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Magali Mendes - Feminista negra, militante do FECONEZU
(Festival Comunitário Negro Zumbi, Promotora Legal Popular - PLP/Associação de PLPs Cida da Terra de Campinas e
Região, integrante do Quilombo Urbano OMG (Oziel-Monte
Cristo e Gleba B). Graduada em História pela PUC-Campinas
em 1992 e com especialização em História da África e do Negro no Brasil pela UCAM em 2007.
Quais as origens do racismo
estrutural na sociedade e por
que é tão difícil combatê-lo?
Magali Mendes - Pensar o racismo estrutural é se deparar com
a história de um país invadido e
colonizado, que teve como base
a violência contra povos nativos
e, posteriormente, no tráﬁco de
negros e negras vindos do continente africano para o trabalho
escravo. Nesse sentido, pensar
a origem do racismo estrutural é
pensar que a colônia, o império e
a república brasileira alimentaram
e alimentam sua economia, suas
riquezas e privilégios a partir da
usurpação das terras indígenas
e da mão de obra de trabalhadores e trabalhadoras negras. Para
que isso se mantenha até os dias
de hoje, foi necessário que as
instituições e sociedades desses
períodos históricos criassem e
sustentassem mitos e desigualdades pelo viés racial. Quando
entendemos isso, percebemos
o quanto o racismo brasileiro foi
e é bem elaborado, pois envolve
teorias, práticas, signiﬁcações e
ressigniﬁcações. O racismo não
é inocente e nem pessoal. É aplicado essencialmente pelas instituições sociais e direcionadas a
um setor da sociedade para que

ele se mantenha sempre no lugar
de subalternidade e, assim, potencialize o lucro e privilégios de um
outro setor. Por isso, é tão difícil
desconstrui-lo.
Tenho a impressão de ocorre
no Brasil e nos Estado Unidos
a ascensão do racismo, que termina com violência em muitas
vezes. Qual a sua opinião?
O racismo no Brasil e nos EUA
sempre existiu. Embora os dois
países tenham passado pelo período escravização negra, devemos levar em consideração as
peculiariedades de cada um no
que diz respeito à história, lutas,
leis, interesses econômicos, etc.
No entanto, recentemente com o
avanço da direita conservadora no
mundo, a crise do capitalismo e,
no caso brasileiro as lutas sociais
e o aumento da escolarização da
população negra, as tensões aumentaram. O Estado infelizmente
protege historicamente os setores
que detém o capital. Nesse sentido, o que temos acompanhado
nos EUA é a violência policial na
defesa dos privilégios dos brancos
daquele país e, no Brasil, o Estado promovendo de várias formas
o extermínio da juventude negra
que, apesar do pouco acesso aos

