrocentrada, com a busca por raízes que 
estão fincadas lá no Egito Antigo, mesmo que estas 
experiências tenham sido transportadas através do 
Atlântico em corpos negros de diferentes grupos ét-
nicos africanos.

Na segunda experiência, evidenciam-se o diálogo 
e proposição de práticas pedagógicas escolares que 
tenham no seu cotidiano a busca elaborada, siste-
matizada e vivenciada por estudantes, professores 
e comunidade escolar na cidade de Campinas, que 
são atravessadas por uma dissertação de mestrado 
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e um doutoramento no Gepec (Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Educação Continuada) – Unicamp, em 
que ambos dialogam com/na academia a importância 
e o processo vivenciado.

A terceira experiência conversa com um espa-
ço importantíssimo da Faculdade de Educação da 
Unicamp na voz de sua atual diretora, Simone Lu-
cas Gonçalves de Oliveira, que está se constituindo 
como profissional de uma área mais ampla das rela-
ções raciais, em condições de avaliar as presenças 
díspares entre a literatura da branquitude, totalmente 
estabelecida e validada no espaço institucional, e a 
chegada da negritude, que fura bloqueios seculares 
para usufruir ao menos o mesmo espaço que a bran-
quitude já possui.

PARTE 1

A CONsTITuIçãO dA eduCAçãO 
AFROCENTRADA: MOCAMBO NZINGA 

Durante alguns anos fui presa de cegueira em 
relação aos medicamentos que aprendi na minha 
infância de menina preta da zona urbano-rural. Estu-
dei na escolinha do Fundo do Frei até que os planos 
das escolas-novistas chegaram à cidade e fizeram 
uma enorme caixa de cimento com várias outras cai-
xas de cimento pra prender a gente dentro e enfiar 
conteúdos de todo tipo, inclusive alguns muito úteis. 

Tive vários professores comunistas, que eu amei de 
paixão, mesmo não sabendo o que era comunismo 
na época.

As coisas mais úteis aprendi nas lavouras de café, 
trabalhando na roça e ajudando na criação de ani-
mais do quintal, cujo limite era dado pelas patas dos 
bichos e a cachorrada da vizinhança. Assim, minha 
mãe, católica praticante, evitava ao máximo me levar 
na benzedeira, mas não tinha jeito. Quando os espíri-
tos dos mortos decidiam ocupar a casa e nossa vida 
sem trégua, ela se rendia e me levava em uma delas. 
O quintal da benzedeira recebia mudas de ervas me-
dicinais e de plantas alimentícias.

Foi olhando o quintal dela, o nosso e o de outras 
mulheres da vizinhança que aprendi que o de comer 
e o de beber são fundamentais para uma vida afro-
centrada.  No Mocambo Nzinga nós temos várias 
plantas de comer e de produzir bebidas. Também te-
mos remédios, plantas da tradição para limpeza do 
corpo e do espírito. Quando o aprendizado conseguiu 
adentrar todas as fibras do ser, é possível planejar 
e é possível esperar. O feito assim, da maneira que 
deve ser feito, equalizado no ato da espera, no plane-
jamento do fazer e na execução do fato significativo. 
Está estabelecido, sankafou.

O de comer e o de beber estão nos princípios para 
uma vida bacana quando se pensa nas práticas inte-
gradas para a saúde afrocentrada. Estas bases são 
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necessárias para pensarmos em um jeito de viver os 
saberes ancestrais que são a base para as pedago-
gias pretas, esteios para a vida na diáspora. Estes 
saberes estão no fazer cotidiano, ainda que em al-
guns momentos sejam foco de uma transmissão or-
ganizada, como uma oficina, um curso.

O nosso desa-
fio para discutir 
os saberes an-
cestrais está no 
excesso de ma-
teriais para com-
por a base das 
leituras, exem-
plos variados de 
escrev ivências, 
que adquirem um 
profundo sentido 
se estiverem sen-
do vividas. Então me dispus a traçar algumas linhas, 
que podem servir de disparadoras para conversas fu-
turas, mas que também reorganizam nossa experiên-
cia aqui no Mocambo Nzinga e que conversam com 
várias pessoas na universidade.

Como o diálogo com o artigo “Racismo, violência 
psicológica: potencial causador de transtornos pós-
traumático” da professora Geranilde Costa e Silva, da 
Unilab – Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-brasileira (Redenção – Ceará), cujo tó-
pico inicial é “Do contexto de criação da Pretagogia”, 
que teve lugar em uma área de remanescentes de qui-
lombolas do Ceará, em um curso de especialização 
em História e Cultura Africanas e afrodescendentes.

Assim, Costa e Silva (2019) apontou que a edu-
cação antirracista 
necessita ser de-
colonial; ter uma 
abordagem de 
pesqu isa- in te r -
venção por meio 
de uma análise 
institucional; re-
conhecer o lugar 
histórica e so-
cialmente atribu-
ído aos “negres”; 
apresentar e pro-

duzir elementos de uma educação de boa ética com 
referendo histórico; compreender a negritude como 
signo e significado proveniente de África e descons-
truindo a falácia da democracia racial. Além disso, 
todo o arcabouço filosófico deve estar coadunado 
com a cosmovisão africana, que não prescinde da an-
cestralidade, nem do conceito de território (incluindo 
os territórios não palpáveis do “invisível”), da tradição 
oral; do corpo, corporeidades presentes, do passado 
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e do futuro e da religiosidade de matriz afrocentrada, 
onde a Terra, suas atmosferas, plantas, seres vege-
tais, animais e minerais compõem o que somos, o 
que fomos e o que iremos ser (COSTA E SILVA, 2019, 
p. 90-91).

O passado africano, inclusive a travessia nos na-
vios negreiros (ou tumbeiros), está dentro da gente, 

mas, como faz muitos 
séculos que fomos de-
senraizados de nossos 
lugares de origem, a 
gente esquece e há uma 
confusão psicológica de 
perda da nossa linha 
evolutiva. Eu chamo 
este processo de “iden-
tidades esfaceladas”, em 
contraposição aos mitos 
e simbologias ocidentais 
que não consideram a 

violência pós-traumática do processo escravizatório.
Desta maneira, é a partir do que já construímos 

na diáspora, com base no conhecimento de nossos 
ancestrais africanos e da diáspora, que a Pretagogia 
e seu processo de base – a afrocentricidade –, que 
nossa formação está acontecendo.

A origem kemética da afrocentricidade “surgiu no 
início da década de 1980”, como lembra Ama Maza-

ma (2009, p. 111), com livro de Molefi Kete Asante, 
professor titular da Universidade de Temple, da Fila-
délfia, nos EUA. No Brasil, a Frente Negra Brasileira 
desempenhou um importante papel na valorização 
da negritude com um formato de integração nacional, 
valores patrióticos de respeito às leis e desenvolvi-
mento da cultura negra para negros que quisessem 
estudar para então “alcançar o sucesso”, até que a 
ditadura os alcançasse e o “racismo à brasileira” im-
pusesse um tratamento mais radical ao Movimento 
Negro como sujeito. 

Nas universidades brasileiras, que deveriam aco-
lher as demandas do Movimento Negro e respeitar as 
origens negras de todo o conhecimento roubado do 
legado africano, a branquitude encontrou formas ve-
ladas e por vezes descaradas de negar estas origens 
e foram empurrando para os porões do conhecimento 
Cheikh Anta Diop, Maya Angelou, Clovis Moura, Du 
Bois, bell hooks, Nilma Lino Gomes, Beatriz Nasci-
mento e incontáveis pensadores negros.

Por isso, quando vamos introduzir a Pretagogia 
a partir dos saberes ancestrais afrocentrados, é 
necessário abrir este leque de possibilidades para 
enegrecer o conhecimento que temos. Daí o uso do 
termo afrocentricidade, que não significa somente 
as várias formas de atuações de inspiração afro, 
mas tendo um núcleo central nos estudos e práti-
cas. “Estou fundamentalmente comprometido com a 
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noção de que os ‘africanes’ são agentes em termos 
econômicos, culturais, políticos e sociais” (ASANTE, 
2009, p. 95).

Citando Danjuma Sinue Modupe, Asante relacio-
na que a afrocentricidade é constituída da vontade 
cognitiva comunal, do desenvolvimento africano, da 
matriz de consciência, da libertação psíquica, do res-
gate cultural, africanidade, personalismo africano, 
práxis afrocêntrica, estrutura conceitual afrocêntrica, 
integridade da estrutura, causa, efeito, mitigação, 
construtos teóricos, distinções críticas teóricas, glúon 
estrutural, consciência vitoriosa e perspectiva afro-
cêntrica, constituintes das características mínimas 
para que uma proposta possa viabilizar-se como sen-
do da afrocentricidade (ASANTE, 2009, p. 96).

A física quântica tem sido perseguida como uma 
ciência capaz de colaborar na evolução dos proces-
sos antirracistas e na reconstituição das identidades 
negras esfaceladas pelo processo escravocrata. Pre-
cisaram até inventar foguetes e ideias de outros luga-
res para ir embora, caso consigam destruir o planeta 
com tanta barbárie e poluição, com medo das muitas 
guerras que travam com os povos seus irmãos, acre-
ditando piamente que somos “os inimigos” e que só 
com armas poderosas e potencialmente destrutivas 
podem nos dominar. O negrume da pele constitui-se 
em um aglomerado de ameaças que a todo custo pre-
cisa ser eliminado e isto não aconteceu devido aos 

processos de resistência 
negra que se espraiam 
nas ciências influencia-
doras dos saberes ances-
trais que atuam o tempo 
inteiro no cotidiano.

Marcus Mosiah Garvey 
(2017) escreveu o livro Procure por mim na tempes-
tade talvez intuindo que os raios revigorantes da Ter-
ra podem elevar os átomos em partículas de glúons, 
que, captadas por um amor e respeito à natureza de 
Iansã, coletam através de Onilé, as energias neces-
sárias para recompor o corpo, a mente e o espírito 
de negres para a luta. Ele completa o título do livro: 
“De pé, raça poderosa!”. Iansã, na mitologia nagô, é a 
senhora dos ventos, tempestades e dos raios; Onilé é 
a orisá da Terra, a quem Olodumaré deixou o governo 
da Terra, quando retornou para o Orum Ayê.

PArTe 2

sABeres ANCesTrAIs e A INsTITu-
CIONALIZAÇÃO DE DEMANDAS 
dO mOvImeNTO NegrO

Para pensar sobre os saberes ancestrais, este 
texto traz algumas referências que dialogam com a 
educação, o enfrentamento do racismo, das desigual-
dades sociais, ampliando um processo de avanços 
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que construiu a legislação sobre o ensino de histó-
ria e cultura africana e afro-brasileira, destacando as 
contribuições da Nilma Lino Gomes, na perspectiva 
de um movimento negro educador, a Petronilha Bea-
triz Gonçalves e Silva – Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, a publicação Africanidades, afrodescen-
dência e educação, organizado por Lucinéia Crispim 
Pinho Micaela et al., a dissertação de mestrado De 
docência e militância: a formação de educadores ét-
nicos num programa da Secretaria Municipal de Cam-
pinas – 2003 a 2007 e o Informafricativo, publicação 
que sistematiza o processo de construção da imple-
mentação dos saberes ancestrais em cumprimento à 
Lei 10639/03.

Partimos do pressuposto de que o Movimento Negro en-
quanto forma de organização política e pressão social 
– não sem conflitos e contradições – tem se constituído 
como um dos principais, mediadores entre a comunida-
de negra, o Estado, a sociedade, a escola básica e a 
universidade. Ele organiza e sistematiza saberes espe-
cíficos construídos pela população negra ao longo da 
sua existência social, cultural, política e coletiva.
Os projetos, os currículos e as políticas educacionais 
têm dificuldade de reconhecer esses e outros saberes 
produzidos pelos movimentos sociais, pelos setores 
populares e pelos grupos sociais não hegemônicos. 
No contexto atual da educação, regulada pelo merca-
do e pela racionalidade científico-instrumental, esses 
saberes foram transformados em não existência, ou 

seja, em ausências. 
(GOMES, 2018, p. 
42-43).

Na tensão e compre-
ensão de um processo 
histórico de lutas, no ano 
de 2002 é construída na cidade de Campinas uma 
proposta de trabalho e formação continuada, evol-
vendo profissionais da educação e pesquisadores 
e o Movimento Negro, que no ano 2004 resultará 
da institucionalização do Programa Mipid – Memória 
e Identidade – Promoção da Igualdade na Diversi-
dade. Esse processo mobilizou um contingente de 
pessoas que elaboraram as diretrizes do programa, 
que dialogará com a promulgação da Lei Federal 
10639/03, que alterou a LDB – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação e determinou a obrigatoriedade 
do ensino de história e cultura africana e afro-bra-
sileira na educação brasileira, destacando que em 
Campinas já havia uma que propunha encaminha-
mento nesse mesmo sentido, a Lei 9777-98, no âm-
bito da rede municipal.

Observando o funcionamento da rede munici-
pal de Campinas, da sua forma de organização em 
programas, no ano de 2004 foi publicado em Diário 
Oficial as diretrizes do Programa Mipid – Memória 
e Identidade: Promoção da Igualdade na Diversida-
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de, e, a partir daí, foram 
apresentadas as condi-
ções e estruturas iniciais 
necessárias para que os 
profissionais da educação 
pudessem ter acesso ao 

conhecimento e iniciar institucionalmente a imple-
mentação de uma prática pedagógica e curricular em 
cumprimento à legislação e numa perspectiva de rup-
tura com o racismo.

A pesquisa de mestrado4 apresenta alguns as-
pectos desse processo, trazendo perspectivas para 
a educação em diálogo com a academia sobre a te-
mática e que concomitantemente tem construído o 
tensionamento sobre as responsabilidades da univer-
sidade, nessa construção:  

[...] educadores que atuaram direta ou indiretamente 
na construção do Programa MIPID, dentre eles os que 
compõem a parte de depoimentos desta dissertação: 
[...] José Galdino Pereira, Kátia Maria Eugênio, Lu-
cinéia Micaela Crispim, Sueli Aparecida Gonçalves, 
Verônica Rodrigues Viana, dentre outros, foram, nes-
ta pesquisa, considerados como educadores étnicos 
e muito contribuíram com entrevistas e diálogos, [...] 
durante todo o processo de aprendizagem das ques-
tões étnico-raciais de forma tão pioneira. (QUEIROZ, 
2012, p. 29).

4. De docência e militância: a formação de educadores étnicos, num Programa 
da Secretaria Municipal de Educação de Campinas – 2003 a 2007. Sob orienta-
ção da Prof. Dr. Corinta Maria Grisólia Geraldi, apresenta um detalhamento da 
gênese desse programa, bem como os indícios de aprendizado desse processo. 
Além de apontar referências que fizeram parte desse processo de construção.

O movimento gerado pela conquista da institu-
cionalização do Programa MIPID, ao mesmo tem-
po em que pioneiro, determinava a construção de 
um processo de aprendizado e sobre os inúmeros 
aspectos e demandas que a temática requer, e o 
envolvimento de todas as estruturas da escola e da 
secretaria de educação:

O programa criado para viabilizar esse trabalho pio-
neiro e inovador para a formação de professores e 
a construção de uma pedagogia diferenciada. A dis-
sertação [...] procura conceitualizar os princípios ca-
racterizadores de uma pedagogia de valorização da 
diversidade étnica, e descreve a gênese, o desenvol-
vimento e o encerramento desse programa ao longo 
de cinco anos. [...] Com base na análise das entre-
vistas e aferição através dos documentos e registros 
encontrados, procurou-se resgatar a história de um 
programa de formação e ação junto aos professores 
da Rede Municipal que envolveu a Educação Infantil, 
o Ensino Fundamental e a EJA. (QUEIROZ, 2012, 
p. 8).

Demanda que mobilizou nas escolas municipais 
um conjunto de ações viabilizadas pela Secretaria 
Municipal de Educação, indicando a necessidade 
de formação de profissionais da rede, parcerias com 
instituições de referência, aquisição de bibliografia e 
materiais específicos, concurso envolvendo profes-
sores e estudantes e trabalhos com ênfase na pro-
moção da igualdade na diversidade.
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Nessa ocasião, a partir de 2005, comecei a fre-
quentar e dialogar com o Gepec aproximando o tra-
balho desenvolvido pelos profissionais da Secretaria 
de Educação, em relação aos saberes ancestrais afri-
canos e afro-brasileiros e a formação continuada de 
professores, conforme perspectiva de funcionamento 
do grupo. Apontando para a minha prática um contí-
nuo trabalho de formação e construção de práticas 
pedagógicas em africanidades e de estudo sobre 
narrativas, pesquisa científico-acadêmica e formação 
de professores, de modo que, em 2012, resultou na 
dissertação de mestrado e atualmente é tema para 
o doutoramento, em andamento, sob orientação do 
professor Guilherme do Val Toledo Prado.

Alguns momentos especiais que o diálogo esco-
la-universidade tem potencializado são as participa-
ções e promoção de eventos dentro da universidade, 
inclusive com a participação da Ministra da Seppir5, 
Luiza Bairros, no ano 2014, buscando a abertura da 
universidade para os valores ancestrais africanos e 

5. Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Participa-
ram do evento: Luiza Bairros - Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Polí-
ticas de Promoção da Igualdade Racial; José Tadeu Jorge - Reitor da Unicamp; 
Deputado Renato Simões; Vereador Carlão; Luis Alberto Magna - Pró-reitor de 
Graduação; Gláucia Pastore – Pró-reitora de Pesquisa; Sandro Tonso – Repre-
sentante da Pró-reitoria de Extensão; Alessandra Ribeiro - Casa de Cultura Fa-
zenda Roseira; Sérgio Max – Cepir – Coordenadoria Especial de Promoção da 
Igualdade Racial; Ângela Soligo – Faculdade de Educação - Coordenadora do 
Evento; Robert Slenes – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Unicamp; 
Edna Lourenço - Representante do Fórum Permanente de Educação e Diver-
sidade das Relações Étnico-raciais; Luci Crispim Pinho Micaela - Unisal; Leila 
Orssolan Aboud - Secretaria de Educação de Campinas; Fernanda de Lourdes 
de Freitas – Secretaria de Educação de Hortolândia; Beatriz Barbosa - Coletivo 
Negro (Unicamp).

afro-brasileiros. Destaco também os encontros do 
grupo de terça do Gepec (quinzenalmente) e a parti-
cipação nos Seminários Fala Outra Escola (bianual) 
e o lançamento da Revista do Coneppa – Coletivo 
Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades.

Mobilizar os conhecimentos e saberes que são 
provenientes da ancestralidade africana e afro-brasi-
leira em diálogo com as especificidades da educação 
e mais proximamente a Unicamp, tem gerado uma 
experiência de trabalho que acontece na EMEF/EJA 
Oziel Alves Pereira, de maneira cotidiana há 10 anos.

O convite para pensar esses saberes ancestrais e 
a educação nos impõe o desafio de pensar o que con-
sideramos e aprendemos enquanto tal e as rupturas 
que tais saberes determinam e determinaram ao lon-
go do tempo, buscando uma possível contextualiza-
ção de uma amplitude de possibilidades em diálogo 
com essa perspectiva. 

Expressões, terminologias, aspectos culturais, 
políticos, filosóficos, matemáticos, sociológicos, hu-
manísticos que movimentam desde o processo de 
oralidade, até a mais ela-
borada das tecnologias, 
sejam reais ou do pon-
to de vista das ficções 
científicas.  Na escola 
onde acontece o proje-
to, todos esses aspectos 
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são considerados como Africanidades e em parte 
são sistematizados numa publicação denominada 
Informafricativo, que viabiliza uma circulação das 
aprendizagens dos estudantes, tanto em redes so-
ciais e entre os estudantes e comunidade escolar. 
Conforme é possível exemplificar no texto da Suel-
len Maraiza dos Santos Casali, aluna do 4º termo da 
educação de jovens e adultos:

[...] Brasil, mistura de nacionalidades, povos, etnias. 
Nesta mistura e no século em que vivemos é neces-
sário ter muita garra e coragem. Um exemplo são as 
africanidades em nosso cotidiano. A história desses 
descendentes traz até hoje as sequelas da escravi-
dão. Embora o racismo seja camuflado com uma certa 
lei que diz ser: Racismo é Crime [...]. Penso que todo 
espaço é para todas as pessoas, contudo o histórico 
racial criou dentro de algumas pessoas da socieda-
de um preconceito de inferioridade e superioridade. 
Houve a abolição, porém muitos se deixam ainda es-
cravizar, simplesmente por se autodiscriminar. Para 
mim, todos aqueles que têm consciência de serem 
excluídos, discriminados, em desvantagem etc. e os 
que são realmente devem colocar em prática a ousa-
dia.  Não devem se automatizar, e sim buscar usufruir 

dos seus direitos, sem medo. 
Porque muitas vezes o racis-
mo e a discriminação já estão 
dentro de nós. Então cabe 
também a cada cidadão to-
mar postura. Não existe nada 
melhor que ser autoconfiante, 
e consciente e independente 
do que vão pensar da nossa 

cor, nossa história. E faça desse repertório um triunfo 
para encarar a sociedade. (INFORMAFRICATIVO, 19 
mar. 2015).

Numa perspectiva bibliográfica6 sobre a temática, 
a professora Lucinéia Crispim, Francisco Evangelis-
ta e Rubia Cruz sinalizam numa publicação aspectos 
que dialogam e sistematizam parte da experiência e 
do processo com a temática, envolvendo diversos au-
tores, temas e bastidores políticos dessa construção, 
aproximando e interseccionando as experiências de 
Campinas com o que acontece no Brasil e no mundo.

[...] as discussões das relações étnico-raciais na cida-
de fortaleceram-se com o advento da III Conferência 
Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Ra-
cial, Xenofobia e Intolerância Correlata (2001) realiza-
da em Durban, África do Sul. A Declaração de Durban 
que pautava a educação como um fator determinante 
na promoção, disseminação e proteção de valores 
democráticos da justiça e da igualdade. Elementos 
essenciais para prevenir, combater a difusão do ra-
cismo e de todas as demais formas discriminatórias. 
(GERALDI, 2017, p. 128).

Num movimento internacional por garantia de di-
reitos e enfrentamento do racismo, culminamos atu-
almente na elaboração deste e-book, que deverá 

6. Numa coletânea de texto, dialogando com três aspectos dessa luta em pro-
cesso, são apresentados autores e perspectivas que fundamentam, ilustram 
experiências e apontam lições para o porvir com e sobre a temática e as po-
pulações a que se destinam a política de enfrentamento das desigualdades e 
do racismo.
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referendar um processo de viabilização da institucio-
nalização desses saberes na universidade, na legiti-
mação de uma universalidade de fato do conhecimen-
to e saberes construídos e trabalhos nesses espaços.

PARTE 3

ANCesTrAlIdAde AfrICANA e seu 
PrOTAgONIsmO NA CONsTITuIçãO 
DOS SABERES: CONTRIBUIÇÕES DA 
BIBLIOTECA PROF. JOEL MARTINS 

A Biblioteca Prof. Joel Martins foi criada  em 1972, 
no mesmo ano de início das atividades da Faculda-
de de Educação da Unicamp, como área de apoio 
bibliográfico às atividades de ensino. Hoje, área es-
sencial às atividades de ensino, pesquisa e extensão 
da Faculdade de Educação e de outras unidades da 
Universidade, é uma biblioteca de referência na Amé-
rica Latina e uma das maiores e mais qualificadas em 
termos de fontes e serviços de informação em territó-
rio nacional. Integra o Sistema de Bibliotecas da Uni-
camp (SBU), que congrega bibliotecas das unidades 
acadêmicas da universidade. 

A biblioteca está sob a direção da bibliotecária 
Simone Lucas Gonçalves de Oliveira, uma mulher 
negra que tem amalgamada na sua história a luta, a 
resistência e a superação perante as questões raciais 
que ainda tanto afligem a população brasileira afro-

descendente – o preconceito e a desigualdade racial. 
No entanto, em que pesem todas as adversidades, 
tem encontrado portas abertas em espaços tão ca-
ros – os da educação – e alcançado sucesso em sua 
profissão, conquistando um cargo em nível gerencial 
ainda não tão comum às mulheres negras brasileiras. 
Portanto, numa condição estratégica à instituição, de 
facilitadora de ações de apoio às atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão da Faculdade, tem atuado 
no atendimento das demandas da comunidade aca-
dêmica, sobretudo da educação.

No âmbito das discussões universitárias, as vozes 
em defesa de um sistema de acesso à educação supe-
rior mais igualitário, mais diverso e representativo da 
sociedade foram ouvidas, com a implementação, no 
ano de 2015, do sistema de cotas étnico-raciais para 
candidatos autodeclarados pretos e pardos. Por con-
seguinte, as reflexões voltadas para o resgate da an-
cestralidade africana e afro-brasileira ganharam novos 
espaços, inclusive nas esferas das discussões sobre 
as coleções literárias da Biblioteca da Faculdade de 
Educação da Unicamp, que tinham poucas obras lite-
rárias de autores negros e autoras negras e de histó-
rias sobre a ancestralidade africana e afro-brasileira. 

Então, ancorada nas pautas emergentes da Fa-
culdade e no olhar cuidadoso da sua comissão local, 
criou parcerias com grupos de pesquisas para a re-
alização de atividades que visam evidenciar a cultu-
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ra africana e a sua ancestralidade em diálogo com a 
educação. Assim, a partir de então, bibliografias que 
contemplam as temáticas em discussão passaram a 
ser adquiridas. Nesse sentido, pode-se dizer que a 
Biblioteca Joel Martins deixou de ser apoio para tor-
nar-se protagonista em defesa da divulgação e da ar-
ticulação de ações voltadas à ancestralidade africana 
e afro-brasileira em diálogos com a educação.

Cunha, Vasconcelos e Silva (2019, p. 5) abordam 
a importância da compreensão da ancestralidade:

Entender os conhecimentos perpassados pelos an-
cestrais é ir ao encontro da história, visto que é no 
passado que se pode compreender as lacunas do 
presente. Assim, é preciso legitimar o conhecimento 
científico africano a partir de suas oralidades, histó-
rias, lutas, resistências e culturas retidas nas teias e 
nas memórias de seus ancestrais.

São Bernardo (2018, p. 231-233) apresenta o con-
ceito da ancestralidade:

A ancestralidade não se trata de uma mera sauda-
de do passado, mas de uma referência de como os 
nossos antepassados nos deixaram movimentos para 
continuar a saga da existência! [...] A ancestralidade 
consiste na produção de memória. As civilizações se 
reivindicam a partir dos passados feitos e refeitos à luz 
do presente e da presença.

Para uma melhor compreensão da contribuição da 
ancestralidade africana na identidade e na formação 

dos povos, especialmente do Brasil contemporâneo, 
bem como sobre sua participação nos cenários anti-
gos de negociações econômicas e sociais, propõe-se 
um breve olhar sobre alguns aspectos históricos. As-
sim, segundo Lima (2018, p. 163-164):

A história da humanidade começou na África; no conti-
nente africano surgiram as primeiras instituições gregá-
rias das sociedades humanas, que mais tarde originaram 
formas mais básicas de organização social: as famílias 
extensas e os clãs. Partiram daquele continente os pri-
meiros seres humanos a povoar o planeta. [...] Na África 
Ocidental, havia centros de estudos desde o século XIV. 
Na cidade de Timbuktu, os livros estavam entre as mais 
caras e cobiçadas mercadorias nos séculos XIV e XV. 

Mesmo diante de tantos fatos históricos, a respei-
to do pioneirismo africano na história da humanidade 
nos mais diversos aspectos, é perceptível razoável 
obscurantismo, conforme Lima (2018, p. 165):

Os estudos de história geral sobre o período conheci-
do como História Antiga muito raramente contemplam 
o continente africano, ou raramente revelam a pro-
fundidade da contribuição africana. Isso é perceptível 
quando se apresenta a história do antigo Oriente Pró-
ximo, onde está inserida a história do Egito. Apesar 
de todos os mapas e referências geográficas localiza-
rem-no no continente africano, o Egito é descrito como 
parte de um mundo oriental, sem situar os povos em 
seus limites meridionais.  
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Embora o continente africano tenha sido o gran-
de protagonista enquanto berço da evolução hu-
mana, a sua contribuição foi ofuscada pela visão 
histórica eurocêntrica que privilegiou o discurso 
ocidental dos fatos em detrimento daqueles não 
ocidentais, na perspectiva de uma desconstrução 
histórica que minimizou a relevância ancestral afri-
cana no papel de dar à luz e fazer crescer a civili-
zação humana. 

A modernidade ocidental construiu seus pilares sobre 
as terras do “Novo Mundo” com a exploração da força 
de trabalho de milhões de africanas(os) trazidas(os) à 
força para as Américas no contexto da dominação co-
lonial europeia. [...] mas sementes civilizacionais das 
populações negras, negligenciadas pelo pretencioso 
projeto hegemônico, germinaram em condições nada 
favoráveis e perpassaram as sociedades dominantes 
com seus movimentos e táticas policêntricas por onde 
um universo de culturas ancestrais heterogêneas im-
pregnou e perpetuou a presença africana nas Améri-
cas. (SANTOS; AZEVEDO, 2018, p. 199 a 200).

No entanto, grande parte do que somos enquanto 
povo tem origem na cultura africana e herdamos dos 
lugares da África toda uma ancestralidade que consti-
tui nossos aspectos humanos, sociais e culturais.

Aos africanos escravizados não era permitido carregar 
nada na travessia, às vezes algum talismã protetor, às 
vezes um adorno ou um pequeno objeto conseguiam 
passar nas durezas da viagem, mesmo naqueles 

porões dos navios escravistas. Por outro lado, tudo o 
que levavam em suas mentes veio transformar e criar 
novos aspectos na sociedade brasileira. As heranças 
que nos legaram, em conhecimentos, em espirituali-
dade e em linguagem faz-nos pertencer à história da 
África, faz com que essa riqueza imaterial também nos 
pertença, independentemente de nossa origem fami-
liar. (LIMA, 2018, p. 166).

Assim, ao se abordar a ancestralidade africana na 
constituição dos saberes, sugere-se, portanto, o res-
gate do seu protagonismo na história da humanidade, 
trazendo-o à luz do conhecimento e da memória na 
construção da identidade do povo brasileiro, na sua 
formação cultural e social. 

Nesse sentido, aborda-se a ancestralidade africa-
na na constituição dos saberes na perspectiva dos 
aspectos formativos e educacionais, a partir das es-
truturas de apoio e protagonismo de uma biblioteca 
universitária. 

Dessa forma, na perspectiva da interação e do di-
álogo com a comunidade no contexto das políticas 
relacionadas às questões étnico-raciais, e da con-
cepção de espaços para a promoção de fontes de 
informação afrocentradas, a biblioteca tornou-se um 
ambiente de disseminação de informação e conheci-
mento, para a visibilidade de autores(as) negros(as) 
e para a promoção dos aspectos formativos e edu-
cacionais sob a luz das legislações publicadas e das 
iniciativas implementadas pela universidade. 
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A partir da dinamização das relações e da promo-
ção dos acervos, bem como da percepção da neces-
sidade do desenvolvimento de uma coleção temática 
– africanidades, a biblioteca tornou-se parceira de 
uma escola pública de educação básica, promoven-
do e divulgando na sua interface digital um veículo 
de informação afrocentrada publicado pela escola 
EMEF Oziel Alves Pereira, o Boletim Informafricati-
vos, um instrumento bibliográfico digital que apresen-
ta conteúdos com potencial informativo e formativo, 
abrangendo conhecimentos ancestrais nas suas mais 
variadas concepções, tais como: literatura, música, 
imagem, contos, registros históricos, experiências lo-
cais, enfim, informações importantes que contribuem 
na formação dos estudantes, no sentido da constitui-
ção de saberes, a partir da ancestralidade africana 
em diálogo com o tempo presente. 

Nesse sentido, a integração entre as escolas e a 
biblioteca, na promoção do acesso a fontes de infor-
mação que problematizam a educação e a sociedade 
na perspectiva da educação em africanidades, cons-
titui-se numa relação fundamental ao fortalecimento 
da ação pedagógica.

CONsIderAções fINAIs
A produção e a organização coletiva mostraram-

se um desafio interessante na produção deste es-
crito, pois, a partir de três experiências de vida, em 

diferentes estágios de vivências em suas negritudes, 
buscou-se uma linguagem que conseguisse privile-
giar os saberes ancestrais afrocentrados. Uma tarefa 
nada simples diante dos inúmeros genocídios que 
tentaram empurrar para o vácuo um enorme cabedal 
de conhecimento, que permitiu a existência de todas 
as ciências atuais no mundo.

Não se trata apenas de uma busca de dados quali-
quantitativos do que já foi feito nesta universidade, ou 
em tantas outras, mas, sobretudo, de trazer do ponto 
de vista da humanidade das populações negro-dias-
póricas as lacunas que ainda insistem e persistem no 
que se refere à constituição humana e social dessas 
populações.

Qualquer restrição e/ou vazio de ocupação de lu-
gares sociais e a permanência das desigualdades ra-
ciais é uma evidência-indício de uma ancestralidade 
negada ou negligenciada em sentido amplo.
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NAvIO NegreIrO
Solano Trindade



Lá vem o navio negreiro
Lá vem ele sobre o mar
Lá vem o navio negreiro
Vamos minha gente olhar...
 
Lá vem o navio negreiro
Por água brasiliana
Lá vem o navio negreiro
Trazendo carga humana...
 
Lá vem o navio negreiro
Cheio de melancolia
Lá vem o navio negreiro
Cheinho de poesia...
 
Lá vem o navio negreiro
Com carga de resistência
Lá vem o navio negreiro
Cheinho de inteligência...
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ARTE E COTIDIANO COLONIZADO

Um1 Dois22

De modo geral a arte tem papel muito impor-
tante na formação da identidade, tanto do 
indivíduo, quanto do grupo. Por meio dela 

o indivíduo transmite significados que outras lingua-
gens não tem o poder de transmitir como emoções, 
crenças espirituais, suas histórias, culturas, retrata-
das através das diversas linguagens artísticas; mú-
sica, dança, cênica e arte visual (escultura, pintura, 
etc.) A arte visual, por usar a imagem como maté-
ria prima, possibilita a visualização de quem somos, 
onde estamos e como sentimos. Ana Mae Barbosa 
afirma que a arte “supera o estado de despersonali-
zação, inserindo o indivíduo no lugar ao qual perten-
ce” (BARBOSA, 1998, p. 16). Através da arte, o indi-
víduo pode ser resgatado do estado de negação de 
identidade, adquirir um conhecimento amplo e crítico 

1. Curadora independente, pesquisadora e artista, curadora da Exposição 
Ogbon Itan, projeto de pesquisa sobre o acervo do Instituto Cultural Babá Toloji.

2. Luiz Antonio Castro de Jesus, mais conhecido como Toloji, é um baiano que se 
tornou campineiro. É responsável pela casa de candomblé “Comunidade da Tra-
dição do Culto Afro Ilesin Ogun LaKayie Osinmole” e fundador do Instituto Cultu-
ral Babá Toloji, importante espaço de preservação e difusão da arte africana em 
Campinas. Artista, colecionador, restaurador e pesquisador de Arte. 

em relação à sociedade que vivemos, compartilhar e 
interagir com outras culturas.

Figura 1: Visão parcial da Exposição Ogbon Itan, Espaço Gale-
ria do SESI Campinas 2018.

Fonte: Acervo do Instituto Cultural Babá Toloji. Fotografia: Fa-
biana Ribeiro.

Os povos originários do continente africano e da 
diáspora se apropriam desta área como instrumen-
to potente para a sua formação cidadã. A arte está 



248

presente desde celebrações festivas, religiosas à de-
coração e adornos. Apesar da grande qualidade es-
tética, a arte produzida por eles por muito tempo foi 
desvalorizada, tida como primitivista, ingênua ou re-
duzida a título de artesanato mesmo com sua grande 
diversidade e qualidade estética. Os críticos ociden-
tais por muito tempo deixaram de validá-la como obra 
prima, ou seja, arte pela arte, passando a ter seu va-
lor legitimado após artistas modernos como Picasso, 
Brancusi, Modigliani, Matisse buscarem referências 
nas esculturas e máscaras africanas e reproduzirem 
os traços dessas obras em seus trabalhos. 

A arte tradicional da África é anônima. Seus produtos 
são antes emblemas que reproduções da realidade; 
antes símbolos que cópias. A razão disso está na na-
tureza das civilizações que os criam. Eles refletem so-
ciedades coletivas, nas quais o indivíduo existe ape-
nas como parte do grupo [...] Na África e na Oceania, 
a arte [...] tem de oferecer à comunidade imagens nas 
quais ela possa se reconhecer [...] a arte é o cimen-
to que mantém a comunidade unida; sem ela, a tribo 
morreria. (PRICE, 2000. p. 93).

A imagem da arte africana apresentada ao mun-
do através dos colonizadores foi cruel. No imaginário 
das pessoas, as obras africanas não possuem be-
leza ou, ao contrário, causam medo e aversão, são 
utilizadas para fazer o mal. Mesmo o Brasil sendo o 
país com maior número de pessoas negras fora do 
continente africano, pouco se conhece e aprecia. Só 

a partir só no início novo século, após muita luta dos 
movimentos negros, o povo teve acesso a políticas 
de ações afirmativas como a lei 10.639, que tornou 
obrigatória a história da África e afro-brasileira, pos-

sibilitando ressignificar a história africana. 

AmPlIANdO rePerTórIO 
A estética da arte africana nos foi apresentada 

apenas numa perspectiva colonizadora, negando os 
valores reais de estética e suas múltiplas significa-
ções, e colocando estas produções como inferiores 
ou ingênuas, fetichistas, esta narração apenas so-
bre o olhar ocidental afetou diretamente na negação 
da Identidade cultural dos afro brasileiros, esta ne-
gação se reflete na própria identidade do indivíduo 
expandindo para a cultura.  Para que seja resgata-
da a conscientização identitária e o reconhecimento 
dos valores culturais, é preciso trabalhar para que 
o indivíduo seja “[...] capaz de reconhecer a si pró-
prio [...] e de construir sua própria realidade” (BAR-
BOSA, 1998, p. 14), e para que, além de reconhe-
cer a cultura, tenha a possibilidade de entender a 
existência da diversidade cultural deixada pela an-
cestralidade africana. Mas infelizmente ainda hoje 
grande parte da cultura e produção artística negra 
segue estereotipada, tida como inferior, alegórica 
e popular em relação a arte europeia que jamais 
perdeu seu status superioridade “obras clássicas”, 



249

retrato nítido da terrível estrutura racista construída 
pelos colonizadores. 

Figura 2: Visão parcial da Exposição Ogbon Itan, Espaço Gale-
ria do SESI Campinas 2018.

Fonte: Acervo do Instituto Cultural Babá Toloji. Fotografia: Fa-
biana Ribeiro.

A estética africana e afro-diaspórica vem sendo 
reapresentada muito recentemente com o fortale-
cimento acadêmico e museal se valendo agora de 
narrativas decoloniais de extrema importância para a 
sociedade em especial para o povo negro que foi his-
toricamente subalternizado. É fundamental repensar 
as artes, seus espaços e autorias. Compreender que 
autorias não são neutras, e que são marcadas, por fa-
tores sociais, como raça, classe, gênero. Possibilitan-
do olhares mais democráticos e inclusivos num tempo 

em que trazer estas temáticas encontra resistência de 
setores conservadores da sociedade. Os espaços de 
preservação e difusão de arte e cultura de matrizes 
africanas, contrapõe cânones tradicionais, ressigni-
ficando suas apresentações, abrindo espaços para 
uma nova leitura sobre a cultura e história do povo 
que construiu o continente que habitamos e principal-
mente visibilizando as produções contemporâneas de 
artistas em sua diversidade racial, social e de gênero, 
considerando que a produção de visualidades dessas 
e desses artistas e suas influências na cultura visual 
faz parte da constituição de nossas identidades. 

O INsTITuTO e suA exPOsIçãO
Figura 3: Visão lateral Espaço AKOMA NTOSO da Exposição 
Ogbon Itan, Espaço Galeria do SESI Campinas 2018

Fonte: Acervo do Instituto Cultural Babá Toloji. Fotografia: Fa-
biana Ribeiro.
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Em processo de reapresentação da África, pesqui-
sadores, professores e artistas têm ofertado novos 
materiais pedagógicos e artísticos para que esta bar-
reira preconceituosa seja rompida. O ano de 2018,  
ano em que completou 130 anos da abolição da es-
cravidão, também foi marcado por duas exposições 
de grande importância a primeira foi a “Histórias afro
-atlânticas” – https://masp.org.br/exposicoes/historias
-afro-atlanticas e https://www.institutotomieohtake.
org.br/exposicoes/interna/historias-afro-atlanticas – 
realizada na cidade de São Paulo, que apresentou 
uma seleção com mais de 800 trabalhos de artistas, 
do século 16 ao 21, em torno dos “fluxos e refluxos” 
entre a África, as Américas, o Caribe, e também a 
Europa. Traçando paralelos, fricções e diálogos entre 
as culturas visuais dos territórios afro-atlânticos — 
suas vivências, criações, cultos e filosofias. A segun-
da mostra “Ogbon Itan, a arte e a história das Áfricas 
no Brasil” foi apresentada na cidade de Campinas, 
última cidade no mundo a abolir a escravatura, e 
trouxe a público parte do acervo do “Instituto Cultural 
Babá Toloji”, possui o maior acervo de arte africana 
da América Latina, segundo o antropólogo congolês 
Prof. Dr. Kabengele Munanga. 

Figura 4: Andrea Mendes curadora da Exposição Exposição 
Ogbon Itan e Babá Tolojí, Idealizador do Instituto Cultural Babá 
Toloji.

Fotografia: Fabiana Ribeiro.

O Instituto Cultural Babá Toloji – https://www.toloji.
org.br/instituto/ – apesar de pouco valorizado, é um 
importante espaço de preservação e difusão da arte 
africana no Brasil. Localizado no Jardim São Vicente, 
em Campinas, seu acervo conta com mais de 11.500 
peças, em sua maioria africanas, provindas de diver-
sas regiões e povos desse continente. As obras são 
de origem do século XX e XXI e foram adquiridas a 
partir da década de 70 pelo Instituto. Fundado em 
1999 pelo colecionador, artista e líder religioso de cul-
to afro Luiz Antônio Castro de Jesus, possui uma mos-
tra de longa duração aberta ao público durante o ano 
todo recebendo grupos de estudantes, pesquisadores 

https://masp.org.br/exposicoes/historias-afro-atlanticas
https://masp.org.br/exposicoes/historias-afro-atlanticas
https://www.institutotomieohtake.org.br/exposicoes/interna/historias-afro-atlanticas
https://www.institutotomieohtake.org.br/exposicoes/interna/historias-afro-atlanticas
https://www.toloji.org.br/instituto/
https://www.toloji.org.br/instituto/
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e a comunidade em geral. As obras do Instituto tam-
bém são difundidas por meio de exposições itineran-
tes, com passagens por: Museu de Arte Contempo-
rânea de Campinas, Unicamp, PUC Campinas, MAC 
Rio de Janeiro, SESC Campinas, SESC Piracicaba, 
Pinacoteca SP, Galeria da Assembleia Legislativa de 
São Paulo e outros. O acervo é composto por peças 
de diferentes linguagens e materiais como esculturas 
e máscaras em madeira, bronze, marfim, pinturas em 
diversas técnicas, ornamentos, 
indumentárias, objetos religio-
sos, decorativos e instrumentos 
musicais.

A exposição Ogbon Itan, 
que significa Ogbon em yorubá 
significa “criação e arte” e Itan 
significa “história”, propôs co-
nexões identitárias profundas 
entre a África e o Brasil africano 
através da exibição de 57 obras 
vindas de diversas regiões afri-
canas. Com uma construção vi-
brante e abordagem abrangente, 
cada uma das peças traz em si 
características e composições 
de povos como os DOGONS 
(vivem em uma remota região no interior da África 
Ocidental, são cerca de 200 mil pessoas e a sua 

maioria vive em aldeias penduradas nas escarpas de 
Bandiagara, ao leste do Rio Níger) e os BAMILEKES 
(grupos étnicos semibantu, mais fortemente concen-
trados na parte ocidental das áreas montanhosas na 
província Ouest dos Camarões, a oeste do rio Noun e 
Sudeste das montanhas Bamboutos e Províncias na 
região Mungo do Litoral, Sudoeste e Centro) seus es-
tilos e suas linguagens artísticas muito particulares, 
tendo em comum a delicadeza, diversidade estética 

e material. A mostra contou com 
as seguintes linguagens visuais: 
escultura (madeira, bronze e téc-
nica mista), pintura (batik, areia 
sobre tela e linha sobre tela) e 
audiovisual, representadas em 
obras diversas como máscaras, 
esculturas decorativas e de ritu-
ais, instrumentos musicais, obje-
tos utilitários e telas.

Figura 5: Visão aerea da escultura/
suporte, NKYINKYIM, com as escultu-
ras africanas. Autores: Andrea Mendes 
e Samuel Persio. Exibição: Exposição 
Ogbon Itan, Espaço Galeria do SESI 
Campinas 2018. Acervo do Instituto Cul- 
tural Babá Toloji. Fotografía: Fabiana  
Ribeiro.
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Figura 6: Visão parcial da escultura/suporte, NKYINKYIM, com 
as esculturas africanas. Autores: Andrea Mendes e Samuel Per-
sio. Exibição: Exposição Ogbon Itan, Espaço Galeria do SESI 
Campinas 2018. Acervo do Instituto Cultural Babá Toloji. 

