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Memória: a antigüidade do saber negro-africano 

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 inicia 

com o tráfico escravo e nem nos primórdios da escravidão dos africanos, no século 

XV. Em nosso país, a elite dominante sempre desenvolveu esforços para evitar ou 

impedir que o negro, após a chamada abolição, pudesse assumir suas raízes étnicas, 

históricas e culturais, desta forma seccionando-o do seu tronco familial africano. A 

não ser em função do recente 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 imigração maciça de europeus ocorreu daí a mais 

alguns 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 

educativo 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 outros 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 competência de alguns africanos, a um tempo 

estudiosos, pesquisadores, cientistas, filósofos, e criadores de literatura e arte, pessoas 

do continente africano e da diáspora africana. Cheikh Anta Diop, do Senegal; 

Chancellor Williams, dos Estados Unidos; Ivan Van Sertima e George M. James, da 

Guiana; Yosef Ben-Jochannam, da Etiópia; Theophile Obenga, do Congo-Brazzaville; 
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Wole Soyinka e Wande Abimbola, da Nigéria, figuram entre os muitos que estão 

ativos, produzindo obras fundamentais para a África contemporânea e futura. Em 

campos diferentes, e sob perspectivas 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 nesse esforço de 

reconstrução de um passado ao qual todos os afro-brasileiros estão ligados. Ter um 

passado é ter uma conseqüente responsabilidade nos destinos e no futuro da nação 

negro-africana, mesmo enquanto preservando a nossa condição de edificadores deste 

país e de cidadãos genuínos do Brasil. 

A obra fundamental de Cheikh Anta Diop, principalmente seu livro The 

African Origin of Civilization (versão em inglês de seleções de Nations Nègres et 

Culture e Antériorité des Civilisations Nègres, originalmente publicados em francês), 

apresenta uma confrontação radical e um desafio irrespondível à arrogância 

intelectual, desonestidade científica e carência ética do mundo acadêmico ocidental ao 

tratar os povos, civilizações e culturas produzidas pela África. Utilizando-se dos 

recursos científicos euro-ocidentais – Diop é químico, diretor do laboratório de 

radiocarbono do IFAN, em Dacar, além de egiptólogo, historiador e lingüista – este 

sábio está reconstruindo a significação e os valores da antigas culturas e civilizações 

erigidas pelos negro-africanos, as quais por longo tempo têm permanecido 

obnubiladas pelas manipulações, mentiras, distorções e roubos. São os bens de cultura 

e civilização 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): 

 

O fruto moral da sua civilização está para ser contado entre os bens do 

mundo negro. Ao invés de se apresentar à história como um devedor 

insolvente, este mundo negro é o próprio iniciador da civilização "ocidental" 

ostentada hoje diante dos nossos olhos. Matemática 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 egípcias. Só temos que meditar sobre Osíris, o deus-

redentor, 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 sempre 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 publicação de A mentalidade primitiva de Lévy-Bruhl, a África negra 

muçulmana comentava a lógica formal de Aristóteles (que ele plagiou do Egito negro) 

e demonstrava-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 europeia 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 necessidade 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 egiptólogos, 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 procederam os egiptólogos? Como 

negar a realidade egípcia, essencialmente negra, a qual não apresentava contradições 

científicas realmente confiáveis ou válidas? Não possuindo argumentos ou razões para 

refutar a verdade, exposta pelos antigos que viram o Egito de perto, alguns 

egiptólogos preferiram guardar silêncio sobre a questão; outros, mais obsessivos em 

seu irracionalismo, 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 "progressismo" brasileiro, o racista 

Monteiro Lobato, quando acusa o negro-africano de haver provocado graves 

problemas para o Brasil com a miscigenação, a tão celebrada mistura de sangues 

negro e branco... Mas voltemos aos egiptologistas: eles prosseguiram obstinadamente 

o vão esforço de provar "cientificamente" 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 puramente 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 continente, 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 

contribuíram para a edificação da civilização egípcia, entre os quais Diop enumera 

estes: resultado de acidente geográfico que condicionou o desenvolvimento político-

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 nasceu 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 memória 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 que tais relações foram tão íntimas a ponto de 

se poder "considerar como um fato histórico a possessão conjunta do mesmo habitat 

primitivo pelos iorubás e egípcios". Diop levanta a hipótese de que a latinização de 

Horus, filhos de Osíris e Ísis, resultou no apelativo Orixá. Seguindo essa pista de 

estudo comparativo, 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, lugares, nomes de pessoas, objetos, práticas, e assim por diante (Diop, 

1974: 184; Lucas, 1948: 18). 