bens sociais tem manifestado fortemente o desejo de alterar suas
condições de vida.
Nestes tempos, o racismo
vem ancorado em argumentos
que tentam minimizá-lo, como
a ideia de vitimização. Isso se
deve a quê?
Uma sociedade racista, como eu
já apontei, sobrevive de teorias e
práticas; ela não é inocente. Inocente, talvez, sejam alguns setores que reproduzem, mas não se
beneﬁciam do racismo. Acredito
que, colocar o racismo no campo
da “vitimização”, seja individualizar o problema, para barrar a organização coletiva e também para
que não se assuma o racismo
como um problema social e não
apenas das vítimas de racismo.
Como analisa o racismo no
Brasil? Todo mundo sabe que
existe, mas ninguém acha que
é racista.
Bom, eu acredito que o racismo é
um problema social, uma questão
tão séria que tem impedido o desenvolvimento das potencialidades humanas, técnicas e políticas
desse país. Acredito também que
os movimentos negros brasileiros
levantaram isso com tanta eﬁciên-
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cia que é impossível hoje negar
a existência do racismo em todo
território. Existem leis e até um
Estatuto da Igualdade Racial. Na
minha visão, quando negam o racismo, os brancos brasileiros fazem isso para se humanizar. Mas,
na verdade, se assumissem seus
preconceitos e tentassem eliminá
-los, fariam essa humanização de
maneira mais eﬁciente.
Por exemplo, a ideia do 13 de
maio sempre mostra apenas a
princesa Isabel, como se não tivesse havido uma luta do povo
afro, ou seja, uma visão apenas
da oligarquia e da classe média
branca. Isso está mudando?
Romantizar a “abolição da escravatura” foi uma maneira quase
eﬁciente de manter o controle da
população brasileira. Acredito que
esse mito foi progressivamente
destruído para população negra.
No entanto, para parcela da população branca ainda é cômodo
insistir na imagem de uma mulher
branca redentora, podendo ser
comparado ao imaginário que se
construiu da “Virgem Maria”.
Já a Consciência Negra é uma
data que lembra a história de
Zumbi dos Palmares, ligada à
resistência. Qual a importância
dela para a história do povo negro?
O Dia da Consciência Negra, e a
propagação nacional da imagem
de Zumbi dos Palmares, sem dúvidas foi fruto da organização e luta
coletiva dos Movimentos Negros
e, penso que, num país de maioria
negra, essa é uma data necessária para pautar nossa realidade e

nossas necessidades. Mais veja,
quando falamos em Zumbi, em
Palmares, em Consciência Negra,
nos remete também a pensar em
território, modo de vida, estar juntos, recuperar valores que o capitalismo sufocou. Enﬁm, é muito
mais do que aparenta ser. (risos)
Você já foi vítima de racismo?
Se sim, como foi e qual idade
tinha?
Se pensarmos em termos de racismo estrutural, eu e a maioria da
população negra brasileira já fomos e somos vítimas de racismo.
Basta veriﬁcar onde nascemos,
em que condições vivemos, onde
estudamos, que tipo de saúde e
educação pública acessamos, diferenças salariais, enﬁm...
Como lidou com essa terrível
situação?
Aprendi com meus pais que o racismo é uma forma de violência e,
nesse país, só existem duas formas de lidar com o racismo: ou
você reaje ou você aceita. Também aprendi que, em quaisquer
das duas situações, não devemos
paralisar nossas vidas.
Para você, existe alguma relação do racismo com a escravidão dos africanos? Já emendo
com outra pergunta: nessa época, os quilombos se revoltavam
e agora o que acha que pode
ser feito como resistência?
O racismo não é algo exclusivo contra negros. Mas, no Brasil,
quem majoritariamente sofre racismo são os descendentes de
africanos escravizados. Acredito
que aqui essa relação é direta e

nos afeta diariamente. Historicamente, reagimos, lutamos, criamos e nos reinventamos. Os Quilombos exempliﬁcam um modo de
ser e estar no mundo que nossos
antepassados viveram, mas o cotidiano criativo e de resistência nas
quebradas, nas favelas e nas periferias também nos demonstram
que existem outras possibilidades
de viver para além da sociedade
de consumo que o sistema capitalista nos impõe.
Como você avalia o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, sendo um negro,
chamar o movimento negro de
“escória maldita”? Lógico que
a população negra não é homogênea, como qualquer população. Há pensamentos diferentes, mas por que há pessoas
que negam a história de suas
gerações?
A primeira coisa que Sérgio Camargo demonstra é a diversidade
humana da população negra brasileira que, como qualquer outra,
tem diferenças de entendimento e
de perspectiva. A outra coisa que
- talvez seja a mais importante
para mim - é que faz parte de um
governo da direita escrota. Desse
ponto de vista, penso que esse
homem, assim como os demais
representantes, só reﬂetem a política do governo atual. Se está nesse posto é porque é igual. Acredito
que não adianta fazer campanha
contra ele, pois, no limite, se ele
sair, virá outro igual ou pior. Temos
que fazer campanha contra o governo atual, que é explicitamente
racista, machista, LGBTfóbico e
miliciano.