Fotografia: Fabiana Ribeiro.

O Instituto Cultural Babá Toloji, através de diver-
sos meios (exposições virtuais, publicações e expo-
sições permanentes, temporárias e itinerantes), tem 
difundido seu acervo, cumprindo o importante papel 
de reapresentar o continente africano através de 
obras e histórias de seus lugares. Reposicionando e 
emancipando as artes tradicionais e contemporâneas 
africanas e da diáspora, reivindicando, para além da 
representação, “representatividade”.

Figura 7: Visão parcial da  Abertura da Exposição Ogbon Itan, 
Espaço Galeria do SESI Campinas 2018. Acervo do Instituto 
Cultural Babá Toloji.

Fotografia: Fabiana Ribeiro.

A mostra Ogbon Itan, a arte e a história das artes 
no Brasil apresentou 57 obras do acervo do Instituto 
Cultural Babá Toloji, através de processo de pesquisa 
comprometido em relatar cada obra com a fidelidade 
de autoria territorial, reconhecendo assim a grande 
diversidade estética em África. A curadoria também 
se preocupou em contestar a narrativa etnocentris-
ta que nega ao continente africano o domínio dos 
sistemas de escrita. Este discurso ainda prevalece, 
“a noção de uma África de tradição exclusivamen-
te oral”, apesar de a escrita nascer em África com 
os antecessores dos hieróglifos egípcios e existirem 
inúmeras escritas africanas anteriores e posteriores 
à escrita árabe.
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Figura 8: Curadora Andrea Mendes com o mapa africano ao 
fundo na abertura da Exposição Ogbon Itan, Espaço Galeria do 
SESI Campinas 2018. 

 

Fonte: Acervo do Instituto Cultural Babá Toloji. Fotografia: Fa-
biana Ribeiro.

A contestação foi através da expografia que contou com 
três ambientes compostos por grandes esculturas modula-
res reproduzindo três signos do sistema de escrita Adinkra3, 
possibilitando a ampliação de conhecimento sobre a Mãe 
África em especial do povo akan através da contemplação, 
imersão e significado de cada um dos ideogramas. Os sím-
bolos adinkra que incorporam, preservam e transmitem as-
pectos da história, da filosofia, dos valores e das normas 
socioculturais dos povos akan, vêm sendo adotados na di-
áspora como parte da missão de recuperar e valorizar essas 
antigas tradições que compõem o legado ancestral africano. 

3. Ideogramas/Grafismos adinkra, são sistemas milenares de escrita, desen-
volvidos pelos povos Akan da África ocidental mais notadamente na Costa do 
Marfim e Gana.

NKYINKYIM “torcer, andar à volta, girar”4

Significa iniciativa, dinamismo e versa-
tilidade. Significa virar-se diante de todos 
os aspectos da vida, atuar em vários pa-
péis, adaptar-se diante das dificuldades.

4. Este e os próximos símbolos do grafismo Akan foram repro-
duzidos pela autora.
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WOFORO DUA PA A “quando você sobe em uma boa 
árvore”

Significa apoio, cooperação e encoraja-
mento. A partir da expressão “Woforo dua pa 
a, na yepia wo” que significa “quando você 
sobe em uma boa árvore, você recebe um 
empurrão”. Mais metaforicamente, significa 
que quando você trabalha por uma boa cau-
sa, você receberá apoio.

AKOMA NTOSO (“corações ligados”)

Significa compreensão e o acordo. Repre-
senta a extensão do coração. A compreensão 
e o acordo são qualidades que estimulam a 
união nas relações humanas e incentivam a 
conexão entre as pessoas.
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Projetos temporários como a exposição Ogbon 
Itan são importantes para a visibilidade do acervo, 
porém dada a importância de tal patrimônio, se faz ur-
gente e necessário o reconhecimento, a preservação 
e a maior difusão do acervo do Instituto Cultural Babá 
Toloji por parte do poder público, das universidades 
e da sociedade civil. Infelizmente, segundo narra o 
próprio fundador do espaço, Babá Toloji, não há von-
tade política nem ao menos para colocar o Instituto 
como referência nas escolas de educação básica do 
município, para visitas de estudo da história e cultura 
africana em interface entre a arte e a aplicação da Lei 
10.639. Muitas escolas se deslocam para o Museu 
Afro Brasil5, em São Paulo, por desconhecer o acervo 
precioso localizado na própria cidade de Campinas. 

A iniciativa de tomar o acervo do Instituto e a cura-
doria da exposição Ogbon Itan como base do projeto 
estético deste livro busca fazer com que a comuni-
dade acadêmica, os gestores públicos e a sociedade 
em geral deem a importância real deste equipamento 
de preservação material, imaterial e histórica do povo 
africano da diáspora. Um espaço que nos oferta uma 
nova perspectiva de olhar, agora descolonizado, para 
as trajetórias e memórias dos povos negros e suas 
produções artísticas. 

5. O Museu Afro Brasil, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, exposições e estu-
dos da arte africana, patrimônio, identidade e cultura brasileira.
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Figura 1: Professor Leandro Eliel Pereira de Moraes em uma de 
suas aulas no CCEV

Fonte: Paula Vianna.

1. Mestrando em Políticas Educacionais no Lapplane (Laboratório de Políticas 
Públicas e Planejamento Educacional), na Faculdade de Educação da UNI-
CAMP, orientado pelo Professor Doutor Newton Antonio Paciulli Bryan. Colabora 
com o Centro Cultural Esperança Vermelha.

2. Educador popular, historiador, pós-doutorando em Educação na Faculdade 
de Educação da Unicamp, doutor e mestre em Educação pela Unimep, colabora 
com o Centro Cultural Esperança Vermelha.

3. Mestre em História (IFCH-Unicamp – 2001) e doutora em Artes Visuais (IA-U-
nicamp – 2016), colabora com o Centro Cultural Esperança Vermelha.

O presente artigo tem como objetivo apre-
sentar resumidamente a atuação do Centro 
Cultural Esperança Vermelha no campo da 

educação popular, especificamente no que toca à 
contribuição para o fortalecimento da educação antir-
racista na cidade de Campinas.

rAçA e ClAsse em CAmPINAs
O Brasil recebeu mais da metade dos africanos 

embarcados à força na África e desembarcados nas 
Américas para o trabalho escravo. Atualmente, é o 
país com a maior população negra fora do continente 
africano – e, se colocarmos a África na conta, somen-
te a Nigéria supera o Brasil com maior população ne-
gra. Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) contínua do IBGE em 2019: 
dos 209,2 milhões de habitantes do Brasil, 19,2 mi-
lhões declaram-se pretos e 89,7 declaram-se pardos. 
Negros, que são a soma entre pretos e pardos, com-
põem, portanto, 108,9 milhões de habitantes no total, 
algo em torno de 56% da população. Negros são, por-
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tanto, o principal pilar da constituição étnica do povo 
brasileiro, ao lado de povos indígenas e europeus. 
Ainda assim, é frustrante constatar a necessidade de 
uma lei que obrigue o ensino de história e cultura dos 
africanos e seus descendentes nas escolas do país.

Campinas é a cidade dos Barões do Café, da re-
pressão violenta aos escravizados e de execuções 
em praça pública transformadas em espetáculo. Te-
mos registro de escravidão mesmo após a abolição da 
escravatura. Apelidada por jornais cariocas de “Basti-
lha Negra”, a cidade de Campinas figurava como um 
destino de castigo nas ameaças aos trabalhadores 
escravizados de outras localidades. Mas Campinas é 
também a cidade dos que resistem contra o racismo. 
Aqui estão organizados grupos de hip-hop, capoeira, 
maracatu, jongo, samba de bumbo e comunidades 
tradicionais de matriz africana. São grupos organiza-
dos que ousaram resistir ao apagamento promovido 
pelas elites com sua política de branqueamento ao 
longo de séculos.

Neste contexto de luta por afirmação de identida-
des e direitos – no Brasil, de modo geral, e em Campi-
nas, em particular –, o ensino de história e cultura dos 
africanos e seus descendentes no Brasil está umbi-
licalmente associado, ainda, à organização das lutas 
de resistência. A aprovação da Lei 10.639 em 20034, 
no início do primeiro mandato do presidente Lula, foi 

4. Lei 10.639, 2003.

um marco histórico importante que municiou profes-
sores engajados na educação antirracista e militantes 
do movimento negro, fortalecendo-os em suas bata-
lhas por um currículo antirracista. Mas a aprovação 
da Lei, com todos os avanços que decorreram dela, 
ainda não garantiu a institucionalização da educação 
antirracista com sua incorporação pela educação 
formal. Sendo assim, o trabalho militante de grupos 
organizados que garantiram a passagem – funda-
mentalmente pela oralidade – de saberes ancestrais 
de geração em geração persiste, não mais como um 
mero substituto a preencher um vazio completo, mas 
como um elemento de pressão política, que demarca, 
regula, qualifica e ao mesmo tempo constrange quem 
executa a educação formal na cidade.

É necessário reconhecer que um amplo setor da 
esquerda brasileira, que se acostumou a contar a his-
tória da luta dos trabalhadores no Brasil começando 
pelos anarquistas e ignorando os primeiros trabalha-
dores a se rebelarem por aqui, assim, mesmo que in-
voluntariamente em algumas circunstâncias, também 
reproduziu o racismo em muitas passagens de sua 
longa caminhada. Por ou-
tro lado, é fundamental fri-
sar que, quando um grupo 
de trabalhadores escravi-
zados de Campinas, lide-
rado por João Barbeiro 
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(QUEIROZ, 1974; PIROLA, 2011), ousa tramar uma 
insurgência, eles também se inserem nas lutas da 
classe trabalhadora brasileira. O mesmo podemos 
afirmar sobre Elesbão, outro exemplo de trabalhador 
escravizado que se revoltou (OLIVEIRA, 2016). As-
sim como uma parcela significativa dos trabalhadores 
ferroviários que enfrentaram o Massacre da Porteira 
do Capivara (1917); ou como a também militante Lau-
delina de Campos Mello (PINTO, 2015), fundadora do 
primeiro Sindicato de Trabalhadoras Domésticas do 
Brasil; muitos trabalhadores de luta em Campinas ti-
nham origem étnica que os remetia à África.

Dito isto, é imperioso afirmar que o combate ao ra-
cismo, no Brasil e em Campinas, vem sendo travado 
pela classe trabalhadora sob a leitura da luta de clas-
ses, ainda que o racismo estrutural persista impondo 
à classe muitas contradições a serem enfrentadas. 
Raça e classe são fatores de exclusão social e en-
contram-se associados o tempo todo em um país que 
possui uma composição étnica como a brasileira.

O Centro Cultural Esperança Vermelha, o CCEV, 
nasce como reflexo das contradições internas e das 

lutas coletivas empreen-
didas por trabalhadores 
em Campinas. E não por 
acaso coloca em pauta as 
necessidades materiais e 
simbólicas dos trabalha-

dores: estes são negros e negras em sua esmagado-
ra maioria. É por isso que a preservação da memó-
ria e o debate sobre o passado dos africanos e seus 
descendentes naturalmente vai ocupar um espaço de 
destaque na grade de cursos do CCEV. Não há com-
preensão possível da luta de classes no Brasil que 
não se debruce com afinco para interpretar também 
nossas conflituosas e contraditórias relações de raça.

Campinas é uma cidade exemplar no que toca 
à preocupação que as classes dominantes têm em 
intervir e mesmo dirigir os espaços e processos de 
formação educacional e cultural para limitar o acesso 
das classes trabalhadoras apenas à educação formal 
básica. Desde o século XIX, as iniciativas educacio-
nais encabeçadas pelas elites econômicas, traves-
tidas de benemerência e republicanismo, sempre 
estiveram, de fato, historicamente inseridas em es-
tratégias de subordinação e exploração da força de 
trabalho, visando, sobretudo, desarticular formas de 
auto-organização para produção e troca de conheci-
mentos realizadas por e para atender os interesses 
dos trabalhadores.

Em perspectiva dialética, é necessário ressaltar 
que há na história da cidade importantes registros de 
estratégias da classe trabalhadora para construção 
de espaços de formulação e formação emancipató-
rias, não apenas para ir além das ofertas de acesso 
aos saberes elementares à capacitação laboral, mas 
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para construir outras bases educacionais e sociais. 
De forma geral, na história da cidade estão pre-

sentes diversas iniciativas de grupos e organizações 
populares para criar escolas e espaços de formação 
cultural, voltados a atender as necessidades e inte-
resses da classe trabalhadora (CAPPELANO, 2014).

Especificamente, os sujeitos políticos da comuni-
dade de origem africana, desde meados do século 
XIX, realizam iniciativas críticas às estruturas do Es-
tado burguês, com o objetivo de conquistar e ampliar 
o direito à educação formal e ampliar os acessos a 
todas as dimensões da cultura e das ciências. 

Os exemplos mais antigos são ações da Irman-
dade São Benedito, criada por Mestre Tito, em 1831; 
a Escola Perseverança, entre 1860 e 1885 (KABEN-
GELE, 2012), criada pelos educadores negros Antô-
nio Ferreira Cesarino e Balbina Gomes Cesarino; e o 
Colégio São Benedito, entre 1902 e 1936, resultado 
do acúmulo das ações dos ativistas da Sociedade de 
Instrução São Benedito, realizadas no final do século 
XIX, que em 1902 foram retomadas pelos educadores 
Francisco José de Oliveira e Benedito Evangelista, 
que fizeram também parte na fundação do Centro Li-
terário dos Homens de Cor, da Federação Paulista 
dos Homens de Cor, e atuaram no Jornal Baluarte, 
criado em 19035 (SGARBOSA, 2018).

No início do século XX, com o mesmo propósito 

5. Ver mais em http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-baluarte/.

de associativismo e ati-
vismo antirracista, foram 
organizados grupos e 
associações de caráter 
cultural, como a Corpo-
ração Musical Campinei-
ra dos Homens de Cor, a 
Liga Humanitária dos Homens de Cor e a Associação 
Campineira dos Homens de Cor, atuantes nas primei-
ras décadas do século XX. O jornal O Getulino, criado 
em 1923, também fez parte das formas de ampliar o 
acesso à informação e suscitar e divulgar produção 
intelectual e cultural negra.

Com foco similar, na década de 1940, soldados 
negros ex-combatentes na II Guerra Mundial adqui-
riram um terreno na Vila Industrial e fundaram o Clu-
be Cultural e Recreativo Campinas, conhecido como 
“Machadinho”6 em homenagem ao seu primeiro presi-
dente “Benedito Carlos Machado”. Ativo desde então, 
é um dos mais antigos territórios de circulação das 
múltiplas manifestações de saberes negros da cidade.

No campo da luta sindical, em 1961, Laudelina 
de Campos Melo, com apoio de militantes sindicais, 
fundou a Associação dos Empregados Domésticos de 
Campinas7, uma das primeiras organizações traba-

6. Página do Clube Cultural “Machadinho”: https://www.facebook.com/pages/
Clube%20Recreativo%20Machadinho/304155543095087/.

7. Sindicato das/os Trabalhadoras/es Domésticas/os de Campinas e Região: 
https://sinddomcampinas.wordpress.com/. Ver também http://casalaudelina.org.

http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-baluarte/
https://www.facebook.com/pages/Clube%2520Recreativo%2520Machadinho/304155543095087/
https://www.facebook.com/pages/Clube%2520Recreativo%2520Machadinho/304155543095087/
https://sinddomcampinas.wordpress.com/
http://casalaudelina.org.br/
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lhistas a serem fechadas 
pelo Golpe de 1964. Po-
rém, Laudelina manteve 
sua atuação como articu-
ladora de várias ativida-
des para ampliar o acesso 
à informação e fomentar a 

organização das trabalhadoras domésticas, em gran-
de maioria mulheres negras. O Sindicato das/os Tra-
balhadoras/es Domésticas/os de Campinas e Região, 
criado ainda sob a ditadura civil militar, tem como 
sede a casa que Laudelina deixou como legado às 
lutas antirracistas da classe trabalhadora. Um legado 
que representa a luta e a liderança das mulheres ne-
gras em Campinas.

 São muitas as ações no campo da formação 
humana, em sentido ampliado do termo, lideradas 
por ativistas negros em escolas, associações cultu-
rais, jornais e sindicatos.  No campo da cultura, as 
lutas sociais em Campinas sempre estiveram mar-
cadas pela força de grupos e coletivos dedicados a 
ocupar, fortalecer e expandir territórios de práticas 
educacionais e culturais totalmente embasados na 
matriz ancestral africana (MARTINS, 2017) . Sob 
muitas formas, também nos anos da ditadura militar, 
entre 1964 e 1985, os movimentos antirracistas em 

br/ e o documentário Laudelina, Suas Lutas e Conquistas, disponível em https://
www.youtube.com/watch?v=JYL2Ki8ItGg.

Campinas organizaram a resistência, registrando, 
divulgando e ensinando a história do povo negro. A 
título de exemplo citamos o Grupo de Teatro Evo-
lução, criado em 1972, por iniciativa de Lumumba 
(Benedito Luiz Amauro) e TC Silva (Antônio Carlos 
dos Santos Silva), e a militância comunitária de An-
tônia Frutuosa Felisbino na criação da Associação 
de Moradores da Vila Castelo Branco, mais conhe-
cida como Vila Bela, onde os cursos de música po-
pular para crianças, em 1989, deram origem à Casa 
de Cultura Tainã8, que hoje é uma das referências 
nacionais na articulação para produção popular co-
letiva de conhecimento contra hegemônicos, tanto 
na cultura, na luta antirracista, como também na 
construção de territórios de desenvolvimento de tec-
nologias digitais livres e anticapitalistas (FELLNER, 
2020). Muitas dessas práticas foram ampliadas no 
período de retomada democrática, as dimensões 
políticas destas atuações culturais alcançaram pro-
tagonismo nacional. Vários e distintos territórios, 
com processos e características próprias no tocan-
te as bases comunitárias e ancestralidade africana: 
Urucungos Puítas e Quijengues9, Casa de Cultura 
Tainã, Casa de Cultura Itajaí10, Casa de Cultura 

8. Casa de Cultura Tainã – fundada em 1989, na cidade de Campinas, ver mais 
em https://taina.net.br/.

9. Urucungos Puítas e Quijengues - Grupo Cultural e Ponto de Cultura. Criado 
por iniciativa de Raquel Trindade, em 1988. Ver mais em: http://urucungospuita-
sequijengues.blogspot.com.

10. Ver mais em https://www.facebook.com/casadeculturaitajai.

http://casalaudelina.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=JYL2Ki8ItGg
https://www.youtube.com/watch?v=JYL2Ki8ItGg
https://taina.net.br/
http://urucungospuitasequijengues.blogspot.com
http://urucungospuitasequijengues.blogspot.com
https://www.facebook.com/casadeculturaitajai
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Aquarela11, Andorinha, Casa de Cultura Fazenda 
Roseira12, Casa Laudelina de Campos Melo13, Gru-
po Savuru, Instituto Baobá de Cultura e Arte - Ibao14, 
Instituto Cultural Babá Toloji15, Centro de Referência 
Quilombo Urbano OMG16, entre outros.

No campo das artes visuais, merece destaque o 
trabalho artístico de Aluízio Jeremias, que, além de 
cantor, compositor e carnavalesco, é artista plástico. 
Assim como em muitos de seus sambas-enredos, 
foi a partir de suas memórias da infância e da ju-
ventude nos territórios onde os negros de Campinas 
enfrentaram as opressões e as discriminações do 
pós-abolição que Jeremias produziu uma importante 
documentação iconográfica das práticas sociais e ar-
tísticas dos sujeitos realizadores da resistência cultu-
ral de matriz africana na cidade entre as décadas de 
1940 a 1970. Em 2012 seu trabalho foi foco de uma 
ação de divulgação e preservação por parte da Casa 
de Cultura Tainã, intitulado Projeto Semba17, um dos 
marcos das ações de memória negra e afirmação da 
produção pictórica contra-hegemônica e antirracista 

11. Ver mais em https://www.facebook.com/pg/casadeculturaAQUARELA/posts/.

12. Ver mais em https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/casa-de-
cultura-fazenda-roseira/.

13. http://casalaudelina.org.br.

14. Ver mais em Ibao – Instituto Baobá de Cultura e Arte – Ponto de cultura e 
memória de matriz africana: https://institutobaoba.wordpress.com/.

15. Ver mais em https://www.toloji.org.br/instituto/.

16. Ver mais em https://www.facebook.com/OMG.QuilomboUrbano/.

17. Ver mais em http://aluizio.taina.org.br/.

em Campinas e região. No mesmo período, a atu-
ação de muitos coletivos e grupos foi determinante 
na construção das políticas públicas destinadas às 
comunidades afrodescendentes, nos governos pro-
gressistas entre 2002 e 2014, marcados pela atuação 
propositiva e protagonista de setores dos movimen-
tos sociais de Campinas. 

Além das ações de associações, coletivos artísti-
cos e cursinhos populares, 
no que toca à educação 
popular, em sentido am-
pliado, indiscutivelmente 
há em Campinas uma di-
versidade de processos 
de educação popular de 
matriz africana. Sujeitos, 
indivíduos e coletivos que 
produzem sob a forma de 
artes visuais, teatro, hi-
p-hop, street dance, es-
colas de samba, blocos 
carnavalescos, grupos de maracatu, rodas de jongo 
e samba de bumbo, capoeira, entre outros. Enfim, os 
movimentos de matriz africana em Campinas, junto 
às demais forças da classe trabalhadora, são sujeitos 
que, nos últimos anos, ocuparam ainda mais as ruas 
e as redes para narrar com voz própria sua história.

https://www.facebook.com/pg/casadeculturaAQUARELA/posts/
https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/casa-de-cultura-fazenda-roseira/
https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/casa-de-cultura-fazenda-roseira/
http://casalaudelina.org.br
https://institutobaoba.wordpress.com/
https://www.toloji.org.br/instituto/
https://www.facebook.com/OMG.QuilomboUrbano/
http://aluizio.taina.org.br/
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COMO SURGE E SE ORGANIZA 
O CCev

No final do ano de 2015, quando um novo Gol-
pe já era anunciado, um grupo de militantes da es-
querda iniciou as primeiras conversas para constituir 
um lugar de encontros de agregação de forças pro-
gressistas – seguindo a centenária ciência da classe 

trabalhadora de organiza-
rem-se coletivamente em 
clubes, escolas, associa-
ções, sindicatos e parti-
dos – para fortalecer seus 
laços e enfrentar os ata-
ques do Golpe de 2016, 
com demarcados matizes 
racistas, xenófobas e fas-
cistas.

O CCEV vem sendo 
construído por trabalha-
doras e trabalhadores en-
volvidos nas lutas sociais 

na educação, nos serviços públicos, na cultura e na 
saúde. Em todos esses campos a educação popular 
e anticapitalista é um eixo estruturante.

Com esse objetivo, o Centro Cultural Esperança 
Vermelha – CCEV18 foi aberto em março de 2016 para 

18, Centro Cultural Esperança Vermelha: https://www.facebook.com/centrocul-
turalesperancavermelha/.

ser um espaço de atividades culturais, políticas, de 
formação e de encontros para os setores populares 
e de esquerda, sendo mantido apenas com contri-
buições de seus colaboradores e das atividades que 
organizamos: brechó, sebo e almoços. Desde então, 
várias atividades foram organizadas e o CCEV vem 
se tornando uma referência importante para a resis-
tência diante de tempos sombrios. Nossas atividades 
formativas são autossustentadas e contam com a 
participação voluntária dos/as professores/as.

O CCEV é um Centro Cultural dedicado às ativi-
dades culturais, principalmente, de educação popu-
lar, que consideramos uma poderosa ferramenta de 
fortalecimento do conhecimento crítico, universal e 
da consciência de classe. A educação popular contri-
bui para o desenvolvimento de temas que a educa-
ção formal muitas vezes negligencia ou desenvolve 
de maneira superficial dados os limites institucionais 
e as opções adotadas, tendo a liberdade de desen-
volver temas que atendam às necessidades dos mo-
vimentos sociais e das organizações políticas com 
um recorte de classes, portanto, assumindo uma 
posição de colaboração com o processo de transfor-
mação social.

Acreditamos que educação popular deve sub-
sidiar o debate e o conhecimento acerca de méto-
dos e metodologias educacionais e pedagógicas 
de vertentes críticas. Deve também proporcionar 

https://www.facebook.com/centroculturalesperancavermelha/
https://www.facebook.com/centroculturalesperancavermelha/
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uma análise aprofundada e crítica acerca daque-
las que fundamentam o pensamento conservador 
e reacionário, que reforçam variados aspectos do 
dualismo educacional.

A educação, compreendida como um processo 
de apropriação de conhecimentos, valores, hábitos, 
comportamentos, entre outras coisas, é um elemento 
importante para a produção da existência humana e 

para que o indivíduo am-
plie suas aptidões à vida 
social. O aprendizado da 
língua e a apropriação 
da produção cultural das 
gerações anteriores são 
elementos fundamentais, 
junto com o trabalho, no 
processo de constituição 
da humanidade. A educa-
ção e o aprendizado assu-
mem funções importantes 
no processo de produção 

da vida material e espiritual, impulsionando o desen-
volvimento cultural humano. Com o surgimento das 
sociedades de classes, aquilo que os setores domi-
nantes hegemonizaram como seus privilégios nos 
processos de aprendizagem passou a não ser o mes-
mo que os reservados para os setores dominados, 
surgindo, assim, o dualismo educacional, ou, dito de 

outra forma, a cisão entre o trabalho manual e o inte-
lectual, resultado da divisão de classes.

O processo educativo ocorre em variadas situa-
ções, como na informal (a vida cotidiana, os proces-
sos de socialização), na educação formal (institucio-
nalizada) e não formal (educação social, educação 
popular, pedagogia hospitalar, no terceiro setor etc.). 
De nossa parte, a escola pública, gratuita, universal, 
laica e de qualidade deve ser defendida e valoriza-
da como um espaço fundamental de acesso aos fi-
lhos da classe trabalhadora, espaço permeado pelo 
dualismo escolar, pelas contradições de classes, e 
também pelas possibilidades de acesso à produção 
científica, cultural e filosófica produzida historicamen-
te pela humanidade.

Na educação informal, nos processos de sociali-
zação na família, no convívio social etc., com as con-
tradições sociais e de classes, é fundamental distin-
guir, como ensina Gramsci, entre o bom senso e o 
senso comum, ou seja, entre aspectos culturais que 
representam resistências e sabedorias populares 
que fortalecem as lutas dos trabalhadores e aque-
las que são reproduções dos interesses dominantes 
e que se revestem com aspectos populares, mas 
que são funcionais aos mecanismos de dominação 
(GRAMSCI, 2001).

Da mesma forma, a educação não formal é marcada 
pelas mesmas contradições, com variadas perspectivas 
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de processos educativos conservadores, que aderiram 
à lógica do discurso neoliberal de crítica do Estado e 
defesa das ações de trabalho voluntário, do terceiro se-
tor, da pedagogia empresarial, entre outras, mas tam-
bém com forte presença de iniciativas contra as hege-
monias, às quais nos somamos numa perspectiva de 
educação popular que esteja relacionada com a defesa 
da escola pública e da resistência popular.

Somamo-nos a todos os setores que almejam a 
construção de uma nova sociedade e uma nova edu-
cação, fruto da transformação consciente da classe 
trabalhadora organizada. Temos plena consciência 
de que a educação, por si só, não promove altera-
ções profundas na estrutura social, mas pode contri-
buir no processo de consciência dos setores popula-
res. Nesse sentido, nossa contribuição no campo da 
educação popular é parte desse processo.

As atividades desenvolvidas no CCEV promovem 
a articulação com outras iniciativas semelhantes, 
buscando a construção de uma rede de entidades e 
organizações que fortaleçam o campo popular.

Nesse curto período de existência, destacamos 
as principais atividades desenvolvidas pelo CCEV: 
atividades culturais, gastronômicas, lançamentos 
de livros, saraus, debates, sebo e brechó, aulas de 
capoeira, espaço utilizado por diversos movimentos 
sociais, rodas de conversas semanais com temas 
conjunturais, cursos de formação.

Com relação aos cursos, desde 2016 partici-
param presencialmente de nossos cursos de for-
mação cerca de 700 pessoas, entre educadores, 
estudantes, militantes de variados movimentos so-
ciais. Nas atividades virtuais, o número de acesso 
também foi considerável.

Ainda sobre os cursos, destacamos a realização 
de História da África, com quatro edições, contando 
com a presença de espe-
cialistas, pesquisadores 
e professores envolvidos 
nessa temática, buscan-
do apresentar um pano-
rama histórico desde os 
primórdios das formações 
sociais africanas até o 
período atual. Nas pri-
meiras edições incluímos 
as temáticas de relações 
étnico-raciais no Brasil 
para, em seguida, como 
desdobramento dessa temática, realizarmos um ro-
teiro específico do curso Relações Étnico-raciais no 
Brasil, Filosofias Africanas, Literatura Africana, além 
de oficinas de Máscaras africanas, de confecção de 
Abayomi, de Grafismo Africano.

Na última edição do curso de História da África, 
em 2019, abordamos as seguintes temáticas:
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• a África antiga;
• o islamismo africano;
• mercantilismo, a escravização africana e o tráfico
  transatlântico;
• colonialismo e cristianismo na África;
• religiosidades africanas;
• artes africanas;
• diáspora, resistência e cultura;
• neocolonialismo e resistências;
• República Democrática do Congo: de Leopoldo II
  e Joseph Kabila;
• a luta anticolonial: Argélia;
• a luta anticolonial: Angola e Moçambique;
• O socialismo africano;
• luta anticolonial e literatura;
• a Revolução Haitiana;
• a Frente Negra Brasileira;
• os Panteras Negras;
• Ruanda: história, cultura e genocídio;
• a África do Sul: apartheid e resistências;
• pensamento decolonial: Angela Davis, Frantz 
  Fanon, Aimé Césaire;
• a África na atualidade.

O destaque detalhado de nosso último roteiro, 
levando em consideração a temática deste livro, é 
importante para o conhecimento dos conteúdos que 
abordamos, que, em nossa opinião, demonstram a 

importância do nosso espaço cultural para a forma-
ção de educadores, de militantes e, em particular, 
para o movimento negro em Campinas.

Ao longo do tempo, notamos a grande presença 
de educadores e estudantes em nossas atividades, o 
que nos impulsionou a organizar outros cursos, como 
o História e Teoria da Educação, em duas edições, 
contando com uma parte sobre a história da educa-
ção geral e do Brasil e uma segunda parte com um 
recorte teórico, de estudos dos importantes educa-
dores e teóricos de áreas próximas, como Ferrer y 
Guardia, John Dewey, Janusz Korczak, Célestin Frei-
net, Rodolf Steiner, Pistrak, Makarenko, Krupskaya, 
Lunacharsky, Piaget, Maria Montessori, Emília Ferrei-
ro, Lev S. Vigotski, Freud, Antonio Gramsci, Theodor 
Adorno, a teoria do Capital Humano e o pensamento 
educacional conservador, Pierre Bourdieu, Louis Al-
thusser, Michel Foucault, a educação pós-moderna, 
a Pedagogia Histórico-Crítica. A partir dessa experi-
ência, também como desdobramento dos interesses 
dos participantes, organizamos duas edições de um 
curso específico sobre Pedagogia Freinet.

Recentemente, no segundo semestre de 2020, em 
parceria com a Escola Latino-americana de História e 
Política – Elahp19 e com a Caixa de Ferramentas20, re-
alizamos o curso “Educação e Revolução: a pedago-

19. Escola Latino-americana de História e Política: https://elahp.com.br/.

20. Caixa de Ferramentas: https://caixadeferramentas.org/.

https://elahp.com.br/
https://caixadeferramentas.org/
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gia socialista so-
viética”, contando 
com especialistas 
e professores de 
várias regiões do 
Brasil. Em função 
da pandemia, re-
alizamos essa atividade virtualmente.

Com relação às temáticas políticas, históricas e 
filosóficas mais gerais, organizamos cursos sobre ca-
pitalismo e socialismo no terceiro milênio, história do 
marxismo, com variados roteiros, história da América 
Latina, partidos e política no Brasil, filosofia chinesa 
e história do PT. Na área da cultura, desenvolvemos 
cursos sobre história da arte, música popular bra-
sileira e cultura e luta política. Por fim, destacamos 
também a realização, entre setembro e novembro de 
2020, dos cursos on-line Reflexões Sobre a História 
de Campinas e Histórias do PT no governo de Cam-
pinas, tendo por objetivo um balanço detalhado das 
experiências petistas em duas gestões, a primeira no 
Governo Jacó Bittar, com o rompimento do PT, e a 
segunda gestão com o Governo Toninho/Izalene.

A iniciativa do Centro Cultural Esperança Vermelha 
seguramente não é a única experiência de educação 
popular em curso na cidade de Campinas, estando 
pari passu com outros projetos educacionais popula-
res organizados por trabalhadores e para trabalhado-

res. Tampouco é 
a única experiên-
cia de formação 
de professores 
e militantes do 
movimento ne-
gro sobre a Lei 

10.639/03, que tornou obrigatório o ensino de His-
tória e cultura africana e afro-brasileira no currículo 
escolar. Ao tratar de temas tão amplos e diversos, as-
sumimos o risco de deixar lacunas em prol de expor 
e refletir uma experiência, em suas especificidades, 
que se inserem pontualmente em um contexto signifi-
cativamente maior. Feita esta ressalva, é importante 
registrar aqui o sucesso desta iniciativa ao atrair tra-
balhadores e trabalhadoras que dedicam uma parce-
la de seu escasso tempo livre em um esforço coletivo 
de aprendizado onde o que está em jogo não é um 
diploma ou título somente, mas a elevação da consci-
ência, por que não dizer, de classe e de raça.
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Márcia Lúcia Anacleto de Souza (Makota Bamburutála)2

Saberes da tradição oral 
no Inzo Dia Musambu 
Kaiango M’boti Ofulá  
um terreiro de candomblé nação Angola1
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Um1 Dois2

Márcia: Bom dia, Mametu! Essa entrevista está 
sendo realizada por Márcia Lúcia Anacleto de 
Souza, hoje é dia 3 de outubro de 2020 e a entre-
vistada do projeto e-book Casa dos Saberes An-
cestrais: sabedorias africanas e afro-americanas 
é Mametu Oyá Corajacy. Mametu, a senhora auto-
riza a entrevista para a elaboração do e-book Casa 
dos Saberes Ancestrais da Diretoria de Cultura da 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp?

Mametu Oyá Corajacy: Bom dia pra você, a sua 
benção, Mukuiu.

Márcia: A bênção, Mãe.

Mametu Oyá Corajacy: É um grande prazer termos 
essa conversa. Isso é muito bom pra mim, pra você e 

1. Entrevista concedida por Mametu Oyá Corajacy, no dia 3 de outubro de 2020, 
na cidade de Monte Mor (SP), para o projeto e-book “Casa dos Saberes An-
cestrais: diálogos com sabedorias africanas e afro-americanas.”  Transcrição 
realizada por Ellen Santos Bernardo.   

2. Doutora em Educação (FE-Unicamp).

pra nossos filhos, netos, bisnetos e mais outros que 
vêm aí. Eu autorizo com muito prazer. Nzambi Nakua-
tenzá por você estar aqui me entrevistando.

Márcia: A bênção, Mãe. Nós cantamos na Lava-
gem das Escadarias da Catedral Metropolitana de 
Campinas: “Quando eu cheguei aqui, nessa cida-
de, eu avistei a torre da igreja!”. Conte pra gente 
um pouco sobre a história da senhora, como a se-
nhora chegou em Campinas?

Mametu Oyá Corajacy: Bom, cheguei em Campinas 
em 1968, fui muito bem recebida nessa cidade, fui mo-
rar em Uberaba uma época, e lá morei 8 anos, vinda da 
Bahia, da cidade de Ilhéus, onde fui quase iniciada na 
religião. Mas depois não deu certo por lá e fui para Ube-
raba, e de lá meu marido foi transferido aqui pra essa 
cidade de Campinas, onde moro desde abril de 1968. 

Eu gosto muito da cidade e trouxe um pedacinho 
da religião pra cá, e aqui fui aprendendo e ainda es-
tou aprendendo, porque um médico se forma doutor 



276

em 5 anos e nós, de matriz africana, dizem que nos 
formamos em 7 anos, mas não são apenas 7 anos. 
Nós vivemos e morremos e ainda tem muita coisa 
para aprender nessa religião, pois sempre temos 
coisas novas para aprender. Então, gosto muito de 
cantar sobre a torre da igreja, que a gente avista de 
longe. Quando a gente avista a torre da igreja nós 
cantamos: “Quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu 
avistei a torre da igreja, ó que beleza, cheguei agora, 
Nossa Senhora seja nossa guia!”. Para mim isso é 
um grande prazer!

Márcia: A senhora falou um pouco sobre a che-
gada em Campinas, e como a senhora chegou na 
religião. Então, gostaria que contasse sobre o 
nosso candomblé nação Angola e a nossa família, 
a Gomeia.

Mametu Oyá Corajacy: A história da Gomeia é de 
uma Casa que fica num bairro em Salvador e que é 
muito respeitada. Chama-se Katispero, Gomeia Ka-
tispero. Foi nela que iniciei3. A família é muito grande, 
muitas pessoas não acreditam que é tão grande, e 
não posso te responder quantas pessoas existem na 
família Gomeia, porque é muita gente em Salvador, 

3. Mãe Corajacy iniciou-se no candomblé em 1980, com a Mametu N’kisi Mu-
nukaia, no Inzo situado no bairro Agenor de Campos, em Santos (SP), cujas 
raízes eram do candomblé de Nação Angola de Joãozinho da Gomeia (Gomeia 
Katispero). 

tem uma turma que de lá 
foi pra outros lugares. Eu 
vim pra cá e tem gente no 
Rio [de Janeiro]. 

Quando meu bisavô 
morreu, saiu no jornal que 
ele tinha 5 mil filhos, e ele poderia tanto ter mais, 
como poderia ter menos. Eu, em Campinas, sei que 
tenho duzentos e poucos filhos de santo. Na casa da 
minha irmã Dango tem por aí também. E para cada 
filho com casa aberta podemos contar outros filhos. 
Acontece comigo e com a Dango. Então está errado 
a gente dizer uma quantidade exata, porque não tem 
como a gente contar. 

Márcia: E qual é a relação que nós temos com 
o Pai Joãozinho da Gomeia? Se a senhora puder 
contar um pouco pra nós...

Mametu Oyá Corajacy: Aqui nós entendemos que 
ele é nosso bisavô. Eu conheci ele quando ainda es-
tava vivo. Então não vou 
te dizer que eu tive muita 
relação com ele, porque 
não tive. Quem já teve 
muita relação com ele 
foi minha vó, porque ela 
nasceu lá. Eu conheço, a 



277

gente continua tendo um 
nome do nosso parente, 
como se fosse familiar 
mesmo de sangue, e a 
gente tem mais conheci-
mento sobre ele porque 

nós conhecemos muita gente em Campinas, Rio de 
Janeiro, Bahia, Belo Horizonte, no estado de Minas, 
Mato Grosso. Porque já fui dar obrigação para pes-
soas da família Gomeia no Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso mesmo… Então é muita gente e, por isso, não 
tem como a gente saber a quantidade de pessoas [da 
família] porque sempre está renovando a minha casa, 
a casa dos meus filhos de santo e de outros mais. 
Mas nós tivemos uma relação muito boa com eles 
mesmo à distância. 

Sobre o saber que nossa mãe passou pra nós, que 
nossa vó passou pra nossa mãe, nós temos e nós 
continuamos querendo continuar aquele aprendiza-
do. Eu, por exemplo, sem internet, não que eu seja 
contra a internet, mas pra mim a sabedoria de pa-

lavras ao vivo, um para o 
outro, como estou falando 
pra você, é mais impor-
tante que a internet, por-
que na internet hoje nós 
sabemos que posso falar 
uma coisa pra você hoje, 

e você pode pôr na internet de forma diferente. Não 
estou criticando a internet, porque ela é muito boa 
pra sabedoria, chegam mais rápido os recados, mas 
nunca como a pessoa estar ao vivo falando um para 
o outro.

Márcia: A senhora fala desse caminho que fez 
até chegar em Campinas, e que aí a senhora che-
gou na religião. Para quem não conhece o can-
domblé, o que significa, o que é, por que a gente 
fala que o candomblé é esse saber ancestral?

Mametu Oyá Corajacy: Porque o candomblé veio 
de uma religião de matriz africana. Então, o saber é 
igual a um médico. O médico vai aprender a fazer 
uma operação, cuidar de pessoas e, dependendo 
da doença que tem, qualquer doença, o médico nos 
opera. O médico com a operação, com remédios, é 
uma coisa. Nós com os remédios de folhas, porque 
não é toda folha que serve pra qualquer um. A gente 
tem que ver a folha certa, pois aquela que serve pra 
mim talvez não sirva pra você. A folha que serve pra 
um não serve pra outro. A gente tem que ver, por-
que a folha cura e a folha mata. Então, nas folhas, 
que são as insabas, como nós chamamos, você tem 
que ter muito cuidado. O banho, o chá que fazemos 
para dar para a pessoa quando está recolhida4 ou 

4. Recolhida é a expressão usada para a ocasião ou período em que a pessoa 
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quando sente uma dor 
de dente, uma dor de ca-
beça, alguma coisa. Da 
mesma forma que o mé-
dico tem um remédio pra 
servir aquela pessoa com 
dores, nós também temos 

um conjunto de sabedorias que não podem ser com-
paradas, mas a gente sabe que os remédios que o 
médico dá vem de folhas, vem de nossa religião, dos 
nossos saberes.

Márcia: E como as pessoas que iniciam no 
candomblé chegam até a senhora? Conte um 
pouquinho pra gente como elas chegam, como é 
o aprender da religião, como é até a questão do 
aprendizado da língua.

Mametu Oyá Corajacy: Muitos chegam porque 
acham bonitos os cantos, os louvores, as rezas, as 
zuelas5. Outros chegam porque estão doentes e nós 
temos as insabas, e temos as rezas que a gente inicia 
aquela pessoa e aquela pessoa cura. Eles mesmos 
dão depoimentos dizendo que se curaram. 

está em período de isolamento social, a fim de cumprir etapas no desenvolvi-
mento dentro da religiosidade.

5. Nome dado aos cânticos e rezas no candomblé nação angola.

Nós sabemos o que fazer para tirar uma bronquite, 
asma. Uns curam e outros não curam, dependendo 
do tempo que ele já está com aquela doença. Mas, 
nós sabemos tirar febre de uma pessoa. Nós temos 
as insabas que usamos para dar banhos, para o chá, 
e eles se curam. O aprendizado deles depende mui-
to deles mesmos, e tem muito aprendizado. Muitos 
aprendem ali nos 21 dias que ficam recolhidos, quan-
do aprendem o básico, porque tudo não dá tempo 
de aprender. Por isso, nós falamos que continuamos 
aprendendo, que não é só em 7 anos, quando a gente 
passa a ser Ebome ou Mametu6, como eles falam, 
porque cada um chama de uma forma, de acordo com 
a língua. A gente continua aprendendo porque não dá 
tempo de aprender tudo. Sempre tem coisas novas 
pra aprender, e todo mundo que entra procura apren-
der. Uns têm dificuldades, como nós que podemos 
ter dificuldade numa faculdade ou em outro saber. A 
gente pode ter dificuldade de aprender, mas nós te-
mos paciência. 

Uma mãe criadeira, a mãe de santo que está ali, 
a zeladora da pessoa, quem seja o zelador, nós te-
mos a paciência para ensinar, e essa pessoa aprende 
tudo. Uns se tornam pai e mãe de santo, outros não 
se tornam. A mesma coisa que um médico, que só vai 
até uma altura e depois, dali pra frente, ele fica só na-

6. Ebomi ou Mametu são status recebidos pelas filhas de santo que cumpriram 
a ritualística dos 7 anos de ingresso no candomblé.



279

quela base. É como um padre, pois nem todos vão a 
bispo, nem todos vão a “outra coisa mais forte”. Igual 
a um militar, que muitos ficam soldados e não vão a 
cabo, a tenente, a sargento. Cada um tem sua natu-
reza, como Deus deu, e a altura do desenvolvimento 
para a vida dele.

Márcia: E esse aprendizado não é nos livros. 
Como que ele acontece?

Mametu Oyá Corajacy: Não, não é nos livros. 
Hoje, a maioria quando vai pra roncó7 quer levar ca-
derno pra escrever, pra fazer um relatório, pra eles 
aprenderem. Acho errado porque o que eu e os ou-
tros mais velhos aprendemos não foi em livros. Foi 
ensinamento dos nossos pais de santo, avós, os mais 
velhos, que nos ensinaram. E era muito melhor, era 
tudo segredo o que a gente aprendia lá. Era só pra 
pessoa do santo. Nem tudo na internet é certo, então 
está errado. Por que eu, que não sou tão velha de 
santo, mas tenho bastante [idade de santo], aprendi 
e não tinha internet? Então nós aprendemos aquilo e 
fica gravado na nossa mente o que nós aprendemos. 
Se nós esquecemos, perguntamos para o mais velho, 
para alguém que possa nos responder aquela coisa 
que a gente está aprendendo ali. Acho errado nossos 

7. Quarto sagrado reservado aos rituais de purificação, iniciação, recolhimento e 
desenvolvimento na religiosidade, conforme o tempo em anos.

saberes no livro, porque 
uma enfermeira não faz o 
que o doutor faz. Ela tem 
a altura até onde ela vai. 
Então, o pai de santo e 
a mãe de santo também 
têm “uma altura”. Se os 
filhos não estão à altura 
dos pais ou mães de santo, se eles ainda não se for-
maram, tem coisa que pode passar para uma pessoa 
leiga, que às vezes está pensando que está fazendo 
certo, e faz errado. 