 Meu objetivo aqui é o de apenas chamar a atenção para esta significativa 

dimensão da antigüidade 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 crítica 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 negro 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 inaugurais 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 Brasil. 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 complementam o quadro democrático nacional. 

Estes têm mantido a exclusividade do poder, do bem-estar e da renda nacional. 

 Desta realidade é que nasce a necessidade urgente ao negro de defender sua 

sobrevivência e de assegurar a sua existência de ser. Os quilombos resultaram dessa 

exigência vital dos africanos escravizados, no esforço de resgatar sua liberdade e 

dignidade através da fuga ao cativeiro e da organização de uma sociedade livre. A 

multiplicação dos quilombos fez deles um autêntico movimento amplo e permanente. 

Aparentemente um acidente esporádico no começo, rapidamente se transformou de 

uma improvisação de emergência em metódica e constante vivência dos descendentes 

de africanos que se recusavam à submissão, à exploração e à violência do sistema 

escravista. O quilombismo 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, freqüentemente com ostensivas finalidades 

religiosas (católicas), recreativas, beneficentes, esportivas, culturais ou de auxílio 

mútuo. Não importam as aparências 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. Objetivamente, 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 própria história. A este complexo de significações, a esta praxis afro-

brasileira, eu denomino de quilombismo. 

 A constatação fácil do enorme número de organizações 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 vivência 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 heróica, 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 consistente, permeando todos os 

níveis da vida negra e os mais recônditos meandros e/ou refolhos da personalidade 

afro-brasileira. Um ideal forte e denso que via de regra permanece reprimido pelas 

estruturas dominantes, outras vezes é sublimado através dos vários mecanismos de 

defesa fornecidos pelo inconsciente individual ou coletivo.  

 

 Quilombismo: um conceito científico histórico-social 

 Um instrumento conceitual operativo se coloca na pauta das necessidades 

imediatas da gente negra brasileira. O qual não deve e não pode ser fruto de uma 

maquinação cerebral arbitrária, falsa e abstrata. Nem tampouco um elenco de 

princípios importados, elaborados a partir de contextos e de realidades diferentes. A 

cristalização dos nossos conceitos, definições ou princípios deve exprimir a vivência 

de cultura e de praxis da coletividade negra. Incorporar nossa integridade de ser total, 

em nosso tempo histórico, enriquecendo e aumentando 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 

conforme a perspectiva exclusiva 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, convivência, comunhão existencial. Repetimos que a sociedade 

quilombola representa uma etapa no progresso humano e sócio-político em termos de 

igualitarismo econômico. Os precedentes históricos conhecidos confirmam esta 

colocação. Como sistema econômico o quilombismo tem sido a adequação ao meio 

brasileiro do comunitarismo ou ujamaaísmo da tradição africana. Em tal sistema as 

relações de produção diferem basicamente daquelas prevalecentes na economia 

espoliativa 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 desfruta como um 

direito e uma obrigação social. Liberto da exploração e do jugo embrutecedor da 

produção tecno-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 afirmação da sua verdade. Um 

método de análise, compreensão e definição de uma experiência concreta, o 

quilombismo expressa a ciência do sangue escravo, do suor que este derramou 

enquanto pés e mãos edificadores da economia deste país. Um futuro de melhor 

qualidade para a população afro-brasileira só poderá ocorrer pelo esforço enérgico de 

organização e mobilização 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 elaborada 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 conhecimento 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 equívocos inevitáveis em nossa busca de racionalidade do nosso 

sistema de valores, em nosso esforço de autodefinição 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 marcas ígneas da verdade definitiva. Agora devolvemos ao obstinado segmento 

"branco" da sociedade brasileira as suas mentiras, a sua ideologia de supremacismo 

europeu, a lavagem cerebral que pretendia tirar a nossa humanidade, a nossa 

identidade, a nossa dignidade, a nossa liberdade. Proclamando a falência da 

colonização mental eurocentrista, celebramos o advento da libertação quilombista. 

 Assegurar a condição humana do povo afro-brasileiro, há tantos séculos 

tratado e definido de forma humilhante e opressiva, é o fundamento ético do 

quilombismo. 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. 

