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Abram as portas para que possamos lutar,
ocupar o nosso espaço e viver em paz
Deveríamos consultar os dicionários. Fornecem
a amplitude correta para cada palavra. Sua posição em frases, orações, textos ou livros. Sexta-feira é o Dia Nacional da Consciência Negra.
Uma homenagem a Zumbi dos Palmares, ícone
da luta contra a escravidão reinante no Brasil por
quase 400 anos. Quero pegar uma palavra da
data. Consciência. O dicionário Houaiss aﬁrma
que consciência é o “sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade
de seu mundo interior”.
Quando você lê tal enunciado a validade é clara. Por quê? O negro no Brasil, a cada dia ou minuto, toma consciência de vários aspectos de sua
vida: a desigualdade de renda, a falta de oportunidades, a luta para adquirir conﬁança dos interlocutores, a batalha para não cair em doenças
relacionadas à saúde mental. São tantos e inúmeros desaﬁos que ﬁca difícil escolher um único
problema.
Escolho um e no qual eu vivo intensamente. Por
mais que as pessoas falem, encaminhem solidariedade, empatia, carinho, amor e outros sentimentos, um lugar sempre esteve reservado para
este que vos escreve na sociedade e para muitos
negros: a solidão.
Minha luta é solitária. De todos as negras e negros. Inglória. Um jardim de derrotas permeado

por ﬂores de triunfos. Todas obtidas na mais absoluta solidão. Não há como pedir ajuda ao amigo branco. Porque ele não tem a dimensão de
sua dor. Não existe uma maneira de juntar forças
com outros negros e negras. Estamos tão exauridos, esgotados, cansados de tanta luta que por
vezes são incapazes de estender a mão. Não
porque não queremos. Mas porque não temos
força. Nossa energia é tragada por pessoas, instituições, partidos, coletivos que têm apenas uma
meta em mente: nos subjugar.
Olho para negros bem sucedidos no jornalismo
e penso: quantas noites essa pessoa (vitoriosa!)
trocou o sono pelo choro por um insulto racial?
Quantas vezes foi preciso engolir um sapo para
dar um passo adiante? E as oportunidades em
que um branco quis assumir o papel de professor
de como ela ou ele deveria se comportar contra o
racismo? A solidão dói. Dilacera a alma. E produz
conforto. Como? Porque você sabe que não será
ferido.
Neste dia 20 de novembro os debates serão intensos. Os depoimentos serão colhidos aos milhões. Eu só peço: parem de nos ferir, machucar,
de destruírem nossas almas e na nossa autoestima. Abram as portas para que possamos lutar,
ocupar o nosso espaço e viver em paz. O Brasil
tem dívida conosco. Já passou da hora dela ser
paga.