Nós vamos fazer um chá, nós sabemos que folha 
vai. Se aquele chá fizer mal ou a comida que a pes-
soa comeu fez mal, nós sabemos pegar algo que foi 
naquele alimento, torrar e fazer um chá e dar para a 
pessoa. Nós sabemos que reza vai fazer, e a pessoa 
leiga... Não que a gente está alegando não ensinar 
o leigo, mas está errado porque ela não sabe o que 
vai fazer. O pedreiro primeiro é servente, para depois 
ele ser um pedreiro, para depois ele ser um mestre 
de obras. Tudo isso, tudo tem que ter a iniciação das 
coisas, e até que altura ele pode chegar para apren-
der os saberes. Não precisa ser só de matriz africana, 
qualquer coisa exige muito respeito, porque a gente 
tem que respeitar aquele mais velho que tem o saber 
ali na ponta da língua para responder algo que nós 
precisamos saber.
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Márcia: Nós esta-
mos aqui no terreiro 
e, enquanto a senhora 
falava, eu estava aqui 
olhando os ataba-
ques, olhando como é 

a sala, e veio agora um pensamento que é sobre 
a importância do ritmo, da música, da dança… 
E queria que a senhora falasse um pouco sobre 
isso, sobre o papel de cada um dos filhos de san-
to no candomblé, o lugar que cada um ocupa e 
que chamamos de hierarquia.

Mametu Oyá Corajacy: Isso, cada um ocupa o seu 
saber, o seu aprendizado. Todos e ninguém é igual, 
mesmo sabendo. Eu vou falar uma reza pra você, que 
você sabe e outras pessoas sabem, mas cada um tem 
seu tipo de aprendizado. Às vezes, você se põe bem, 
outros não vão bem, mas que todos têm o direito que 
um tem, todos têm. Os tambores pra gente louvar os 
Nkisis, os Orixás, os Voduns. Nos tambores a gente 
canta o Orixá. Cantamos ou zuelamos – como nós fa-
lamos – e o Orixá vem. Às vezes, a pessoa está com 
uma dor, está com alguma coisa, a gente leva ele lá, 
põe ele na decisa8, põe uma vela do lado dele, uma 

8. Esteira usada pelos filhos e filhas de santo ou pessoas que desejam passar 
por rituais de purificação e equilíbrio.

quartinha com amaze, que é a água que nós falamos, 
e nós temos força de ir rezando, rezando… A pessoa 
toma aquele amaze, aquela água, e aquele conteúdo 
serve como um remédio pra pessoa. Mas isso depen-
de muito da pessoa, da fé de quem está fazendo e de 
quem está recebendo aquela água.

Márcia: E como a senhora entende quando a 
gente fala sabedoria africana? E como seria essa 
sabedoria, esse saber ancestral se nós estamos 
aqui no Brasil, aqui em Campinas?

Mametu Oyá Corajacy: Nós estamos em Campi-
nas, mas vou te falar assim: Eu aprendi várias coi-
sas na Bahia, em Ilhéus, Salvador e outras cidades, 
Cachoeira de São Félix. Comigo, na minha bagagem 
de necessidades que passei por lá, eu trouxe algo. 
Aqui aprendi outras folhas, porque nem todas as fo-
lhas que tem aqui tem lá. Então, é uma continuação 
da vida. Eu nunca fui na África, mas acho... acho 
não, tenho certeza que nosso ancestral trouxe algo 
da África e aqui nos ensinou e deu mais força pra 
gente se juntar. Nós sabemos que tem bastante fruta 
hoje no Brasil que não tinha antes. E quem trouxe? 
Os africanos que trouxeram as sementinhas e aqui 
plantaram. Sementes que nós sabemos que não são 
daqui, mas de outros lugares, e que trouxeram pra 
nós. Assim como nossa alimentação sai daqui pra ir 



pra lá alimentar eles. Isso é bom porque o que a gen-
te não tem hoje nós temos porque eles trouxeram, e 
coisas que eles também não tinham hoje eles têm. É 
a vida, a vida é assim.

Márcia: O que a senhora pensa sobre levar es-
ses saberes para as escolas e faculdades?

Mametu Oyá Corajacy: Eu penso que devia estar e 
deva estar, mas dependendo do grau do aprendizado 
que se vai passar pra uma pessoa leiga, para que ela 
não faça algo errado, como falei lá atrás um pouco. 
A pessoa tem que aprender, mas tem que saber até 
onde pode levar esses saberes à escola. Não que 
eles não mereçam. É pra eles não usarem de forma 
errada, porque nós já aprendemos até onde nós po-
demos levar, até onde nós podemos chegar…

Vamos supor, você está aqui na minha casa e pra 
chegar no quarto de santo, pra você iniciar uma reza, 
você vem da rua. Hoje, eles estão ensinando por cau-
sa dessa doença que está aí no mundo, que você 
chegue em casa e tome banho, e troque toda a rou-
pa. Isso pra nós não é novidade, porque pra nós, do 
santo... nós sabemos que, quando nós chegamos na 
casa do santo, nós tomamos banho. Você pode estar 
vindo perfumadinho dali, mas nós tomamos banho de 
ervas. Não é só banho simples. Banho de ervas, por-
que se a gente tiver com um vento ruim que passou 

sobre nós, nós não vamos trazer pra casa de alguém, 
que está limpinho ali na casa do santo. Nós tomamos 
banho, trocamos de roupa pra chegar até a pessoa. 

É por isso que, na faculdade ou nas escolas pode-
mos levar o saber sim, mas sabendo o que leva. Não 
pode levar todo o saber de roncó. Coisa de roncó é 
de quem pode estar no roncó. Cada um tem sua altu-
ra, tem seu lugar certo, tem sua hora certa pra tudo.

Márcia: Na escola tem até os livros que falam 
sobre Orixás como mitologia, como mito. Quando 
a senhora fala o que pode ser ensinado sobre os 
Nkisis, os Orixás, como pensa isso? 

Mametu Oyá Corajacy: Um exemplo: Você pode di-
zer que existe essa entidade que sabemos que existe 
mesmo, mas não aprofundar sobre reza de roncó ou 
sobre outros afazeres lá dentro. Não pode avançar 
muito, mas não que eles na escola não possam saber 
que existe Oxum, que exista Iansã, que é Matamba, 
e outros Orixás. Mas só não pode avançar muito pro-
fundo porque aquelas pessoas lá podem levar pra 
outro lado. Têm pessoas na 
escola que são de outra reli-
gião, o que a gente respeita 
muito, pois cada Deus deixou 
todas, por isso cada um que 
procure ter seus aprendiza-
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dos de religião. Toda religião é boa, as pessoas é que 
confundem as palavras e as coisas, todas as religiões 
são boas.

Márcia: Agora a senhora conta pra gente so-
bre essa celebração que acontece todo ano na 
nossa cidade. Conta a história, que é da lavagem 
das escadarias. A senhora pode contar desde o 
comecinho…

Mametu Oyá Corajacy: Começou em 1985. Mas 
antes, todo ano eu ia pra Salvador, pra lavagem de 
lá, e me empolgava com aquela lavagem. E lá co-
nheci uma Mametu e falei pra ela que eu morava no 
estado de São Paulo e que gostaria de trazer pra cá 
[a lavagem]. Ela falou pra mim que seria muito bom. 
Mas falei pra ela que achava que tinha que saber 
mais sobre a história de lá, o que não daria tem-
po. De lá falei pra minha irmã Dango, conversando 
com ela quando estávamos indo pra cidade buscar 
um papel e umas coisas que mandei fazer numa 
gráfica. Passei na porta da igreja e falei pra Dango 
que era muito bom a gente trazer a lavagem. Ela se 
interessou, uma porque poderia mostrar ao povo de 
São Paulo que tinha muita casa aberta, pois tinha 
várias casas, mas era muito segredo. Naquela épo-
ca não tinha casa igual agora, quando todo mundo 
fala “Eu tenho um candomblé ali”. Ninguém falava 

de candomblé. A gente 
sabia que existia, mas 
era muito fechado. Não 
ia pra rua com as rou-
pas de santo e eu e a 
mãe Dango começamos 
a ir de roupa de santo pra todo lugar. Foi muito di-
fícil no início pra gente levar os filhos até a igreja, 
porque os ônibus lá no meu bairro, o DIC, eram 
demorados. Os da Dango mais ainda porque era 
de Hortolândia. 

Com o nosso conhecimento e com a ajuda de uma 
pessoa da cultura, em pouco tempo nós aprendemos 
como conseguir ônibus. Hoje nós temos os ônibus, 
nós temos a força do povo. O perfume de alfazema 
nós ganhamos. E hoje o evento está muito bom, e 
acho muito bonito aquilo lá. Muito bonito, muito sa-
grado, e tanta gente chega ali pedindo um pouco da-
quela água pra lavar a cabeça. As pessoas que estão 
doentes. Pessoas que têm pessoas doentes na casa 
deles, e que pedem água para levar, água de cheiro, 
como eles falam. A gente 
fala pra levar para aquele 
doente. Fiquei muito tris-
te esse ano por não ter, já 
que por respeito à doen-
ça nós optamos por não 
fazer.
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Márcia: E pra senho-
ra o que significa lavar a 
escadaria da Catedral de 
Campinas?

Mametu Oyá Corajacy: 
Pra mim tem um significado muito grande, porque, 
além da gente levar essa água que estou te falando, 
para as pessoas que estão ali assistindo lavar os mu-
tuê (cabeça) deles, passar num braço, uma doença, 
alguma coisa pra ele, nós estamos lavando um sa-
grado também, pois o povo quer dizer que a religião 
católica é diferente e não é. São parentes, são irmãs 
e, pra mim, quando nós estamos lavando ali, estou 
pensando muito bem nos meus Nkisis, nos meus Ori-
xás, mas pedindo muita força à dona daquele pedaço, 
daquele lugar, que é Nossa Senhora da Conceição. 
Enxergue o povo como queira, que ela não pertence, 
que ela não é africana, não sei... Mas o que interessa 
pra nós, pra mim, é a fé que eu tenho ali, que estou 
pedindo pela cidade. Lembro naquela hora de alguém 

que está doente em outro 
estado. Peço, enquan-
to estou fazendo aquilo, 
que o vento leve aquelas 
palavras, aquelas rezas 
que nós estamos fazendo, 
para confortar alguém que 

está doente, precisando de uma palavra amiga, e isso 
é muito bom. E a força do pensamento é muito forte 
e é muito boa. Por vezes, a pessoa está ali conosco, 
mas se não tem aquela força de pensamento, não 
faz sentido. Está ali, mas pensando em outra coisa 
lá fora. Mas, a força do pensamento é muito boa pra 
gente, e pra mim a lavagem é muito boa. Aquela igre-
ja está há quanto tempo ali! Ali é tempo do passado, 
então é muito bom.

Márcia: E uma última pergunta, Mãe. Aqui a 
gente está falando de saberes ancestrais que 
são muito antigos. E aqui na ponta a gente tem 
o novo, aquele que nasce, que vai aprender tudo. 
Falo das crianças e aqui na nossa casa a gente 
tem muitas, a senhora gosta muito das crianças   
e queria que falasse um pouco sobre a importân-
cia das crianças.

Mametu Oyá Corajacy: Olha, a criança pra mim... 
Eu fui a primeira, tenho certeza disso, de trazer crian-
ça aqui em Campinas [para iniciar no candomblé]. Fui 
até criticada porque a criança não sabia, a criança 
amanhã ou depois podia trocar de religião, não ficar 
na religião, mas nós não podemos pensar isso por-
que muitas pessoas mudam de religião. Não é só a 
criança. A criança feita de santo é muito educada, e 
não estou dizendo que nas outras religiões não se-
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jam. Mas para o nosso saber, para o nosso aprendi-
zado é importante. Hoje a criança fala bom dia, boa 
tarde pra mãe e pai, chama de você e não concordo 
com isso. Na nossa religião nós ensinamos a criança. 
Se é uma criança, eu faço9 uma criança, por exemplo, 
uma menina como uma Makota, eu vou me curvar pra 
ela, pedindo “bênça”. Ela é novinha, eu tenho que en-
siná-la, mas ela vai aprender aquele cargo de acordar 
os nossos Nkisis, o nosso santo. Então, toda crian-
ça na minha casa, na casa de quem for de qualquer 
religião de matriz 
africana, tem ou-
tro aprendizado, 
outra educação. 
Ela não vai, por 
exemplo, na 
mesa procurar se 
alimentar antes 
do mais velho. 
Ela espera o mais 
velho se alimen-
tar, a não ser que 
a gente saiba que 
ele está fazendo alguma coisa, e não pode se alimen-
tar naquela hora. Nossas crianças de matriz africana 
têm outra educação. De agachar, pedir bênção ao 

9. Expressão com sentido de iniciar, de iniciação no candomblé, em consonân-
cia com o termo “fazer o santo”.

pai, mãe, mãe criadeira, padrinho de esteira, padri-
nho de muruncó10. É outra conversa. Pode ter algum 
por aí afora que não faça isso, mas não foi o que nós 
ensinamos. 

Márcia: Então a criança... a gente fala que é 
nossa salvaguarda.

Mametu Oyá Corajacy: Nossa salvaguarda... eles 
são o futuro de amanhã, eles vão passar para ou-

tro, senão a nos-
sa religião morre. 
Então nós espe-
ramos que eles 
continuem isso. 
Eu não tenho pro-
blema com filho 
de santo crian-
ça, porque todos 
eles procuram 
aprender o que a 
Makota ou a mãe 
criadeira ensina. 

Eles são muito inteligentes, e tenho muito até que 
aprender com eles. Eles têm o cérebro deles, que 
não compara conosco, porque tem mais lembranças, 
e eles gravam muito bem o que a gente ensina. Eles 

10. O mesmo que roncó.
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nunca me exigiram que desse apostila pra eles. En-
sinou ali dentro, eles aprendem! E aí com a continu-
ação do tempo eles vão aprendendo aqui, dia a dia, 
da nossa vida.

Márcia: É... a gente tem muito o que aprender 
com as crianças. Bom, Mãe, a gente encerra, e se 
a senhora quiser dizer as últimas palavras ou re-
zar uma zuela, uma música, um canto… Fique à 
vontade.

Mametu Oyá Corajacy: Eu gosto de reza, então 
eu rezo. 

Diembe no Inzo
No Inzo mseu
Nzambi

Nganga Nzambi Mpungu
No Inzo mesu
Nzambi

Bom, eu fiz essa zuela porque fala da casa, en-
tão nós estamos na roça, nós estamos num barracão. 
Então Inzo é uma casa de santo, e que os nossos Ori-
xás nos abençoem, que você tenha bons caminhos.

Márcia: A bênça, Mãe.
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APreseNTAçãO 
Um1 Dois2

Como uma pessoa iniciada no Candomblé de 
Angola3, foi uma honra e uma grande res-
ponsabilidade entrevistar Mãe Dango, mi-

nha mãe espiritual, sacerdotisa e responsável pelo 
Inzo Musambu Hongolo Menha, “Casa do Arco-íris”, 
na cidade de Hortolândia, em São Paulo. Estar dian-
te de Mãe Dango e ouvi-la mostrou-me, como afirma 
Amadou Hampaté Bá (2010), a importância de se 
voltar às tradições ancestrais para o reencontro de 
nossas raízes. 

A sabedoria e o conhecimento que Mãe Dango 
possui e compartilha foram transmitidos a partir de 
suas experiências com seus ancestrais e pessoas 
mais velhas: sua mãe Munukaya, que aprendeu com 

1. Entrevista gentilmente concedida por Mãe Dango em seu terreiro “Inzo Mu-
sambu Hongolo Menha – Casa do Arco-íris”, na cidade de Hortolândia, no dia 
2 de outubro de 2020,  para a Casa dos Saberes Ancestrais da Unicamp. Um 
roteiro previamente elaborado foi apresentado para Mãe Dango, contudo, ao 
longo da conversa novas questões foram introduzidas e outras modificadas. Foi 
mantida a oralidade das falas. Transcrição realizada por Ewerton Oliveira.

2. Estudante do Programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da 
Unicamp.

3. Religião de matriz africana com influência dos ritos originários dos povos 
bantu da África. 

sua mãe, Menakenan, filha do Tata Londirá, rei de An-
gola e do Brasil, Joãozinho da Gomeia, como muito 
bem destaca Cristiane Madeira Motta (2019).

Para Bá (2010), esses conhecimentos de toda 
espécie que foram sendo transmitidos pacientemen-
te “de boca a ouvido, de mestre a discípulo” ainda 
não se perderam porque residem na memória de 
grandes depositários, considerados a memória viva 
do continente africano. Nas sociedades orais, se-
gundo Bá (2010), além da memória, a ligação entre 
o homem4 e a palavra é forte. O homem está ligado e 
comprometido com a palavra que profere, sendo ele 
próprio a palavra. 

Líder comunitária e ícone da resistência negra na 
Região Metropolitana de Campinas, Mãe Dango é 
uma de nossas memórias vivas.

No decorrer da entrevista, Mãe Dango narra fatos 
marcantes de sua história de vida, como sua mudan-
ça para o estado de São Paulo e o início de sua par-
ticipação nas religiões de matriz africana.

4. Optei por manter o gênero masculino para ser fiel ao texto traduzido do autor. 

Ovindele visonehã alivulo, etu tusonehã vutima 
Os brancos escrevem livros, nós escrevemos no peito 

(Provérbio ovimbundu)
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eNTrevIsTA

Mariana: Tem uma parte da canção da Lava-
gem das Escadarias da Catedral Metropolitana 
de Campinas5 que diz: “Quando eu cheguei aqui 
nesta cidade...”. Eu sei que a senhora é natural de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, então eu gostaria 
que a senhora me contasse como chegou nessa 
cidade, quais os fatores que influenciaram a vinda 
da senhora aqui pra Campinas?

Mãe Dango: Na verdade, a gente precisava criar 
um hino de que todos pudessem participar. No co-
meço da Lavagem das Escadarias da Catedral de 
Campinas, chamamos as pessoas, os diversos ter-
reiros e outros grupos pra participar. Primeiro era um 
desafio pra todo mundo, um frio na barriga pra todo 
mundo. Tínhamos que pensar em um hino que, na 
verdade, integrasse a todos. E aí a gente criou. Esse 
hino foi criado por mim e por Corajacy: “Quando eu 
cheguei aqui nessa cidade.” Foi uma forma de harmo-
nizar todos os grupos porque era umbanda, éramos 
nós de candomblé, candomblé de Angola, candomblé 
de Ketu, era Jurema, eram os grupos de cultura re-

5. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordina-
ria/1997/952/9515/lei-ordinaria-n-9515-1997-institui-no-calendario-oficial-
da-secretaria-municipal-de-cultura-e-turismo-o-sabado-que-antecede-o-domin-
go-de-pascoa-sabado-de-aleluia-como-dia-da-lavagem-das-escadarias-da-ca-
tedral-metropolitana-de-campinas-pelos-candombles. Acesso em: 29 out. 2020.

gional... Era muita, muita gente. Então, como vamos 
agregar todos nós num hino só? Ir até a frente da 
igreja, ao mesmo tempo saudar toda a nossa ances-
tralidade, saudar e pedir licença à Nossa Senhora da 
Conceição, porque estávamos indo para um templo 
religioso. Morei e trabalhei em Campinas e depois me 
mudei para Hortolândia. Quando se deu a Lavagem 
das Escadarias eu já estava morando em Hortolân-
dia. Então eu também tinha que chegar. O hino tem 
muitas razões: eu estava saindo da minha cidade 
pra ir pra lá, depois porque, quando eu vim de Belo 
Horizonte, eu cheguei em Campinas e, para agregar 
todo mundo num só hino, porque estava vindo gente 
de todas as cidades, de Santos, de São Paulo, tinha 
muita gente.

Mariana: Por que a senhora vem pra Campi-
nas?

Mãe Dango: Eu sou de Belo Horizonte. É meio 
pesado eu falar disso, me dá um peso, de vitória, 
mexe com a minha emoção. Eu vim pra São Paulo, 
pra Campinas, pra não morrer. Fugi de uma violên-
cia doméstica. Eu recebi uma ordem do meu irmão 
mais velho, porque ele não sabia que eu sofria tanta 
violência doméstica naquela época. E, como ele não 
sabia, justamente no dia que eu cheguei à casa da 
minha irmã pra pedir socorro, toda machucada, ele 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/1997/952/9515/lei-ordinaria-n-9515-1997-institui-no-calendario-oficial-da-secretaria-municipal-de-cultura-e-turismo-o-sabado-que-antecede-o-domingo-de-pascoa-sabado-de-aleluia-como-dia-da-lavagem-das-escadarias-da-catedral-metropolitana-de-campinas-pelos-candombles
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/1997/952/9515/lei-ordinaria-n-9515-1997-institui-no-calendario-oficial-da-secretaria-municipal-de-cultura-e-turismo-o-sabado-que-antecede-o-domingo-de-pascoa-sabado-de-aleluia-como-dia-da-lavagem-das-escadarias-da-catedral-metropolitana-de-campinas-pelos-candombles
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/1997/952/9515/lei-ordinaria-n-9515-1997-institui-no-calendario-oficial-da-secretaria-municipal-de-cultura-e-turismo-o-sabado-que-antecede-o-domingo-de-pascoa-sabado-de-aleluia-como-dia-da-lavagem-das-escadarias-da-catedral-metropolitana-de-campinas-pelos-candombles
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/1997/952/9515/lei-ordinaria-n-9515-1997-institui-no-calendario-oficial-da-secretaria-municipal-de-cultura-e-turismo-o-sabado-que-antecede-o-domingo-de-pascoa-sabado-de-aleluia-como-dia-da-lavagem-das-escadarias-da-catedral-metropolitana-de-campinas-pelos-candombles
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/1997/952/9515/lei-ordinaria-n-9515-1997-institui-no-calendario-oficial-da-secretaria-municipal-de-cultura-e-turismo-o-sabado-que-antecede-o-domingo-de-pascoa-sabado-de-aleluia-como-dia-da-lavagem-das-escadarias-da-catedral-metropolitana-de-campinas-pelos-candombles
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estava lá. Eu não sabia que ele estava e, quando eu 
vi, quis voltar, mas não tinha mais tempo, não tinha 
mais jeito. E aí ele me viu naquela situação. Meu ir-
mão nunca quis se meter na minha vida de casada. 
No dia em que eu me casei, ao invés de jogar arroz, 
ele jogou terra no meu vestido, e falou que eu não 
precisasse dele nunca pra intervir naquele casamen-
to que ele não aprovava. 

E aí, me lembrando disso, eu quis afastar e ir em-
bora, mas ele falou: “Pode entrar porque eu estou 
aqui, eu já te vi”. E ele deu essa ordem: “Você tem 
até amanhã pra ir embora. Porque senão você vai me 
visitar na cadeia porque eu vou matar o seu marido”. 
Eu estava de dieta de um mês, operada de cesárea, 
do meu filho do meio. Ele só falou isso. E aí o que 
aconteceu? Eu tive um resto da noite, porque isso 
era mais ou menos umas onze horas da noite, até 
às seis horas do outro dia pra vender o que eu tinha. 
Vendi um pouco, dei um pouco, porque, como o meu 
marido estava sumido, eu aproveitei esse fato. Meu 
irmão comprou a passagem e eu vim embora com a 
minha filha mais velha que ia fazer dois anos e com o 
bebê, ele era de sete meses, vim com ele dentro da 
caixinha, ele cabia numa caixinha de sapato. 

Eu vim embora porque minha mãe morava em 
Campinas, ali perto do São Bernardo. Ela já tinha vin-
do embora pra cá com a minha irmã que era casada. 
Minha irmã casou em Belo Horizonte, mas o marido 

Figura 1: Início do cortejo da 34ª. Lavagem das Escadarias da 
Catedral. Rua Treze de maio, abril/2019

Fonte: Fabiana Ribeiro
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era construtor e veio com a firma pra Campinas. Ela 
veio junto e trouxe a minha mãe. E aí eu vim pra casa 
da minha mãe. Foi assim que eu cheguei à cidade de 
Campinas, com as pessoas me ajudando dentro do 
ônibus com duas crianças pequenas. Isso foi em 1971.

Mariana: Nessa época, a senhora ainda não era 
do candomblé. Como a senhora inicia sua história 
dentro das religiões de matriz africana?

Mãe Dango: Nessa época que eu chego, sou 
evangélica, sou adventista do sétimo dia. Minha 
mãe morreu evangélica. Minha mãe e minha famí-
lia toda. Da minha família só eu que saí da igreja. 
Cheguei aqui, continuei adventista do sétimo dia por 
quase dois anos porque, além de ter tido problema 
com violência doméstica, eu também tinha problema 
psicológico. Pelo conselho da igreja e pelo conselho 
do pastor, eu recebia meu marido de volta aqui em 
Campinas. Depois de um ano que eu estava aqui, de 
tanto a igreja falar, de tanto a igreja pedir, volta, vol-
ta, volta, ele começou a me procurar. Naquela época 
era o maior preconceito ser mulher e ser separada; e 
sendo evangélica, então, piorou. Eu voltei com ele. 
Ele veio pra cá e foi quando eu fiquei grávida da mi-
nha filha caçula. Nesse período da gravidez da minha 
filha até o nascimento dela, meu marido não mudou 
nada. Ele só mudou um pouco e depois começou 

tudo de novo. Naquela época eu trabalhava de cortar 
cana, apanhar café, tudo aqui na região de Campi-
nas. Fui funcionária da Usina Ester em Cosmópolis. 
Então minha vida era ser peão de roça. Isso grávida, 
trabalhando grávida. 

Eu já fiquei internada várias vezes e a última vez 
foi no sanatório Santa Isabel6. Ali foi a minha última 
internação. Internada eu vim passar uma semana em 
casa. Eu tinha uma vizinha, já falecida, foi minha fi-
lha de santo. Foi ela quem me levou para as religi-
ões de matriz africana. Ela via aquele sofrimento, e 
quando eu vim passar 15 dias em casa, ela falou pra 
mim: “Por que é que você não vai procurar?”. Mas 
ainda eu evangélica... “Por que você não vai procurar 
ajuda espiritual?” E eu com as crianças pequenas, 
eram três crianças pequenas. Aí, pela graça de Deus, 
aceitei ir com ela, no terreiro... Foi ali que começou 
a minha caminhada para as comunidades de matriz 
africana, através da umbanda. 

Com todos os problemas, eu ainda estava casada 
com ele. Aí eu fui nesse terreiro lá no Cambuí, era dé-
cada de 1970. Era da madrinha de umbanda7, chama-
da Maria, e a gente a tratava como Maria do Boiadeiro 

6. O antigo sanatório Santa Isabel funcionou na Rua Abolição, em Campinas, e 
teve suas atividades encerradas em 1985, depois de 47 anos de funcionamento. 
O prédio que abrigava o sanatório foi tombado pelo Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Cultural de Campinas (Condepacc) como patrimônio histórico em 2003. 
Nos dias de hoje o local foi revitalizado por uma construtora e transformado num 
conjunto residencial. 

7. Cargo sacerdotal dado a pessoa que é presidente do terreiro de umbanda. 
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Sete Flecha. Eu fui lá, muito ignorante, muito incrédu-
la porque, como evangélica, eu era fervorosa e pos-
so dizer até ignorante. Apesar de que eu tenho que 
colocar que eu tinha uma tradição guardada em meu 
subconsciente, de meu pai, uma sabedoria ancestral. 

Mas a doutrina evangélica mata essas memórias. 
Mata. Você guarda essas memórias porque é proi-
bido falar e tudo o que é proibido falar você guarda. 
Quando papai morreu, mamãe virou evangélica e eu 
ia fazer nove anos. Então dos nove anos até os 20 
anos, toda essa memória ancestral ficou guardada, 
pois na verdade era proibida. 

Madrinha Maria entrava em transe com a entida-
de do Pai Boiadeiro Sete Flecha e ele me benzeu. 
Eu sofria muito de dor de cabeça, eu saía correndo 
pra rua, eu entrava mesmo em pino, um desequilíbrio 
psicológico terrível. E aí ele me benzeu, me acon-
selhou, falou daquelas visões que eu tinha.  Falei 
pra ele que eu queria acabar com aquilo porque todo 
mundo dizia que eu era louca. Eu tinha aquelas cri-
ses desde os nove anos, desde que papai morreu eu 
tinha visões. E essas visões, a igreja condenava, en-
tão eu achava que era o diabo que ficava mostrando 
as coisas pra mim. 

Ele disse que não era nada disso, que eu não 
era louca, que eu era médium e precisava cuidar e 
entender daquilo para praticar a minha mediunidade 
porque eu ainda ia ajudar muita gente. Quando Pai 

Boiadeiro acabou de me benzer, a dor de cabeça ti-
nha passado, e eu com aquela ignorância achando 
que era o demônio que tinha curado. Porque na igreja 
evangélica falavam também que demônio cura. Então 
eu pensava assim: “Ah! Minha dor de cabeça pas-
sou, minha dor de cabeça passou. Como é que ele 
sabe que eu estava com dor de cabeça? A minha dor 
de cabeça passou.”. Eu estava muito perturbada e 
pensei assim: “Ah, mas a Bíblia também fala, pastor 
fala que diabo também cura”. Quando eu pensei, Pai 
Boiadeiro falou pra mim: “Não pensa isso não, que 
não é verdade.”. Aí eu assustei mais ainda...

Pai Boiadeiro Sete Flecha falou: “Fiote”... Ele 
falava fiote. “Fiote tá pensando que a força do mal 
cura, a força do mal não pode curar ninguém, quem 
cura é a força do bem, a força do bem que vai con-
tra o mal”. E ele falou assim: “E seu coco”... Coco 
é cabeça. “E      seu coco sarou porque a entidade 
que você tem dentro de você tá ajudando aliviar a 
sua dor, eu sou só um instrumento de Deus.” Nos-
sa, é lindo ele... Aí foi abrindo meu coração. Eu vim 
embora. Eu tinha levado um saco de remédio pra 
ele benzer... Gardenal, decadron, tudo, que naquela 
época era esses remédios horríveis e ainda trata-
mento de choque. 

Saí de lá, olhei pro céu, estava muito estrelado, a 
noite estava muito bonita, aí eu olhei pro céu e disse: 
“Olha, Jesus, eu preciso cuidar das minhas filhas, eu 
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preciso me libertar desse sofrimento, se é um dom 
espiritual que eu tenho, e, se eu usar, ele vai me aju-
dar e ajudar as pessoas, então eu vou assumir.” E 
joguei os remédios fora. E vim embora. Só que eu 
tinha que voltar para o hospital. Quando voltei, já es-
tava certa do que eu queria, já estava certa que era a 
espiritualidade que eu ia seguir.      

Mas como se tratava de uma questão neurológica, 
eu não tinha autoridade de responder por mim mes-
ma. Pra ter alta do sanatório era preciso ter alguém 
responsável por mim e o responsável era o pai dos 
meus filhos. Hoje eu falo o pai dos meus filhos por-
que a única coisa que ele me deu de bom nessa vida 
foram os meus filhos. A princípio ele não quis assinar. 
Foi preciso minha mãe conversar e pedir para ele. Ele 
assinou, eu saí. 

Enfim, eu saí e não voltei mais graças aos deu-
ses. Mas também ficava segunda, quarta e sexta na 
umbanda. Minha família toda ficou contra mim, mas 
aí eu tomei pé e fui. Desenvolvi em três meses... Foi 
aonde a Cabocla Jurema veio e me deu o primeiro 
transe, a Cabocla Jurema. É minha guardiã. Cuidou 
de mim, zelou por mim.

Mariana: A senhora fala que ela é quem manda 
e desmanda nessa aldeia aqui8. 

 

8. Estou me referindo ao terreiro onde a entrevista foi concedida.      

Mãe Dango: Eu tenho muita gratidão ao candom-
blé, muita gratidão dessa religião que eu amo e te-
nho até ciúme. Mas começou lá, com essa grande 
Cabocla que é a Cabocla Jurema, que veio e disse: 
“Minha filha não vai sofrer mais daqui pra frente.” Aí, 
além de eu ter me curado, recebendo em transe a 
Jurema, comecei a cuidar das pessoas. Nos dias de 
trabalho, ela dava passe nas pessoas, cuidava... Eu 
não entendia nada, mas ela entendia tudo. Ela incor-
porava em mim e ela entendia tudo, porque ela já sa-
bia, já era daquele terreiro, com outro médium. Então 
ela conhecia tudo. E Mãe Jurema é muito sábia. Uma 
entidade muito sábia. Quando eu acordava do tran-
se, as pessoas diziam: “Olha, Nice...” que me cha-
mavam de Nice, “Olha, Nice, Mãe Jurema falou isso, 
Mãe Jurema falou aquilo, Mãe Jurema...”. Eu ficava 
muito atordoada porque eu falava assim: “Imagina... 
como é que eu vou saber disso?”, “Ah, a sua Cabocla 
falou isso pra mim, a sua Cabocla falou aquilo...”, en-
fim. A sabedoria dela cuidava das pessoas e cuidava 
de mim. 

Mariana: Quando o Boiadeiro Sete Flecha fala 
para a senhora não ter aqueles pensamentos ruins 
porque era a sua entidade que estava ajudando a 
aliviar as suas dores de cabeça, ele estava se re-
ferindo à Cabocla Jurema?
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Mãe Dango: O Boiadeiro Sete Flecha estava fa-
lando dela.  Ele falou: “A entidade que você tem está 
ajudando a aliviar.” Eu falei: “Qual entidade?”. Aí pas-
saram uns dias, não sei, um mês, um mês e pouco, 
eu já entrei em transe com ela. Ela já veio no meu 
corpo e usando a minha fala pra curar outras pesso-
as. Como vocês a conhecem hoje.

Mariana: Mãe Dango, como a senhora chegou 
no candomblé?

Mãe Dango: Toquei umbanda nove anos. Dentro 
desse período a transformação da minha vida foi mui-
to rápida. Quando eu escuto os orixás falarem que 
um dia é um ano e um ano é um dia, eu entendo bem 
isso pela minha história porque foi tudo muito rápido, 
a partir do momento que eu entrei em transe com a 
Cabocla Jurema e comecei a trabalhar como médium, 
num terreiro, lá no Cambuí. Nós transferimos o ter-
reiro lá para o Jardim Santa Lúcia, na casa de uma 
senhora que recebeu uma graça do Pai Boiadeiro e 
deu um pedacinho do terreno dela pra construir, por-
que no Cambuí pagávamos aluguel, o terreiro do Pai 
Boiadeiro. Era perto da minha casa, eu morava numa 
ocupação nessa época.

Então eu levei minha madrinha Maria pra lá. Seis 
meses depois que a gente construiu um terreiro de 
tábua, pra tocar, quando tinha uns três meses que 

a gente estava lá, minha madrinha Maria, que era 
uma pessoa muito dedicada ao terreiro, ela já era 
uma senhora, mãe de filho, era separada do marido 
há muitos anos, o que aconteceu com ela? Hoje ela 
é falecida, que Deus a tenha. Tenho muita gratidão 
por ela. Ela se apaixonou por uma pessoa e aí essa 
pessoa a convidou pra ir pra Goiânia. Um dia ela 
veio e falou assim: “Nice”, porque eu a ajudava muito 
no terreiro, “eu vou embora pra Goiânia.”. Eu falei: 
“Como assim, a senhora vai embora pra Goiânia? E 
nós?”. Aí ela disse pra mim: “Pai Boiadeiro vai falar 
com você, não sou eu quem vai falar, é Pai Boiadeiro 
que vai falar com você.”. No dia do trabalho, o Pai 
Boiadeiro sempre chamava a Mãe Jurema pra tra-
balhar junto com ele e nesse dia ele não chamou. 
Eu fiquei acordada. E aí, ficando acordada, ele veio 
falar pra mim, ele falou: “Fiote, eu preciso falar com 
você”. Do jeito deles, né, não é como a gente fala 
que eu estou falando, eles têm outro jeito de falar. 
Eu falei: “Sim, pai, o que o senhor quer?”. Ele falou: 
“Olha, a minha filha vai pra Goiânia e você vai ficar 
tomando conta do terreiro.”. Eu falei: Não, pai, eu 
não entendo nada, eu não sei de nada, sou nova, 
sou médium nova, como é que eu vou tomar conta 
do terreiro com esse tanto de filho?  Eu não sei nem 
acender uma vela sozinha.”. Ele falou assim: “Você 
não sabe, mas a sua Cabocla Jurema sabe, é ela 
que vai instruir você, é ela que vai guiar você. Pai 
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Boiadeiro vai continuar trabalhando lá em Goiânia, 
mas aqui onde é a cabana do Pai Boiadeiro é você, é 
a Cabocla Jurema.”.

Eu fiquei muito assustada, mas aí já entrei em 
transe, Mãe Jurema já veio. Quando eu acordei, es-
tava todo mundo já me chamando de Madrinha Nice. 
Dali pra frente ela vinha, os filhos ficaram comigo, eu 
passei a ser mãe, madrinha de umbanda com quase 
80 filhos na minha responsabilidade. E eles já tinham 
falado que eu tinha dom pra ter terreiro. Mãe Jurema 
vinha, cuidava de todo mundo, as Cambone, que no 
candomblé é Makota9, mas na umbanda chama Cam-
bone, as Cambone passavam os recados pra mim, 
cuidavam, enfim... Eu passei a ser madrinha Nice e 
meu terreiro passou a chamar Tenda de umbanda 
Cabocla Jurema de Oxóssi. E aí eu toquei umbanda 
quase nove anos em Campinas, meu terreiro de um-
banda era em Campinas. 

Eu andei bastante: Santa Lúcia, Costa e Silva, 
Campos Elíseos velho, Campos Elíseos 1, depois 
Santa Mônica. Eu andava com meu santo na cabeça 
e vivia pedindo, “Meu pai me ajuda eu quero ter um 
lugar. Preciso.” Em Campinas era muito difícil, era 
tudo muito caro, eu era funcionária pública. Porque 
eu internava, melhorava e vinha trabalhar, ficava do-

9. Makota no candomblé de nação congo-angola, ekedi no candomblé de nação 
ketu ou cambone na umbanda      são nomes dados para um cargo feminino de 
grande importância. Assim como os ogãs, elas não incorporam seus orixás de 
cabeça. São responsáveis por acompanhar, zelar e cuidar dos orixás, dentre 
outras funções nos terreiros. 

ente, internava, então eu fui quase onze anos e nove 
meses funcionária pública, fui varredeira de rua.

 Meu negócio é história. História viva. Não é histó-
ria, é história viva. Dentro desse período, entre ir para 
o terreiro de umbanda, estava casada ainda com o 
pai dos meus filhos. Veio a libertação da doença, do 
sofrimento e a libertação dele. Foi Mãe Jurema que 
disse pra ele: “Nunca mais você vai bater na minha 
filha, nunca mais.”. Aí ele enfrentou, falou que ela era 
um espírito, problema dela... Ela falou: “Pois então 
eu digo pra você”, e deixou o recado pra mim, que 
eu fosse buscar ajuda do homem da terra, da justiça 
do homem da terra pra ele me libertar porque ela já 
estava me libertando dele. E aí fui procurar divórcio, 
naquela época era desquite. Cinco anos pra divorciar 
e ele ficou três anos me perseguindo pra me matar e 
Mãe Jurema me protegendo. Depois de dois anos e 
meio que eu estava separada dele, já madrinha Nice, 
já tinha meu terreiro, eu fui morar com outro moço, e 
fiquei quase 11 anos com ele. Foi quem me ajudou 
a acabar de criar meus filhos. Fiquei na umbanda já 
casada, o que hoje é união estável com outra pessoa, 
e nesse período procurando lugar para morar e que 
pudesse botar o terreiro também, porque eu morava 
de aluguel. E as casas, aonde a gente ia, a gente 
levava o terreiro ou na casa de filho de santo.

Então a gente ficava andando. Até que meu mari-
do, meu segundo companheiro, falou: “Vamos procu-
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rar um terreno.”. Mas em Campinas era muito caro. 
Nessa época tinha sim, mas era longe. Eu comprei 
um terreno e perdi porque eu não consegui pagar. 
Hoje é cidade, mas naquela época era mato, não ti-
nha nada. Aí falei: “Vou procurar em outro lugar.”. Foi 
quando a gente veio aqui pra Hortolândia. A gente ia 
comprar um terreno no bairro Fazendinha, mas aí eu 
falei: “Vamos andar mais um pouco?”. Andei e achei 
lindo onde eu moro. Encontrei e dei entrada num ter-
reno, maior sacrifício. Eu fiz dois cômodos e mudei. 
Fiz a minha casa e fiz meu barracão. Meu barraqui-
nho lá em cima e o barraquinho aqui embaixo, que 
foi o terreno depois que nós compramos com a ajuda 
das pessoas, com o livro Ouro, cada um assinando 
o livro, que eu fiz o barraquinho pra fazer o toque, 
porque eu tocava na minha casa.10 Eu comecei a ficar 
muito abatida: eu trabalhava na prefeitura, atendia o 
povo, não tinha mais doença mental, mas ficava mui-
to abatida, até que um dia a Mãe Jurema falou: “Não, 
você não vai ficar mais doente, a sua doença não 
é mental, acabou, o que você precisa agora é cui-
dar dos seus ancestrais, porque eu sou sua Cabocla, 
mas você tem mais ancestral pra cuidar. Então você 
tem que procurar uma pessoa que cuida de ancestra-
lidade, porque eu vou até aqui, pra ancestralidade a 
Cabocla Jurema não tem permissão.”.

10. Mãe Dango se refere à compra de sua casa (meu barraquinho lá em cima) e 
do terreno onde hoje funciona o Inzo (meu barraquinho aqui embaixo).

Ela disse: “Não sou só eu, eu cuido de você, mas 
você tem ancestral também.” Aí ela disse assim: 
“Você lembra-se de seu pai? Que seu pai falou que 
você ia ficar no lugar dele?”. Porque meu pai era ben-
zedor, meu pai era curador. Ele sempre falava que eu 
ia ficar no lugar dele, mas minha mãe virou crente e 
pediu que esquecêssemos toda a questão espiritual. 
A Cabocla Jurema me autorizou: “Pode procurar.”. 
Fui procurando, procurando. Em Campinas era muito 
difícil, muito preconceito, as pessoas não mostravam, 
e aí, quando eu fui saber quem cuidava da ancestra-
lidade, era o Candomblé. Não era na umbanda. Na 
umbanda tem tudo, sei disso, mas eu precisava, eu 
tinha que fazer Santo, e na umbanda não fazia san-
to. Eu comecei a procurar, tinha poucas pessoas, e 
elas tinham vergonha, ninguém botava um torso na 
cabeça. Até que um dia desci para o litoral para fa-
zer oferenda à Iemanjá na praia Agenor de Campos, 
em Mongaguá. Eu tinha uma amiga que tinha uma 
casa lá e ela ofereceu: “Vamos porque assim depois 
vocês podem tomar banho.” Fui acompanhada dos fi-
lhos do terreiro de umbanda que herdei da madrinha. 
Chegando lá, entrei em transe com meus guias, pra 
cuidar das pessoas e, quando eu acordei depois de 
ter recebido seu Zé, porque eu recebi seu Zé Pilintra, 
falaram assim pra mim: “Ô mãe, seu Zé falou assim 
que aquela senhora que está sentada ali”, tinha uma 
senhora sentada numa banca de peixe, “a senhora 
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que está sentada ali na banca de peixe, ele falou que 
vai ser sua mãe de santo.”. Aí eu falei: “Como as-
sim?”; eles disseram: “Seu Zé falou pra senhora ir 
falar com ela.”. 

Aí eu fui falar com ela, perguntei como é que ela se 
chamava, e ela falou que se chamava Cideralina, mas 
o nome de santo dela era Munukaya. Eu disse pra ela: 
“Olha, meu guia falou que a senhora vai ser minha 
mãe de Santo porque eu estou procurando uma pes-
soa de candomblé porque eu preciso fazer santo.” Aí 
ela falou: “Olha, mulher”, ela era carioca, morava em 
Santos, mas era carioca, então ela tinha um sotaque 
bem forte: “Ó mulher, o seu espírito”, a voz dela era 
linda, “O seu espírito falou que eu vou ser sua mãe 
de santo, ele é que disse.”. Ela falou que morava em 
Agenor de Campos e tinha um terreiro de candomblé 
de Angola. Como a gente tinha que vir embora, eu 
peguei o número do telefone e vim embora.

 Depois disso, tivemos um trabalho no terreiro, a 
Mãe Jurema confirmou que ela seria mesmo a minha 
mãe e então eu tive coragem de ligar pra Mãe Mu-
nukaya. Liguei pra ela, fui pra Santos, ela jogou pra 
mim, confirmou tudo aquilo que a Mãe Jurema tinha 
dito. Eu falei assim pra ela: “Nossa, mas eu não tenho 
condição financeira de fazer, eu sou funcionária públi-
ca e eu ganho muito pouquinho.”. Eu fazia limpeza de 
terreno, fazia jardim, tudo pra render dinheiro, porque 
já estava boa, estava curada, então o que eu fazia 

bem era trabalhar. Perguntei pra ela: “Quanto tempo 
eu tenho ainda pra me organizar?” Ela falou: “Filha, 
seu santo que sabe.” Aí eu falei: “Tá bom, então eu 
vou”. Peguei a lista dela, uma lista enorme, assim, 20 
páginas pra comprar as coisas. Vim com aquela lista 
e falava: “Nossa, meu Deus, meus orixás.”. Fui traba-
lhando muito, fui comprando minhas coisas, compra-
va uma miçanga de dedal, levei dois anos pra fazer 
o enxoval e juntar o custeio da minha obrigação, que 
ela veio me fazer já aqui. Eu nasci aqui nesse chão.