 

ABC do quilombismo 

 Na trajetória histórica que esquematizamos nestas páginas, o quilombismo tem 

nos fornecido várias lições. Tentaremos resumi-las num ABC fundamental que nos 

ensina que: 

a) 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 desrespeito brutal da polícia às famílias 

negras. Toda a sorte de arbitrariedade policial se acha fixada nas batidas que ela faz 



rotineiramente para manter aterrorizada 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 autodefenderem ou 

de proteger sua família e os membros de sua respectiva comunidade. Trata-se de um 

estado de humilhação permanente. 

b) Banto   denomina-se  um  povo   ao  qual  pertenceram  os  primeiros  

africanos escravizados que vieram para o Brasil de países que hoje se chamam 

Angola, Congo, Zaire, Moçambique e outros. Foram os bantos os primeiros 

quilombolas a enfrentar em terras brasileiras o poder militar do branco escravizador. 

c) 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. 

d) Devemos  ampliar sempre  a nossa frente  de luta,  tendo em vista: 1)  

os objetivos mais distantes da transformação radical das estruturas sócio-econômicas 

e culturais da sociedade brasileira; 2) os interesses 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. 

e) Ewe ou gêge, povo  africano  de  Gana,  Togo  e  Daomé  (Benin); milhões 

de ewes foram escravizados no Brasil. Eles são parte do nosso povo e da nossa cultura 

afro-brasileira. 

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). 

f) Formar os  quadros  do   quilombismo  é    tão   importante   quanto  a 

mobilização e a organização da comunidade negra. 

g) 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. 

h) Humilhados  que  fomos  e  somos  todos  os  negro-africanos,  com todos 

devemos manter íntimo contato. Também com organizações africanas independentes, 

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 receber apoio em casos de repressão. Nunca esquecer 

que sempre estivemos sob a violência da oligarquia latifundiária, industrial-financeira 

ou militar. 

i) Infalível  como um fenômeno da natureza será a perseguição  do poder 

branco ao quilombismo. Está na lógica inflexível do racismo brasileiro jamais 

permitir qualquer movimento libertário dos negros majoritários. Nossa existência 

física é uma realidade que jamais pôde ser obliterada, nem mesmo pelo Instituto 

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 

exclusão do voto ao analfabeto significa na prática a exclusão da população negra do 

processo político do país. 

j) Jamais  as  organizações  políticas dos afro-brasileiros deverão permitir o 

acesso aos brancos não-quilombistas a posições com autoridade para obstruir a ação 

ou influenciar as tomadas de posição teóricas e práticas em face da luta. 

k) Kimbundo,  língua  do  povo banto, veio para o Brasil com os escravos 

procedentes da África meridional. Essa língua exerceu notável influência sobre o 

português falado neste país. 

l) Livrar  o  Brasil  da  industrialização  artificial, tipo "milagre econômico", 

está nas metas do quilombismo. Neste esquema de industrialização, o negro é 

explorado a um tempo pelo capitalista industrial e pela classe trabalhadora 

classificada ou "qualificada". Como trabalhador "desqualificado" ou sem classe, ele é 

duplamente vítima: da raça (branca) e da classe (trabalhadora "qualificada" e/ou 

burguesia de qualquer raça). O quilombismo advoga para o Brasil um conhecimento 

científico e técnico que possibilite a genuína industrialização que represente um novo 

avanço de autonomia nacional. O quilombismo não aceita que se entregue a nossa 

reserva mineral e a nossa economia às corporações 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 pertence a ele e a todo o povo brasileiro que a produz. 

m) Mancha  branca   é  o   que  significa  a  imposição  miscigenadora do 

branco, implícita na ideologia do branqueamento, na política  imigratória, no mito da 

"democracia racial". Tudo não passa de racionalização do supremacismo branco e do 

estupro histórico e atual que se pratica contra a mulher negra. 

n) Nada    de   mais   confusões:  se   no   Brasil   efetivamente houvesse 

igualdade de tratamento, de oportunidades, de respeito, de poder político e 

econômico; se o encontro entre pessoas de raças diferentes ocorresse espontâneo e 

livre da pressão do poder e prestígio sócio-econômico do branco; se não houvesse 

outros condicionamentos repressivos de caráter moral, estético e cultural, a 

miscigenação seria um acontecimento positivo, capaz de enriquecer o brasileiro, a 

sociedade, a cultura e a humanidade das pessoas. 

o) Obstar o ensinamento e a prática genocidas do supremacismo branco é um 

fator substantivo do quilombismo. 

p) Poder quilombista quer dizer: a Raça Negra no Poder. Os descendentes de 

africanos somam a maioria 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). 

q) Quebrar  a  eficácia  de certos  slogans  que  atravessam 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 negro constituem uma ideologia que vem desde o mundo 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. 

r) Raça:  acreditamos  que todos os seres humanos pertencem à mesma 

espécie. Para o quilombismo, raça significa um grupo humano que possui, 

relativamente, idênticas características somáticas, resultantes de um complexo de 



fatores históricos e ambientais. 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 genética, 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 concebida tanto no aspecto biológico, como na dimensão psico-sócio-

cultural. Esta é a dimensão usualmente negligenciada ou omitida nas definições 

tradicionais do racismo. A elaboração teórico-científica produzida pela cultura 

branco-europeia justificando a escravização e a inferiorização dos povos africanos 

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 

juntam outras, como a contradição de classes e de sexo. 

s) Swahili  é    uma   língua   de  origem  banta,  influenciada  por  outros 

idiomas, especialmente o árabe. Atualmente, o swahili 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-brasileiros necessitam aprendê-la com urgência. 