Fui aprendendo, com a oralidade, com os mais ve-
lhos. A partir do momento que fiz meu santo, recebi o 
nome ancestral de Mametu Dango. Meus filhos, que 
eram da umbanda, alguns aceitaram o candomblé, 
outros não, e os que aceitaram o candomblé ficaram 
comigo. Muitos estão até hoje. A festa da Mãe Jure-
ma é feita todos os anos, é ela que batiza, é ela que 
casa, então é por isso que eu falo que ela manda.  
Mãe Jurema obedece, ela é filha de Pai Hongolo, mas 
eu tenho essa misericórdia de ter os dois, de ter ela e 
ter o Pai Hongolo, pra cuidar de nós.

Mariana: Então já que a senhora narrou sua tra-
jetória até a feitura de santo no candomblé, que 
a senhora se inicia aqui neste chão, vou passar 
para história da Lavagem das Escadarias da Cate-
dral. Eu sei um pouco dessa história da Lavagem. 
Sei que a senhora estava cumprindo sua obriga-
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ção de nascimento quando alguém a desrespeitou 
ali no centro de Campinas e a senhora falou que 
isso nunca mais iria acontecer. É essa a história?

Mãe Dango: Quando eu me iniciei no candomblé, 
eu era laranjinha, varria a rua. O uniforme era laranja. 
E você agora enquanto Kota11, que é feita de Santo 
e tudo, você sabe que quando a gente está de quelê 
tem que andar de branco. Então o que é que aconte-
ceu? Eu falei pra minha mãe: “Mas meu uniforme é 
laranja, como é que eu vou fazer?”. Ela falou: “Não, 
filha, compra um minhocão.”. Minhocão eram aqueles 
moletons. Eu comprei o moletom, chamei de minho-
cão porque ele era uma malha macia. Aí, no tempo de 
calor, quase que morria, mas eu botava, botei bran-
co por baixo e o uniforme por cima que era laranja. 
Eu amarrava um pano branco, por baixo e o chapéu 
porque tinha um queté que era laranja também. E eu 
coloquei meus fios, porque se na umbanda eu nunca 
escondi, que eu tive uma luta danada de preconceito, 
de vencer o preconceito, eu não ia assumir o can-
domblé? Do mesmo jeito que eu assumi os desafios 
da umbanda, eu assumi no candomblé. Então eu ia 
trabalhar de uniforme, mas com as minhas guias. Eu 
colocava assim, por dentro, sigui que a gente chama 
hoje, fio de conta. 

Eu varria a Avenida Senador Saraiva, o calçadão 

11. Sou Makota confirmada, filha de Mãe Dango desde o ano de 2008.

da Rua 13 de maio no tempo do Eldorado12. Então eu 
descia varrendo até lá embaixo em frente e à Igreja 
da Catedral e terminava ali para esperar a hora de 
almoço, ali tinha os engraxates. Eles não ficavam em 
frente ao Palácio da Justiça, eles ficavam em frente à 
Igreja da Catedral.

Eu conhecia a Corajacy porque, quando eu estava 
nessa procura por mãe de Santo, ela já era feita de 
Santo. Eu provavelmente ia fazer Santo com a mãe 
dela, mas não deu certo e eu encontrei a Mãe Mu-
nukaya. Corajacy era encarregada da empresa que 
fazia limpeza no INSS13 que existe perto da Igreja 
Nossa Senhora do Carmo.

Nós duas nos encontrávamos ali pra almoçar, pra 
conversar porque eu também estava começando o 
Santo, ela também, então uma dava força pra outra. 
Nesse bendito dia, eu estava chegando perto dos 
engraxates e o que aconteceu? Estou ali varrendo 
de cabecinha baixa, com a vassourinha, de repen-
te, chegando perto dos engraxates, eles eram meus 
amigos, eu sinto um empurrão enorme e caí em cima 
deles. Aí machuca o joelho, tudo machuca, e eu fi-
quei muito brava. Muito brava. Quando eu levantei, 
ele estava lá ainda, era um homem que falou: “Sua 
feiticeira! Sua macumbeira! O que você está fazendo 

12. O Supermercado Eldorado era um dos principais centros de compras do 
município de Campinas na década de 1980. Em 1986, na véspera do Natal, 
um incêndio de grandes proporções destruiu esse estabelecimento comercial.      

13. Instituto Nacional de Seguro Social.
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aqui na minha cidade?” E me xingou de tudo quanto é 
nome. Eu estava de obrigação, mas eu não quis nem 
saber, peguei a vassoura e fui atrás dele, atravessei 
a Francisco Glicério, fiquei muito brava. 

 Quando passou isso, que eu encontrei com a Co-
rajacy, eu contei pra ela. Nós estávamos procurando 
um jeito de quebrar o preconceito na cidade. Eu já 
morava em Hortolândia, mas trabalhava em Campi-
nas. Era militante do movimento negro em Campinas. 
Eu sabia que todas as igrejas de Campinas foram 
construídas por negros, então eu já era uma militante, 
eu já era uma ativista. Eu fiquei muito brava. 

Figura 2: Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição para 
início do ritual da Lavagem das Escadarias, abril/2019

Fonte: Fabiana Ribeiro. 

Eu olhei para a igreja Nossa Senhora da Concei-
ção e falei: “Olha, minha mãe, a senhora foi constru-
ída por negros, por mãos negras, muitos morreram 

aqui, quanto sangue de negro tem aqui, nessa praça, 
nessa cidade. Então eu digo pra senhora, como a se-
nhora é mãe milagrosa e mãe, um dia eu vou tocar 
tambor aí dentro da casa da senhora pra quebrar o 
preconceito.” Isso foi um pedido que eu fiz pra ela, 
seria uma forma de quebrar o preconceito de Campi-
nas, a “cidade das andorinhas14”.

Figura 3: Público durante a Lavagem das Escadarias da Cate-
dral, abril 2018

Fonte: Fabiana Ribeiro

Conversando com a Corajacy, ela disse: “Minha 
irmã, vamos fazer a Lavagem das Escadarias?”. Eu 
falei: “Como assim? Vamos? Então vamos. Eu já so-
fri mesmo, esse sofrimento aqui, então é isso? Va-
mos!”. E foi assim que começou a nossa conversa. 
Corajacy tinha uma cliente que eu também conhecia 

14. O título de cidade ou terra das andorinhas dado a Campinas se deve ao 
fato de que antigamente bandos de andorinhas sobrevoavam os céus da cida-
de anunciando o entardecer, se tornando um espetáculo admirado por muitos. 
Mais informações: https://conheca.campinas.sp.gov.br/pois/115. Acesso em: 
2 nov. 2020.

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/281442
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que era jornalista de um jornal da cidade. Ela morava 
na Avenida Francisco Glicério. Um dia, ela convidou 
a gente pra almoçar. Nesse dia contamos essa his-
tória que tinha acontecido comigo e o que a gente 
queria fazer, aí ela falou: “Vocês querem mesmo la-
var as escadarias da catedral?”. Nós: “Queremos!”, 
aquele medo, mas a gente queria. Ela sumiu da sala, 
eu achei engraçado ela ter sumido deixando eu mais 
a Corajacy conversando... Bom, antes do almoço, 
quando ela voltou, disse: “Se prepara porque daqui 
meia hora vai ter um jornalista aqui pra poder en-
trevistar vocês duas.” Eu mais a Corajacy ficamos 
surpresas! Ela: “Já conversei na redação e eles com-
praram a briga de vocês. Eles querem ajudar vocês 
a enfrentar esse preconceito.”. 

Eu estava trabalhando, precisei pedir um pano 
pra amarrar na cabeça e foi nossa primeira entrevis-
ta. Estávamos até engraçadas porque aparecemos 
com uns paninhos na cabeça. Foi assim que come-
çou a conversa da lavagem e a partir daquele dia 
não paramos mais. Tivemos três meses, isso que 
a gente fez na quaresma, pra organizar a primeira 
edição da Lavagem das Escadarias da Catedral. Fo-
mos de porta em porta, chamando os pais de santo, 
descobrimos uns terreiros que ficavam tudo escon-
didinho e convencemos eles: “Vamos embora para a 
rua! Vamos embora! Mas será que a gente não será 
apedrejada, não? Será que não vão jogar pedra em 

nós? Não sei, mas vamos!”. E o jornal dando muita 
força pra gente. Então a gente dava uma entrevis-
ta, a Igreja Católica vinha contra nós: a cidade das 
andorinhas está sendo invadida por baianos, por mi-
neiro e querendo fazer da nossa cidade uma bagun-
ça. Com aquele apoio da mídia, todo mundo, a mídia 
inteira ajudando e a gente com muita seriedade. Até 
que fomos falar com Dom Gilberto, na época ele era 
o arcebispo de Campinas. 

Ele demorou a atender a gente, demorou muito 
pra atender. Quando eu fui falar com ele, mandamos 
o comunicado pra igreja, o que a gente queria fa-
zer. Eu tinha um filho que era jornalista e eu levei 
esse filho. Ele foi como uma pessoa comum, mas 
foi pra gravar porque se algo acontecesse nós faría-
mos uma denúncia. Ele foi muito acolhedor, como um 
bom sacerdote, mas disse assim: “Eu não vou auto-
rizar vocês fazerem isso em frente à minha igreja, 
isso é um absurdo, porque vocês vão usar aquelas 
bebidas, vão receber aqueles espíritos, que vocês 
recebem lá...”. Deixei ele falar bastante, tudo o que 
ele tinha pra falar. Depois eu falei: “Dom Gilberto, eu 
ouvi o senhor, agora o senhor vai me ouvir?”. Fui eu 
e o jornalista, a Corajacy não estava nesse dia. Fa-
lei: “O senhor vai me ouvir? Porque o senhor como 
sacerdote precisa me ouvir.”. Aí ele falou: “Tá bom, 
vou ouvir a senhora.”. Falei: “Olha, primeiro lugar, eu 
não estou aqui pedindo permissão pro senhor, eu es-
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tou aqui pra pedir a benção. Estou comunicando o 
senhor como uma autoridade eclesiástica da cidade. 
Estou aqui em nome de todos que vão participar e 
estou aqui dizendo ao senhor, pedindo como se fos-
se uma benção para que a gente possa fazer esse 
rito de água de cheiro depois da quaresma”, que se-
ria o sábado de aleluia, “pra lavar a tristeza, pra la-
var o preconceito, pra fazer um ato cultural e político 
contra a questão da discriminação racial e religiosa, 
então ninguém vai receber espirito lá, ninguém vai 
usar bebida, ninguém vai fumar charuto, ninguém 
vai fazer nada. Nós vamos fazer um rito religioso, 
mas com status cultural e político.”. Eu lembro que 
ele disse assim: “Tá bom, então vocês façam, mas é 
como se eu não tivesse autorizado.” E aí eu tornei a 
repetir pra ele: “Não estou pedindo autorização pro 
senhor, é solo público. Eu tenho esse direito de ir e 
vir ali. Nós então somos abençoados? Está bom, era 
isso que eu queria.”. 

Foi assim que nós começamos a Lavagem das 
Escadarias. Viemos ensaiar no meio do poeirão por-
que todo mundo vinha aqui aos finais de semana pra 
gente ensaiar como faríamos o coração com todas as 
pessoas presentes no dia na frente da igreja, quais 
as roupas que vestiríamos, sabe, igual no carnaval, 
que todo mundo costura, todo mundo ajuda. E quem 
não tinha roupa a gente costurava e foi assim.  Minha 
linda e maravilhosa Mãe Munukaya, com a ajuda da 

Figura 4: Mãe Dango em frente à Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, abril/2017

Fonte: Fabiana Ribeiro
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prefeitura da sua cidade, conseguiu um ônibus pra vir 
com meus irmãos de santo. 

Mariana: Tem alguma edição específica, algu-
ma organização da Lavagem das Escadarias da 
Catedral Metropolitana de Campinas que foi mar-
cante pra senhora?

Mãe Dango: Todas as Lavagens das Escadarias 
da Catedral são marcantes pra mim porque parece 
que toda Lavagem parece a primeira. Então eu posso 
dizer que o que me marcou foi a primeira edição da 
Lavagem, em 1985. A gente tinha tanto medo, que, 
quando o meu ônibus passou ali naquela ponte que 
vai para a Estação Cultura, quando desceu aquela 
ponte no final da Avenida Lix da Cunha, eu segurei 
na mão da minha mãe. Ela falou: “Filha, como você tá 
com a mão gelada!”. Eu falei: “Mãe, estou com uma 
dor de barriga, estou passando mal.”. 

Minha mãe segurou forte na minha mão e eu falei: 
“Meu pai, tanta responsabilidade!”. Porque era muita 
gente. A prefeitura sempre ajudou, e a gente alugava 
ônibus de escola, duro com aquelas crianças, com 
aquelas roupas... Era muito sofrimento. Mas quando 
eu cheguei lá, a gente parava ali atrás da Igreja da 
Catedral em frente o Banco do Brasil, e vi aquela mul-
tidão de gente, tudo de branco com os quartilhões na 
cabeça, com crisântemo, eu fiquei muito emociona-

da.  Mas eu fiquei com muito medo também e pensei 
“Gente... O que vai ser de nós? E se esse povo bater 
na gente, mandar polícia?”. 

Resumo da ópera: quando a gente fez a fila, mi-
nha Mãe Munukaya dando força, os pais de santo 
dando força, isso mesmo, a Corajacy pegando na 
minha mão e eu pegando na mão dela... Ah menina, 
quando a gente fez a fila, que nós começamos a can-
tar... “Quando eu cheguei aqui nesta cidade, eu avis-
tei a torre da igreja, mas que beleza, cheguei agora, 
Nossa Senhora, seja nossa guia!” Os capoeiristas 
abriram, fizeram um corredor e nós entramos no meio 
daquele corredor de mestres, alunos, dos tambores, 
a gente recebeu uma salva de palmas. Tinha tanta 
gente em volta daquelas cordas e a gente foi recebi-
do com salva de palma. E o sino da Igreja bateu três 
vezes. Nunca mais saiu da minha cabeça. Então tudo 
marcou, mas nenhuma foi igual à primeira vez que 
realizamos a Lavagem das Escadarias.

Mariana: Qual é a importância que a senhora 
vê da Lavagem das Escadarias da Catedral para a 
construção de saberes?

Mãe Dango: Olha, a Lavagem das Escadarias teve 
o objetivo de, como eu já falei, quebrar todo esse hor-
ror que é o preconceito. O conteúdo dela foi crescen-
do e ela foi ensinando os desafios de buscar liberda-
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de racial, de usar sua roupa branca, de botar o seu 
torso colorido na cabeça. Hoje eu vejo todo mundo de 
torso colorido, isso faz parte de quem aprendeu com 
a Lavagem. A Lavagem das Escadarias da Catedral 
foi o início de dizer assim: “Gente, é a minha tradição. 
São os saberes da minha tradição, o torso faz parte 
da minha tradição africana, cultural e religiosa.”. En-
tão a lavagem, ela foi agregando e ensinando como 

você libertava que o outro não tinha direito de dizer 
qual roupa você deve vestir, se você coloca torso na 
cabeça ou não, esse assunto foi compreendido atra-
vés de cada edição da Lavagem.      

Foi ensinado também aos grupos de cultura regio-
nais de todos os segmentos      que estar na Lavagem, 
primeiro: era estar junto em forma de um quilombo, 
que agregava negros e brancos, espíritas ou não.  Na 

Figura 5: Mãe Dango, abril 2015. Fonte: Fabiana Ribeiro
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Lavagem das Escadarias você podia tocar os tambo-
res de várias formas, então maracatu, jongo, aqueles 
grupos foram entendendo que as danças africanas e 
os tambores que eles tocavam num sentido de cultura 
popular e tradicional cabiam ali e em todos os lugares 
e começaram a crescer muito. Os grupos populares 
saindo de dentro de si, saindo do quietinho deles para 
as ruas, praças, pros palcos.

Então eu penso que a Lavagem das Escadarias da 
Catedral é uma biblioteca. É uma biblioteca que tem 
livro que chama tradição oral, de expressão corporal, 
expressão teatral, de expressão de atores de todas 
as formas e sendo um espaço que agrega a todos. 
Cada um que pega aquele livro e lê um pouquinho, 
nesses trinta e quatro anos, aprende um pouquinho 
e vai buscar os seus objetivos. A Lavagem das Esca-
darias liberta. A Lavagem das Escadarias da Catedral 
Metropolitana de Campinas é uma liberdade. 
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Salve o Ponto!
Mestre Alceu presente!1
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1 - APRESENTAÇÃO: 
     MESTRE ALCEU, SALVE PAI! 

UPoliana Sales Estevam m1 Dois2 Três3 

Imagem 1: Alceu José Estevam durante entrevista na Casa de 
Cultura Tainã, em 27 de junho de 2015. Acervo Casa de Cultura 
Tainã.  Extrato de registro audiovisual realizado pelo Coletivo 
Socializando Saberes. 

1. Acervo: Casa de Cultura Tainã. Ficha Técnica - Entrevistado: Mestre Alceu – 
Alceu José Estevam. Acervo: Casa de Cultura Tainã, Projeto 25 anos da Casa de 
Cultura Tainã. Registro audiovisual: Coletivo Socializando Saberes. Entrevista-
dora: Sônia Aparecida Fardin. Data: 27 de junho de 2015. Local: Casa de Cultura 
Tainã, Campinas (SP). 39 min. Transcrição realizada por Ellen Santos Bernardo. 
Redação final: Sônia Ap. Fardin e Poliana Sales Estevam. A entrevista faz parte 
de um conjunto de cinco documentários realizados para um projeto com apoio 
da Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo, em 2015

2. Poliana Sales Estevam é artista visual e militante da Cultura Popular de matriz 
Africana,  filha de Mestre Alceu e Rosa Pires Sales. Responsável pela apresen-
tação e síntese biográfica.

3. Sônia Aparecida Fardin é historiadora, mestre em História, doutora em Ar-
tes Visuais,  militante da Memória, Museologia Social e  Comunicação Popular. 
Responsável pela entrevista, pesquisa, edição de textos e seleção de imagens.

A lceu, Mestre Alceu, Pai! Se hoje eu sou é 
porque Alceu José Estevam foi… e sempre 
será! Com seus poucos e valiosos 58 anos 

muito bem vividos, ele semeou seu legado, sua vi-
são sobre o mundo, seus saberes e aprendizados a 
todos que puderam conviver com essa presença que 
é essencial na história da tradição, da cultura e arte 
atual de Campinas. Cresceu dentro de uma família 
onde se é ensinada e passada a matriz do Samba de 
Bumbo, manifestação típica do interior paulista, onde 
o enorme Bumbo é a figura principal e central dessa 
roda de samba. O Samba de Bumbo de Campinas, 
da família do Mestre Nestão Estevam (avô materno 
de Alceu), destaca-se por ser uma tradição negra 
viva há mais de cem anos em que é predominante 
a formação dos batuqueiros, Bumbos, sambadeiras 
e bumbeiros mais famosos da região. Seja por uma 
obra de nossos mais velhos que viveram e resistiram 
para sermos o que somos hoje, seja por uma esco-
lha própria de como seguir e ser na vida, seja, ainda, 
por uma soma dos dois destinos, toda a trajetória de 

“[...] geminiano, né, então geminiano é aquela coisa, 
começa uma coisa e não termina, depois quer fazer outra 

coisa, aí você olha e você vê o conjunto da obra, né, todas 
inacabadas, mas não deixa de ser um conjunto.”

Alceu Estevam



310

Alceu foi (e é, pois ele ainda é presente em nossos 
feitos) para que esse samba voltasse a ser praticado 
e exercido por seus descendentes e comunidade; foi 
traçado para que ele acordasse essa manifestação 
e fomentasse seu lugar de fala. Hoje entendo que 
essa é a Sankofa em sua prática: Rememorar para 
transgredir! Esse é o significado de nossas ações, 
de nossas rodas de conversas, de nossa manifesta-
ção artística e cultural, de nossos textos e trocas para 
com o outro. Falar de Alceu José Estevam é falar na 
primeira pessoa. É falar da minha própria história, fa-
lar das histórias dos que vieram antes para os que 
virão depois, são bibliografias e vivências que não 
encontramos nas instituições, são histórias contadas 
e rememoradas no seu lugar de fala sobre quem sou 
e para onde eu quero chegar. É falar da minha casa, 
do meu quintal, do meu terreiro e daqueles que os 
habitam. É falar daqueles que me ensinaram, que me 
instrumentalizam e transmitiram seus conhecimentos 
pelas experiências de vida. Eu estar nesse espaço 
é a extensão de seus ensinamentos e legado deixa-
do não só à minha família, mas a todos os espaços 
por onde Alceu passou e deixou essa herança. Trago 
aqui essa herança familiar deixada por meu pai, Al-
ceu José Estevam, e toda essa pluralidade que ele foi 
e continua sendo através dos seus.

Transcrevo aqui uma bibliografia inacabada escri-
ta por meu pai, Alceu, meses antes de ele falecer:

“Eu venho de família tradicional do Samba de Bumbo 
Campineiro, onde o meu avô Estevam Ernesto (Nes-
tão) era o chefe de batalhão, que passou para o meu 
Tio Nestor Estevão, Tio Agenor Estevam e para a mi-
nha mãe, Ernestina Estevam. Todo o meu aprendizado 
em relação ao Samba de Bumbo se deu inicialmente 
através da oralidade e também nas festas ocorridas 
tanto na cidade de Campinas, como em Pirapora de 
Bom Jesus, ambas cidades do estado de São Paulo, 
onde aprendi a prática de tocar todos os instrumen-
tos de percussão, cantoria e dança dessa manifes-
tação. Em 1988 eu comecei a desenvolver o Samba 
de Bumbo dentro de um grupo de cultura popular cujo 
nome é Urucungos, Puítas e Quijengues na cidade de 
Campinas, com o objetivo de preservar e difundir essa 
manifestação, ensinando a todos os integrantes desse 
grupo o desenvolvimento do Samba de Bumbo, entre 
cantorias, danças e os batuques. A posteriori, resgatei 
dois bumbo, um com quase noventa anos, pertencen-
te aos antigos mestres sambadeiros e sambadeiras. 
Apesar de o grupo ter outras danças, ele se tornou 
mais conhecido por causa do Samba de Bumbo, por 
ser uma manifestação típica de Campinas e região. 
Durante esse período, descobri entre os mais velhos 
desse grupo que já tinham conhecimento dessa mani-
festação e assim eu e minha companheira Rosa fize-
mos outros projetos, como As matriarcas do samba de 
bumbo, que é documentário” (Alceu José Estevam).

Ator, músico percussionista, produtor cultural, edu-
cador, pesquisador, brincante, “negrólogo” de ampla 
comunicação, cujas falas chegavam a todos indepen-
dentemente de sua posição crítica, amigo e compa-
nheiro de todos, tio, pai, filho e padrinho de vários, 
mestre e aprendiz, sempre foi muito criativo e de fácil 
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interação, sua energia e vontade de fazer e saber era 
infinita. Nos seus últimos cinco anos de vida, dedicou-
se à carreira de cineasta, documentando e produzindo 
conteúdos preciosos nesse curto período de criativida-
de audiovisual, trazendo junto para essa aventura as 
crianças ao seu redor, cativando-lhes o interesse em 
equipamentos de registros de suas vivências e suas 
próprias criações de conteúdo. Um amante também 
da gambiarra e dos softwares livres, de modo que fa-
zer com o que temos sempre foi o lema e estratégia 
para dar acesso a equipamentos que no mercado são 
de difícil acesso. Ganhou o título de Griô Ninja das 
pessoas que o viam andar com seus equipamentos 
produzidos por ele mesmo a custo quase zero e por 
movimentar o interesse e acesso aos mais novos em 
conteúdos que nós mesmo podemos criar. 

Alceu entrou para o teatro em 1979, quando tinha 
seus vinte anos, até que, no curso que antecedeu a 
formação do grupo Urucungos Puítas e Quijengues, 
seu caminho se cruzou com o de Raquel Trindade – 
filha de Solano Trindade –, mulher à frente do seu 
tempo, sua Mestra e amiga fiel, que o direcionou para 
o caminho de seu legado e da cultura popular. Ele 
se dedicou e esteve à frente desse grupo de teatro e 
danças populares, junto com outros companheiros e 
também mestres, há trinta anos, ou seja, por todos os 
anos de existência do grupo até o fim de sua vida nes-
te plano. Ali ele foi discípulo e mestre, muitas pessoas 

aprenderam ritmos, dança, cantos e encenações por 
ele. Muitos outros grupos culturais foram formados 
nesses encontros, muitos pesquisadores foram beber 
de sua fonte de informações, muitos projetos, livros, 
documentários, artistas em geral passaram por essa 
casa que carregava/carrega esse dois legados, o da 
família Trindade e o da família Estevam. 

Muitos ainda bebem dessa fonte, que, graças a 
nossa tradição oral, sabemos que nunca morre e sim 
se ressignifica com as gerações que estão por vir. 
Saudades sempre serão eternas; a falta que essa 
representação faz para todos é indescritível. Uma 
estrela que foi cedo, mas que cumpriu sua missão 
na terra. Suas obras inacabadas são o que nos moti-
va a continuar seguindo e resistindo para que o que 
nos pertença continue vivo e pulsando. Esse é o “tipo 
desse mano”, preto, pobre e, mesmo hoje sendo nos-
so encantado, ainda segue nos ensinando e mostran-
do nossos caminhos. Esse foi e sempre será nosso 
Mestre Alceu. Salve o Ponto!

2 – SíNTESE DE MUITAS LUTAS 

Alceu José Estevam, Mestre Alceu, nasceu em 20 
de junho de 1959 e faleceu em 18 de junho de 2018. 
Filho de Ernestina Estevam, casado com Rosa Pires 
Sales, pai de Nícolas Michel de Carvalho Estevam, 
Alice Sales Estevam e Poliana Sales Estevam. Foi 
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músico, ator, compositor, pesquisador, produtor e 
gestor cultural, documentarista e articulador polí-
tico. Foi um dos fundadores e liderança do Grupo 
de Teatro e Danças Populares Urucungos, Puítas e 
Quijengues (1988), trabalhou no Museu Universitá-
rio – Centro de Cultura e Arte da Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas (1990 a 2004), foi coor-
denador do Ponto de Cultura “Nos Caminhos de São 
Paulo” (2007), produtor musical formado pela Home 
Studio (2005, Rio de Janeiro) e Conservatório Souza 
Lima (2005, São Paulo), membro do Conselho Mu-
nicipal de Cultura de Campinas (1999), colaborador 
na fundação do Afoxé Ilê Ogum (1984), participou da 
organização do Fórum Paulista de Pontos de Cultura 
em Guarulhos (2006), foi suplente no GT de Matriz 
Africana no Conselho Nacional de Pontos de Cultura 
(2007), articulador da Rede de Tuxaua 2010, titular 
da Macro Campinas no Fórum Paulista de Pontos 
de Cultura (2010), colaborador no Eureca (Eu Re-
conheço o Estatuto da Criança e Adolescente) em 
Campinas, relator do GT de Matriz Africana na Teia 
de 2010 e Comissão Nacional dos Pontos de Cultu-
ra 2010. Atuou como documentarista, com destaque 
para os documentários As matriarcas do samba de 
bumbo (2009) e Candombe, comparsas e mocam-
bos (2017).

3 – REFLEXÕES DO MESTRE ALCEU

Entrevistadora: Há quanto tempo você conhe-
ce esse cara [TC Silva4] aí?

Alceu: Esse cara, eu vou falar uma parada. Esse 
cara aí, ele tirava uma nossa, porque ele vivia em 
São Paulo, aparecia na TV Cultura e vinha aqui pra 
Vila Bela5 de vez em quando. Ele nos deixava segu-
rando o rojão aqui e vazou, foi lá com o Arembepe6, 
cê tá entendendo? Foi curtir a onda e nós ficamos 
aqui segurando o rojão, levando porrada da polícia, 
levando tiro de bandido, cê tá entendendo? [risos].
Aí ele chegou com umas minas da capita, “estamos 
fazendo aí um grupo de basquete” [risos], ele, o Ca-
sau7, o falecido Betinho e o Edmílson. E eu falava 

4. TC Silva -  Antônio Carlos dos Santos Silva, liderança da Casa de Cultura 
Tainã. Veja nesta publicação de Sônia Aparecida Fardin: TC Silva – Tecnologia 
e Ancestralidade: “Não cabe dentro de uma máquina a nossa existência, 
mano! Ela – a vida – é muito maior”.

5. Vila Bela - nome do bairro antes de ser nomeado como Vila Castelo Branco.

6. Grupo Arembepe - grupo musical criado em Salvador na década de 1970 
por Kiko Tupinambá, Dinho Nascimento, Jorge Evangelista e Carlos Lima e que 
depois fixou residência em São Paulo. Posteriormente Lumumba e TC fizeram 
parte do grupo. 

7. Roberto da Silva Casau (K-Zau) -  artista visual,  ativista do movimento negro 
que atuou em Campinas na década de 1970. Foi investigado pelo aparato de 
repressão da ditadura, citado no documento do Sistema Nacional de Informação 
datado de julho de 1978, disponível em: https://documentosrevelados.com.br/
wp-content/uploads/2019/02/movimento-negro-paginas-14-99-divididossssss-
ssssssssssssssssssssssss.pdf. Ver também: Verena Alberti e  Amilcar Araujo 
Pereira. Movimento negro e “democracia racial” no Brasil: entrevistas com 
lideranças do movimento negro. Rio de Janeiro: CPDOC, 2005. 15f. Dispo-
nível em: https://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1504.pdf. Ver também:  
http://wwwkzauartes.blogspot.com/2010/10/roberto-k-zau-fotografo-artista.html.

https://documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2019/02/movimento-negro-paginas-14-99-divididossssssssssssssssssssssssssssss.pdf
https://documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2019/02/movimento-negro-paginas-14-99-divididossssssssssssssssssssssssssssss.pdf
https://documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2019/02/movimento-negro-paginas-14-99-divididossssssssssssssssssssssssssssss.pdf
https://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1504.pdf
http://wwwkzauartes.blogspot.com/2010/10/roberto-k-zau-fotografo-artista.html
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“isso mesmo, tô dentro”, e [eles falavam] “ah então 
vai lá buscar umas paçoquinhas pra nós”. Aí a gente 
ia, né, porque pra entrar no time, né, tem que ficar pa-
gando esse pau pros caras, comprar uma paçoquinha 
no boteco e ainda levava coque na cabeça.

Entrevistadora: E rolou o time?

Alceu: Rolou nada, rolou Rosa de Prata8, nós fo-
mos enganados, o time de basquete virou Rosa de 
Prata, escola de samba, cê acredita? 

Entrevistadora: Quando é que foi isso, Alceu?

Alceu: Ah, 1976, não, acho que antes; 1979 eu en-
trei no crime, quer dizer, no teatro, que pra mim era 
crime. [risos]

Entrevistadora: Você já conhecia o TC antes?

 
Alceu: Você tá gravando? [risos] Ah, o TC era um 

cara marvilhoooooso!!! [muitos risos]. Vamos lá?! 
Quando eu conheci o TC? [tom sério] Quando eu 
conheci o TC? Então, aqui na Vila Bela, ainda era 
Vila Bela, tinha uma batotinha, uma batotinha dos 

8. Grêmio Cultural Recreativo Escola de Samba Rosa de Prata. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Prata.

caras assim, que era referência pra nós que era 
molecada, porque tinha a época de bailinho e tal, 
queria estar perto dessa galera que era um pouco 
mais adulta do que nós e tinha um time, como o fa-
lecido Quembo, falecido Maurinho, Beto Rockfeller, 
Beita, Pretão, Chura; olha, tinha uma galera e o TC 
no meio também. E depois eu comecei a frequentar 
os bailinhos, cada um foi pra um lado, a Vila Bela 
virou um caso sério e depois o TC não vi mais. Aí, 
eu via ele periodicamente aqui na Vila Bela e tal 
porque eu tava numa outra esfera, tava numa fase 
de molecada, na fase de ir atrás de bailinho, correr 
atrás das minas, dançar pra caramba, imitar o Jack-
son Five e tudo mais. Aí, aqui na Castelo Branco9 ti-
nha uma escola de samba que chamava Unidos de 
Vila Bela. Essa escola de samba não foi muito pra 
frente, ela saiu alguns anos e depois não deu conti-
nuidade. Aí apareceu o seu Aluízio10 com a Rosa de 
Prata e já nesse processo do seu Aluízio já vinha 
uma galera junto com ele, toda essa batotinha que 
eu falei anteriormente, algumas delas, que eram 
reincidentes da Unidos de Vila Bela, começaram a 
colar também com a Rosa de Prata, inclusive o TC, 
né. Só que o TC, nesse meio tempo, ele já estava 

9. Vila Castelo Branco - O nome original era Vila Bela, mas  foi alterado para 
homenagear o general, falecido em 1967, porém para a maioria dos moradores 
continuou sendo a Vila Bela.

10. Aluízio Jeremias – sambista e artista plástico. Seu ateliê é a casa onde mora, 
na Vila Bela. Ver mais em http://aluizio.taina.org.br/ e https://tainamemoria.taina.
net.br/video/entrevista-com-aluizio-jeremias-06-08-12.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Prata
http://aluizio.taina.org.br/
https://tainamemoria.taina.net.br/video/entrevista-com-aluizio-jeremias-06-08-12
https://tainamemoria.taina.net.br/video/entrevista-com-aluizio-jeremias-06-08-12
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em São Paulo, já estava fazendo as coisas dele 
como músico, tinha uma banda que tinha uma rela-
ção interessante, que juntou, assim, com uma pe-
gada dos Novos Baianos, que era um Grupo Arem-
bepe e, inclusive, a gente, eu cheguei ver esse 
grupo na TV Cultura, no festival lá, então, quando o 
TC veio pra cá, ele veio com um time também, um 
time que não era daqui da área, era a galera de São 
Paulo e um pessoal daqui de Campinas também 
que eu não tinha uma relação de onde que era, de-
pois mais tarde que eu fiquei sabendo que um era 
do Garcia, outros eram do Nova Europa11, alguma 
coisa assim. E aí vieram por conta da formação da 
Rosa de Prata e foi uma fase interessante que a 
Rosa de Prata, ela deu um salto importantíssimo 
no quesito de estética, de pensamento de ruptura, 
voltada assim pra cultura popular, de referência da 
cultura negra, então aquilo lá me cativou! Falei “ah, 
vou ficar andando com os caras, né”. Porque eu 
sempre quis, eu ainda não fazia nada referente a 
arte, nada, mas eu já tinha aquela vontade de que-
rer participar de alguma coisa e aquilo lá foi uma 
oportunidade. Então, a forma mais próxima de eu 
chegar perto deles foi ajudar um rapaz que o nome 
dele é Caveira, ele fazia as esculturas, as alegorias 
pra Rosa de Prata. Falei assim “ah, vou lá colar 
com ele” e fiquei ajudando ele um pouco pra eu po-

11. Jardim Garcia e Jardim Nova Europa - bairros da cidade de Campinas.

der me aproximar. Mas aí uma vez o TC chegou pra 
mim, ali na casa, aonde é a casinha12 hoje, é ali que 
aconteciam as reuniões da Rosa de Prata, de toda 
aquela efervescência que acontecia na Vila Bela, 
acontecia ali na casa da vó Geralda13, que é a mãe 
do TC. Praticamente a casa ficou a serviço dessa 
efervescência. E aí, acho que encontrei com o TC 
em algum lugar na rua, e ele falou assim, que eu 
era alto, né, magro e alto: “vamos lá jogar basque-
te, lá, porque a gente vai montar um time de bas-
quete”. Porque o TC já vinha de uma experiência 
da questão do Teatro Evolução14 de uma peça que 
se chamou Sinfonia Negra15, e essa peça, ela rodou 
o Brasil inteiro, foi muito importante pras questões 
da identidade e da política da comunidade negra, 
foi referência, assim, para a nova mentalidade do 
movimento negro nacional, e aquilo pra mim era 
tudo sedução, era interessante, era aquilo que eu 
queria, estar andando com os caras. Hoje eu falo 

12. Casinha – como é hoje chamada a residência da rua Montese número 711, 
na Vila Bela, onde viveu Dona Geralda Santos Silva, mãe de TC Silva.

13. Geralda Santos Silva - nasceu em 04 de fevereiro de 1917 em Minas Gerais 
e faleceu em 07 de setembro de 2018 em Campinas, Foi liderança comunitária, 
ativista cultural matriarca da Casa de Cultura Tainã. Ver mais no documentário 
Um Baobá Chamado Geralda. Direção, Produção e Pesquisa: Gloria Cunha. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P8s1pbjnoNg&t=5s.

14. Grupo de Teatro Evolução – criado em 1972, um importante marco na histó-
ria do movimento negro no estado de São Paulo.

15. Sinfonia Negra – peça teatral realizada em 1974, criação coletiva do Grupo 
de Teatro Evolução, que incorporava citações e elementos da peça  Arena conta 
Zumbi,  de autoria de  Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri; faziam parte do 
grupo que atuou na peça  Lumumba, TC Silva, Jorge Matheus, Jonas Lemos, 
entre outros.

https://www.youtube.com/watch?v=P8s1pbjnoNg&t=5s
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“pô, queria estar andando com os caras”, aí ele me 
chamou pra fazer parte de um time de basquete. 
E aí eu fui lá numa reunião onde é a Casinha, na 
casa da vó Geralda e só negro papo-cabeça, papo 
de negrólogo, né, só tinha negrólogo ali, né, cada 
um falando mais influente que o outro, eu falei “nos-
sa, os caras são os caras, é aqui mesmo”. Mas aí 
não sei por que o basquete não rolou e ainda bem 
que não rolou, porque eu não sabia jogar futebol, 
muito menos basquete, né, se eu fosse jogar bas-
quete ia ser uma negação. Mas aí a Rosa de Prata 
foi consumindo essa efervescência cultural e eu fui 
me apaixonando cada vez mais por essas questões 
de tá contribuindo, tá trabalhando com a cultura, 
embora eu ainda não tinha definido que era isso 
que eu queria pra minha vida e tal. Então esse foi 
o grande momento, assim que eu cruzei o TC, foi 
exatamente esse o começo. De lá para cá, a gente 
foi tendo vários tipos de relacionamento de parti-
cipação social, cultural e tal, esse encontro foi um 
encontro interessante que proporcionou pra mim, 
principalmente, um certo entendimento de como 
que eu entenderia o mundo mais pra frente.

Entrevistadora: E com a Tainã16, como é a sua 
história com a Tainã?

16. Casa de Cultura Tainã – fundada em 1989, na cidade de Campinas. Ver mais 
em https://taina.net.br/.

Alceu: Depois da Rosa de Prata parece que o TC 
foi pra São Paulo e ele ficava indo e voltando pra 
São Paulo e tal, vinha pra Campinas, depois ficava 
um tempo em São Paulo e tal, até que ele decidiu 
vir de vez pra Campinas, né. E aqui em Campinas 
tinha, acho que era uma associação, e parece que o 
TC falou assim “ah, vou lá dar aula de violão” e tal, 
mas tinha uma outra pessoa também, que é a Dona 
Toninha17, que já estava já fazendo um trabalho com 
as molecadas aqui. Aí o TC veio pra somar, né, e 
nessa história de que ele veio pra somar, ele foi tra-
zendo junto com a sua produção cultural e artística 
algumas inquietações também, principalmente no 
legado das questões negras. Então ele uniu essas 
inquietações e a vontade de querer contribuir com 
tudo que ele já tinha desenvolvido tempos atrás, jun-
to com a Toninha eles criaram a Tainã. Mas, nesse 
tempo, eu já era sujeito homem, e eu já estava pro-
duzindo arte, né, já tava fazendo teatro com uma ga-
lera, a gente fazia bastante produção e viajava para 
o interior, então eu também me ausentei um pouco 
da Vila Bela. Enquanto o TC veio, eu até costumo 
brincar, né, que, quando o TC foi, a gente ficou se-
gurando a onda aqui. Aí, quando ele retornou, aí eu 
fui ganhar o mundo, então eu me ausentei e fazendo 
teatro, construindo a minha história. E o TC, para-

17. Antônia Frutuosa Felisbino – fundadora da Associação de Moradores da Vila 
Castelo Branco, uma das ações que deram origem à Casa de Cultura Tainã.

https://taina.net.br/
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lelamente, já estava trabalhando questões da Tainã 
que era, se não me engano, começou lá na praça 
onde é a Rosa de Prata hoje, depois ela foi para um 
lugar aqui em cima no Nóbrega18, que era um prédio 
da Cobal, que construía aqui, era uma empreiteira 
na época que construía as coisas e os bairros aqui. 
Então eu comecei a colar esporadicamente com a 
Tainã porque a gente tinha essa preocupação de 
valorizar as coisas do bairro e tal, eu tinha a minha 
referência, era assim “ah, o TC foi pra São Paulo 
e tal, não sei o que, né” e eu fazendo teatro, todo 
sonho do ator era fazer teatro em São Paulo, e eu 
não tinha essa fissura de fazer teatro em São Pau-
lo, quer dizer, eu queria fazer teatro em São Paulo, 
mas morando em Campinas, que eu achava que era 
possível isso. Até uma época eu realmente consegui 
fazer isso, fiz bastante coisa lá em São Paulo, mas 
morando em Campinas, porque as pessoas falavam 
“não, você tem que morar lá em São Paulo porque 
é outra pegada”, só que as pessoas iam fazer teatro 
em São Paulo, iam morar lá e elas, como é que se 
fala, dormiam muito mal, as pessoas saíam daqui 
pra morar mal lá em São Paulo, só pra fazer teatro. 
E eu falei assim “não, eu posso fazer teatro em São 
Paulo, mas morando bem em Campinas” e foi o que 
fiz. Inclusive, eu fiquei uns tempos em cartaz com 

18. Vila Padre Manoel da Nóbrega – bairro da cidade de Campinas.

uma peça que se chamou Hagoromo19, que foi escri-
ta pelo Haroldo de Campos, com citações da Tomie 
Ohtake, um trabalho interessante num teatro Nô20 
(japonês), ficamos em cartaz no Sesc Vila Nova, 
Centro Cultural São Paulo, e eu saía daqui, ia todo 
dia pra São Paulo fazer teatro e voltava. E as pesso-
as ficavam assim “poxa, mas como é que você con-
seguiu trabalhar numa produção dessa sem estar 
morando aqui?” e eu falei assim “é o que eu sempre 
disse, eu não preciso sair da minha quebrada pra fa-
zer as minhas coisas pelo mundo.” Então isso foi um 
pensamento que eu sempre valorizei, então quando 
comecei a vir pra Tainã na época que o TC retornou, 
na época lá no Cobal, principalmente, eu já tava com 
esse pensamento fixo. Vou ter que cuidar da minha 
quebrada, mas eu estou com uma visão voltada para 
o exterior porque eu quero construir a ideia que eu 
tinha, né, na época de construir uma carreira sólida 
em São Paulo. Preto, pobre, ponte-pretano, construir 
uma carreira solo em São Paulo, como se isso fosse 
possível. Que é possível é, mas a gente sabe quais 
as condições pra que isto vá acontecer, né. Então, 
a Toninha veio a falecer, o TC aí foi chamando a 
galera pra participar das atividades. Então foi neste 

19. Hagoromo (O manto de plumas) -  peça escrita pelo dramaturgo Motokiyo 
Zeami (aprox. 1363 – 1443) e traduzida para o português por Haroldo de Cam-
pos, em colaboração com Darci Yasuko Kusano e Elza Taeko Doi.

20. Nō, nô, nou, noh ou ainda nōgaku -  teatro japonês que combina canto, pan-
tomima, música e poesia. Ver mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Noh.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Noh
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primeiro momento que foram as minhas questões de 
colaboração junto com a Tainã, porque, quando ele 
fazia os eventos, a gente vinha. Eu tive uma época 
também importante, que foi uma participação bem 
ativa, eu, por questões de sobrevivência, fui traba-
lhar no Centro de Cultura e Arte da PUC21 e lá no 
Centro de Cultura e Arte eu desenvolvi um projeto 
que se chamou Pafro (Projeto Afro), e o objetivo do 
Pafro era ter um diálogo com as entidades negras de 
Campinas. Então através do Pafro eu fui dialogan-
do com as entidades negras, inclusive com a Tainã, 
foi onde eu tinha questão de uma manifestação que 
é autêntica aqui de Campinas, que é o Samba de 
Bumbo Campineiro e lá no Museu22 eu estava pre-
ocupado, que eu já era membro do Urucungos23, já 
tinha uma função interessante lá no Urucungos, eu 
era diretor de ritmo, fazia parte da diretoria e traba-
lhava no Centro de Cultura e Arte no Museu univer-
sitário da PUC. Aí eu desenvolvi um projeto que é 
pra restaurar um patrimônio material de Samba de 
Bumbo, que é exatamente o Bumbo, que o Bumbo 
estava deteriorando na casa aí de uma pessoa e, 
aí, preocupado com isso, eu falei assim “poxa, eu já 
tô fazendo o Samba de Bumbo lá com o pessoal do 

21. Centro de Cultura e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

22. Ver mais em: https://www.puc-campinas.edu.br/museu/. 

23. Urucungos, Puítas e Quijengues – grupo cultural e ponto de cultura, criado 
por iniciativa de Raquel Trindade, em 1988. Ver mais em: http://urucungospuita-
sequijengues.blogspot.com.

Urucungos, vamos resgatar esses instrumentos”. Aí 
eu consegui uma verba, uma verba pequena, mas 
uma verba que deu condições pra que eu pudesse 
estar trabalhando no restauro desse instrumento. 
Mas eu não queria que esse legado ficasse na mão 
do museu. Eu acho que um instrumento importante, 
um legado importante para a comunidade negra não 
deveria “ah, o museu foi lá…”. Aí eu falei assim, se-
ria interessante se esse restauro e esse resgate fos-
se feito junto com as comunidades, né, aí, na minha 
avaliação, a única comunidade que tinha condições 
de desenvolver esse trabalho em conjunto seria a 
Tainã. Porque a Tainã, ela já estava já confeccio-
nando seus próprios instrumentos, já tinha toda uma 
questão, uma discussão que o TC trazia pra comuni-
dade nessa questão do empoderamento, da susten-
tabilidade da própria comunidade, dela ser a prota-
gonista, né, da sua história. Então, pensei, acho que 
é isso, né, acho que a Tainã é a que tem mais pro-
priedade pra tá trabalhando e desenvolvendo essa 
história. Então, através dessa verba, eu vim aqui, 
a Tainã, TC comprou a ideia e a gente restaurou o 
Azulão24. E nós restauramos [também] o Trovão, que 
era outro Bumbo que estava lá em Vinhedo e o pes-
soal de Vinhedo, que são uns grandes detentores do 
Samba de Bumbo, estavam adormecidos, ninguém 

24. Trovão e Azulão - Bumbos confeccionados no início do século XX, por mes-
tres bumbeiros, entre eles Mestre Nestão, avô de Mestre Alceu. 

https://www.puc-campinas.edu.br/museu/
http://urucungospuitasequijengues.blogspot.com
http://urucungospuitasequijengues.blogspot.com
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queria mais fazer samba, o instrumento estava pa-
rado porque sem instrumento não tem samba. Então 
através desse ato, o Urucungos, o Pafro e a Casa de 
Cultura Tainã foram os grandes responsáveis para 
o aparecimento do Samba de Bumbo na cidade de 
Campinas e no estado de São Paulo, porque em ne-
nhum outro lugar ainda se fazia. Quem fazia ainda 
um pouquinho era a Dona Ester25, lá de Pirapora, 
porque ela era remanescente de uma época, ela re-
cebeu aquilo porque, quando as caravanas dos ro-
meiros do Samba de Bumbo saíam de Campinas pra 
Bom Jesus de Pirapora, ela ficava esperando pra 
poder fazer o samba, então ela guardou isso como 
um processo de saudosismo. Então ela fazia o sam-
ba lá também, mas os detentores mesmo eram o 
pessoal do Dona Aurora26, que era meu tio27, meu 
avô, que foi o grande bumbeiro, construtor dos Bum-
bos, do Samba de Bumbo.

Entrevistadora: Como se chamava seu avô?

Alceu: Estevam Ernesto28. Então isso foi um lega-

25. Maria Esther de Camargo Lara - Responsável pelo Samba de Roda de Pi-
rapora do Bom Jesus.

26. Samba da Dona Aurora – Grupo cultural de Vinhedo, ver mais em:  https://
www.facebook.com/pages/category/Artist/Samba-de-Roda-da-Dona-Auro-
ra-761107420667186/.

27. Nestão de Oliveira, tio de Mestre Alceu. 

28. Estevam Ernesto “Mestre Nestão” – Mestre do samba de bumbo, avô mater-
no de Alceu Estevam. Em 2010, para homenagear Mestre Nestão foi confeccio-
nado um bumbo com o seu nome.

do muito importante, né. 
Então aí eu falei assim 
“bom, agora, depois que 
eu sair do museu”, por-
que não era o foco meu 
ser um profissional de 
museu, e também eu ti-
nha muitos conflitos com as questões da apropriação 
dos museus com algumas manifestações populares, 
e aí eu saí e fui ficar no Urucungos desenvolvendo 
toda essas atividades. Mas essa unificação entre a 
Tainã e o Urucungos e as outras atividades minhas, 
ela vem primeiro porque eu sou um habitante da Vila 
Bela, né, saí, fui morar no Maranhão, fiquei em São 
Paulo e tal, mas Vila Bela sempre foi o meu foco. E 
talvez essa forma de pensar Vila Bela começou lá 
atrás por conta lá daquela aulinha de basquete que 
nunca teve, eu acho que o TC nos enganou falando 
assim “eu não vou chegar lá falando que é cultura, a 
galera não vai animar. Vamos falar que é esporte, que 
é basquete, mas nunca houve, mas foi interessante 
porque imagine eu como jogador de basquete, não 
teria, por exemplo, o Samba de Bumbo. Então as-
sim foi interessante porque esse legado da Vila Bela, 
ela é um celeiro interessante, assim, de negros que 
produzem cultura, porque, além do TC, de mim, ain-
da tem o seu Aluísio, tem muitos sambistas, como o 
Mestre Archimedes no apito, Piri também do apito, o 

https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Samba-de-Roda-da-Dona-Aurora-761107420667186/
https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Samba-de-Roda-da-Dona-Aurora-761107420667186/
https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Samba-de-Roda-da-Dona-Aurora-761107420667186/
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Marcão Arcada, que é um 
cara que faz malabaris-
mos, também era daqui, 
não mora aqui, mas tam-
bém é cria da Vila Bela29, 
tem o Roniel30, que é 
um fotógrafo e jornalista 

que já tem dois livros escritos e que é daqui da Vila 
Bela, a falecida Dona Genny31, que era uma poetisa, 
uma seresteira, nós tivemos a Laudelina de Campos 
Melo32, que foi a primeira mulher a enfrentar os pode-
rosos patrões da elite e criou o primeiro sindicato das 
empregadas domésticas. Então a gente, observando 

29. Mestre Alceu menciona diversos nomes da cultura popular da Vila Bela, a 
maioria deles ainda não devidamente documentados e com raras referências 
nos registros da história da cidade. Sobre o bairro ver mais em: GONÇALVES, 
José Roberto. Memória e pertencimento: a Vila Castelo Branco no espaço 
urbano de Campinas disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/in-
dex.php/resgate/article/view/8645606/12906 e Rodrigues, Maira. Mudanças na 
segregação espacial em Campinas e influência sobre as redes sociais de 
pobres urbanos. Dissertação apresentada ao Departamento de Ciência Política 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 
para obtenção do título de mestre em Ciência Política. 2008. Disponível em: ht-
tps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25082009-154947/publico/
MAIRA_RODRIGUES.pdf. 

30. Roniel Felipe – jornalista, escritor e fotógrafo.Ver também: FELIPE, Roniel 
de Jesus. Negros heróis: histórias que não estão no gibi. São Paulo; Editora 
Loyola, 2012. Ver mais em Roniel Felipe – jornalista, escritor e fotógrafo. Ver 
mais em https://www.ronielfelipe.com.br. Ver também: FELIPE, Roniel de Jesus. 
Negros heróis: histórias que não estão no gibi. São Paulo; Editora Loyola, 2012.

31. Maria Genny Baptista – poetisa e seresteira.

32. Laudelina de Campos Melo – sindicalista e ativista cultural. Nasceu em Po-
ços de Caldas em 12 de outubro de 1904 e faleceu em Campinas em 12 de 
maio de 1991. Ver mais em: https://sinddomcampinas.wordpress.com/medalha
-laudelina-de-campos-melo/ e https://pt.wikipedia.org/wiki/Laudelina_de_Cam-
pos_Melo. Ver também: http://casalaudelina.org.br/ e o documentário Laudelina, 
suas lutas e conquistas. Produção da equipe do Museu da Imagem e do Som 
de Campinas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JYL2Ki8ItGg.

a modo grosso a Vila Bela, de todos esses bairros 
populares, que surgiu na década de 1960 pra 1970, 
entre eles Vila Rica, Costa e Silva, 31 de Março, Nó-
brega, enfim, a Vila Bela, é ela, eu acredito ser assim 
uma das que mais contribuiu pra ter, assim, pessoas 
que pensam e produzem cultura, né, e a Tainã, ela é 
uma das grandes referências desse patrimônio que 
nós temos enquanto movimento coletivo, de ruptura 
que trabalha com questões interessantes e de modo 
livre desde as questões tecnológicas, passando pela 
forma carinhosa e generosa de expandir isso, de 
passar para as outras pessoas, de que, se a gente 
não nos unirmos, nós não temos como enfrentar só 
as demandas que nos colocam. Então a Tainã, ela 
trabalha muito bem essas questões, tanto política 
quanto cultural e faz com que as outras entidades, 
eu, o pessoal do Urucungos, a gente tenta seguir o 
que acontece dentro da Tainã porque a gente enten-
de que ela é assim um grande patrimônio e um lega-
do pra nossa comunidade.

Entrevistadora: Quando que o Urucungos pas-
sou a ter uma sede aqui em Campinas? 

Alceu: Então, o Urucungos tem 26 anos [em 
2015]. Nós começamos lá na Unicamp, através de 
um grupo de extensão, ensaiamos um tempo lá e 
depois nós entendemos que a Unicamp já não era 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8645606/12906
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8645606/12906
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25082009-154947/publico/MAIRA_RODRIGUES.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25082009-154947/publico/MAIRA_RODRIGUES.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25082009-154947/publico/MAIRA_RODRIGUES.pdf
https://www.ronielfelipe.com.br
https://sinddomcampinas.wordpress.com/medalha-laudelina-de-campos-melo/
https://sinddomcampinas.wordpress.com/medalha-laudelina-de-campos-melo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laudelina_de_Campos_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laudelina_de_Campos_Melo
http://casalaudelina.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=JYL2Ki8ItGg
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mais um espaço interessante. Aí nós começamos a 
ensaiar no Castro Mendes33, nós ficamos um bom 
tempo ensaiando no Castro Mendes, depois parece 
que o Castro Mendes parou porque ia reformar, aí 
nós fomos ensaiar no Sindicato dos Condutores de 
Transporte. Depois aconteceu uma coisa interessan-
te [começamos a pensar em] uma sede que a gente 
podia chamar de nossa, que não era nossa, mas a 
gente, na verdade, a gente pensava assim “essa é a 
nossa sede”. Na real, a gente sempre ocupou. Faz 
26 anos que a gente ocupa e a gente não se deu 
conta disso porque tinha um movimento que acon-
teceu lá na Unicamp por moradia, inclusive um dos 
grandes batalhadores era o Baldo. Cê conheceu 
o Baldo? Baldo… Ele foi um dos grandes, tem até 
nome de rua lá na moradia, o Baldo, ele foi um cara 
que batalhou muito pela moradia da Unicamp. Como 
a Unicamp não tinha de imediato essa moradia, ela 
alugou várias casas no centro de Campinas ou al-
gumas na Vila Nova, outras no Taquaral para colo-
car esses estudantes que necessitavam de moradia, 
isso foi batalha do Baldo, o Baldo era um cara... pena 
que morreu. Mas ele deixou um legado interessante, 
o Baldo era um cara assim, que a Unicamp ia jubilar 
ele, ele fazia outro vestibular, passava e continuava, 
muito interessante. “Ah, cê tá fora e tal, cê não vai 

33. Teatro Municipal José de Castro Mendes, ver mais em: http://www.campinas.
sp.gov.br/governo/cultura/teatros-auditorios/jose-castro-mendes.php.

mais poder ficar aqui”, aí ele ia no outro ano, fazia 
o vestibular, entrava e continuava do zero, assim, 
interessante, mas qual era o objetivo dele? Era ter 
uma militância pra tornar a Unicamp uma universida-
de pública de verdade, né. Aí tinha uma casa, ali na 
Lusitana com 14 de dezembro34, e essa casa virou 
um cineclube da Unicamp porque acharam que ali o 
DCE teria que ter uma casa no centro pra poder cen-
tralizar essas coisas de moradia, e aí eles criaram 
um centro cultural e nós fomos ensaiar lá, porque a 
gente não tinha lugar pra ensaiar. Eu não sei o que 
aconteceu que a gente se apoderou, o Urucungos 
se apoderou de uma tal forma dessa casa, que essa 
casa era incrível, tinha uns porões embaixo e tal, e 
lá no fundo, no fundo de tudo, do quintal lá, tinha 
um quartinho todo detonado. Aí a gente falou assim 
“puts, o que a gente pode fazer nesse espaço aqui, 
né?”, a gente ensaiava ali, falou assim “pô, vamos 
fazer um boteco”, aí nós fizemos um boteco. Aí qual 
era o nome do boteco? Ah, a gente tem que acudir 
esse espaço, né, então vamos colocar Acudacasa, 
de acudir, mas quando o pessoal falava assim “onde 
cê vai?”, “ah, eu vou lá no “cudacasa”, ficou essa 
referência e foi nossa primeira invasão propriamente 
dita. Pô, que ano foi isso aí? O Baldo ainda tava vivo, 
1989 eu acho, por aí, e nós ocupamos ali e ficamos 
um bom tempo ali. Ali tinha uma efervescência tam-

34. Rua Lusitana e Rua 14 de Dezembro, centro de Campinas.

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/teatros-auditorios/jose-castro-mendes.php
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/teatros-auditorios/jose-castro-mendes.php
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bém, passava cineclube, tinha teatro, nós ensaiando 
ali, apresentava ali, fazia algumas festas juninas ali, 
ali aparecia de tudo, aparecia polícia, aparecia gen-
te pra assistir, gente pra reclamar… Mas Campinas 
nessa época era muita efervescência, não era tão 
careta quanto é hoje, né. Aí tinha uma outra casa 
na mesma Lusitana lá na frente, que era uma casa 
do Sindicato da Unicamp, quem tomava conta dessa 
casa era o Zé Prettu35, o Zé Prettu é gráfico e ali ti-
nha uma gráfica. Ali, naquela casa, na 14 de Dezem-
bro, no Acudacasa, depois que foi feita a moradia 
da Unicamp, não precisava mais dela. Todas essas 
casas eram do Quércia porque o Quércia na época 
era o governador, então Quércia tinha muita casa em 
Campinas, então a maioria dessas casas eram do 
Quércia. Aí lá acabou, eles lacraram lá, ficou aban-
donado, aí nós caímos para dentro do Sindicato da 
Unicamp nessa casa da Lusitana com o Zé Preto, 
que era gráfico lá e tomava conta lá também, que 
ele ficava a noite toda lá. A gente ocupou, ficamos 
um tempão ensaiando lá. Saímos de lá, adivinha 
onde nós fomos ocupar? O Evolução36, do Jonas37. 
Chegamos “ô, Jonas, tal, tal, tal”, aí ele “vocês ficam 
aí”, mas esse negócio de ficar aí foi uma ocupação 

35. Zé Prettu - militante da Federação de Entidades Afro-Brasileiras do Estado 
de São Paulo/Feabesp/Jornegro. Veja nesta publicação, de Adriano Bueno e 
Mariana Semião de Lima: O melhor do Feconezu é sua GENTE. Política e cultu-
ra negra na trajetória e no pensamento de Zé Prettu.

36. Teatro Evolução, Campinas.

37. Jonas Lemos – diretor, ator e ativista cultural.

meio que consentida, né, tanto que ele falou assim 
“gente, não dá mais pra vocês ensaiarem aqui por-
que a gente tem muita demanda aqui, a não ser que 
vocês paguem e tal”, que tá certo e tal, mas isso aí 
foram uns três anos. Depois de lá, nós começamos a 
ensaiar na Estação Cultura (Imagem 2). Nesse meio 
tempo, eu coloquei um terror no grupo, falei assim 
“gente, a gente tem que ter um espaço nosso”, aque-
la coisa toda, mas a gente, de tanto ocupar, ocupar, 
falamos assim “ah, vamos alugar um espaço, acho 
que o Urucungos tem condição de alugar um espa-
ço.” Foi aonde que você conheceu lá na rua Doutor 
Arnaldo de Carvalho o Urucungos, lá, mas ele [o gru-
po] já tinha dado altos rolês antes, e lá nós ficamos 
oito anos, na Doutor Arnaldo de Carvalho, pagando 
aluguel, água, luz, IPTU, telefone, oito anos pra um 
grupo de cultura popular, de matriz africana, não é 
fácil assim… Aí resolvemos ocupar a estação do 
VLT, onde nós estamos hoje, vai fazer um ano prati-
camente agora dia 18 de julho, nós vamos fazer um 
ano de ocupação com a festa julina, a tradicional fes-
ta julina nossa, que esse ano nós vamos valorizar os 
Bumbos, então vai vir o pessoal da Dona Aurora de 
Vinhedo, Samba de Bumbo do Cururuquara38 e a Ra-

38. Grupo Cururuquara – Ver mais em: https://www.facebook.com/Acervodas-
Tradicoes/. 

https://www.facebook.com/AcervodasTradicoes/
https://www.facebook.com/AcervodasTradicoes/
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quel Trindade39 filha do Solano Trindade40, que são 
os grandes eventos, nosso grande legado, mas vão 
vir outros, né, que vai começar às 14h com a erguida 
do mastro, vai ter teatro, música e tal. Então foi essa 
a nossa história do Urucungos e tudo isso paralela-
mente junto com Tainã, fazendo as coisas com Tainã, 
participando da Rede Mocambos.41 O que foi que nos 
uniu também, muito legal, foi a questão dos pontos 
de cultura, porque a Tainã como pontão e a gente 
como ponto de cultura tínhamos bastante atividades 
em conjunto, principalmente na questão das tecnolo-
gias de software livre, enfim. Ponto de cultura: a gen-
te tinha uma ideia bem definida do que era ser ponto 
de cultura. A gente tinha muito, assim, nós tínhamos 
questionamentos com outros pontos de cultura [so-
bre o] que é ponto de cultura: seguinte, teve muitos 
grupos que achou que ponto de cultura era mais um 
mecanismo de transferência de renda, como se fos-
se edital da Lei Rouanet, “ah, vamos lá pegar um 

39. Raquel Trindade de Souza, a Kambinda - Nasceu em Recife, em 10 de 
agosto de 1936, faleceu em Embu das Artes em 15 de abril de 2018. Foi uma es-
critora, artista plástica, coreografa, carnavalesca e folclorista. Ver https://pt.wi-
kipedia.org/wiki/Raquel_Trindade. Veja nesta publicação, de Gilberto Alexandre 
Sobrinho: Raquel Trindade, a Kambinda, e a arte afro-brasileira

40. Francisco Solano Trindade – nasceu em Recife em 24 de julho de 1908, fa-
leceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1974. Foi poeta, folclorista, pintor, 
ator, teatrólogo, cineasta, militante do Movimento Negro e do Partido Comunista, 
ver mais em: http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/.

41. Rede Mocambos – Rede de comunidades quilombolas, indígenas, urbanas, 
rurais, associações da sociedade civil, pontos de cultura, conectados através 
das tecnologias da informação e comunicação, ver mais em: www.mocambos.
net.

dinheiro pra fazer um teatro, fazer não sei o que lá”, 
não é isso. Ponto de cultura é uma questão de empo 
derar, né, independente de você ter verba ou não, a 
gente sempre foi ponto de cultura. Então, a primeira 
lógica que a gente tinha que entender era isso, nós 
somos ponto de cultura porque nós somos um ponto 
de fato, né. O que é um ponto de cultura? É você unir 
um grupo que pensa cultura, né, só não tem verba, 
que às vezes a verba acaba mais atrapalhando do 
que ajudando, dependendo de como são destinadas, 
mas a gente tinha uma ideia bem definida de ponto 
de cultura, então isso foi interessante porque criou-
se uma rede (Imagens 3 a 8). Hoje nós somos uma 
rede com parceiros afins, que, além da Tainã, tem 
nós [Urucungos Puítas e Quijengues], o pessoal do 
Jongo42, tem o pessoal do Ibaô43, tem toda a questão 
da Rede Mocambos, tem o Socializando Saberes44 
que tá no meio também. Quer dizer, então isso ajuda 
a criar uma rede, entendeu, tem vocês aqui também 
que estão colaborando também, né, isso que é legal, 
né, porque essa rede de participação das pessoas se 
darem, né, pra poder produzir algo, né, isso é uma 
coisa, assim, que contraria toda lógica do sistema de 

42. Casa de Cultura Fazenda Roseira e Comunidade Jongo Dito Ribeiro - Ponto 
de cultura e memória de matriz africana, ver mais em: https://comunidadejongo-
ditoribeiro.wordpress.com/.

43. Ibaô – Instituto Baobá de Cultura e Arte – Ponto de cultura e memória de 
matriz africana, ver mais em: https://institutobaoba.wordpress.com/.

44. Socializando Saberes – coletivo de comunicação popular, ver mais em: ht-
tps://socializandosaberes.net.br/.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raquel_Trindade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raquel_Trindade
http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/
www.mocambos.net
www.mocambos.net
https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/
https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/
https://institutobaoba.wordpress.com/
https://socializandosaberes.net.br/
https://socializandosaberes.net.br/
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produção, que a gente acha que tem que ir por aí, 
pensando em meritocracia, essas bobeiras todas, e 
a gente faz uma coisa inversa, né. […] 

Um dos projetos que um dia eu quero tocar é 
reunir todas as galeras que um dia passaram pelo 
Urucungos, que vai do grupo de Teatro Lume45, da 
Unicamp, até o pessoal da fazenda Roseira, com as 
crianças que estão chegando agora… Porque o Uru-
cungos é um dos grupos que, acredito eu, por onde 
passaram muitas pessoas que hoje produzem algum 
tipo de cultura em Campinas. O Jongo, o Grupo Ma-
racatucá46, que o maracatu deles saiu por causa do 
nosso maracatu, [também] a Alessandra Ribeiro47 o 
grande despertar dela foi quando ela foi para o Uru-
cungos, ela pensou “poxa vida, posso fazer isso”, 
[também] o Grupo Savuru48…. Nossa tem tantos gru-
pos que nem sei dizer. Urucungos tem um grande 
legado, então, quando a gente vê esses grupos hoje, 
que inclusive hoje estão com uma atuação  até maior 
que o Urucungos, para nós é um orgulho. Por exem-

45. Lume - grupo de  teatro fundado em 1985, se uma referência mundial na 
pesquisa da arte do ator, é um núcleo  de pesquisa da Universidade Estadual de 
Campinas, ver mais em: http://www.lumeteatro.com.br.

46. O Grupo Maracatucá foi fundado em 2008 por batuqueiros de Campinas que 
queriam aprofundar seus conhecimentos sobre maracatu de baque virado. Ver 
mais em: https://maracatuca.maracatu.org.br.

47. Alessandra Ribeiro, liderança da comunidade Jongo Dito Ribeiro e da Casa
de Cultura Fazenda Roseira. Ver mais em https://comunidadejongoditoribeiro.
wordpress.com/casa-de-cultura-fazenda-roseira/.

48. Grupo de Teatro de Dança Savuru -  ver mais em: https://www.facebook.com/
Grupo-De-Teatro-E-Dan%C3%A7asavuru-173544699747357.

plo, eu vejo a Fazenda Roseira  hoje como um grupo 
que deu um salto muito grande, em terno de ativida-
de, isso para nós é uma questão de orgulho, saber 
que tem o Urucungos como referência, como a Tainã 
que é a grande referência, nacional e internacional. 
O projeto Pontos de Cultura só existe porque teve a 
Tainã como referência. Assim como nós do Urucun-
gos somos referência para muitos grupos, como o 
Jongo, o  Grupo Maracatucá, o Grupo Savuru, muitos 
outros e assim como muitos artistas individuais. Hoje 
nós dançamos nas festas deles e eles nas nossas. 
Essa relação cultural dos grupos na cidade de Cam-
pinas há trinta anos era muito difícil porque cada um 
estava olhando para o seu umbigo  […] hoje, nosso 
legado, principalmente dos grupos de matriz africa-
na, é que se um não é fortalecido os outros também 
não são. Eu vejo isso como um legado importante 
[…] todos nós unidos somos mais fortalecidos. Isso 
é rede, isso é rede.

4 - UM MESTRE, EM MUITOS SENTIDOS
  Sônia Aparecida Fardin

A entrevista editada para este e-Book foi realiza-
da em 2015 como parte de um projeto para o Acervo 
da Casa de Cultura Tainã, quando da comemoração 
de seus 25 anos. Publicá-la, em especial no contexto 
atual, contribui para a ampliação de seu sentido origi-

http://www.lumeteatro.com.br
https://maracatuca.maracatu.org.br
https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/casa-de-cultura-fazenda-roseira/
https://comunidadejongoditoribeiro.wordpress.com/casa-de-cultura-fazenda-roseira/
https://www.facebook.com/Grupo-De-Teatro-E-Dan%25C3%25A7asavuru-173544699747357
https://www.facebook.com/Grupo-De-Teatro-E-Dan%25C3%25A7asavuru-173544699747357
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nal como registro das elaborações de um ativista dos 
movimentos culturais de matriz africana do estado de 
São Paulo. São reflexões sobre o período marcado 
pelo Golpe Civil Militar de 1964, nas quais Mestre 
Alceu destaca os embates culturais que ele e seus 
parceiros realizaram nas décadas de 1970 e 1980. 
Também relata e analisa as ações, nos anos 1990, 
em defesa da diversidade cultural brasileira, assim 
como o fortalecimento das redes dos movimentos de 
matriz africana nos primeiros anos do século XXI.

As trajetórias, familiar e profissional, de Mestre Al-
ceu são exemplares da história e das lutas sociais da 
classe trabalhadora em Campinas. 

Na infância, sua família foi uma das milhares 
atingidas pelos interesses do grande capital, que re-
ordenou o traçado da cidade, criando bairros para 
separar os pobres, em sua maioria negros, em nú-
cleos habitacionais distantes dos locais centrais 
destinados à especulação imobiliária. Na juventude, 
nas décadas de 1970 e 1980, Alceu ajudou a criar 
estratégias e dinâmicas com as quais as comuni-
dades e grupos das chamadas periferias urbanas 
enfrentaram a repressão e construíram territórios 
resistentes, lugares coletivos de encontros e trocas 
de saberes. Na fase adulta, aprofundou seu papel 
como trabalhador cultural organicamente engajado 
em várias frentes: agente cultural em museu, mes-
tre bumbeiro, músico, ator, compositor, pesquisador, 

produtor cultural, contador de histórias, militante po-
lítico e cineasta documentarista. 

Em todas essas atividades foi um formulador crí-
tico, que nunca se desvinculou de sua origem social 
e étnica, ciente de seu trabalho de elaboração e pro-
blematização de conceitos políticos e de criação de 
práticas culturais emancipatórias para toda a classe 
trabalhadora. Mas, em especial, ao travar as lutas por 
políticas públicas para o fortalecimento de territórios 
de matriz africana. 

Alceu foi um lutador para ampliar as redes de co-
operações intrínsecas às formas culturais comunais 
e ancestrais, um mestre em muitos sentidos. Foi um 
mestre da memória que, na década de 1990, percebeu 
a importância das manifestações culturais de base 
comunitária e dos mestres populares como fontes de 
conhecimento para orientar as ações de preservação 
dos instrumentos da cultura popular. Na condição de 
ativista cultural e trabalhador em um museu universi-
tário, buscou nos reais detentores dos saberes tradi-
cionais o referencial para restaurar instrumentos do 
Samba de Bumbo. Assim, foi um dos idealizadores de 
um dos primeiros trabalhos de museologia social em 
Campinas, realizado de forma comunitária e colabo-
rativa com sua companheira Rosa Pires Sales e com 
TC Silva da Casa de Cultura Tainã.

O conceito e a prática de restauro, realizados por 
eles, não buscavam apenas a recuperação material 
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de um objeto símbolo de um processo cultural. Mui-
to mais importante que isso, o objetivo foi refazer 
as bases materiais que dão sustentação às práticas 
culturais ancestrais. Ou seja, restaurar instrumentos 
para reconduzi-los a seu verdadeiro lugar de memó-
ria viva: as mãos dos mestres nas rodas comunitárias 
de Samba de Bumbo. Em palavras suas “o instrumen-
to tava parado” e “sem instrumento não tem samba”, 
mas “eu não queria que esse legado ficasse na mão 
do museu”. O foco não era somente reconhecer no 
objeto suas importantes dimensões histórica, técni-
ca e estética, mas sua potência social como ativador 
de relações entre sujeitos. Como disse Mestre Alceu: 
“um instrumento importante, um legado importante 
para a comunidade”, não apenas como suporte de 
memórias vívidas, mas sim um instrumento vivo e ati-
vo, mediador e ativador de relações afetivas, criativas 
e resistentes, no mais amplo sentido dos termos. Um 
instrumento que, ao ser tocado em grupo, evoca as 
conexões atuais entre muitas rodas de re-existência. 

O Bumbo é criação ancestral coletiva, carrega sa-
beres de muitas mãos, sua existência só tem sen-
tido completo quanto tocado por mestres e mestras 
que ativam sua função principal: conectar pessoas e 
agregá-las na roda. 

Nesse mesmo sentido, como trabalhador de mu-
seu, Alceu Estevam também agregou outros sujeitos 
ativadores das comunidades afro-latino-americanas 

em Campinas, coletivamente operacionalizou concei-
tos e práxis museais contra-hegemônicas e executou 
ações propositivas também na revisão e recontextua-
lização da função social dos museus. Ações que, em 
Campinas, somente se tornaram mais presentes nas 
instituições de memória alguns anos depois.

Parte das experiências que o levaram a criticar e 
lutar para superar as relações de subordinação im-
postas aos detentores dos saberes e memórias po-
pulares vieram de suas vivências na Vila Bela, que 
é um território de acúmulos de conhecimentos de 
um povo que há séculos luta para afirmar a presen-
ça viva das memórias de matriz africana em Campi-
nas e em todo o Brasil. Para ele e seus pares, a Vila 
Bela era o lugar de “negros que produzem cultura” 
que, como ele, sabiam o que é viver em uma cidade 
cuja história é marcada pelo poder da aristocracia 
escravagista. Nesse processo, Alceu se fez Mestre 
defensor dos territórios de resistência, sua trajetó-
ria esteve sempre vinculada às atuações coletivas 
e comunitárias. A afirmação “Vila Bela sempre foi 
o meu foco” resume a relação de respeito e afeto 
a sua comunidade e as razões de sua decisão de 
continuar morando próximo às suas origens, ape-
sar das seduções dos mercados culturais. Resume 
também sua consciência das opressões capitalistas 
impostas aos criadores de cultura contra-hegemô-
nica: “é o que eu sempre disse, eu não preciso sair 
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da minha quebrada pra fazer as minhas coisas pelo 
mundo. Então isso foi um pensamento que eu sem-
pre valorizei”. Seu objetivo era coletivamente mudar 
a forma de organizar a vida para todos, não alçar 
voos individuais e distantes de sua origem social e 
matriz étnica. 

Sem ilusões e romantismos, a Vila Bela é apre-
sentada por ele como um lugar de tensões e confli-
tos, como todas as periferias das grandes cidades. 
Porém, seus relatos enfatizam o aprendizado, nas 
Escolas de Samba e nos grupos de jovens, dá a ver 
uma comunidade efervescente de criações artísti-
cas diversificadas, realizadas por trabalhadores em 
um território de “pessoas que pensam e produzem 
cultura”, portanto, que são os realizadores dos pro-
cessos de produção da cultura de seu território. Com 
a convicção de seus direitos enquanto representante 
de muitas comunidades, afirmava “a gente sempre foi 
ponto de cultura”, o que o levou a ser um dos ativistas 
das políticas públicas de cultura em âmbito nacional, 
em especial entre 2003 e 2014. 

Sua dedicação aos mestres e às tradições africa-
nas o fez buscar também o domínio das técnicas mi-
diáticas para reverenciá-las, registrá-las e difundi-las; 
destacam-se nesse campo as atuações nos docu-
mentários As matriarcas do samba de bumbo (2009)49 

49. As Matriarcas do Samba de Bumbo (2009). Documentário, 50 min. Roteiro 
e pesquisa de Rosa Pires Sales, gravação e edição de Alceu José Estevam e 
Ike Banto. Disponível em: https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/

e Candombe, comparsas e mocambos (2017)50.
Publicar esta entrevista é uma homenagem que 

não esgota a importância nem a totalidade de suas 
realizações, é uma pequena parcela de muitos diálo-
gos e vivências em rodas de conversas e de Samba 
de Bumbo, nas quais pudemos conviver com um ami-
go bem-humorado, alegre, positivo, criativo, vibrante, 
generoso e afetuoso, sem nunca abdicar da altivez e 
perspectiva crítica inerente aos mestres.

Em especial neste momento, pós-Golpe de 2016, 
diante das tentativas de desmontes das conquistas 
das políticas públicas para as culturas tradicionais, 
que são frutos das lutas que a trajetória de Mestre 
Alceu tão bem representa, suas elaborações dão a 
ver que sempre existiram e seguem existindo milha-
res de mestres e mestras tocando as rodas da resis-
tência da cultura popular e com grande força as de 
matriz africana. 

media/f4de3513-2ac9-4074-a9e6-07677c5298fb e https://www.youtube.com/
watch?v=goa3UAWjAlg. Acesso em: 28 dez. 2020.

50. Candombe, comparsas e mocambos (2017). Documentário de Alceu José 
Estevam que contextualiza a passagem do Grupo Nación Zumbalelé, compa-
nhia de comparsa de candombe, sediada na cidade balneária de Salinas, no 
Uruguai, que realizou na Casa de Cultura Tainã, Campinas (SP), várias oficinas 
culturais divididas entre construções de tambores, dança e percussão, organiza-
das pelos artistas e ativistas culturais Gustavo Fernandez e Camila Albarenque. 
Entrevistas, bailados, sonoridades percussivas, mesclando com as lutas dos 
movimentos de ativismo político-cultural, tanto da Rede Mocambos como da Na-
ción Zumbalelé, que reúne povos afro-latino-americanos, para a construção de 
uma cultura de paz, são o fio condutor do documentário, que, além de mostrar 
esses aspectos culturais, também tem o caráter de salvaguardar as ações des-
ta grande rede de produções colaborativas espalhadas na América Latina (29 
min).  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kdCDRlx6UDk. Acesso 
em: 28 dez. 2020. 

https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/f4de3513-2ac9-4074-a9e6-07677c5298fb
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/f4de3513-2ac9-4074-a9e6-07677c5298fb
https://www.youtube.com/watch?v=goa3UAWjAlg
https://www.youtube.com/watch?v=goa3UAWjAlg
https://www.youtube.com/watch?v=kdCDRlx6UDk
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Imagem 3: Cortejo de Maracatu do Grupo Urucungos, Puítas 
e Quijengues, Carnaval de 2014, em Campinas(SP). Foto de 
Fabiana Ribeiro.

Imagem 4: Cortejo de Maracatu do Grupo Urucungos, Puítas 
e Quijengues, Carnaval de 2016, em Campinas (SP). Foto de 
Fabiana Ribeiro.

Imagem 2: Grupo Uru-
cungos, Puítas e Quijen-
gues, apresentação na 
Estação Cultura, Campi-
nas (SP), 2013. Foto de 
Fabiana Ribeiro.
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Imagens 6: Mestre Alceu e sua mãe, Ernestina Estevam, em 
apresentação de Samba de Bumbo, no Arraial Afro-Julino, na 
Casa de Cultura Fazenda Roseira, em Campinas(SP), 2017. 
Foto de Fabiana Ribeiro.

Imagem 7: Apresentação de Samba de Bumbo, no Arraial Afro-
Julino, na Casa de Cultura Fazenda Roseira em  Campinas(SP), 
2017. Foto de Fabiana Ribeiro.

Imagem 5: Grupo Uru-
cungos, Puítas e Quijen-
gues,  apresentação em  
Piracicaba(SP), 2017. 
Acervo  Casa de Cultu-
ra Tainã. Fotógrafo não 
identificado.
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Imagen 8: Mestre Alceu e sua mãe, Ernestina Estevam, em apresentação de Samba de Bumbo, no Arraial Afro-Julino, na Casa de 
Cultura Fazenda Roseira, em Campinas(SP), 2017. Foto de Fabiana Ribeiro.







Sônia Aparecida Fardin2

TC Silva - Tecnologia 
e ancestralidade

“Não cabe dentro de uma máquina
a nossa existência, mano!

Ela – a vida – é muito maior ”1 
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1 – APRESENTAÇÃO
Um1 DUm2ois

Esta publicação cumpre a tarefa de apresentar 
a versão transcrita de registros audiovisuais 
de dois períodos significativos nas trajetórias 

de TC Silva, da Casa de Cultura Tainã, da Rede Mo-
cambos e do Baobáxia. Sobre o trabalho de edição 
das transcrições, algumas observações se fazem 
necessárias. Trata-se de uma edição de entrevis-
tas realizadas em 2015 e 2020, momentos distintos 
de um período de aceleração das contradições que 
marcam a urgência na América Latina das lutas dos 
movimentos sociais por direitos à diversidade cultu-

1. Ficha técnica: Entrevistas 2015 – Acervo Casa de Cultura Tainã – Projeto
25 anos da Casa de Cultura Tainã. Entrevistado: TC Silva [Antônio Carlos dos
Santos Silva]. Acervo: Casa de Cultura Tainã. Registro audiovisual: Coletivo
Socializando Saberes. Entrevistadora: Sônia Aparecida Fardin. Datas: junho e
julho de 2015. Local: Casa de Cultura Tainã, Campinas (SP). 38 min. Fez parte
de um conjunto de cinco documentários realizados com apoio da Secretaria
Estadual da Cultura de São Paulo, em 2015. Entrevistas 2020 – Acervo Casa de
Cultura Tainã. Ficha técnica – Entrevistado: TC Silva [Antônio Carlos dos Santos
Silva]. Acervo: Casa de Cultura Tainã. Registro audiovisual: Coletivo Sociali-
zando Saberes. Entrevistadora: Sônia Aparecida Fardin. Data: 17 de outubro e
18 de novembro de 2020. Local: Casa de Cultura Tainã, Campinas (SP). 24 min.
Transcrições realizadas por Ellen Santos Bernardo e Anaisa de Oliveira Pinto.
Fotografia e vídeo: Valdir Paixão Rodrigues Júnior. A pesquisa para a edição 
contou com a participação de Denise Xavier.

2. Sônia Aparecida Fardin é historiadora, mestre em História, doutora em Artes
Visuais, militante da Memória, Museologia Social e Comunicação Popular. Res-
ponsável pelas entrevistas, pesquisa, edição de textos e seleção de imagens.

ral e a apropriação tecnológica. O trabalho de atu-
alização, revisão e edição dos textos foi realizado 
em conjunto pelo entrevistado e a entrevistadora, 
em uma relação de confiança e afeto construída em 
muitos anos de partilhas de saberes na construção 
de espaços de memórias. Outra indispensável men-
ção é a presença da música como linguagem consti-
tutiva da fala do entrevistado. 

Nas primeiras entrevistas, em 2015, TC Silva 
estava todo o tempo com um violão e o tocou em 
alguns momentos. Nas entrevistas de 2020, TC se 
fez acompanhar de uma Kora3, instrumento de ori-
gem africana . Nessa segunda etapa, o som da Kora 
foi parte da sua fala quase todo o tempo. Em vá-
rios momentos, a melodia tocada por ele foi a forma 
como expressou suas emoções e pensamentos an-
tes de transformá-los em palavras. Como ele mes-
mo disse: “A música sempre teve muito presente na 
minha vida”.

3. Kora – instrumento musical de origem africana, utilizado por contadores de 
histórias e encantadores de crianças.
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Assim, ao editar e organizar suas falas, decidi-
mos juntos marcar no texto, com a anotação [som da 
Kora], quando TC se expressou pelo som desse ins-
trumento. Dessa forma, buscamos informar ao leitor 
os momentos de uma fala estritamente musical, sem 
esquecer que a música – em melodias e poemas – 
está permanentemente imbricada em todas as falas, 
gestos e expressões de TC Silva, assim como seus 

sentidos estão todo o tempo atentos e em conexão 
com os cantos dos passarinhos e as plantas da Casa.

O desejado, com essa forma de apresentar o tex-
to, é dar a ver as conversas musicais realizadas entre 
o entrevistado e seus instrumentos, assim como tam-
bém entre ambos e a entrevistadora, os membros da 
equipe de registro audiovisual e os passarinhos pre-
sentes no ambiente da entrevista. O objetivo é sus-

Imagem 1: TC Silva, tocando Kora. Casa de Cultura Tainã, Campinas (SP), 2020. Acervo Casa de Cultura Tainã. Foto de Valdir 
Paixão Rodrigues Júnior.
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citar a amplitude dos sentidos que integram as falas 
aqui transcritas.

Sabemos que é quase impossível realizar a exata 
tradução das poéticas registradas por essas entrevis-
tas; buscamos, apenas, frisar a densidade da memó-
ria presente na fricção entre as possibilidades e im-
possibilidades das tecnologias, das linguagens e dos 
suportes de traduzirem a complexidade do humano. 
Como diz o próprio TC, “a nossa existência, mano, 
ela é muito maior, ela tem muito mais peso”.

2 – SíNTESE DE MUITAS LUTAS
Antônio Carlos dos Santos Silva – TC Silva, nas-

ceu em Campinas em 19 de setembro de 1952, filho 
de Geralda Santos Silva e Alfredo Januário. Pos-
sui curso técnico em Desenho Mecânico; é músico, 
compositor, arranjador e construtor de instrumentos 
musicais; articulador do Movimento Negro Unificado 
desde 1974; fundador e ativista do Grupo de Teatro 
Evolução com Benedito Luiz Amauro [Lumumba] no 
período de 1972/1979; organizador da Semana do 
Negro na Arte e Cultura – edições 1975 a 1979; or-
ganizador do Encontro Nacional de Entidades Negras 
– edições 1974/1975; fundador da Escola de Samba 
Rosa de Prata com Aluízio Jeremias – Campinas – 
1975/1985; coordenador do IV Projeto Zumbi – Secr. 
Estadual de Cultura de SP – 1986; coordenador do 
Projeto USP/Zumbi com Eufrásio Félix e Ivan Bispo 

dos Santos – Centenário da Abolição – SP – 1988; 
fundador da Casa de Cultura Tainã com Antônia Fru-
tuosa Felisbino – Campinas – 1989; fundador da Or-
questra Tambores de Aço, 1989; idealizador da Rede 
Mocambos – Campinas – 2001; Convênio Casa de 
Cultura Tainã/ Programa Cultura Viva/ Pontos de 
Cultura – 2005; idealizador da Rota dos Baobás – 
Campinas – 2006; Prêmio Ordem do Mérito Cultura 
– Presidência da República – 2006; Convênio Casa 
de Cultura Tainã/ Ministério das Comunicações – Pro-
grama Gesac – 2006; Prêmio Cidadão RAC – 2007; 
coordenador do Encontro Nacional da Rede Mocam-
bos – edições 2008 e 2009; Convênio Casa de Cul-
tura Tainã/ Ministério do Planejamento – Programa 
Telecentros.Br – 2010; articulador nacional da Rede 
Mocambos desde de 2001. Atualmente é coordena-
dor da Casa de Cultura Tainã, articulador da Rota dos 
Baobás e do projeto Baobáxia.

3 –  DIáLOGOS: ENTRE MEMóRIAS, 
músICAs e semeNTes

“Mas eu sentia essa necessidade de alguma 
coisa a mais”

TC Silva, com um violão: Em 1989, depois de 12 
anos morando em São Paulo, já meio insatisfeito com 
a vida no universo de cinzas, cimento e pedras, como 
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expressei na música Kanioré4, uma música que fiz no 
final dos anos 70, inspirada nos poemas de Agosti-
nho Neto5 no processo de descolonização nos países 
de língua portuguesa, com referência ao crioulo que 
mistura português com kimbundu, “...ê Kaniore tuga 
taí, ê Kaniore cuidá quelé má, mama qué sabê fio seu 
como só nu horizonti du céu. mininu forti co’ lumbá, 
triu longu ruim di si sigui, fio num cai bunda no chão, 
qui distinu seu sabe rumá. sigui co’ ave la du céu, anti 
cima pá ventu levá, sentimentu ciração teu, qui futuru 
paz vem pá ficá [...] quase morro de fome, quase mor-
ro de tédio, nessa quase cidade, nessa quase favela. 
tá todo mundo muito louco de cinzas cimento e pe-
dras, loucos pra viver num romance de novela. caiam 
por terra, pois eu sou quase lindo, um quase bandido, 
com quase quatrocentos anos”. O tempo que passei 
em Sampa foi um período da minha vida que eu fi-
quei mais dedicado a esse universo musical. E que 
foi muito bom, por sinal. Eu toquei no Grupo Arembe-
pe6, um dos primeiros de afroreggae, muito bom, foi 
uma fase muito boa. Sempre amei muito a música. A 
música sempre teve muito presente na minha vida.

Desde da minha memória mais remota tem músi-
ca, né? Com certeza, com 5 anos de idade tava liga-

4. “Kanioré” – letra e música de TC Silva, década de 1970.

5. Agostinho Neto - médico, escritor e politico angolano.

6. Grupo Arembepe – grupo musical criado em Salvador na década de 1970 por Kiko 
Tupinambá, Dinho Nascimento, Jorge Evangelista e Carlos Lima e que depois fixou 
residência em São Paulo. Posteriormente Lumumba e TC fizeram parte do grupo.

do demais na música por conta do lugar onde eu nas-
ci, entendeu? Que era um bairro negro e minha casa 
ficava do lado do clube de negros, onde os bailes 
aconteciam toda semana. Meu pai, Alfredo Januário, 
era músico, também era arranjador da orquestra de 
baile que tocava num salão do lado da minha casa. 
Meu padrinho, Alfredo Reis, era o baixista. Então ele 
guardava o baixo na minha casa, porque não tinha 
como transportar. E, assim, ele tinha sensibilidade 
com crianças e me levava pras matinês de domingo 
no clube, chamado Clube Nove de Julho. E então, as-
sim, nesse bairro que eu nasci tinha duas escolas de 
samba. Entendeu? A Princesa do Oeste7, que era do 
Carabina8, que era também o presidente desse Clube 
Nove de Julho. Mais abaixo da minha casa nasceu 
uma outra escola, que era a Garotos de Madureira9. 
Então, cresci num bairro de negros, que tinha um clu-
be do lado da minha casa, duas escolas de samba, 
cê imagina, quanta batucada e quanta música eu ouvi 
desde que eu me lembro da minha existência. E aí 
então é isso, a música é uma coisa muito forte na mi-
nha vida. Mas esse lado da articulação da militância 
social também sempre falou muito alto, muito forte em 
mim. Até porque desde que me lembro no jardim de 
infância eu já reagia diante das desigualdades, sabe, 

7. Escola de Samba Princesa do Oeste.

8. Carabina – ativista cultural, atuou em clubes populares de matriz africana na 
década de 1950.

9. Escola de Samba Garotos de Madureira.
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das indiferenças, dos maus-tratos e do desrespeito 
com as crianças negras. Eu reagia até com uma certa 
violência a esse estado de coisas. Depois eu come-
cei buscar compreender por quê era assim no Brasil, 
entendeu? Por que essa violência contra as diferen-
ças? É violência com os diferentes, né? Então nasce, 
brota em mim também desde pequeno a percepção 
das desigualdades. Isso me empurra pra essa mili-
tância porque eu sempre fui indignado com essa re-
alidade étnico-racial no Brasil. Isso eu sempre gostei 
de questionar. Isso me levou a fundar junto com o 
Lumumba10 o Grupo de Teatro Evolução11 aqui em 
Campinas no começo dos anos 1970, inspirado no 
TEN – Teatro Experimental do Negro –, de Abdias do 
Nascimento12. Me levou a desistir da minha carreira 
de funcionário público. Fui concursado, fui trabalhar 
na Unicamp, mas trabalhei apenas 4 meses e aban-
donei. Falei “não é esse o caminho que eu quero pra 
minha vida”. Então, acho que até onde sei eu fui o 
funcionário público que menos tempo ficou na car-
reira. E aí eu passei a me dedicar exclusivamente ao 

10. Mestre Lumumba – Benedito Luiz Amauro – músico e ativista cultural. Ver 
mais em:  https://www.mestrelumumba.art.br/biografia/.

11. Grupo de Teatro Evolução – criado em 1972, um importante marco na histó-
ria do movimento negro no estado de São Paulo.

12. Abdias do Nascimento - nasceu em Franca em 14 de março de 1914, faleceu 
no Rio de Janeiro em 23 de maio de 2011. Foi ator, poeta, escritor, dramatur-
go, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e 
humanos das populações negras. Ver mais em: https://ipeafro.org.br/;  https://
pt.wikipedia.org/wiki/Abdias_do_Nascimento; https://pt.wikipedia.org/wiki/Tea-
tro_Experimental_do_Negro, acesso em: 29 dez. 2020, e também o texto Qui-
lombismo, de Abdias do Nascimento, nesta publicação.

Grupo Evolução aqui em Campinas, que apresentou 
por muitos anos e em muitas periferias a peça Sinfo-
nia Negra13 (Imagens 2 e 3). O Grupo foi um dos que 
tiveram papel fundamental na construção do Movi-
mento Negro Unificado contra a discriminação racial 
no Brasil, MNU14. Isso levou a gente a formar redes 
de coletivos por todo o Brasil. Principalmente no eixo 
São Paulo e Rio, foi uma coisa muito forte. Todo o in-

13. Sinfonia Negra – peça teatral realizada em 1974, criação coletiva do Grupo 
de Teatro Evolução, que incorporava citações e elementos da peça  Arena conta 
Zumbi,  de autoria de  Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri; faziam parte do 
grupo que atuou na peça Lumumba, TC Silva, Jorge Matheus, Jonas Lemos, en-
tre outros. Por ter assumido a responsabilidade do registro da peça nos órgãos 
de censura TC Silva foi vigiado e perseguido pelos aparatos da repressão, está 
citado no documento do SNI - Sistema Nacional de Informação  sobre as ativi-
dades políticas dos movmentos negros, datado de julho de 1978 disponível em: 
https://documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2019/02/movimento
-negro-paginas-14-99-divididossssssssssssssssssssssssssssss.pdf.

14. MNU – Movimento Negro Unificado, fundado em julho de 1978.

Imagem 2: Grupo de Teatro Evolução, início da década de 1970. 
Campinas (SP). Fotógrafo: não identificado. Disponível em: ht-
tps://www.mestrelumumba.art.br.

https://www.mestrelumumba.art.br/biografia/
https://ipeafro.org.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abdias_do_Nascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abdias_do_Nascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Experimental_do_Negro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Experimental_do_Negro
https://documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2019/02/movimento-negro-paginas-14-99-divididossssssssssssssssssssssssssssss.pdf
https://documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2019/02/movimento-negro-paginas-14-99-divididossssssssssssssssssssssssssssss.pdf
https://www.mestrelumumba.art.br
https://www.mestrelumumba.art.br
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Imagem 3: Jornal Versus n. 14, 
setembro de 1977, seção afro-la-
tino-américa .  Acervo Casa de 
Cultura Tainã. Fac-símile das 20 
edições da seção afro-latino-amé-
rica do Jornal Versus, Edições de 
1977 a 1979. São Paulo: Soweto 
Organização Negra, Editora Fun-
dação Perseu Abramo, 2014.P. 21. 
Disponível em: https://baobaxia.
mocambos.net/#mocambos/abdias/
media/10a80245-2656-48a1-8a26-
df99e4d87cbe.

O artigo “Brasil Negro não vai à 
Colômbia” denuncia a repressão da 
ditadura militar aos ativistas do mo-
vimento negro, destaca a proibição 
da participação do Grupo Evolução 
em um importante evento de resis-
tência, o I Congresso de Cultura 
Negra das Américas, em 1977, em 
Cali, Colômbia. Acompanha a de-
núncia a música América Negra, de 
TC Silva.

https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/10a80245-2656-48a1-8a26-df99e4d87cbe
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/10a80245-2656-48a1-8a26-df99e4d87cbe
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/10a80245-2656-48a1-8a26-df99e4d87cbe
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/10a80245-2656-48a1-8a26-df99e4d87cbe
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terior do estado São Paulo, a capital, baixada santista 
e o Rio. A gente se envolveu com muitos coletivos, 
formou uma rede muito grande. Isso amplificou o mo-
vimento negro nacionalmente. Era uma coisa que me 
inspirava muito. Sempre gostei dessa militância.

Nesse processo, no final dos anos 1970, fui morar 
em São Paulo, vivendo com meu trabalho, com al-
gumas atividades no paralelo e a música como foco 
principal. E a vida no meio desse universo da músi-
ca, tocando, conhecendo gente e viajando. Também 
cresci musicalmente, mergulhado nesse universo da 
cultura musical paulistana dos anos 1980, a pauli-
ceia desvairada. Um período fantástico da música. 
Que é uma coisa que eu sempre gostei. Isso me aju-
dou muito. Mas eu sentia, em plena ascensão dos 
movimentos de enfrentamento à ditadura, essa ne-
cessidade de alguma coisa a mais, sentia a urgência 
de uma militância mais profunda me chamando, eu 
via as causas que precisavam ser enfrentadas. E aí 
eu resolvi passar um tempo aqui em Campinas. Vol-
tei pra cá, em 1989. Lugar que eu vinha de tempo 
em tempo sem ficar muito. Ficava alguns dias e tal. 
Aí resolvi passar aqui coisa de mês, dois. Era um 
período assim também de Carnaval. Começando a 
iniciar preparativos de Carnaval. E aqui tem uma es-
cola de samba que também ajudei a fundar. Já era, 
desde muito tempo, muito integrado a essa escola 
de samba, isso foi de 1975 até 1985. Esses 10 anos 

a escola de samba era uma atividade que me trazia 
periodicamente de volta pra Campinas. Mas aí eu já 
tava nessa época [final dos anos 1980] também meio 
que me desligando da escola de samba. Porque a 
escola de samba também não me completava. A gen-
te tentava implantar ações continuadas na escola de 
samba, mas não acontecia, se limitava ao Carnaval. 
Curiosamente, a escola de samba daqui, a Rosa de 
Prata15 – tem até um pavilhão16 ali da escola que fica 
pendurado aqui no auditório da Tainã17 –, se vocês 
observarem, quase todas as escolas de samba têm 
no nome é GC, que é Grêmio Recreativo Escola 
de Samba Tal. Aqui a gente introduziu o C, Grêmio 
Cultural, isso foi diferente da maioria. Algumas es-
colas já modificaram isso. Aqui é Grêmio Cultural e 
Recreativo. Entendeu? A gente pensava um traba-
lho com escola, e isso na militância do movimento 
negro nos levou pra interagir, por exemplo, com a 
Escola de Samba Camisa Verde e a Nenê da Vila 
Matilde, pensando escola de samba como território 
de resistência negra o ano todo. Chegamos a tentar 

15. Grêmio Cultural Recreativo Escola de Samba Rosa de Prata, ver mais em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Prata.

16. Pavilhão -  estandarte símbolo da escola de samba.

17. Casa de Cultura Tainã – fundada em 1989 na cidade de Campinas. Ver 
mais em: https://taina.net.br e também o vídeo Tainã 30 Anos, disponível em: 
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/c46b61cd-da24-
4539-8ca1-452b5235e0ad. Sobre a trajetória de TC Sila e da Casa de Cultura 
Tainã ver também: FELIPE, Roniel de Jesus. Negros heróis: histórias que não 
estão no gibi. São Paulo; Editora Loyola, 2012; e   o documentário O Rosto no 
Espelho (2009) - Direção de Renato Tapajós. Disponível em: O rosto no espelho  
https://www.youtube.com/watch?v=w09p_HIOcMs.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Prata
https://taina.net.br/
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/c46b61cd-da24-4539-8ca1-452b5235e0ad
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/c46b61cd-da24-4539-8ca1-452b5235e0ad
https://www.youtube.com/watch?v=w09p_HIOcMs
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implantar um cursinho dentro do Camisa Verde. Isso 
foi em 1976. Na mesma linha de estabelecer ações 
nos territórios, em 1976 a gente também começou 
a implantar uma iniciativa que o Grupo Evolução já 
havia implementado aqui na Vila Bela, que era co-
operativa de alimentos. Existiam muitas favelas se 
formando aqui no nosso entorno e crianças pedindo 
comida nas casas. Aí a gente começou a reunir as 
famílias dessas crianças pra tentar pensar alternati-
vas pra resolver a questão alimentar. Pra tirar essas 
crianças dessa condição de ter que pedir comida na 
rua, a gente organizou uma cooperativa de alimen-
to que durou um certo tempo. E a gente tentou isso 
também no território da Camisa Verde, onde havia 
uma das maiores favelas de SP, a Ordem e Progres-
so. A gente pensava a escola de samba como um nú-
cleo de resistência cultural e um lugar onde a gente 
pode, se quiser, fazer muita coisa o ano inteiro, sabe. 
A gente queria fugir dessa ideia do Carnaval em fe-
vereiro e acabou, sabe? A gente pensava assim: o 
Carnaval também, mas e a vida das pessoas? Como 
elas vivem, como que elas se organizam, como que 
elas criam condições pra ter uma vida digna etc. e 
tal? Coletivamente, entendeu? Isso, que individual-
mente é quase impossível, sobreviver com dignida-
de nesse país, né? Principalmente naquela época, 
os anos 1970 e 1980. Lembrando que tô falando do 
período do auge da ditadura. A gente falar de negro 

no Brasil era uma coisa muito arriscada, entendeu? 
O Marcelo Rubens Paiva, por exemplo, o pai dele, 
Rubens Paiva, não se achou nem os ossos, enten-
deu? Então, esse era o ambiente onde a gente tava, 
sabe? Falando de fazer o mundo mais do nosso jeito, 
sabe? Entendeu? E, muita gente se surpreendia com 
nossas ações, com nossa ousadia, porque arriscava 
muita coisa, né? Mas a nossa vida sempre foi um ris-
co. Então a gente nunca teve muito medo do perigo, 
né, meu! Porque nasceu no meio dele o tempo todo! 
Conviveu demais com perigo de morrer de fome, de 
qualquer coisa, de ser morto pela polícia, né! Como 
isso acontece até hoje, assim numa escala absurda.

“...aí encontro Toninha. Não, na real, foi ela que 
me encontrou.”

TC Silva: Tainã começa com uma volta minha a 
Campinas. Em 1989, vim passar um tempo aqui, aí 
encontro Toninha18. Não, na real, foi ela que me en-
controu. E aí que começa uma nova história na minha 
vida, né! Que a Toninha me pega justamente pra falar 
se eu não queria dar umas aulas de violão pra uns 
garotos aqui do bairro, da comunidade aqui da Vila 
Bela19. Aí ela me disse que tava preocupada, assim, 

18. Antônia Frutuosa Felisbino – fundadora da Associação de Moradores da Vila 
Castelo Branco, uma das ações que deram origem à Casa de Cultura Tainã.

19. Vila Bela – nome do bairro antes de ser nomeado como Vila Castelo Branco. 
Sobre o bairro, ver mais em José Roberto Gonçalves. Memória e pertencimento: 
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entendeu? Um lugar de muita violência, muita droga, 
entendeu? E ela dizia: “Pô, essa molecadinha aí, da-
qui a pouco eles tão pro lado de lá, e tal, temos que 
pensar o futuro deles. Não quer ajudar? Ah, eu vejo 
você na escola de samba, né? Você que compõe o 
samba-enredo aí e toca uns instrumentos. Ah, vem 
cá”. E começou a ir falando assim para os meninos: 
“É ele que eu falei. Olha ele aqui, ó! Então, eu te-
nho uns garotos aqui, sabe. Eu fico preocupada. Eu 
faço um trabalho aqui na comunidade com as mães 
desses meninos. Trabalho pintura em tecido aqui no 
centro social”. E ela foi falando, falando, para me con-
vencer: “Mas eu fico andando aí, eu vejo esses meni-
nos na rua sem ter o que fazer. Fico preocupada com 
isso, né? Tem muita coisa violenta aqui, muita droga. 
E essas crianças, se a gente não cuidar, e a gente 
vai perder eles, porque acaba indo tudo pra aquele 
lado lá e tal. Cê não tem jeito de dar umas aulas aí, 
pros meninos, de violão?” E falei: “Ah, então, eu não 
sei dá aula, eu nunca quis isso, também não vou ficar 
aqui muito tempo. Só tô passando...” Aí falei assim: 
“olha, não posso me fixar aqui, mas enquanto estiver 
por aqui eu faço alguma coisa pra ajudar vocês.” E aí, 

a Vila Castelo Branco no espaço urbano de Campinas disponível em: https://
periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8645606/12906 e 
Rodrigues, Maira. Mudanças na segregação espacial em Campinas e influência 
sobre as redes sociais de pobres urbanos. Dissertação apresentada ao Depar-
tamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, para obtenção do título de mestre em Ciência Po-
lítica. 2008. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/
tde-25082009-154947/publico/MAIRA_RODRIGUES.pdf.

começaram a acontecer coisas, né? As mudanças na 
minha vida. E uma das meninas que veio pra apren-
der violão, chamada Beatriz Amorim20, devia ter uns 
19, 20 anos, nas conversas da gente ela fala assim: 
“Ah então, eu gosto de escrever coisas. Eu queria 
botar música num poema meu.” Falei: “Ah, você es-
creve? Posso ver?”. Aí ela me mostrou mais coisas 
que escrevia. E me conta que morava em Guarulhos 
e lá em Guarulhos tinha um coletivo de poetas, que 
eles promoviam saraus e concursos de poesia. Ela 
disse: “Então, seria legal de fazer isso aqui. E cê não 
ajuda?”. Respondi: “Pô, vamos fazer”. E aí essa já foi 
outra coisa que me fixou mais em Campinas. A gente 
começou a estruturar um concurso de poesia. Isso já 
tinha se passado uns 6 meses, me enrolaram aqui, 
né? E ela me vem nessa proposta de fazer esse con-
curso de poesia. E aí eu entrei nisso com ela. Foi de 
onde nasceu o projeto Alma de Artista, que gerou um 
livro com as poesias desse concurso com autores da 
comunidade, a capa é de autoria do Aluízio Jeremias 
(Imagem 4). A ideia era seguir fazendo, mas isso não 
deu certo. Porque a dificuldade da gente produzir um 
livro era grande, ainda mais naquele tempo, 1989 pra 
1990, né? Mas isso foi uma das coisas que ajudou a 
fixar na Vila Bela, nas ações da Toninha. E aí a gente 
começou a conviver uns dias ali. Aí a Toninha soube 

20. Beatriz Rodrigues Amorim - organizadora do livro Projeto Alma de artis-
ta – I Encontro Poético, dezembro de 1990, com capa elaborada por Aluízio 
Jeremias.

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8645606/12906
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8645606/12906
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25082009-154947/publico/MAIRA_RODRIGUES.pdf
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-25082009-154947/publico/MAIRA_RODRIGUES.pdf
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que em 1979 eu conheci uma orquestra de Tambo-
res de Aço21, vinda da Guiana Inglesa, que tava em 
São Paulo. Um encontro que marcou minha vida. Os 
integrantes da orquestra estavam mal assessorados. 
Vieram pra cá para uma turnê malsucedida, o empre-
sário desapareceu, abandonou todo mundo. Alguns 
estavam doentes, não tinham como ir embora. E meio 
que acampados lá no parque da Água Branca. Que 
até então era um lugar só pra feira de gado, lá na 
Avenida Matarazzo, lá em São Paulo, nas Perdizes. E 
eles ficaram meio abandonados. Eu acabei entrando 
na história deles, conseguimos apoio com a Secreta-
ria de Cultura aqui de Campinas, na época eu já co-
nhecia algumas pessoas de lá, entre elas o Carlos22. 
E, por conta da escola de samba, a Rosa de Prata, 
eu também tinha uma relação com a Secretaria de 
Cultura, né? Que naquela época era Cultura, Esporte 
e Turismo. E aí propus pra eles da gente dar uma 
força pra esse pessoal que tava lá passando neces-
sidade, assim, trazê-los e alojá-los aqui em Campi-
nas. Porque naquela época tinha aqui em Campinas 
o Palácio de Esportes23, né? Que ficava ali na frente 
do Hospital Mário Gatti, na curvinha da Faria Lima24 

21. Steel Pan ou Tambor de aço – instrumento musical confeccionado com tam-
bores metálicos.

22. Carlos Braggio – servidor público.

23. Palácio dos Esportes – centro de acolhimento e hospedagem de atletas.

24. Avenida Faria Lima, Campinas.

com a Amoreiras25. E aí falei: “Oh, tem aquele lugar 
lá, eles podem ficar lá, e a gente organiza uma co-
zinha lá, estrutura uma ajuda para a galera e tal”. Aí 
trouxemos eles pra cá. E eu convivi com eles durante 
um mês, mais ou menos. E aí o Frank Link26, que era 
o afinador da orquestra Tambores de Aço e construtor 
de Steel Pan, me chamou e falou: “Cê gosta muito 
disso aqui, né? Vou te ensinar como se faz um”. E 
ele construiu um pra eu ver, acompanhei todo o pro-
cesso de construção e afinação. E aquilo também me 
acendeu um desejo de, quem sabe um dia, ter uma 
orquestra daquela. E eles tinham algumas crianças, 
e eu falei “fantástico”. Eles tocavam muito bem, né? 
E eu falei: “pô, taí um negócio que seria legal de fa-
zer com uma molecadinha”. Mas, como já contei, a 
vida de músico me levou pra São Paulo. E, em 1989, 
dez anos depois, quando voltei a Campinas eu con-
tei essa história pra Toninha. A Toninha espertamente 
deu um jeito lá, arrumou um tambor novinho pra eu 
iniciar a construção do primeiro instrumento, que é 
esse [mostra o tambor]. Se não for esse é um igual a 
esse aqui. É dos primeiros tambores que eu construí. 
Esse aqui a gente não usa mais. Ele já tá em desu-
so. Ele tá aqui mais pra memória. Foi assim que a 
Toninha me laçou com essa ideia de tentar construir 

25. Avenida Amoreiras, Campinas.

26. Fran Link – afinador e construtor de Steel Pan, iniciou TC Silva nos conheci-
mentos sobre os tambores de aço.
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um tambor, entendeu? Aí foi muita martelada. Mui-
tas tentativas. Até botar o primeiro tambor pra tocar 
levaram-se acho que uns 2 anos, né. E isso me fez 
ficar aqui, mudar todos os meus planos. E aí chama-
mos o Aluízio27 para dar aulas de artes plásticas. O 
Tatá28, que era da livraria Raposa Vermelha, o livrei-
ro, o Tatá dava aula de bateria. E Luiz Melo que era 
artista plástico. E aí a gente começou a se envolver 
cada vez mais com a ideia de uma casa de cultura, 
que naquela época chamava Casa de Cultura Castelo 
Branco29. E a Toninha envolvia todo mundo dentro da 
coisa. E a gente acabou muito rapidamente se en-
volvendo com um pessoal da saúde mental, né? Se 
envolvendo num processo de luta antimanicomial e 
reforma psiquiátrica. E a gente pensava em diminuir 
pelo menos, assim, as desigualdades, né, entendeu? 
É. Rejeitar essa ideia de exclusão, né? Aí aparece a 
moçada do CAPS30, do Cândido31, falando de incluir 

27. Aluízio Jeremias – nasceu em Campinas (SP), em 24 de julho de 1940, filho 
de Neusa Silva Jeremias e Raimundo Jeremias, é sambista e artista plástico, 
cresceu no cortiço Porteira Preta, localizado em uma fazenda desativada no 
bairro Cambuí, no início do século XX o local era habitado por muitos negros.  
Seu ateliê é a casa onde mora, na Vila Bela, oficialmente denominada de Vila 
Castelo Branco.  Seu trabalho como artista visual é único na recriação de per-
sonagens e práticas culturais dos territórios negros em Campinas. Também é 
fundador e presidente de honra do Grêmio Cultural Recreativo Escola de Samba 
Rosa de Prata, uma das mais tradicionais do carnaval campineiro. Ver mais em: 
http://aluizio.taina.org.br/ e https://tainamemoria.taina.net.br/video/entrevista-
com-alu%C3%ADzio-jeremias-06-08-12. 

28. Tatá – Otávio, baterista e livreiro da livraria Raposa Vermelha. 

29. Casa de Cultura Castelo Branco – nome inicial da Casa de Cultura Tainã, 
iniciativa de Dona Toninha.

30. CAPS – Centro de Atenção Psicossocial.

31. Serviço de Saúde Cândido Ferreira.

socialmente essas pessoas. Não tivemos dúvida, fa-
lamos “Claro, aqui é o lugar”.

Imagem 4:  Livro Projeto Alma de artista – I Encontro Poéti-
co, organizado por Beatriz Rodrigues Amorim, dezembro de 
1990. Capa elaborada por Aluízio Jeremias. Acervo Casa de 
Cultura Tainã.

“uma comunidade que foi marcada pela atua-
ção de mulheres fantásticas”

TC Silva: A Casa de Cultura funcionava no cen-
tro social da Vila Castelo Branco. A gente começou 
a buscar um espaço maior que o centro social onde 

http://aluizio.taina.org.br/
https://tainamemoria.taina.net.br/video/entrevista-com-alu%C3%ADzio-jeremias-06-08-12
https://tainamemoria.taina.net.br/video/entrevista-com-alu%C3%ADzio-jeremias-06-08-12
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estávamos. Foi quando visamos o prédio da Cobal, 
que era um grande prédio no bairro do lado aqui, que 
é o Nóbrega32. É que foi um prédio construído junto 
com a construção dessa vila popular, aí, a Vila Padre 
Manoel de Nóbrega. Construíram um entreposto de 
alimentos que era o prédio do projeto chamado Co-
bal, Companhia Brasileira de Alimentos, alguma coi-
sa assim. Isso não deu certo, como a maioria dos pro-
gramas do governo não dá muito certo. Esse prédio 
ficou abandonado depois de 2 anos de inaugurado. E 
passou muito tempo abandonado. E a gente tava com 
dificuldade no espaço, porque as atividades começa-
ram a aumentar. E a gente não tava cabendo mais no 
salão social da Castelo Branco, que era muito peque-
no. É muito pequeno até hoje. E aí a Administração 
Regional entrou, em 1991, dentro do prédio da Cobal. 
A gente foi lá e negociou e conseguimos um espa-
ço ali dentro também. Toninha tava nesse processo, 
então, topou de cara. E era uma mulher que atuava, 
muito querida na comunidade. Já aposentada, vivia 
como dona de casa com seu Joaquim, seu marido, 
cuidando da casa e dos seus dois filhos. Tinha um 
casal de filhos, o Luiz e a Lúcia Helena, e era uma 
pessoa inquieta, envolvida com todos, assim. Ela or-
ganizou um grupo de mulheres aqui. E juntas con-
seguiram promover melhorias na comunidade. Que 
é uma comunidade que foi marcada pela atuação de 

32. Vila Padre Manoel de Nóbrega - bairro de Campinas.

mulheres fantásticas, assim, entendeu? Desde minha 
mãe, Dona Geralda33, que, assim, sempre disponibili-
zou a casa dela, para tudo o que a gente precisasse, 
até bailinhos. Mudamos aqui pra Vila Bela, em 1967. 
E essa casinha34, uma casinha minúscula, mas, as-
sim, abrigava todo mundo que tava ligado ao movi-
mento negro, foi sede da escola de samba. Todo mo-
vimento que eu participei, a base foi lá, na casa dela. 
E ela sempre participativa, e sempre estimulando a 
gente, em todas as loucuras ela tava junto. E a gente 
chegava de madrugada, ela levantava: “não, vocês 
não comeram, precisa comer. Péra aí, vamos prepa-
rar alguma coisa.”. Sabe. Ela sempre foi uma pessoa 
que sempre participou muito dessas iniciativas.

Essas são as histórias da Vila Bela, da casa da 
Rua Montese, 711. Dona Geralda assistiu muito à 
gente fazer samba; numa casinha da Vila Bela chega-
ram a dormir 25 pessoas, o grupo inteiro, e ela fazia 
comida de madrugada, acordava e ia arrumar jeito de 
forrar chão pra todo mundo ali, olha que poder das 
mulheres. Na casinha, os bailes aconteciam ali tam-
bém, e ela junto, tirava tudo pra fora, sofá, armário, 
televisão tudo que tinha, e pedia cadeira emprestada 

33. Geralda Santos Silva – nasceu em 04 de fevereiro de 1917 em Minas Gerais 
e faleceu em 07 de setembro de 2018 em Campinas. Foi liderança comunitária, 
ativista cultural e  matriarca da Casa de Cultura Tainã. Ver mais no documentário 
Um Baobá chamado Geralda. Direção, Produção e Pesquisa: Gloria Cunha. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P8s1pbjnoNg&t=5s.

34. Casinha – como é chamada a residência na rua Montese, 711, na Vila Bela, 
onde viveu Dona Geralda Santos Silva, mãe de TC Silva. Hoje, o local é  uma 
extensão da Casa de Cultura Tainã, abrigo para parceiros e viajantes.

https://www.youtube.com/watch?v=P8s1pbjnoNg&t=5s
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pros vizinhos, uma mesa pra botar os salgadinhos 
e as bebidinhas, né? Porque a gente tomava muita 
coisa, garrafadas, a gente chamava de garrafadas. 
Levava sua latinha lá e só os bailinhos, muito legal, 
cara, sinceramente.

Mas aqui nessa comunidade também a gente ti-
nha a Laudelina de Campos Melo35, que é a mulher 
que criou o primeiro sindicato de trabalhadoras do-
mésticas, doou a casa dela pra isso. Uma grande 
amiga, sabe? Uma pessoa combatente, cê enten-
deu? Ela promovia aqueles bailes de gala dos ne-
gros aqui, nas décadas de 1950 e 1960, no Teatro 
Municipal36. E era uma pessoa que sempre atuou 
assim nessa questão de valorização da nossa cul-
tura de lutar por direitos do povo negro, também, 
entendeu? Uma super militante. Em 1988 ela veio 
até a casinha pra discutir comigo sobre o sumiço dos 
R$ 100 mil que o Sarney tinha prometido pra realizar 
as comemorações do centenário da abolição. Queria 
que eu fosse com ela até Brasília pra dar um escu-
lacho no bigodudo (Sarney). Tinha a Maria Genny37, 

35. Laudelina de Campos Melo – sindicalista e ativista cultural. Nasceu em Po-
ços de Caldas em 12 de outubro de 1904 e faleceu em Campinas em 12 de 
maio de 1991. Ver mais em: https://sinddomcampinas.wordpress.com/medalha
-laudelina-de-campos-melo/ e https://pt.wikipedia.org/wiki/Laudelina_de_Cam-
pos_Melo. Ver também http://casalaudelina.org.br/ e o documentário: Laudelina, 
suas lutas e conquistas. Produção da equipe do Museu da Imagem e do Som 
de Campinas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JYL2Ki8ItGg.

36. Ver mais em Baile para matar saudades, direção de Érica Giesbrecht.  Dis-
ponível em: https://vimeo.com/136924514.

37. Maria Genny Baptista – poetisa e seresteira.

a nossa grande poeta. A mãe da Tainã, nossa pro-
tetora, entendeu? É outra que tava com a gente em 
todos momentos. Com a sua presença, sua música 
e sua poesia, a gente tocou muito, né? Ela era muito 
positiva. Via o mundo com um olhar, assim, de uma 
generosidade impressionante, sabe? Ela só via coi-
sa boa, uma pessoa que sempre estimulava a gente 
a olhar pro lado bom da vida, né? Com a música, 
com a poesia. Adorava tocar Tom Jobim. Eu tive que 
estudar um monte de coisas que ela queria cantar, 
né? [cantando e tocando ao violão] “Rua, espada 
nua. Boia no céu imensa e amarela. Tão redonda a 
lua, como flutua.38” Ela adorava cantar Jobim, falava 
assim. “Toca aí, você toca”. Falei: “Não, mas não dá, 
Genny, tenho que estudar. Jobim é meio encrenca-
do de tocar, preciso dar uma estudadinha antes.” E 
ela insistia: “Ah, não, você consegue”. Ela via qual-
quer um, falava: “Ah, bem, vem cá, bem, pega um 
pandeirinho, faz um pandeirinho”. Falei: “Genny, 
pandeiro!! Se não for um nego pandeirista mesmo 
num fica legal”. Ela era uma figura. A gente fez muito 
som junto, assim, cantamos muitas noites. Muitas 
viagens. Muita risada, né? E, e a Toninha era mais 
uma dessas grandes pessoas. Muitas mulheres as-
sim, sabe? Atuantes… Eu me sentia amparado por 
muitas mães… (Imagens 5 a 8).

38. “Luíza” – letra e música de Tom Jobim.

https://sinddomcampinas.wordpress.com/medalha-laudelina-de-campos-melo/
https://sinddomcampinas.wordpress.com/medalha-laudelina-de-campos-melo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laudelina_de_Campos_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laudelina_de_Campos_Melo
http://casalaudelina.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=JYL2Ki8ItGg
https://vimeo.com/136924514
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Imagem 5: Laudelina de Campos 
Melo, década de 1960. Campinas 
(SP). Fonte: http://casalaudelina.
org.br/historia/.

Imagem 7: TC, Geralda e Toninha, 
década de 1990. Campinas (SP). 
Acervo Casa de Cultura Tainã. Fo-
tógrafo não identificado.

Imagem 6: Maria Genny Baptista, em apresenta-
ção musical na festa de aniversário da Casa de 
Cultura Tainã, 21 de dezembro de 2003. Campi-
nas (SP). Acervo Casa de Cultura Tainã. Extrato 
de registro audiovisual realizado por Carlos Ta-
vares.

Imagem 8: Vó Geralda, em fren-
te à casinha da rua Montese 711, 
Vila Bela, 2017, Campinas (SP). 
Nas décadas de 1960 a 1980 foi 
local aglutinador dos ativistas cul-
turais da comunidade negra. Acer-
vo Casa de Cultura Tainã. Foto de 
Layla África.

http://casalaudelina.org.br/historia/
http://casalaudelina.org.br/historia/
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“apareceu o nome Tainã, que é um nome indí-
gena”

TC Silva: Passa a chamar Tainã quando vem 
aqui pro Nóbrega. Que a gente era conhecido como 
Casa de Cultura da Castelo Branco, né? De Vila 
Bela foi mudado o nome pra Castelo Branco pra ho-
menagear o general que morreu, o Humberto Cas-
telo Branco.

Aí, pra protestar contra o nome Castelo Branco 
que tinham botado na Vila Bela e também por estar 
na Vila Padre Manoel de Nóbrega, a gente falou: 
“Pô, não vai deixar de chamar Castelo Branco pra 
chamar Casa de Cultura da Vila Padre Manoel de 
Nóbrega também, que não é legal”. Então a gente 
fez um concurso pra escolher o nome. E é quando 
apareceu o nome Tainã, que é um nome indígena. 
Que a gente falava muito da primeira violência no 
Brasil sofrida pelos índios, né, entendeu? Sabe? O 
povo de Pindorama foi invadido e massacrado, né? 
Então a gente resolveu, quando surgiu entre os no-
mes, que sugeriram, apareceu Tainã, imediatamen-
te Tainã foi escolhido.

Entrevistadora: Que ano que foi isso?

TC Silva: Foi exatamente em 1991, quando a gen-
te tá mudando pro Nóbrega. Quando a gente foi pro 

Nóbrega e criou o nome novo. De Casa de Cultura 
Castelo Branco, passa a se chamar Casa de Cultura 
Tainã, em 1991.

Entrevistadora: E por que sair de lá?

TC Silva: Sair de lá, do Centro Social da Castelo 
Branco, porque o espaço era inadequado pelo tanto 
de atividades que a gente já tava desenvolvendo. E já 
sabíamos daquele prédio fantástico, enorme, desocu-
pado, que sempre nos tentou. Então a gente tava num 
lugar que tem 70 m2, vai pra um que tem 2 mil. Claro 
que não era tudo nosso. A Regional ocupava 80% des-
sa área. Então a gente tinha, dentro daquela área, uma 
coisa, algo como 400 m2, fomos sutilmente ampliando a 
ocupação, entendeu? Então, pra quem só tinha 70, né?

Entrevistadora: Nesse período que a Casa de 
Cultura ficou na Cobal, de 1991 a 1996, que ativi-
dades vocês desenvolviam lá?

TC Silva: Muitas. Exposições, teatro, cinema. 
Orestes do MIS39 ia fazer oficina de cinema, exibir 
filmes, também tinha shows, né? Mas, depois que To-
ninha morreu, era quase impossível seguir a Tainã 
sem a Toninha.

39. Orestes Augusto Toledo – professor e servidor público no Museu da Imagem 
e do Som de Campinas.



348

Entrevistadora: E como é que foi esse enfren-
tamento com a Prefeitura para ficar lá no espaço 
da Cobal?

TC Silva: Então, a gente meio clandestinamente 
fez um acordo com a secretaria, com a Administração 
Regional. Foi uma concessão meio informal, assim, 
entendeu? Foi mais na base da simpatia de uma pes-
soa lá, né? E, aí, isso não era exatamente uma coisa 
oficial, né?

Entrevistadora: Vocês conseguiram ocupar o 
prédio todo?

TC Silva: A gente queria ocupar o prédio todo. Na 
verdade, a gente queria transformar aquele prédio 
num grande centro cultural. Tinha projeto inclusive 
pra isso. E um dos projetos é o programa de TV de 
auditório, né? O programa chamado “Do outro lado 
da Cidade”, que a gente até concorreu no Prêmio de 
Estímulo de 1992. E nos reprovaram. Esse projeto, 
essa ideia, nasce por conta de um projeto que a gente 
tinha: o “Sorteio Cultural”. Que era uma forma de ten-
tar fazer a comunidade circular pela vida cultural da 
cidade, assim, não ficar guetizada, né? Então a gente 
conseguia ingressos de teatros, cinema, de shows 
na cidade e sorteava aqui pros estudantes. A gente 
fazia esse trabalho com a molecada das escolas. E 

aí o prédio que ocupamos era muito grande. Então 
a gente foi pra lá porque era conveniente a estrutura 
do prédio, para nosso projeto cultural e tudo o que a 
gente sonhava em ação para comunidade.

“não são minhas coisinhas, aquilo lá é da co-
munidade”

TC Silva: Mas aí já estávamos sem a Toninha, a 
gente ficou, assim, mal das pernas pra caramba. E, e 
a minha vida também tava totalmente desorganizada. 
E aí eu começo a voltar pra música pra poder, é, resol-
ver a minha vida, pessoal, né? E tentar salvar a Tainã, 
tá entendendo? Eu precisava me salvar pra salvar a 
Tainã. E aí fui tocar, passei um tempo tocando com 
a Banda Reggae Spirit40, entendeu? E a Tainã ficou 
com muito poucas atividades. Então a gente passou 
um período bastante difícil, de 1994 a 199641. E no 
começo de 1996 eles pedem o prédio, que eles vão 
fazer o tal do depósito de merenda escolar. E nos pe-
dem pra tirar as coisas de lá de dentro, que eles pre-
cisam do prédio. Mas a gente disse: “Sair daqui pra 
ir pra onde?”. Aí então foi uma pessoa, representante 

40. Banda Reggae Spirit – banda de reggae composta por Doc Miranda (guitarra 
e voz), Guilherme, (bateria), Coré Valente (teclados), Pedrinho Nolasco (guitar-
ra) e TC Silva (baixo).

41. Em 1996, após a mudança de gestão, tendo assumido a prefeitura Maga-
lhães Teixeira, a comunidade recebeu ordem de desocupação do prédio que 
ocupava, mas TC Silva, que estava à frente da Casa devido ao falecimento de 
Dona Toninha, decidiu resistir à desocupação.
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do governo, me procurou em casa, e disse: “Tira suas 
coisinhas de lá porque a gente vai precisar do pré-
dio. Eu estou com pressa. Eu vim só pra te falar isso. 
Vocês vão precisar tirar suas coisinhas de lá porque 
a gente vai precisar do prédio, vai fazer depósito de 
merenda escolar”. Falei: “mano, não são minhas coi-
sinhas, aquilo lá é da comunidade”. Ela retrucou: “Ah, 
mas deixa de bobagem, a comunidade não tá nem aí 
com aquilo, e tal”, foi a fala da pessoa. Aí eu disse: 
“então, vamos fazer a próxima reunião nossa lá. Aí cê 
fala isso pra comunidade”. E aí começou um proces-
so de enfrentamento, entendeu? Decidimos: “A gente 
não vai sair daqui enquanto a gente não tiver um lu-
gar decente garantido”.

Esse enfrentamento com o poder público durou 
bastante tempo. Coisa de quase oito meses. E aí eles 
se viram obrigados a pensar um jeito de se livrar da 
gente. Ofereceram esse lugar aqui. Que era o vesti-
ário de uma piscina, que durou muito pouco tempo. 
Uma piscina olímpica, né? Que era um centro espor-
tivo que tinha uma piscina olímpica, um campo de 
futebol, quadra de basquete, de vôlei, essas coisas. 
E essa piscina ruiu, porque foi mal construída. Cons-
truíram num local que tinha muitas nascentes, não 
respeitaram a natureza e a natureza se encarregou 
de desconstruir, né? De devolver as agressões. Era 
uma piscina enorme, assim, e rachou no meio, ten-
taram remendar e gastaram dinheiro. Não deu certo, 

desistiram e abandonaram aquele lugar. Aterraram 
a piscina e largaram o lugar. Ela foi aterrada, acho 
que em 1995, pouco antes da gente vir pra cá. Aí 
ofereceram esse lugar que já tava aqui abandonado 
e em degradação. É, foi assim, ofereceram este lu-
gar42. Assim, pô, mas um banheiro? Cultura num ba-
nheiro? Essa é consideração pela cultura? Bota num 
banheiro que tá tudo certo? Falei, tudo bem, vai ser 
o primeiro banheiro cultural da América Latina. E aí 
a gente fez uma série de exigências pra readequar 
o espaço minimamente. Pra gente poder se abrigar 
bem aqui. Então, deram uma pequena transformada 
nos vestiários pra gente poder usar. E no dia de 21 
dezembro de 1996 a gente inaugurou esse espaço 
aqui. O cartaz da inauguração da nova sede da Casa 
de Cultura Tainã tem a frase: “o que é seu volta pra 
você”. É o que tá escrito no cartaz. E a Tainã passou 
a desenvolver ainda mais ações, muitas ações nos 
campos da música, da memória e da tecnologia digi-
tal livre43 (Imagens 9 a 20).

42. Área da Prefeitura Municipal de Campinas, destinada a ser uma praça e es-
paço de lazer, situada na rua Inhambu n. 645, na Vila Padre Manoel da Nóbrega.

43. Em 2002, na gestão de Izalene Tiene, a reivindicação da comunidade foi 
atendida e a  Casa de Cultura Tainã obteve a documentação oficial do direito 
de uso da área da praça e do imóvel da rua Inhambu n. 645. Entre 2003 e 2004 
a primeira etapa da construção da sede fez parte do Programa do Orçamento 
Participativo, no âmbito municipal. Entre 2003 e 2014 a Tainã foi protagonista 
nas formulações do Programa Nacional de Pontos de Cultura e outras políticas 
públicas de cultura e tecnologia. Nesse período a Casa ganhou a configuração 
espacial atual e ampliou sua atuação  como referência nacional e internacional. 
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Imagem 9: Orquestra Tambores de Aço, Brasília (DF), 2007. 
Acervo Casa de Cultura Tainã. Extrato de registro audiovisual 
realizado por Carlos Tavares.

Imagem 10: Orquestra Tambores de Aço, Casa de Cultura Tainã, 
Campinas(SP), 2014. 

Imagem 11: Exposição da Coleção Poetisa Maria Gen-
ny Baptista, 2015. Acervo Casa de Cultura Tainã. Foto 
de Sônia Aparecida Fardin. 

Imagens  11 a 15:  Coleções do Acervo Casa de Cul-
tura Tainã, documentam as memórias da Vila Bela e da 
cultura negra em Campinas.
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Imagem 12:  Sala em homenagem à Toninha 
(Antônia Frutuosa Felisbino), 2014. Acervo 
Casa de Cultura Tainã. Foto de Sônia Apare-
cida Fardin.

Imagem 13

Imagem 15: Pavilhão do Grêmio Cultural 
Recreativo Escola de Samba Rosa de Prata, 
2015. Acervo Casa de Cultura Tainã. Foto de 
Sônia Aparecida Fardin.

Imagens 13 e 14: Exposição Semba, obras do artista Aluízio Jeremias, homena-
geia sambistas, passistas, baianas e orixás, 2014.  Acervo Casa de Cultura Tainã. 
Foto de Sônia Aparecida Fardin. 
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“É potencializar os indivíduos, pra saberem: 
sou porque somos, sabe”

TC Silva, com uma Kora: [som da Kora] Naquele 
momento [final da década de 1990], a Tainã foi re-
criada e fortalecida, com uma adesão muito grande 
da comunidade, principalmente jovens e adolescen-
tes. Ao mesmo tempo que convivíamos com proble-
mas políticos e estruturais, pois a nossa existência 
autônoma incomodava muita gente. Autonomia não 
é isolamento. Não é isolar o indivíduo, saca, cê en-
tendeu? É potencializar os indivíduos pra saberem: 
sou porque somos, sabe? Porque somos nós, mano. 
Essa consciência é necessária para compreender e 
ser um “eu” de verdade, pois não pode ser meio eu, 
tá entendendo? Se não eu vivo só pra ser um so-
brevivente, não quero ser só um sobrevivente, não 
nascemos pra ser só sobreviventes, não foi pra isso 
que a gente nasceu. [som da Kora] Nascemos para 
ser sujeitos plenos de direitos, nascemos para ser 
livres e felizes. [som da Kora] Às vezes uma pessoa 
é ruim porque ela não sabe o que ela tem de bom, 
mano, ela não conseguiu alcançar isso, mataram o 
que ela é, cê tá entendendo? Aí fica difícil, nós cria-
mos uma sociedade da disputa… porque quando a 
pessoa consegue se perceber assim, dentro da sua 
plenitude, cê tá me entendendo? … ela é capaz de 
compreender qualquer situação, qualquer coisa. Ela 

vai observar, ela vai compreender, cê tá me enten-
dendo? Ela vai conseguir compreender e respeitar a 
importância do outro. Por exemplo: não é meu filho, 
mas eu cuido porque são nossos filhos, sabe? [som 
da Kora] Nós estamos dentro da luta, aí eu vejo um 
camarada fazer uma narrativa assim: “meu filho não 
estuda naquela escola pública porque é uma escola 
ruim, colocamos numa escola particular”. Saca? E 
é gente da luta, e diz que o filho dele foi pra uma 
escola particular e o meu continua naquela escola 
ruim? Porque nós não vamos transformar aquela 
escola pública pra que ela seja boa pra todo mun-
do? Tá entendendo? E não foi alguém que votou 
no Bolsonaro, [som da Kora] é alguém que tem um 
discurso político estruturado. [som da Kora] Sabe, 
pessoa que tá num lugar de fala, de orientar pensa-
mento, de orientar comportamento. [som da Kora] 
Um carinha que mora na favela e vive de bico, pes-
soa da comunidade. [som da Kora] Percebe? Disso 
que falo: “do fundo escuro de nós”. É…“Vem, viver é 
fácil como poder avoar/ voar até além de onde vai a 
luz / no fundo escuro de nós/ no falso fundo de nós./ 
Vem, viver é fácil como poder cantar/ um canto, um 
lamento pra despertar/ o lado cego de nós/ o lado 
mudo de nós./ Não vou cantar em vão/ meu drama 
é real/ só vou voar no chão/ antes que se acabe o 
meu tempo de sonhar / que deus é pai da terra e 
pai de todos nós/ que o peso dessa terra não vai 
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ficar/ nos pés cansados de nós/ nos sonhos presos 
de nós.”44 

Entrevistadora: Eu tava lendo a entrevista com 
o Alceu45, de 2015, e ele fala da recuperação dos 
dois Bumbos, o Trovão e o Azulão46, que ele pro-
curou a Tainã exatamente porque a Tainã era re-
ferência do que é uma construção comunitária. 
Inclusive, em uma perspectiva da memória, ele 
fala isso explicitamente, que a Tainã era o lugar 
de referência. Aí, estava olhando aquela sala, a do 
Data Center Comunitário47 (Imagens 21 a 16), e eu 
lembrei do Trovão e do Azulão, queria saber se 
você concorda que posso olhar para o Data Cen-
ter Comunitário e fazer essa relação com a preser-
vação da memória e a museologia social.

44. “Tempo de sonhar” – letra e música de TC Silva, 1984, São Paulo.

45. Alceu José Estevam – Mestre Alceu –  nasceu em 20 de junho de 1959 e 
faleceu em 18 de junho de 2018. Foi músico, ator, compositor, pesquisador, 
produtor e gestor cultural, documentarista e articulador político. Um dos funda-
dores e liderança do Grupo de Teatro e Danças Populares Urucungos, Puítas e 
Quijengues [1988].Veja nesta publicação de Poliana Estevam e Sônia Aparecida 
Fardin: Salve o Ponto! Mestre Alceu presente!

46. Trovão e Azulão – bumbos confeccionados no início do século XX por mes-
tres bumbeiros da região de Vinhedo. Entre eles Mestre Nestão, avô de Mestre 
Alceu.  Foram restaurados por iniciativa de Alceu José Estevam.

47. Data Center Comunitário Livre atualmente está em desenvolvimento em par-
ceria com o pesquisador da Unesp de Presidente Prudente Francisco Antunes 
Caminati, que está aplicando o Baobáxia no projeto Siwazi Rowaihuuze Auwe 
- rede de informação Xavante: conectividade, gestão de dados e apropriação da 
internet por povos indígenas, realizado em parceria com a comunidade indígena 
Xavante da Aldeia Wede’rã. Sobre o projeto, ver https://bv.fapesp.br/51910 e so-
bre o pesquisador ver em: http://lattes.cnpq.br/8356587114817042. Ver também 
o vídeo Data Center Comunitário em: http://baobaxia.mocambos.net/#mocam-
bos/gorki/media/01a36c25-809b-4b3c-b65e-837a98147fde.

TC Silva: [som da Kora] Pois então, eu entendo 
tecnologia e museologia social nessa perspectiva, 
sabe? Cê entendeu? De valorizar a vida, de valorizar 
nossa humanidade, sabe? Fazer as pessoas enten-
derem sua importância, todas as pessoas. A nossa 
humanidade só pode evoluir quando conectada com 
a cultura e o território. A partir daí podemos compre-
ender quem somos e o sentido pleno da nossa exis-
tência [som da Kora].

Entrevistadora: Como começou essa história 
do Data Center Comunitário Livre e da Baobáxia?

TC Silva: A Rede Mocambos48 começa em 2001, 
a ideia de Data Center começa a ser uma preocupa-
ção nossa em 2004, quando o Ministério da Cultura 
sugeriu um cara da Google para conhecer nossa ex-
periência, como território no Brasil que lida com tec-
nologias, e então decidiram trazer essa pessoa aqui. 
Antes dessa pessoa chegar nós fomos pesquisar e 
entender o que era a Google, por que escolheram 
esse nome. Descobrimos que Google vem do Gugol, 
que é símbolo matemático, um número impronunci-
ável, é o número do infinito, 10100, ou seja, o dígi-

48. Rede Mocambos – rede de comunidades quilombolas, indígenas, urbanas, 
rurais, associações da sociedade civil e pontos de cultura, conectados através 
das tecnologias da informação e comunicação. Ver mais em: www.mocambos.
net. Ver também: FELLNER, Ana Maria Rivera. Tecnologias Chi: experiências 
Micropolíticas para descolonizar as tecnologias – O caso da Casa de Cul-
tura Tainã e Rede Mocambos. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade). 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020. 

https://bv.fapesp.br/51910
http://lattes.cnpq.br/8356587114817042
http://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/gorki/media/01a36c25-809b-4b3c-b65e-837a98147fde
http://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/gorki/media/01a36c25-809b-4b3c-b65e-837a98147fde
www.mocambos.net
www.mocambos.net
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to 1 seguido de cem zeros. Aí a gente começou a 
ficar preocupado com essa empresa que tinha sido 
criada há pouco mais de cinco anos e já tinha uma 
pretensão tão ambiciosa. Começamos a desconfiar 
da Google ali e a pensar no perigo dessa concentra-
ção de informação. Então, a gente percebeu isso lá 
atrás. A Rede Mocambos já existia, desde 2001, e, 
quando o Vince49 chega no projeto, praticamente se 
fixa no Brasil por causa da Rede Mocambos, a gente 
já tinha os Telecentros e pensávamos na alternativa 
de ter uma rede de servidores nossa. Essa tecnologia 
foi desenvolvida pelo Vince, que foi quem a come-
çou, né? Vince com a colaboração do Fernão50. Na-
quele momento estávamos pensando em ter a nossa 
rede de servidores com a nossa cara, e decidimos 
chamar de múcuas51, para não repetir essa palavra 
servidor. Quando lidamos com softwares livres dis-
cutimos liberdades, né? Então a palavra servidor não 
nos representa. Então, com a chegada do Vince co-
meçamos a desenvolver a ideia do Baobáxia52, que é 

49. Vincenzo Tozzi (Vinci)  – membro da rede Mocambos/Baobáxia e Nartisan 
[network-artesão], pesquisador e articulador de ações de tecnologias digitais 
livres.

50. Fernão Lopes Ginez de Lara – ativista de TI e software livre.

51. Múcua -  fruto do baobá, árvore típica das regiões tropicais africanas.

52. Baobáxia – Palavra fusão de Baobá e Galáxia. É uma plataforma de comunica-
ção que funciona como rede com ou sem internet. É uma busca por uma mudança 
revolucionária nas práticas de conexões em redes virtuais, não é uma mera alter-
nativa às plataformas comerciais que existem no mercado, pelo contrário, é uma 
construção coletiva em busca de um território digital livre, voltado às necessidades 
e objetivos comunitários, com foco na construção de um outro modelo de socieda-
de em bases comunitárias, autônomas, solidárias e não mediada pelas relações 
capitalistas mercantis. Disponível em: https://mocambos.net/tambor/pt/baobaxia.

essa rede de múcuas espalhadas pelos territórios. Aí 
Vince volta para Itália, termina o mestrado em ciência 
da computação com foco na construção do Baobá-
xia, aí volta para o Brasil e a gente se junta com o 
Joey Hess, um dos principais desenvolvedores, que 
desenvolveu o Git annex, o sistema que é usado para 
o desenvolvimento da plataforma do Baobáxia. Isso é 
novo no mundo. Hoje são mais de 40 múcuas, sendo 
que tem as principais: são a Abdias, aqui em Campi-
nas, a Kalakuta, que fica na Sicília, Itália, a De Pádua 
fica em Brasília e a Hyndla fica na Dinamarca, essas 
são múcuas, as que fazem a sincronização e pre-
servação de todo o acervo. A rede Mocambos atinge 
mais de 200 comunidades e o Baobáxia está presen-
te em 40 comunidades. [som da Kora] É! É porque 
a gente faz isso aí, a gente tá pensando inclusive 
de como essa coisa aí [mostra a máquina do Data 
Center Comunitário Livre], essa coisa, como ela deve 
compor o cenário da Casa, de uma maneira que ela 
não se imponha por ser esse fetiche da tecnologia, tá 
me entendendo? Ela tem que compor com as plantas 
da Casa, com o sabiá-laranjeira pegando as planti-
nhas para decorar o ninho ali no teto, com a saracura 
fazendo ninho no quintal. Olha, [TC indica o som dos 
passarinhos que fizeram ninho no telhado da casa] 
[som da Kora]. Ela [a máquina dos Data Center] tem 
que ser transformada numa coisa real, sabe? [som da 
Kora] Por mais que ela virtualize, o instrumento dela 

https://mocambos.net/tambor/pt/baobaxia
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é a virtualização, nós queremos o sentido real. Agora 
é na caminhada, né? Que a gente vai construindo. A 
gente tá num momento que eu vejo que é perigoso, 
assim, sabe, é muito perigoso, o lugar que a gente 
tá, sabe? Entendeu? A gente tá refletindo muito so-
bre isso, cê tá me entendendo? O que é tá nesse 
lugar num momento onde a colonização pega todo 
mundo e submete ao mesmo processo de aceitação, 
de pacificação, cê entendeu? Então, essa coloniza-
ção, no sentido de doutrinar como um dogma, assim: 
“É por aqui, esse é o caminho, vinde a mim, todo 
mundo… Ninguém vai se não for aqui… Ninguém ao 
pai se não for por mim”. Entendeu? A Globo fala isso, 
Facebook, a Google fala isso, sabe? E todo mundo 
vai, mano, uma fé cega, religiosa, assim, sabe? O 
mesmo princípio. Porque no aspecto religioso ainda 
tem uma diversidade, ali não, é três lugares só, o 
mundo inteiro em três lugares, cê tá me entendendo? 
Três lugares com o mesmo propósito: colonizar. É 
muito cruel, nós temos que falar NÃO pra esse ne-
gócio aí, não pode ser isso, né? E a gente tá num 
lugar de sentir que é nós que vamos levantar essa 
discussão, porque ela não tá presente no dia a dia, 
sabe? Terra, água e comunicação são os elementos 
de disputa no mundo, o que justifica todas as guer-
ras. Não queremos isso. Nós queremos, sabe, falar 
assim [TC indica o som dos passarinhos que fize-
ram ninho no telhado da casa]. [som da Kora] Nós 

estamos vivos, nós temos que viver livres e temos 
que ser felizes, mano, cê tá me entendendo? Eu não 
quero que aquilo [esses três lugares – Globo, Google 
e Facebook] seja o parâmetro do nosso modelo de 
vida, sabe? [som da Kora] Não cabe dentro de uma 
máquina a nossa existência, mano! Ela – a vida – é 
muito maior, ela tem muito mais peso, ela tem muito 
mais importância, cê tá me entendendo? Sabe? Ela 
é muito mais livre, a possibilidade humana é a gente 
fazer coisas belíssimas, como se integrar com a na-
tureza; como a natureza faz, tudo é lindo, sabe? E 
a liberdade nasce e vive em nós, de maneira linda, 
nós somos isso, cara, a gente tem que se reconhecer 
nisso e não naquilo. Então a gente não quer aquilo 
como alternativa pra nossa humanidade, mano – a 
vida não cabe numa máquina, né? [som da Kora] En-
tão a gente fala de tecnologia da vida mano, sabe, cê 
entendeu? Tem ciência, tem tecnologia, tem tudo na 
natureza, é isso. Se for nessa perspectiva, a gente 
aceita a palavra tecnologia, saca? Se não, que tec-
nologia é essa que desumaniza, que faz um brigar 
com o outro por coisas inúteis? Cada um existe den-
tro da sua plenitude, nada que não nos vê assim tem 
que sobreviver. [som dos passarinhos que fizeram 
ninho no telhado da casa] Esse é o universo inteiro 
e a gente vai ficar aceitando padronização de vida, 
de modelos? Como assim, né? [som dos passarinhos 
que fizeram ninho no telhado da casa] Olha o passa-
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rinho cantando, será que ele tá usando o WhatsApp 
ou o Telegram pra me mostrar o canto dele, mano? 
Cê entendeu? Então eu acho que é essa a perspecti-
va: a gente pensar o valor humano, de cada pessoa, 
saca? Entendeu? Será que essa tecnologia aqui aju-
da? [som da Kora] A ciência não é só o que o homem 
inventa, ela está presente na natureza, nos sons dos 
passadores, nas frequências sonoras dos cantos dos 
pássaros, nos cheiros das plantas. Para que quere-
mos essa tecnologia que está na nossa mão agora? 
Nós queremos tecnologia para compreender a vida, 
compreender quem somos, compreender a impor-
tância de cada coisa. A apropriação tecnológica nos 
permite criar alternativas a esse universo que tá aí, 
que nos é imposto. A Rede Mocambos e o Baobáxia 
nos permitem pensar num outro modelo de internet, 
mais autônoma e mais independente.

“nunca fui à África, mas as Áfricas estão den-
tro de mim”

TC Silva: [som da Kora] Olha isso aqui, gastei 
muito tempo observando como que faz isso, enten-
deu? [TC mostra a Kora] É uma relação de vida as-
sim pra chegar e conseguir construir isso, no meio 
de tudo isso, o que eu quero? De que forma eu pos-
so contribuir? Cê tá me entendendo? [som da Kora] 
Eu consegui fazer esse instrumento ancestral [TC 

mostra a Kora], agora eu só quero que as crianças 
cheguem aqui e fica tudo pra eles, sem precisar fa-
lar nada e acreditamos que a humanidade delas vai 
sentir isso e vai ver outro mundo a partir disso aqui. 
Que está dentro delas, como a África está dentro 
de mim. Olha que legal, não preciso falar. [som da 
Kora] Todo ser humano tem sua primeira aprendiza-
gem no útero, aprende com todos os sentidos, de 
forma completa. Antes de qualquer outra coisa, de 
qualquer uso de um único dos sentidos, o nosso cor-
po apreende e aprende em sua totalidade. A huma-
nidade toda, nós somos da tradição de transmissão 
de conhecimento anterior à oralidade, nós somos do 
universo de todos os sentidos. O que nos constitui 
plenos é o universo dos sentidos. Por isso o instru-
mento, como a Kora, fala com todos os sentidos. 
Essa é a importância das Koras para as Djelis53, que 
são todas e todos, aquelas e aqueles que lidam com 
os sentidos. Isso está ligado ao sagrado e ao femini-
no, ao essencial da vida. Isso aqui é uma Kora, é o 
primeiro que eu faço de 21 cordas, é uma tecnologia 
ancestral. Essa aqui é uma Kora moderna [mostra 
outro instrumento], uma versão contemporânea de 
uma coisa que é tradicional, entendeu? A tradicional 
é mais isso aqui [mostra outro instrumento], a caba-
ça, entendeu? Cabaça repercute o som, representa 

53. Djeli ou Griot (masculino) e  Griote (feminina) denominações das pessoas 
que na África Ocidental têm por missão preservar e transmitir as histórias, co-
nhecimentos, canções e mitos do seu povo. 
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o feminino. A tradicional não usava náilon, usava tri-
pa de antílope ou de macaco, sabe? Tinha alguns 
tecidos e membranas de animal possíveis de fazer 
cordas com sonoridade única. O próprio Stradiva-
rius54 usou essas tecnologias que eram africanas 
pra fazer os violinos dele, as cordas. Muitas harpas 
até hoje têm parte das cordas delas, nem todas são 
de náilon ou de aço, são também de tecido animal. 
E usava também anéis de couro trançado, para ren-
der e afinar as cordas. Imagina que o cara consegue 
colocar 21 cordas presas num couro e afinar com 
uma precisão que é espantosa, porque a afinação 
do violão na escala musical implica numa questão fí-
sica e matemática, né? Que é medida em hertz, 440 
hertz a nota lá, nota universal, né? [som da Kora] 
Eu pesquisei sobre a Kora daqui, nunca fui à África, 
mas as Áfricas estão dentro de mim. As Áfricas me 
permitem uma ponte fácil porque tão muito próximo 
de mim, todas as Áfricas, né? África, ainda mais au-
têntica, sem essa presença nefasta dos colonizado-
res, né, entendeu? Então a tecnologia era produzida 
e desenvolvida a partir da observação da natureza, 
sempre usando elementos da natureza, sabe? [som 
da Kora] E ao longo de muito tempo vai se desenvol-
vendo, vai evoluindo e ela sempre era produzida pra 
atender alguma necessidade humana, então [som 

54. Antonio Giacomo Stradivari, de Cremona, Itália (1644 – 1737), luthier ita-
liano.

da Kora] os instrumentos de corda africanos, eles 
são produzidos não pra ser industrializados, sabe? 
Mas pra cumprir o papel social. [som da Kora] Então 
o cara tem um instrumento e com esse instrumento 
ele faz a missão dele [som da Kora].

Eu vou te contar a história da nossa ancestrali-
dade, eu só posso falar pra você [som da Kora] do 
que eu herdei, [som da Kora] do que eu vivi, [som da 
Kora] do que eu aprendi [som da Kora]. Então o pro-
cesso da oralidade se fundamentava nisso [som da 
Kora], só posso falar do que eu herdei [som da Kora], 
do que eu vivi [som da Kora], do que eu aprendi e do 
que eu sinto. Ninguém me ensinou a plantar baobá55 
ou construir instrumentos africanos, eu senti isso. Eu 
sou o que eu sinto [som da Kora].

“Então, eu sou essas pessoas todas, é tudo 
que eu tenho”

TC Silva: [som da Kora] Hoje, se faz um uso e um 
consumo das tecnologias sem buscar o sentido delas. 
O que nos faz passivos, especialmente por essas tec-
nologias hoje usadas assim nessa escala absurda, cê 
entendeu? Digo absurda porque, assim, a gente ainda 

55. Baobá – árvore nativa da África. Pertence à família das malváceas, tem o 
tronco em forma de cone, pode chegar a 9 metros de diâmetro e a 30 metros 
de altura. As folhas jovens do baobá são comestíveis e medicinais. É um dos 
seres vivos mais longevos que se conhece, podendo chegar a 3 mil anos. Por 
muitas culturas é considerada uma árvore sagrada. O fruto, que é comestível, 
é chamado de múcua.
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não desenvolveu uma consciência do uso das tecnolo-
gias, então ela se torna absurda porque a gente perde 
os parâmetros de medida entre o tempo que gastamos 
absorvidos com essas possibilidades tecnológicas e o 
tempo que dedicamos pra práticas de vida, de compar-
tilhamento… Tá desequilibrado, né? Entendeu? Então 
eu acho que é uma realidade meio absurda assim, né? 
Que nós estamos vivendo. É preocupante como chega 
com muita força, uma presença muito dominadora na 
vida e principalmente das crianças, né? Entendeu? E 
de uma maneira tão perigosa, né? Que está virtuali-
zando a memória das crianças, as pessoas estão 
construindo memórias virtualizadas, sabe? Os sonhos 
das crianças estão sendo invadidos, ocupados com 
esse excesso de informação que elas acessam, né? 
Então diante disso a gente vem pensando, debatemos 
sobre a apropriação tecnológica, e isso não se limita à 
questão do domínio da tecnologia, sabe? Cê enten-
deu? Domínio é a gente ter consciência de como elas 
podem nos ajudar na construção da nossa humanida-
de, no sentido de criar uma consciência do uso delas, 
né? Entendeu? Uma tecnologia foi utilizada para cons-
truir esse instrumento [som da Kora]. Agora pra quê eu 
vou usar isso? Como vou usar isso, como isso vai ser 
incorporado na minha vida, saca? No meu dia a dia 
[som da Kora], né, entendeu? Isso é bom pra quem? É 
só pra mim? [som da Kora] eu desejo que seja bom pra 
todo mundo [som da Kora], entendeu? Então é isso aí, 

a gente fala de tecnologias e desenvolve tecnologias, 
porque a gente também entendeu assim, sabe? Que 
essas tecnologias ou a gente se apropria delas, ou a 
gente vai acabar sendo dominado por elas, cê enten-
deu? Justamente porque elas se impõem pelo silêncio, 
né? Elas não criam nenhum alerta pras pessoas, ne-
nhuma recomendação, tipo: “acesse, mas faz mal pra 
saúde”. Ela não tem ainda nenhum mecanismo de 
alerta sobre suas consequências para as pessoas, cê 
entendeu? Elas se propõem como caminho único pra 
salvação, saca? Entendeu? O que mais causa espanto 
hoje é se você não tem WhatsApp, não tem Facebook 
e não tem celular! É um desconforto na pessoa não 
estar nas redes. Pois, então, aí nessa questão da 
apropriação da tecnologia para um mundo mais do 
nosso jeito, assim se pensa a Rede Mocambos e o 
Baobáxia, que nos permitem pensar formas nossas de 
viver e conviver. Que envolvem um monte de parceiros 
e parceiras, colaborativos, essa grande rede feita de 
pessoas. A gente olha pras fotos dos encontros, as-
sim, quando a gente vê reuniões, muita gente, muitas 
caras de muitos lugares, sabe? Como é potente, mano, 
a beleza, sabe, das pessoas, das lutas, dos sonhos, 
sabe? Das falas, então é muita gente, muita gente. Um 
amigo, o Renato Fabri56, fez um vídeo com uma músi-
ca eletrônica, é uma construção de uma ferramenta 

56. Renato Fabri – desenvolvedor de software, autor da música “Beautiful TC Ele-
gantíssima Silva” – disponível em: https://worldhealing.github.io/ouraquarium/?pa-
ge=ankh_&syncKey=3le4y&mnid=1568368277&msid=gp.fvyin.5&lang=pt. 

https://worldhealing.github.io/ouraquarium/?page=ankh_&syncKey=3le4y&mnid=1568368277&msid=gp.fvyin.5&lang=pt
https://worldhealing.github.io/ouraquarium/?page=ankh_&syncKey=3le4y&mnid=1568368277&msid=gp.fvyin.5&lang=pt
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que busca nome de pessoas com quem você já se co-
nectou em algum momento, então ela vai criando uma 
imagem, aparecendo nomes das pessoas e a música 
vai se construindo e desenhando uma teia, emaranha-
do de nomes e de épocas. Então eu falo assim: “ca-
ramba, que legal, né? Quem compõe essa construção 
da nossa humanidade, né?”. O tanto de pessoas que 
tá ligado a ela e que beleza que tem. Você me falou do 
Alceu agora pouco, ontem eu tava aqui assim, passei 
a noite ouvindo uma música de um cara de Madagas-
car, entendeu? [som da Kora] A  música chamada “Ma-
laso57”, do Regis Gisavô58 o cara que tocava uma san-
fona, faz dois anos que ele morreu também, morreu 
depois do Alceu [som da Kora]. A gente tocou uma 
música dele no dia que o Alceu foi enterrado, a gente 
tava lá em Nápoles, sabe? [som da Kora] E a Layla59 

tocou no violão, a Layla aprendeu a cantar na língua 
que ele canta, de Madagascar. É uma música linda, o 
Júnior60 até copiou a música também [som da Kora] e 
aí eu fiquei pensando no Alceu, pensei muito no Alceu 
ontem, naquele momento, sabe? Como foi a nossa 
despedida, foi de longe, a distância, sabe? Bem virtu-

57. Malaso – o malgaxe [malagasy] é uma língua malaio-polinésia falada prati-
camente por toda a população de Madagascar, é também nome de uma música 
de Regis Gisavô.

58. Regis Gisavô – músico, acordeonista de Madagascar.

59. Layla África - Layla Xavier Silva - cantora e musicista, filha de TC Silva e 
Denise Xavier.

60. Valdir Paixão Rodrigues Júnior – membro da Rede Mocambos, militante da 
comunicação popular e tecnologias livres.

al, né? [som da Kora] Foi você61 quem me ligou na 
hora que a gente tava tocando, a gente não conseguiu 
tocar mais e aí tinha um pessoal do Iraque, tinha uma 
outra banda lá, parceiros, amigos de caminhada tam-
bém, sabe? [som da Kora] E iam tocar lá também nes-
se espaço, espaço comunitário de organizadores de 
hortas comunitárias, olha que lindo, saca? E o show 
que a gente toca no dia seguinte em Nápoles, também 
em uma ocupação, num lugar que já foi uma creche 
[som da Kora]. Um prédio muito antigo, muito grande 
e uma coisa linda, sabe? E a gente cantou junto “nós 
viemos de Campinas no tempo que o tempo deu, pra 
homenagear o Alceu”62, saca? E a imagem do Alceu lá 
assim na parede, no telão, sabe? [som da Kora]. En-
tão essa rede humana, cara, cê tá entendendo? Esse 
tanto de gente e dessas pessoas só sabe de uma coi-
sa e acho que é a coisa que importa: qual que é o 
grau do nosso afeto? Eu não sei qual a religião de 
cada um deles, em quem cada um vota, cê tá me en-
tendendo? Qual que é a nossa luta, cê entendeu? É o 
afeto que constrói pra gente uma relação, é o que é 
da confiança. Se eu tenho afeto por você, logo eu 
posso confiar em você [som da Kora]. E aí a gente 
pensa nessa construção humana, nessa rede humana 
de sonho, né? Tecendo redes e sonhos, né? [som da 

61. TC Silva se refere à entrevistadora, Sônia Ap. Fardin, quem o avisou por 
telefone do falecimento de Alceu José Estevam, em junho de 2018.

62. “No tempo que tempo deu” – Letra e música feita por amigos para home-
nagear Alceu José Estevam quando foi internado para um transplante de rim.
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Kora] Nós, temos que nos organizar para fazer luta 
antirracista, mas não podemos ter o racismo como 
nosso limite, temos que ir muito além, muito mais 
além. Temos que nos organizar para acreditar que nós 
podemos curar o mundo. A gente faz isso quando a 
gente partilha a capoeira, samba de bumbo, o batu-
que de umbigada, o jongo, o maracatu, tudo isso. A 
gente compartilha, e não precisa de cota para acessar 
nossa cultura. Nossa cultura é cura, porque é plural e 
é universal. Não somos vítimas, o que cabe a nós é 
curar o mundo, o mundo está doente e nós somos 
cura. Assim nasceu o Baobáxia, que é uma tecnologia 
bastante evoluída, assim, entendeu? É uma constru-
ção revolucionária, considerando que ela é pioneira 
no mundo, no Brasil. Baobáxia tem raiz e territórios 
concretos, as pessoas são essas raízes, assim, a tec-
nologia conectando lutas e memórias vivas, concre-
tas, não é uma mera alternativa às plataformas co-
merciais, é busca de vencer e superar o padrão virtual 
imposto pelo mercado. Percebe a importância da gen-
te ter uma rede de comunicação social nossa, uma 
rede concreta, uma rede de pessoas e comunidades, 
né? Que conecte esse lado do Brasil que vive na som-
bra, né? Quilombolas, indígenas,  ribeirinhos e tal, 
sabe? As organizações de cultura popular, sabe? De 
Olinda, do Maranhão, da Bahia, do Rio, de São Paulo, 
do Espírito Santo e do Brasil todo, esse Brasil que 
produz tanta cultura assim sabe, cê entendeu? Mas 

não consegue acessar justiça social, né? Daí que 
nasceu o Baobáxia, que é muito mais que mais uma 
tecnologia, é uma luta para garantir direitos, sabe, 
para essas pessoas poderem ser Sujeito e não instru-
mentos e ferramentas, pra potencializar, pra produzir, 
pra armazenar suas memórias, né? Pra guardar suas 
sementes em uma terra, num território digital livre, 
né? É disso que falamos também quando falamos de 
Data Centers Comunitários Livres, sabe? Entendeu? 
Assim, sabe, como a nossa produção de alimentos é 
orgânica, com essas sementes que são crioulas, 
sabe. Assim é nossa luta pelo nosso direito à terra, ao 
território, à tecnologia, sabe? Território é que dá con-
dição da gente assumir plenamente o direito de ser 
quem somos, sabe? Nossos valores, nossa identida-
de, sabe? Nossas memórias, né? Nos constituir como 
sujeitos plenos e plenas de nós mesmos, entendeu? E 
aí que o Baobáxia nasce nesse terreno, como essa 
ideia de potencializar nossos territórios pra que eles 
possam exercer com dignidade sua existência plena, 
sabe? Não aquela de dependência, não aquela domi-
nação pela ignorância, sabe? [som da Kora] Pelo des-
conhecimento das coisas que acontecem, né? Das 
manobras... [TC cantando] “Canto somente porque 
quero cantar/ Mesmo porque nada mais posso fazer/ 
Além de passear no meu cometa azul dégradé/ Voado 
sobre a Marginal num voo cego irreal/ Pela via lógica, 
vejo a transa trágica do planeta se alastrar/ Pelas ar-
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térias, com plasma tóxico e mortal/ Com jogos de arti-
fícios, duendes eletrônicos/ Megalolunáticos, traçam 
planos trágicos pro meu país/ Subfantástico, sub sub-
tudo, sobre tudo lindo / Subitamente no farol da Brasil 
/ Subtraídos no farol da Brasil / Subvivendo no farol da 
Brasil / Da Brasil, meu Brasil brasileiro/ Ouviram do 
Ipiranga às margens plácidas/ Da Brasil, meu Brasil 
brasileiro.” Chama Avenida Brasil essa música, eu to-
cava essa música com a Banda Zion63, eu fiz ela acho 
que nos anos 1980, chama Avenida Brasil64 “Com jo-
gos de artifícios, duendes eletrônicos/ Megalolunáti-
cos, traçam planos trágicos pro meu país”... fantástica 
essa realidade … Como é que pode um país desse 
tamanho não ter arroz pra comer? “Só tinha arroz e 
ovo na marmita, agora não tem nem o arroz”, “pô, ain-
da tem o ovo, não reclama, você ainda tem o ovo”. 
Você lembra que a gente falava assim pra relatar a 
miséria, falava assim que na minha marmita só tinha 
arroz e ovo, hoje não tem arroz no Brasil, [riso] que 
coisa, né? Planos trágicos pro futuro do meu Brasil. 
Cantava isso na década de 1980, começo dos anos 
1980. [som da Kora] Baobáxia é isso, é uma rede que 
se propõe a potencializar territórios, né, sabe? Instru-
mentalizar os territórios, defender suas memórias, de-
fender seu território pra poder existir plenamente, 

63. Banda Zion – grupo musical de que TC Silva [composição, guitarra e vocal] 
fez parte na década de 1980, em São Paulo, com Renato Consorte [guitarra], 
James Miller [bateria] e Reinaldo Chulapa [baixo]. 

64. “Avenida Brasil” – afroreggae, letra e música de TC Silva, 1984.

sabe, entendeu? Se organizar dentro do território 
através do trabalho livre, sabe, terra, semente, traba-
lho e liberdade. Semente, criança e futuro. Terra, 
água, comunicação e poder. Poder de ser o que so-
mos, nascemos pra ser, poder de se sentir, sabe? Não 
pra poder dominar os povos, né? [som da Kora] Se o 
poder só pode ser esse, então não é o poder que a 
gente quer, a gente quer outra coisa, prefiro ficar só 
com a liberdade [som da Kora]. Somos e podemos ser 
o que somos [som da Kora]. Podemos ser, né? [som 
da Kora] Não queremos poder [som da Kora]. [TC 
cantando] “Um dia num futuro não distante, todo ho-
mem vai ser grande para viver em paz na terra. E re-
criar as obras que o criador com as suas mãos pintou 
e deu forma, luz e vida. O homem aprendeu querer 
depressa, fez de si deus do planeta, para buscar gló-
ria nas guerras, ergueu muralhas, impérios, abrigos, 
canhões, zepelins, porta-aviões e TV para todo mun-
do assistir cenas de dor, o grito de horror e as caras 
que nós todos temos que fingir. Novela de cinema ou 
de gibi.65” [som da Kora] Então, cara, a gente tava se 
conhecendo por ali também. E a gente cantando esse 
samba devia ser, tava próximo do Carnaval, de 1989 
pra 1990, conta a história da Guerra do Golfo, que a 
gente podia ver os mísseis que eram guiados na hora 
do jornal, jantando, assistindo jornal e vendo o míssil 
atingir o alvo [som da Kora], que, com certeza, era um 

65. “A era da incerteza” – Letra e música de TC Silva, 1989, Campinas.
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alvo de vidas humanas. A morte ser banalizada, sabe? 
Nós cantamos esse samba no Largo do Rosário, o 
João Zinclar66 fotografou esse show. Êhhh João Zin-
clar, que saudade de você [som da Kora]. Logo depois 
começou a Guerra do Golfo [som da Kora]. E a gente 
tava cantando esse sambam “A era da incerteza”. 
Samba-enredo da escola de samba de Vila Bela, a 
Vila Bela que não é muito falada. Lugar de grandes 
mulheres [som da Kora] Oh! Dona Laudelina, hein, 
Dona Maria Genny, Dona Geralda, Dona Irene67, ôh 
que vilinha, [som da Kora] ôh Toninha, olha aqui, o 
que vocês fizeram aqui nessa vila? Pergunta pras pre-
ta veia que reza o que elas fizeram aqui na Vila Bela 
[som da Kora]. [TC cantando] “Se a Vila é Bela não é 
à toa, não é à toa68”, isso eu fiz pra Rosa de Prata, né? 
Que fala “se a rosa é bela não é à toa”, a rosa é bela 
porque é da Vila Bela, né, se a rosa bela não é à toa, 
história da Rosa de Prata e da Vila Bela [som da Kora] 
[TC cantando] “quem estava sentado na praça cansa-
do de tudo, cansado da vida/ esqueceu toda sua tris-
teza, a Rosa de Prata entrou na avenida. Que boa 
ilaiá, que boa ilaiê/ lá vem a Rosa descendo a avenida 
numa boa. Quando a Rosa desfila no asfalto traz mui-
ta alegria e animação/ a plateia aplaude e vibra com 
muita euforia e muita emoção. Sambando ilaiá num 

66. João Zinclar – fotógrafo e militante das lutas sociais. Disponível em:  
https://ajz.campinas.br/biografia-joao-zinclar/ e https://mjz.mocambos.net.

67. Irene Silva é mãe de Noélia Silva, uma das colaboradoras da Casa.

68. “Rosa Bela” – samba-exaltação, letra e música de TC Silva, 1981, Campinas.

alto astral, ilaiê, lá vem a Rosa fazendo brilhar o Car-
naval. Que boa ilaiá, que boa ilaiê, se a Rosa é bela 
não é à toa, não é à toa”. [som da Kora] Então a gente 
é isso, né? Essas memórias todas, entendeu? De an-
cestralidade, essas mulheres, sabe? Entendeu? Povo 
de muita idade, sabe, sempre ensinando. Então eu 
sou essas pessoas todas, é tudo que eu tenho, não 
preciso de mais nada, não sei de mais nada, só sei do 
que me falaram, [som da Kora] entendeu? Eu carrego 
isso e as coisas que eu vi no mundo que vivi [som da 
Kora], eu sou só isso [som da Kora].

“Vem pra Palmares!  América Negra levante, 
grite!”

Entrevistadora: Quando você entra naquela 
sala e vê aquela máquina [Data Center Comuni-
tário] ali, o que você pensa, o que você vê? Que 
história tem ali?

TC Silva: Primeiro, como é que nós vamos ade-
quar isso aí pra caber no espaço, né? Sem se impor 
dessa forma aí como tá, vamos grafitar ela, vai ter 
outra cara. Mas, assim, eu sinto muita responsabi-
lidade. Assim, a gente tá indo pra um lugar que eu 
sinto que agora é para aprender a conhecer e ter do-
mínio, domínio, que eu digo, dominar, assim, eu acho 
que é se colocar no lugar da observação do tempo 

https://ajz.campinas.br/biografia-joao-zinclar/
https://mjz.mocambos.net
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que nós estamos vivendo, sabe? O que isso signifi-
ca, cê tá me entendendo? Tem uma mudança muito 
grande aí, entendeu? A gente fala “vamos fazer do 
nosso jeito”, mesmo sem saber que jeito que é, cê tá 
entendendo? Então a gente vai ter que experimentar 
formas, né? Vai ter que experimentar tudo aquilo que 
a gente der conta de observar com profundidade, cê 
tá me entendendo? Sem precipitações, certo? Por-
que se você se deixar levar pelas precipitações, a 
gente vai cometer erros numa escala muito grande, 
então eu acho que nós estamos num lugar de muita 
responsabilidade e de olhar pra minha classe e aí? 
Hoje temos também a TV Tainã69, uma TV nossa, feita 
por nós, sobre nós e para nós. Para mostrar de onde 
viemos e o que somos. Memória, tecnologia, criança 
e semente... aonde a gente vai com isso? Palmares 
foi destruído porque os caras dominavam uma tecno-
logia e o opressor tinha uma tecnologia que Palma-
res não tinha, agora nós temos a mesma tecnologia 
e aí… Palmares de novo, Palmares! Que jeito é esse 
jeito? Já nos descontaminamos dos vícios? Ou va-
mos carregar também eles na mala? Pra ir pra essa 
nova etapa... Um lugar que não é muito confortável, 
não. E nesse momento, sabe? Esse é o lugar que nós 
estamos e estamos solitários nesse lugar aqui. Essa 
discussão tá chegando agora. E numa perspectiva da 

69. Sobre a Rádio e a TV Tainã ver https://tv.taina.net.br/ e https://radio.taina.
net.br/.

urgência da pandemia, agora tá chegando mais por 
conta disso, não tá pela construção de uma consci-
ência, não é pela necessidade de alguma solução, 
cê tá entendendo? E não é o que a gente quer, né, 
entendeu? Isso não vale nada se não for pra construir 
uma outra consciência.

Entrevistadora: Mas isso é uma construção de 
três décadas,  no mínimo, né?

TC Silva: Mas ela foi solitária, cê tá me entenden-
do? Seria muito mais tranquilo pra gente passar se 
tivesse uma rede de movimentos sociais juntando 
nessa construção aí.

Entrevistadora: Você falou do João Zinclar70, 
eu lembro da fala dele, tem uma fala gravada de 
um documentário que eu editei, que ele fala assim 
que os movimentos sociais não cuidam dos seus 
acervos, eles deixam na mão do outro.

TC Silva: Exato. É essa a fala, nós não fizemos 
essa caminhada junto e aí a gente se sente meio 
solitário nessa conversa assim, entendeu? Então é 
preocupante, né? A realidade social que a gente vive 
hoje, o mundo vive, né? É uma presença dessas tec-

70. João Zinclar, a imagem militante. Direção de Augusto Buonicore e Sônia 
Aparecida Fardin. Documentário disponível em:https://mjz.mocambos.net/#mo-
cambos/mjz/media/e0e17966-d75a-40aa-9b54-850ba670b8b2.

https://tv.taina.net.br/
https://radio.taina.net.br/
https://radio.taina.net.br/
https://mjz.mocambos.net/#mocambos/mjz/media/e0e17966-d75a-40aa-9b54-850ba670b8b2
https://mjz.mocambos.net/#mocambos/mjz/media/e0e17966-d75a-40aa-9b54-850ba670b8b2
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nologias, sabe? Nascer na política do mundo uma di-
mensão muito séria, cê entendeu? É um trem doido 
de grande.

Entrevistadora: Eu, quando olho pra aquela sala 
ali, onde está o Data Center, eu sinto esperança.

TC Silva: É, eu sinto assim: que a gente, por 
exemplo, tem a consciência do que é isso. Mas te-
mos que ampliar [para mais gente] a consciência 
do que é essa luta, do que é nossa luta. Palmares 
não tinha a tecnologia para se defender, mas tinha 
consciência da luta unificada ali, tanto que estreme-
ceu as estruturas do poder, entendeu? Tanto que foi 
o maior investimento no combate no Brasil, foi lá, 
mano, sabe? Isso não foi avaliado talvez moneta-
riamente, mas o nível do investimento pra combater 
Palmares nas 17 batalhas e invasões que Palmares 
sofreu, foi muita grana, não se gastou igual em ou-
tras guerras internas no Brasil, entendeu? Tanto que 
eles importaram tecnologias de guerras necessárias 
pra dar conta porque não tinha jeito, né? De destruir 
Palmares. Aí eu falo, Zumbi e Dandara não tinham a 
tecnologia da sua época, né? Mas agora temos! É, 
isso é de tirar o sono de muita gente, entendeu? Eu 
olho pra isso e vejo assim. É isso aí, agora é preciso 
a gente entender o que tem, e segurar isso, né? En-
tender e lidar com o que vai vir, né? Vamos ter que 

lidar com muita coisa aí, cê tá me entendendo? Des-
de a sedução quanto as retaliações também, né? Um 
vai tentar pela sedução, o outro pelo convencimento, 
entendeu? Outro vai tentar atacar… Esse é o lugar 
que a gente tá. E cadê nós? Alôôô?? Tá todo mundo 
conectado aí? Todo mundo tá sabendo o que é que 
teremos que enfrentar juntos? Falei pros meninos 
assim: “todo mundo aceita os termos da Google sem 
muito convencimento, nem lê o que tá lá e dá ok… 
aí não vem querer fazer a gente ter que convencer 
e explicar o que somos e para onde vamos, sacou 
mano?”. Vem pra Palmares, é isso que a gente tá 
falando, né? Só dá tempo de falar isso, num dá pra 
dizer, te convencer quem sou, né? Não faz isso, não, 
a gente não tá te vendendo nada, mano. Levanta 
e caminha, mano, se liga, não dá mais tempo de 
ficar explicando... Vem pra Palmares! É por isso que 
desde a década de 1970 eu canto “Eu vim cá pra 
esse mundo do jeito que todos vêm, mas como vim 
para essa terra sei que nem todo mundo vem. Eu 
vim com elo nos braços no fundo de um porão. E vi 
toda minha gente ser peça de importação. A fome 
era constante e o banzo era a salvação da desgra-
ça e da sujeira da chibata e do porão. O tão falado 
curso de pré-escravidão. Perdi minha mãe, meu pai, 
minha casa e meus irmãos, o meu escudo de caça, 
e o bitá de danação. Perdi tudo que amava. Meu 
batacotó de mão. Perdi toda minha gente nas gar-
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ras do mundo cão. Liberdade como ave do céu, não 
tenho mais. Se eu vim foi de contragosto só quero 
fazer lembrar: eu já construí Américas. Já cansei de 
apanhar. Eu não conquistei os mares, não fiz bom-
ba, nem avião, por isso não vou pagar pelas culpas 
desta nação tão formosa, já em fase de putrefação. 
Quando eu não queria vir me trouxeram para cá. E 

agora eu não saio, todos vão me escutar, feche bem 
os seus ouvidos, se não quer me ouvir gritar, este 
grito vai vencer terra, fogo, o céu e o mar. AMÉRICA 
NEGRA, LEVANTE, GRITE!”71 

71. “América Negra” – letra e música de TC Silva, 1974.

Imagem 16: TC Silva, com seu violão, durante entrevista realizada em 2015 . Casa de Cultura Tainã, Campinas (SP). Acervo Casa 
de Cultura Tainã. Extrato de registro audiovisual realizado pelo Coletivo Socializando Saberes.
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Imagem 18: TC tocando o 
bumbo Nestão, junto com o 
grupo Urucungos, Puítas e 
Quijengues, Campinas (SP), 
2016. Acervo Casa de Cultura 
Tainã. Fotógrafo não identifi-
cado.

Imagem 17: TC Silva apre-
sentando a Rede Mocambos 
e o Baobáxia no Encontro 
de Rede de Memória de Mu-
seologia Social/SP, em 27 de 
outubro de 2018 na Casa de 
Cultura Tainã, Campinas (SP). 
Acervo Casa de Cultura Tainã. 
Extrato de registro audiovisual 
realizado por Carlos Tavares.
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Imagens 19 e 20:  Encontro dos Quilombolinhas, crianças ao 
redor do Baobá, Casa de Cultura Tainã,  Campinas (SP), 2017. 
Acervo Casa de Cultura Tainã. Fotógrafo não identificado. Dis-
ponível em: https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/ab-
dias/media/44dc5e0e-d990-4750-93c5-6017115c0c3c.

Acampamento Quilombolinha “é uma iniciativa da Casa de 
Cultura Tainã e tem como princípio potencializar e inspirar as 
crianças à sensibilidade humana, ao olhar crítico e às práticas 
quilombolas que nos capacitam para viver coletivamente em paz 
e em liberdade. As atividades envolvem o contato com a terra, o 
plantio de sementes crioulas, a troca de saberes horizontais, a 
expressão artística e a apropriação digital para produção e re-
gistro de nossos próprios conteúdos e memórias. A relação com 
o território é efetiva, pois há o cuidado com o cultivo de plantas, 
o que torna o processo continuado e não somente um evento.”

Imagem 19

Imagem 20

https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/44dc5e0e-d990-4750-93c5-6017115c0c3c
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/abdias/media/44dc5e0e-d990-4750-93c5-6017115c0c3c
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Imagens 21 a 26: O Data Center Comunitários Livre é “uma 
caminhada para construir um mundo mais do nosso jeito! Lu-
gar onde criamos nossos territórios digitais comunitários livres! 
Onde depositamos, no formato digital computacional, nossas 
memórias ancestrais, nossas trajetórias e nossos saberes. Tudo 
guardado em múcuas virtuais, permitindo socializar saberes, 
práticas ancestrais e tecnologias sociais. Assim, fortalecen-
do, nas relações, o afeto, a solidariedade e o reconhecimen-
to humano. Data Center Comunitário Livre é uma perspectiva 
de organização e Luta!” Acervo Casa de Cultura Tainã. Texto 
e extratos do vídeo de apresentação do projeto Data Center 
Comunitário é uma caminhada…  Campinas (SP), 2020.  Dis-
ponível em: https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/gorki/
media/01a36c25-809b-4b3c-b65e-837a98147fde.

https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/gorki/media/01a36c25-809b-4b3c-b65e-837a98147fde
https://baobaxia.mocambos.net/#mocambos/gorki/media/01a36c25-809b-4b3c-b65e-837a98147fde


velhO ATABAque
Solano Trindade



Velho atabaque
quantas coisas você falou para mim
quantos poemas você anunciou
Quantas poesias você me inspirou
às vezes cheio de banzo
às vezes com alegria
diamba rítmica
cachaça melódica
repetição telúrica
maracatu triste
mas gostoso como mulher...

Triste maracatu
escravo vestido de rei
loanda distante do corpo
e pertinho da alma
negras sem desodorante
com cheiro gostoso
de mulher africana
zabumba batucando
na alma de eu...

Velho atabaque
madeira de lei
couro de animais
mãos negras lhe batem
e o seu choro é música
e com sua música
dançam os homens
inspirados de luxúria
e procriação
Velho atabaque
gerador de humanidade...









Posfácio



Profa. Dra. Debora Cristina Jeffrey (UNICAMP)
PROFESSORA L IVRE-DOCENTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)

Ancestralidades
re-existentes
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A oportunidade de ter contato com histórias 
orais e narrativas de protagonistas negros, 
que em muitos momentos de suas vivências 

na Universidade, em sociedade, foram silenciados, 
invisibilizados sem o direito ao pertencimento social, 
acadêmico e até mesmo de integração de seus sabe-
res, certamente se faz presente em cada entrevista, 
relato e memória destacados no livro Casa dos Sabe-
res Ancestrais – Diálogos com sabedorias africanas e 
afro-americanas.

A re-existência se nota na marca da ancestrali-
dade, presente e que, de uma geração para outra, 
ressignificou a diáspora africana, criou espaços de 
resistência, permitiu o “quilombismo”, sabiamente 
analisado e descrito por Abdias do Nascimento. Um 
processo por vezes dolorido, mas de luta, organiza-
ção coletiva e de mobilização.

As histórias e narrativas se entrecruzaram, ganha-
ram vida, apesar das vivências e memórias de mo-
mentos históricos e políticos distintos, cuja represen-
tação e valorização dos corpos negros muitas vezes 

estavam ausentes ou eles estavam determinados a 
ocupar espaços previamente delimitados.

É importante salientar que o direito e lugar da po-
pulação negra no Brasil é recente. Os marcos legais: 
a Constituição Federal de 1988 e a Lei 10.639/2003 
estabelecem as diretrizes e bases da educação na-
cional, para incluir no currículo oficial da Rede de En-
sino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira”; a Lei 12.288/2010 instituiu o Estatu-
to da Igualdade Racial. Tais leis completam poucas 
décadas de existência, tornando-as desafiadoras no 
que tange à implementação e efetividade enquanto 
políticas públicas.

O acolhimento familiar, as Casas de Cultura, os 
terreiros, as festividades representam simbolicamen-
te loci de resistência e manutenção da memória, dos 
saberes, dos ensinamentos e preservação da história 
negra. Desse modo, tornar esses loci reconhecidos 
publicamente é conferir vida, voz, presença e sabe-
doria ancestrais. É ressignificar a diáspora, entender 
o presente e vislumbrar o futuro.
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Reconhecemos que esse não é um processo fá-
cil: o reconhecimento público e, consequentemente, 
a institucionalização de espaços e políticas públicas 
destinados à população negra. As ações afirmativas 
têm sido a propositura necessária para que os direi-
tos sejam assegurados, permitindo a constituição de 
uma agenda pública diante da dívida histórica, do ra-
cismo institucional e estrutural enraizados em nossa 
cultura e relações sociais.

Nesse sentido, a Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas), 
que dispõe sobre o ingresso nas universidades fe-
derais e nas instituições federais de ensino técnico 
de nível médio e dá outras providências, representa 
esse avanço ao possibilitar o ingresso da população 
negra e indígena em etapa e modalidade de ensino. 
Apesar da efetividade deste direito, ainda assim, a 
representatividade, o lugar e a identidade de corpos 
negros no espaço universitário são um processo re-
cente e em construção.

Particularmente na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), que adotou o sistema de co-
tas étnico-raciais no ano de 2017, após aprovação 
no Conselho Universitário (Consu) da Deliberação 
Consu A-32/2017, a criação, em 2019, da Comissão 
Assessora de Diversidade Étnico-Racial (Cader) da 
Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DEDH) da 
Unicamp, tem possibilitado o desenvolvimento de 
ações de combate ao racismo, promoção da diversi-

dade étnico-racial e mecanismos para coibir fraudes. 
A Cader é constituída por estudantes, servidores, do-
centes e membros do movimento negro.

Busca-se, portanto, a integração entre todos os 
segmentos da Universidade e o movimento negro, em 
cinco frentes de atuação: a) acesso e permanência 
estudantil; b) combate ao racismo; c) saúde da po-
pulação negra; d) cultura; e) estudos e pesquisas. As 
pautas e ações indicam a necessidade de permanen-
te diálogo entre os seus membros, dirigentes da uni-
versidade e comunidade negra, levando em conside-
ração o direito ao pertencimento social, acadêmico, a 
valorização dos saberes, conhecimentos e vivências 
ancestrais da população negra.

Esse é um processo em construção, por isso o 
projeto Casa dos Saberes Ancestrais da DCult repre-
senta uma iniciativa que promove a re-existência do 
povo negro (Universidade e comunidade negra) em 
espaço de mobilização, voz, vivência e direitos, pau-
tados sempre na importância da ancestralidade como 
o elo entre o passado, o presente e o futuro.

Parabenizo a iniciativa e a oportunidade de ter 
acesso à obra Casa dos Saberes Ancestrais – Diá-
logos com sabedorias africanas e afro-americanas, 
que promove um encontro geracional, de histórias, 
memórias, vivências e saberes ressignificados.





CANTO dOs PAlmAres
Solano Trindade



Eu canto aos Palmares
sem inveja de Virgílio, de Homero e de Camões
porque o meu canto é o grito de uma raça
em plena luta pela liberdade!

Há batidos fortes
de bombos e atabaques em pleno sol
Há gemidos nas palmeiras
soprados pelos ventos
Há gritos nas selvas
invadidas pelos fugitivos...

Eu canto aos Palmares
odiando opressores
de todos os povos
de todas as raças
de mão fechada contra todas as tiranias!

Fecham minha boca
mas deixam abertos os meus olhos
Maltratam meu corpo
minha consciência se purifica
Eu fujo das mãos do maldito senhor!
Meu poema libertador
é cantado por todos, até pelo rio.

Meus irmãos que morreram
muitos filhos deixaram

e todos sabem plantar e manejar arcos
Muitas amadas morreram
mas muitas ficaram vivas,
dispostas a amar
seus ventres crescem e nascem novos seres.

O opressor convoca novas forças
vem de novo ao meu acampamento...
Nova luta.
As palmeiras ficam cheias de flechas,
os rios cheios de sangue,
matam meus irmãos, matam minhas amadas,
devastam os meus campos,
roubam as nossas reservas;
tudo isto para salvar a civilização e a fé...

Nosso sono é tranqüilo
mas o opressor não dorme,
seu sadismo se multiplica,
o escravagismo é o seu sonho
os inconscientes entram para seu exército...

Nossas plantações estão floridas,
Nossas crianças brincam à luz da lua,
nossos homens batem tambores,
canções pacíficas,
e as mulheres dançam essa música...



O opressor se dirige aos nossos campos,
seus soldados cantam marchas de sangue.
O opressor prepara outra investida,
confabula com ricos e senhores,
e marcha mais forte,
para o meu acampamento!
Mas eu os faço correr...

Ainda sou poeta
meu poema levanta os meus irmãos.
Minhas amadas se preparam para a luta,
os tambores não são mais pacíficos,
até as palmeiras têm amor à liberdade...

Os civilizados têm armas e dinheiro,
mas eu os faço correr...
Meu poema é para os meus irmãos mortos.
Minhas amadas cantam comigo,
enquanto os homens vigiam a terra.

O tempo passa
sem número e calendário,
o opressor volta com outros inconscientes,
com armas e dinheiro,
mas eu os faço correr...
Meu poema é simples,
como a própria vida.
Nascem flores nas covas de meus mortos

e as mulheres se enfeitam com elas
e fazem perfume com sua essência...

Meus canaviais ficam bonitos,
meus irmãos fazem mel,
minhas amadas fazem doce,
e as crianças lambuzam os seus rostos
e seus vestidos feitos de tecidos de algodão
tirados dos algodoais que nós plantamos.

Não queremos o ouro porque temos a vida!
E o tempo passa, sem número e calendário...
O opressor quer o corpo liberto,
mente ao mundo
e parte para prender-me novamente...

- É preciso salvar a civilização,
Diz o sádico opressor...
Eu ainda sou poeta e canto nas selvas
a grandeza da civilização
a Liberdade!
Minhas amadas cantam comigo,
meus irmãos batem com as mãos,
acompanhando o ritmo da minha voz....

- É preciso salvar a fé,
Diz o tratante opressor...



Eu ainda sou poeta e canto nas matas
a grandeza da fé a Liberdade...
Minhas amadas cantam comigo,
meus irmãos batem com as mãos,
acompanhando o ritmo da minha voz....

Saravá! Saravá!
repete-se o canto do livramento,
já ninguém segura os meus braços...
Agora sou poeta,
meus irmãos vêm comigo,
eu trabalho, eu planto, eu construo
meus irmãos vêm ter comigo...

Minhas amadas me cercam,
sinto o cheiro do seu corpo,
e cantos místicos sublimizam meu espírito!
Minhas amadas dançam,
despertando o desejo em meus irmãos,
somos todos libertos, podemos amar!
Entre as palmeiras nascem
os frutos do amor dos meus irmãos,
nos alimentamos do fruto da terra,
nenhum homem explora outro homem...

E agora ouvimos um grito de guerra,
ao longe divisamos as tochas acesas,
é a civilização sanguinária que se aproxima.

Mas não mataram meu poema.
Mais forte que todas as forças é a Liberdade...

O opressor não pôde fechar minha boca,
nem maltratar meu corpo,
meu poema é cantado através dos séculos,
minha musa esclarece as consciências,
Zumbi foi redimido...









MinibiografiasMinibiografias
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ABDIAS DO NASCIMENTO (1914-2011)
Poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico e ati-

vista pan-africanista. Fundou o Teatro Experimen-
tal do Negro e Museu de Arte Negra. Suas pinturas 
exploram o legado cultural africano no contexto do 
combate ao racismo. Foi deputado federal, senador 
e secretário do governo do Estado do Rio de Janei-
ro. Professor Emérito da Universidade do Estado de 
Nova York, EUA, onde fundou a cátedra de Culturas 
Africanas no Novo Mundo do Centro de Estudos Por-
to-riquenhos, Departamento de Estudos Americanos. 
Foi professor visitante na Escola de Artes Dramáticas 
da Universidade Yale; Visiting Fellow no Centro para 
as Humanidades, Universidade Wesleyan; professor 
visitante do Departamento de Estudos Afro-America-
nos da Universidade Temple, EUA, e do Departamen-
to de Línguas e Literaturas Africanas da Universidade 
Obafemi Awolowo, Ilé-Ifé, Nigéria.

AdrIANO BueNO dA sIlvA
Mestrando em Políticas Educacionais na Facul-

dade de Educação da Unicamp. Orientando do Pro-
fessor Doutor Newton Antonio Paciulli Bryan. Possui 
graduação em Pedagogia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: resistência negra no Brasil, Lei 
10.639/03, análise de políticas educacionais, história 
e cultura afro-brasileira, racismo, relações raciais, hi-
p-hop e gênero do discurso. É coordenador municipal 
do MNU (Movimento Negro Unificado) de Campinas. 
Foi Secretário de Combate ao Racismo do PT Cam-
pinas e membro do Coletivo Nacional da Secretaria 
de Combate ao Racismo do PT. Trabalha na Secreta-
ria de Cultura de Campinas. Começou sua militância 
no hip-hop, tendo sido um dos fundadores da Posse 
Rima & Cia. É colaborador do CCEV (Centro Cultural 
Esperança Vermelha). 

E-mail: adrianobueno04@yahoo.com.br



390

ALCEU JOSÉ ESTEVAM (MESTRE AL-
CEU, 1959 – 2018)

Nasceu em 20 de junho de 1959 e faleceu em 18 
de junho de 2018. Filho de Ernestina Estevam, ca-
sado com Rosa Pires, pai de Nicolas Michel de Car-
valho Estevam, Alice Sales Estevam e Poliana Sales 
Estevam. Foi músico, ator, compositor, pesquisador, 
produtor e gestor cultural, documentarista e articula-
dor político. Principais atuações: Grupo de Teatro e 
Danças Populares Urucungos, Puítas e Quijengues  
(1988-2018;  Museu universitário – Centro de Cul-
tura e Arte da PUC Campinas (1990 a 2004); Pon-
to de Cultura “Nos Caminhos de São Paulo” (2007); 
Conselho Municipal de Cultura de Campinas (1999); 
Afoxé Ilê Ogum (1984); Fórum Paulista de Pontos de 
Cultura em Guarulhos (2006); GT de Matriz Africana 
no Conselho Nacional de Pontos de Cultura (2007); 
Rede de Tuxaua (2010); Macro Campinas no Fórum 
Paulista de Pontos de Cultura (2010); Eureca (Eu Re-
conheço o Estatuto da Criança e Adolescente); GT de 
Matriz Africana na Teia de 2010 e Comissão Nacional 
dos Pontos de Cultura 2010.

ANdreA meNdes
Curadora independente, artista, educadora e mi-

litante de movimento negro. Graduada em Artes Vi-
suais na PUC-Campinas. Faz parte dos Conselhos 
de Cultura e da Comunidade Negra de Campinas, 

membro da Unegro, da Rede de Museologia Social 
Remus, do Coletivo Ibaô e Coletivo de Artistas Pretas 
inCorporações. Entre os anos de 2014 e 2020 assi-
nou a curadorias de dezenas de exposições, entre 
elas se destacam: Inquietações – Mulher, Memória e 
Patrimônio, Espaço Galeria SESI Campinas (2020); 
Mojubá – Subsolo Laboratório de Arte, Campinas 
(2019): Pretas ReSignificações – Pinacoteca Jundiaí 
(2019); Ogbon Itan, a Arte e a História das Áfricas no 
Brasil – Foyer do Teatro SESI Campinas (2018); Me-
mórias Históricas do Hip Hop (Projeto Itinerante; Pro-
AC 2016-2017) – MIS Campinas. Participou das resi-
dências artísticas Comunitária na Argentina (2018) e 
EnCena Preta (2021).

ANTôNIO CArlOs dOs sANTOs sIlvA 
– TC SILVA

É filho de Geralda Santos Silva e Alfredo Januário. 
É músico, compositor e ativista cultural em: Movimen-
to Negro Unificado; Grupo de Teatro Evolução (1972-
1979); Semana do Negro na Arte e Cultura (1975 a 
1979); Encontro Nacional de Entidades Negras (1974 
e 75); Escola de Samba Rosa de Prata (1975-1985); IV 
Projeto Zumbi (1986); Projeto USP/Zumbi – Centenário 
da Abolição (São Paulo, 1988); Casa de Cultura Tainã 
desde 1989; Orquestra de Tambores de Aço (1988); 
Rede Mocambos desde 2001; Programa Cultura Viva/ 
Pontos de Cultura desde 2005; Rota dos Baobás des-
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de 2006; Convênio Programa Gesac (2006); Encontro 
Nacional da Rede Mocambos desde 2008; Convênio 
Programa Telecentros.Br (2010); Ganhador dos prê-
mios: Ordem do Mérito Cultural (2006) e Cidadão RAC 
(2007). E-mail: tctamboryo@gmail.com

BruNO lOPes de PAulA
Bacharel em Comunicação Social com habilitação 

em Midialogia pelo Instituto de Artes – Unicamp e 
mestrando no Programa de Pós-Graduação da Fa-
culdade de Educação/Unicamp, vinculado ao Labora-
tório de Estudos Audiovisuais OLHO. Pesquisa o ci-
nema enquanto um dispositivo de debate da questão 
racial na escola. E-mail: brunoldp@gmail.com

deBOrA CrIsTINA jeffrey
Professora Livre-Docente da Universidade Estadu-

al de Campinas (Unicamp), Faculdade de Educação, 
Departamento de Políticas, Administração e Sistemas 
Educacionais (Depase). Coordenadora do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educa-
cional (Gepale). Vice-Presidente da Região Sudeste 
da Sociedade Brasileira de Educação Comparada 
(Sbec) e Presidente da Comissão Assessora de Di-
versidade Étnico-Racial (Cader) da Diretoria Execu-
tiva de Direitos Humanos da Unicamp. Tem experi-
ência na área de Educação, atuando principalmente 
nos seguintes temas: política educacional, análise de 

políticas e programas educacionais, avaliação de sis-
temas educativos, gestão educacional, educação de 
jovens e adultos e ações afirmativas. 

E-mail: debora.jeffrey@gmail.com

DOROTI MARTZ 
Mestranda em Educação na Unicamp, na linha 

de Linguagem em Arte e Educação, no grupo Labo-
ratório de Estudos Audiovisuais – OLHO. Graduada 
em Teatro pela UFMA. Pesquisou cantos tradicionais 
portugueses na região do Douro em Portugal através 
da mobilidade acadêmica na Universidade de Trás
-os-Montes e Alto Douro – UTAD. Desenvolve pesqui-
sas em danças afro-diaspóricas brasileiras, cultura, 
videoarte e estudos sobre performances. 

E-mail: dorothymartz@gmail.com

freI frANCIsCANO dAvId sANTOs 
Ofm 

Presidente da Rede de Cursinhos Populares e da 
Educafro tech. Liderança há 40 anos do Movimen-
to Negro no Brasil. Foi eleito membro da Secretaria 
Executiva Latino-Americana da Pastoral Afro-Latina 
Americana e Caribenha, ajudou no desenvolvimento 
da Teologia Negra de Libertação e lançou pela Edi-
tora Vozes o Calendário Beleza Negra e a Coleção 
“Negras em Libertação”. 

E-mail: freidavid@franciscanos.org.br
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gIlBerTO AlexANdre sOBrINhO 
Professor junto ao Departamento de Multimeios, 

Cinema e Comunicação, no Instituto de Artes/Uni-
camp. Foi professor visitante no Departamento de 
Cinema, na Universidade Estadual de San Francisco 
(Capes/Fulbright). É realizador e dirigiu os documen-
tários Diário de Exus (2015), A dança da amizade. 
Histórias de Urucungos, Puítas e Quijengues (2016), 
Um pouco de tudo, talvez (2018) e A mulher da casa 
do arco-íris (2018). Atualmente pesquisa o pensa-
mento artivista de Abdias do Nascimento (Fapesp).

  E-mail: gilsobri@unicamp.br

glórIA PereIrA dA CuNhA
Mestre pelo Gepec – Grupo de Estudos e Pesqui-

sa em Educação Continuada, da Faculdade de Edu-
cação/Unicamp sob a orientação de Corinta Maria 
Grisolia Geraldi. Percussionista da Orquestra Sinfô-
nica Municipal de Campinas por 22 anos e professora 
em diversos palcos, como os da Unibanda/Unicamp e 
do Departamento de Música/ Unicamp. É fundadora 
e batuqueira do Grupo Maracatucá de Campinas, SP 
(2008). É caixeira das nações de maracatu Encanto 
do Pina e Porto Rico e do grupo Baque Mulher, todos 
de Recife, fazendo parte de seus batuques e organi-
zações desde 2010. Faz parte do Laper (Laborató-
rio de Percussão e Rítmica da UFPB) e do Conselho 
do Lume/Unicamp. “Atualmente sou avó, batuqueira, 

pesquisadora, professora e cúmplice do maracatu de 
baque virado”. E-mail: glocunha@yahoo.com.br

INAICyrA fAlCãO
É artista, dançarina, intérprete, pesquisadora, dou-

tora e livre-docente aposentada pelo Departamento 
de Artes da Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp). Realizou o doutorado na Faculdade de Edu-
cação da USP, sob orientação da docente Roseli Fis-
chmann, onde desenvolveu a proposta pluricultural 
“Corpo e ancestralidade”, que inspira corpos e pensa-
mentos acerca dos processos de criação e conexões 
entre pesquisas, histórias de vida, mitos e ancestra-
lidades. Adquiriu o título de mestre na Universidade 
de Ibadan, na Nigéria, onde também foi convidada 
para compor o corpo docente da instituição, enquanto 
professora de dança. Possui Graduação em Dança 
pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente se 
dedica enquanto pesquisadora à dança e à tradição 
da cultura africano-brasileira na arte-educação e ao 
canto lírico na releitura de cânticos ancestrais.

IvONeTe APAreCIdA Alves
Agbá do Mocambo APNs Nzinga Afrobrasil – Arte 

– Educação – Cultura e do Coletivo Mãos Negras de 
Presidente Prudente (SP); mestre em Educação pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp – Pre-
sidente Prudente; doutoranda da Unicamp no Progra-
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ma de Pós-graduação da Faculdade de Educação; 
membro do DIS – Grupo de Pesquisa Diferenças e 
Subjetividades em Educação. Artista plástica, canto-
ra, atriz, é produtora cultural e curadora especializa-
da em artes populares e artes afro-brasileiras. 

E-mail: ivoneteambiente@gmail.com

jACINTO rOdrIgues dA sIlvA
Bailarino, ator, mestre de capoeira, preparador fí-

sico de teatro, professor e mestre griô por natureza. 
Foi aluno de Raquel Trindade, participou do Grupo 
Liberdade Canto e Dança e do grupo Urugungos, Puí-
tas e Quijengues. Criou o grupo de capoeira Semente 
de Esperança. Faz parte da coordenação do Feco-
nezu (Festival Comunitário Negro Zumbi). Foi funcio-
nário da Unicamp por 42 anos, 22 no Bandejão e 20 
no Departamento de Artes Cênicas, como porteiro e 
professor. Atualmente continua atuando como mestre 
de capoeira e artista.

JOZÉ PRETTU
Militante da Federação de Entidades Afro-brasi-

leiras do Estado de São Paulo (Feabesp/Jornegro) 
desde 1978, realizador do Festival Comunitário Ne-
gro Zumbi e membro da Coordenação do Feconezu 
Organização Quilombola, funcionário do STU. 

E-mail: joze.prettu@gmail.com

leANdrO elIel PereIrA de mOrAes
Pós-doutorando em Educação pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), doutor em Educa-
ção pela Universidade Metodista de Piracicaba (Uni-
mep), mestre em Educação pela Universidade Meto-
dista de Piracicaba (2012), especialista em Economia 
do Trabalho e Sindicalismo pela Universidade Esta-
dual de Campinas (2005), graduado em História pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC, 
1995) e educador popular. Colabora com o Centro 
Cultural Esperança Vermelha (CCEV).

MÃE DANGO – NENGUA DE NKISI 
Mãe Dango é sacerdotisa de candomblé angola 

e responsável pelo Inzo Musambu Hongolomenha, 
“Casa do Arco-Íris”, na cidade de Hortolândia (SP). 
Por meio de diálogos, palestras e conferências com 
a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, 
tem trabalhado e contribuído para o crescimento e 
divulgação das comunidades de matrizes africanas 
de cunho religioso, cultural e social desde a década 
de 1970.

mAgAlI meNdes
Promotora Legal Popular e integrante das organi-

zações: Associação de PLPs Cida da Terra de Cam-
pinas e Região, Feconezu (Festival Comunitário Ne-
gro Zumbi) e Quilombo Urbano OMG (Oziel, Monte 
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Cristo e Gleba B). Cursou História na PUC Campinas 
e se aposentou como funcionária da Unicamp, tendo 
passado pelo Instituto de Ciências Humanas e CIS 
Guanabara. E-mail: magali.mendes2011@gmail.com

mAmeTu Oyá COrAjACy
Também conhecida como Mãe Corajacy, é lideran-

ça religiosa e política na cidade de Campinas, fun-
dadora e organizadora, juntamente com Mãe Dango, 
da Lavagem da Escadaria da Catedral Metropolitana 
de Campinas desde 1985. Atualmente é coordenado-
ra geral e Yalorixá da Associação Cultural, Religio-
sa e Beneficente “Inzo Dia Musambu Kaiango M’boti 
Ofulá”. Já atuou no Conselho de Desenvolvimento 
e Participação da Comunidade Negra de Campinas 
(CDPCN); no Conselho do Orçamento Participativo 
(COP) e no Núcleo da Rede Nacional de Religiões 
Afro-Brasileiras e Saúde, em Campinas. 

MARCIA LUCIA ANACLETO DE SOUZA
Religiosa de matriz africana, Makota e filha de 

santo de Mametu Oyá Corajacy, do “Inzo Dia Musam-
bu Kaiango M’boti Ofulá”. Pedagoga e professora da 
Educação Básica, é também mestre e doutora em 
Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, 
com pesquisa nos temas: educação das relações ét-
nico-raciais, comunidades quilombolas e infâncias. 
Integra os grupos de pesquisa Gepale (FE/Unicamp) 

e Criei (Ufscar Sorocaba, SP).
E-mail: negramarsea@gmail.com

mArIANA semIãO de lImA 
Mariana Semião de Lima é Makota confirmada e 

filha de santo de mãe Dango. Possui graduação em 
Pedagogia pela Faculdade de Educação da Unicamp. 
É doutoranda em Educação, professora de Educação 
Infantil na Rede Municipal de Vinhedo (SP), membro 
do grupo PHALA (Grupo de Pesquisa em Educação, 
Linguagem e Práticas Socioculturais) da Faculdade 
de Educação da Unicamp. 

E-mail: marisemi168@gmail.com

mIleNA de OlIveIrA sANTOs
Possui graduação em Ciências Sociais e mestrado 

em Demografia. É doutoranda no Programa de Pós-
Graduação em Demografia (IFCH/Unicamp). Foi inte-
grante do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp 
de 2016 a 2019 e atualmente faz parte da organiza-
ção do Grupo de Estudos de Raça e Desigualdade na 
Demografia (GERDD). Pesquisa nas áreas de Demo-
grafia e políticas sociais e Demografia e etnias. 

E-mail: santos.milenacs@gmail.com

PEDRO VAZ DO NASCIMENTO ALMEIDA
Possui graduação em Ciências Econômicas pela 

Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG). É mes-
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trando do Programa de Pós-Graduação em Desen-
volvimento Econômico pelo Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi 
integrante da revista científica Leituras de Economia 
Política, do Instituto de Economia da Unicamp. É pes-
quisador nas áreas de desenvolvimento econômico e 
desigualdades raciais no Brasil. 

E-mail: p.vnalmeida@gmail.com

POlIANA sAles esTevAm
Tecnóloga em Design de Moda – Bento Quirino, 

cursando graduação em Artes Visuais (UFRB). Tem 
cursos e experiências em Direção Artística, Iskscape, 
GIMP, como ilustradora, figurinista e artista visual. 
Membro do Coletivo Equipe do Meio do Griô Ninja. 
Principais Trabalhos: figurinista, criação de identi-
dade visual e Direção Artística de Grupos Culturais 
como Urucungos Puítas e Quijengues e do Samba de 
Bumbo Campineiro Nestão Estevam. Produz projetos 
e produções artísticas com o propósito de salvaguar-
dar suas manifestações tradicionais, em destaque o 
samba de bumbo, relacionado questões sobre ma-
nifestações afro-caipiras dentro do campo das artes 
e sua historiografia. Filha de Rosa Líria Pires Sales, 
Alceu José Estevam e do samba de bumbo. 

E-mail: polisalesestevam@gmail.com

sIlvIA mArIA sANTIAgO
Médica sanitarista, professora associada do De-

partamento de Saúde Coletiva, da Faculdade de Ci-
ências Médicas da Unicamp, pesquisadora na área 
de Saúde Coletiva, Saúde da Mulher, com foco em 
populações negligenciadas. Membro do Observatório 
de Direitos Humanos e da Comissão Assessora da 
Diversidade Étnico Racial da Unicamp. Neta de João 
e sobrinha-neta de Vergília. E-mail: sms@unicamp.br

sImONe luCAs gONçAlves de OlI-
veIrA

Bibliotecária e mestra em Ciência da Informação 
pela PUC-Campinas; diretora da Biblioteca da Fa-
culdade de Educação da Unicamp; mediadora das 
coleções na busca da visibilidade das literaturas afro
-brasileiras disponíveis e da formação de acervos 
literários em um diálogo com as pautas em educa-
ção que incluem reflexões sobre as relações raciais. 
E-mail: slgo14@unicamp.br

SOLANO TRINDADE (1908 – 1974)
Nasceu no Recife em 1908 e correu o Brasil e o 

mundo devolvendo ao povo em forma de arte a sua 
cultura de origem. Artivista: poeta, pintor, pensador, 
ator, folclorista, militante do Partido Comunista. No 
movimento negro, organizou o pensamento negro - 
fundando a Frente Negra Pernambucana, o Centro 
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de Cultura Afro-Brasileira e idealizando o I Congresso 
Afro-Brasileiro – e promoveu a estética negra – fun-
dando o Teatro Popular Brasileiro, o grupo Brasiliana 
e atuando na transformação do Embu das Artes. Em 
1944 foi preso por conta do poema “Tem gente com 
fome.” Em 1964, um de seus filhos morreu preso pela 
ditadura militar. Trabalhou como ator em várias peças 
e nos filmes Agulha no palheiro, Mistérios da Ilha de 
Vênus, A hora e a vez de Augusto Matraga e Santo 
milagroso. Foi coprodutor do filme Magia verde. Mor-
reu no Rio de Janeiro em 1969.

sôNIA APAreCIdA fArdIN
É historiadora, mestre em História (IFCH-Uni-

camp, 2001) e doutora em Artes Visuais (IA-Unicamp, 
2016). Foi coordenadora do Museu da Imagem e do 
Som de Campinas (1995-2002), diretora do Departa-
mento de Memória, Patrimônio e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal de Campinas (2002-2004), colaboradora 
do Acervo Thomaz Perina (2007-2010), membro do 
Comitê de Acompanhamento pela Sociedade Civil 
da Comissão de Anistia (2011-2014) e curadora do 
acervo fotográfico do Museu da Imagem e do Som de 
Campinas (2013-2017). Atualmente é pesquisadora 
do Acervo João Zinclar e colaboradora da Casa de 
Cultura Tainã, do Comitê de Salvaguarda da Comu-
nidade Jongo Dito Ribeiro, da Rede de Memória e 
Museologia Social de São Paulo, do Coletivo Sociali-

zando Saberes e do Centro Cultural Esperança Ver-
melha. E-mail: soniafardin@gmail.com

WeNCeslAO mAChAdO de OlIveIrA 
júNIOr

Possui graduação em Geografia e doutorado em 
Educação. É professor (livre-docente) no Departa-
mento de Educação, Conhecimento, Linguagem e 
Arte e pesquisador do Laboratório de Estudos Audio-
visuais OLHO, ambos da Faculdade de Educação da 
Unicamp. Realizou pós-doutorado no Departamento 
de Geografia da Universidade do Minho, Portugal. 
Pesquisa na interface entre imagens, geografias e 
educação. E-mail: wences@unicamp.br

WILSON QUEIROZ
Professor de matemática da Rede Municipal de 

Campinas, membro-fundador do Coneppa – Coletivo 
Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades; 
doutorando em educação pelo Gepec – Grupo de Es-
tudos e Pesquisa em Educação Continuada, da Uni-
camp; editor do Informafricativo – publicação escolar 
que trata da implementação do Ensino de História e 
Cultura Africana e Afro-Brasileira; membro da ABPN 
– Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e 
Negras. E-mail: wilsonq10639@gmail.com







Iconografia





401

Por se tratarem de obras tradicionais africanas, 
datadas entre o século XX e XXI, a maioria delas tem 
seus autores desconhecidos. A curadora concentrou-
se em identificar os povos e países de origem das 
obras, buscando refletir sobre diversidade estética a 
partir dos múltiplos povos e países. Aqui apresenta-
mos as informações adquiridas através do colecio-
nador, conferidas em pesquisas técnicas realizadas 
pela curadora da exposição.

Observação: as obras a seguir fazem parte da 
exposição Ogbon Itan, exibidas no Espaço Galeria 
do SESI, Campinas, 2018 e foram fotografadas por 
Fabiana Ribeiro. Todas as obras pertencem ao acer-
vo do Instituto Cultural Babá Toloji, reconhecido pelo 
antropólogo congolês Dr. Kabengele Munanga como 
o maior espaço em volume e qualidade de obras afri-
canas na América Latina.
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Página 58

Descrição: Máscara 

Gelede em madeira, 

Nigéria. Técnica: 

madeira policromada 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 34

Descrição: Máscara 

de ritual Dan, Costa 

do Marfim. Técnica: 

mista (madeira, tecido 

e metal). Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI 

Campinas, 2018. 

Acervo do Instituto 

Cultural Babá Toloji. 

Dimensões: Altura: 50 

cm - Largura: 50 cm 

Fotografia: Fabiana 

Ribeiro 

Página 35

Descrição: Vista 

frontal da Expografia 

Espaço AKOMA NTO-

SO (autoria Andrea 

Mendes e Samuel 

Persio), com destaque 

para a escultura de 

Oxum - autoria Babá 

Toloji -  Brasil. Expo-

sição Ogbon Itan, Es-

paço Galeria do SESI 

Campinas, 2018. 

Acervo do Instituto 

Cultural Babá Toloji. 

Fotografia: Fabiana 

Ribeiro 

Página 18

Descrição: Oba de 

Benin I, máscara de 

adorno. Autoria Babá 

Toloji, Brasil. Técnica: 

madeira policromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 19

Descrição: Oba de 

Benin II, máscara de 

adorno. Autoria Babá 

Toloji, Brasil. Técnica: 

madeira policromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 
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Página 97

Descrição: Yàwó com 

madeiras. Autoria 

Babá Toloji, Brasil. 

Técnica: madeira 

monocromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 81

Descrição: Iemanjá, 

em madeira, Nigéria. 

Técnica: madeira 

monocromada. Expo-

sição Ogbon Itan, Es-

paço Galeria do SESI 

Campinas, 2018. 

Acervo do Instituto 

Cultural Babá Toloji. 

Dimensões: Altura: 58 

cm - Largura: 35 cm 

Fotografia: Fabiana 

Página 96

Descrição: Yàwó no 

pilão. Autoria Babá 

Toloji, Brasil. Técnica: 

madeira monocroma-

da. Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 59

Descrição: Máscara 

Gelede em madeira, 

Nigéria. Técnica: 

madeira policromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 80

Descrição: Iemanjá, 

em madeira, Nigéria. 

Técnica: madeira 

monocromada. Expo-

sição Ogbon Itan, Es-

paço Galeria do SESI 

Campinas, 2018. 

Acervo do Instituto 

Cultural Babá Toloji. 

Dimensões: Altura: 58 

cm - Largura: 35 cm 

Fotografia: Fabiana 

Ribeiro 
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Página 182

Descrição: Máscara 

Senufo, Costa do 

Marfim. Técnica: 

mista (madeira mono-

cromada e alumínio). 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 150

Descrição: Máscara 

Bamileke, madeira

com miçangas, Repú-

blica dos Camarões. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 151

Descrição: Máscara 

Bamileke, madeira

com miçangas, Repú-

blica dos Camarões. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 112

Descrição: Cabeça de 

Ifé, Nigéria. Técnica: 

fundição em bronze. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 113

Descrição: Máscara  

Baga (ritual masculi-

na), Congo. Técnica: 

madeira monocroma-

da. Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 
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Página 207

Descrição: Máscara 

de dança Yaure, Cos-

ta do Marfim. Técnica: 

madeira policromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 197

Descrição: Yàwó com 

madeiras. Técnica: 

madeira monocroma-

da. Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 206

Descrição: Máscara 

de dança Yaure, Cos-

ta do Marfim. Técnica: 

madeira policromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 183

Descrição: Máscara 

Senufo, Costa do 

Marfim. Técnica: 

mista (madeira mono-

cromada e alumínio). 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 196

Descrição: Vista 

lateral da Expografia 

Espaço AKOMA 

NTOSO (autoria 

Andrea Mendes e 

Samuel Persio), 

com destaque para a 

escultura Yàwó com  

orí baixa - autoria 

Babá Tolojí, Brasil. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 
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Página 256

Descrição: Máscara 

de dança Yaure, Cos-

ta do Marfim. Técnica: 

madeira policromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 244

Descrição: Tambor, 

Nigéria. Técnica: mis-

ta (madeira e couro). 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Dimensões: 

Altura: 58 cm - Largu-

ra: 35 cm Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 245

Descrição: Tambor, 

Nigéria. Técnica: mis-

ta (madeira e couro). 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Dimensões: 

Altura: 58 cm - Largu-

ra: 35 cm Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 222

Descrição: Vista 

lateral da escultura 

AKOMA NTOSO, (au-

toria Andrea Mendes 

e Samuel Persio),     

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 223

Descrição: Vista geral 

para Expografia Es-

paço AKOMA NTOSO 

(autoria Andrea Men-

des e Samuel Persio),  

esculturas  - autoria 

Babá Tolojí -  Brasil.  

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 
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Página 287

Descrição: Máscara 

de adorno, Gabão. 

Técnica: madeira po-

licromada. Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 

Página 273

Descrição: Máscara 

de adorno, República 

dos Camarões. Téc-

nica: mista (madeira, 

fibra vegetal, cobre e 

bronze). Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 

Página 286

Descrição: Máscara 

de adorno, Gabão. 

Técnica: madeira po-

licromada. Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 

Página 257

Descrição: Máscara 

de dança Yaure, Cos-

ta do Marfim. Técnica: 

madeira policromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 272

Descrição: Máscara 

de adorno, República 

dos Camarões. Téc-

nica: mista (madeira, 

fibra vegetal, cobre e 

bronze). Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 
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Página 372

Descrição: Amamen-

tação. Yorubá, Nigé-

ria. Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 330

Descrição: Máscara 

de ritual Dan, Costa 

do Marfim. Técnica: 

mista (madeira, tecido 

e metal). Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 

Página 331

Descrição: Máscara 

de ritual Dan, Costa 

do Marfim. Técnica: 

mista (madeira, tecido 

e metal). Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 

Página 306

Descrição: Máscara 

de adorno, Repúbli-

ca dos Camarões. 

Técnica: madeira po-

licromada. Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 

Página 307

Descrição: Cabeça 

de Orixalá, Nigéria. 

Técnica: fundição em 

bronze. Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 
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Página 412

Descrição: Máscara 

Elmo (Mondeo) em 

madeira, Serra Leoa. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro

Página 385

Descrição: Máscara 

Elmo de dança Yaure, 

Costa do Marfim. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 400

Descrição: Akuaba, 

povo Ashanti Ghana. 

Técnica: madeira 

monocromada. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 

Página 373

Descrição: Máscara 

de ritual Dogon. 

Técnica: madeira po-

licromada. Exposição 

Ogbon Itan, Espaço 

Galeria do SESI Cam-

pinas, 2018. Acervo 

do Instituto Cultural 

Babá Toloji. Fotogra-

fia: Fabiana Ribeiro 

Página 384

Descrição: Másca-

ra de ritual Banto. 

Técnica: madeira 

policromada e palha 

da da costa,  Angola. 

Exposição Ogbon 

Itan, Espaço Galeria 

do SESI Campinas, 

2018. Acervo do 

Instituto Cultural Babá 

Toloji. Fotografia: 

Fabiana Ribeiro 
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1. ADINKRAHENE. Rei dos símbolos Adinkra. Um símbolo de autori-
dade, liderança e carisma.

2. SANKOFA “volte e pegue”. Símbolo de importância de aprender com 
o passado para ressignificar o presente.

3. 3. DWENNIMMEN “chifres de carneiro”. Símbolo de humildade junto 
com força.

4. NEA ONNIM NO SUA A, OHU - “Quem não sabe pode saber apren-
dendo”. Símbolo de conhecimento, educação ao longo da vida.

sOBre A sImBOlOgIA AdINKrA1

Adinkra é o nome de um conjunto de símbolos ideográficos 
dos povos acã, grupo linguístico da África Ocidental que povoa 
a região que hoje abrange parte de Gana e da Costa do Marfim. 
Os símbolos são estampados em tecido, esculpidos em peças 
de ferro usadas para pesar o ouro, talhados em bancos reais e 
em peças de madeira que anunciam a soberania dos reinos. São 
mais de 90 símbolos, cujo significado se transmite nos nomes e 
nos respectivos provérbios. Os ideogramas se baseiam em fi-
guras de animais, plantas, corpos celestiais, o corpo humano, 
objetos feitos pelo ser humano ou formas abstratas. O mesmo 
princípio pode ser grafado de várias formas, pela representação 
do ser ou do objeto e pela estilização gráfica dessa imagem. 
Sankofa, um dos adinkra mais conhecidos, significa a sabedoria 
de aprender com o passado para construir o presente e o futuro. 
Seu símbolo é o pássaro que olha para trás. Essa representação 
ganhou estilização gráfica na forma de dois símbolos que trans-
mitem a ideia expressa no provérbio “nunca é tarde para voltar e 
apanhar aquilo que ficou atrás”.

1. Pesquisa realizada Andrea Mendes, tendo como fonte referencial o livro Adinkra: sabedoria em símbolos 
africanos, com organização de Elisa Larkin Nascimento e Luiz Carlos Gá e o site http://www.adinkra.org.

Trata-se, enfim, de um antigo sistema africano de escrita. A 
importância desse fato é incomensurável, pois a ciência etnocen-
trista europeia negou que a África tivesse história alegando que 
seus povos não criaram sistemas de escrita. Até hoje prevalece 
a noção de uma África de tradição exclusivamente oral, como se 
nela não existisse a tradição escrita. Mas a escrita nasce na Áfri-
ca com os antecessores dos hieróglifos egípcios, e existem inú-
meras escritas africanas anteriores e posteriores à escrita árabe.

Os símbolos adinkra incorporam, preservam e transmitem 
aspectos da história, da filosofia, dos valores e das normas so-
cioculturais dos povos acã, e vêm sendo adotados na diáspora 
como parte da missão de recuperar e valorizar essas antigas 
tradições que compõem o legado ancestral africano.

http://www.adinkra.org
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5. NYANSAPO “nó de sabedoria”. Símbolo de sabedoria, engenhosi-
dade, inteligência e paciência.

6. NSAA um tipo de tecido tecido à mão. Símbolo de excelência, ge-
nuinidade, autenticidade.

7. NKYINKYIM “torcer”. Símbolo de iniciativa, dinamismo e versatili-
dade.

8. AKOMA NTOSO “corações ligados”. Símbolo de compreensão e 
acordo.

9. AKOBEN “chifre corneta”. Símbolo de vigilância e cautela.
10. WAWA ABA “semente da árvore de wawa”. Símbolo de resistência, 

dureza e perseverança.
11. Akofena “Uma espada de guerra”. Símbolo do reconhecimento da 

bravura de feitos heróicos.
12. OKODEE MMOWERE  “as garras da águia”. Símbolo de força, bra-

vura, poder.
13. DUAFE “pente de madeira”. Símbolo de beleza; bondade feminina, 

amor e cuidado.
14. WOFORO DUA PA A “quando você sobe em uma boa árvore”. Sím-

bolo de apoio, cooperação e incentivo.
15. ANANSE NTONTAN “teia de aranha”. Símbolo de sabedoria, criati-

vidade e as complexidades da vida.
16. KWATAKYE ATIKO “estilo de cabelo de um capitão de guerra Asan-

te”. Símbolo de bravura e valor.
17. ESE NE TEKREMA “os dentes e a língua”. Símbolo de amizade e 

interdependência. 
18. SANKOFA “volte e pegue”  símbolo de importância de aprender com 

o passado para ressignificar o presente.
19. MATE MASIE “O que eu ouço, eu mantenho”. Símbolo de sabedoria, 

conhecimento e prudência.
20. NYAME DUA “árvore Sagrada” - altar. Símbolo da presença e pro-

teção de Deus/Orixá.
21. BOA ME NA ME MMOA WO “Ajude-me e deixe-me ajudá-lo. Símbo-

lo de cooperação e interdependência.
22. PEMPAMSIE “costurar com prontidão”. Símbolo de prontidão, fir-

meza, robustez.
23. MPUANNUM “cinco tufos” (de cabelo). Símbolo do ofício sacerdotl, 

lealdade e destreza.
24. FAWOHODIE “independência”. Símbolo de independência, liberda-

de, emancipação.
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