 Slogan do poder público e da sociedade dominante, no Brasil, condenando 

reiterada e indignadamente o racismo, se tornou um recurso eficaz encobrindo a 

operação racista e discriminatória sistemática, 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. 

t) Todo negro ou mulato (afro-brasileiro) que aceita a "democracia racial" 

como uma realidade, e a miscigenação na forma vigente como positiva, está traindo a 

si mesmo, e se considerando um ser inferior. 

u) Unanimidade  é   algo   impossível   no  campo  social  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 quilombista rumo ao 

objetivo final: a ascensão do povo afro-brasileiro ao Poder. 

v) Vênia  é o  que  não  precisamos  pedir  às   classes  dominantes para 

reconquistarmos os frutos do trabalho realizado pelos nossos ancestrais africanos no 

Brasil. Nem devemos aceitar ou assumir certas definições, "científicas" ou não, que 

pretendem situar o comunalismo africano e o ujamaaísmo como simples formas 

arcaicas de organização econômica e/ou social. Esta é outra arrogância de fundo 

eurocentrista que implicitamente nega às instituições nascidas na realidade histórica 

da África a capacidade intrínseca de desenvolvimento autônomo relativo. 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, exclusivamente quietistas e imobilizadas. Tal visão petrificada 

da África e de suas culturas é uma ficção puramente cerebral. O quilombismo 

pretende resgatar dessa 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. 



x) Xingar  não basta.  Precisamos  é de mobilização e de organização da gente 

negra, e de uma luta enérgica, sem pausa e sem descanso, contra as destituições 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? 

y) Yorubás (Nagô) somos  também  em  nossa africanidade brasileira. Os 

iorubás são parte integrante do nosso povo, da nossa cultura, da nossa religião, da 

nossa luta e do nosso futuro. 

z) Zumbi: fundador do quilombismo. 

 

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 compreendido no 

tocante a sexo, sociedade, religião, política, justiça, educação, cultura, condição racial, 

situação econômica, enfim, todas as expressões da vida em sociedade. O mesmo 

igualitarismo se aplica a todos os níveis do Poder e de instituições públicas e privadas. 

3. A finalidade básica do Estado Nacional Quilombista 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 propriedade 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 

sociedade. Os trabalhadores rurais ou camponeses trabalham 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 riqueza 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 comunidade afro-brasileira. Por isso, ela constitui a preocupação 

urgente e prioritária do quilombismo. Atendimento pré-natal, amparo à maternidade, 

creches, alimentação adequada, moradia higiênica e humana, são alguns dos itens 

relacionados à criança negra que figuram no programa de ação do movimento 

quilombista. 

 7. A educação e o ensino em todos os graus – elementar, médio e superior – 

serão completamente gratuitos e abertos sem distinção a todos os membros da 

sociedade quilombista. A história da África, das culturas, das civilizações e das artes 

africanas terão um lugar eminente nos currículos escolares. Criar uma Universidade 

Afro-Brasileira é uma necessidade dentro do programa quilombista. 

 8. Visando o quilombismo a fundação de uma sociedade criativa, ele procurará 

estimular todas as potencialidades 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 respeito e 

de garantias de culto. 

 10. O Estado quilombista proíbe a existência de um aparato burocrático estatal 

que perturbe ou interfira com a mobilidade vertical das classes trabalhadoras e 

marginalizadas em relação direta com os dirigentes. Na relação dialética dos membros 

da sociedade com as suas instituições repousa o sentido progressista e dinâmico do 

quilombismo. 

 11. A revolução quilombista é fundamentalmente anti-racista, anticapitalista, 

antilatifundiária, antiimperialista e antineocolonialista. 

 12. Em todos os órgãos do Poder do Estado Quilombista – Legislativo, 

Executivo e Judiciário – a metade 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 geral, por meios não-violentos e democráticos, uma via possível. 

 14. É matéria urgente para o quilombismo a organização de uma instituição 

econômico-financeira em moldes cooperativos, capaz de assegurar a manutenção 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 

melhoramento ambiental que possam assegurar uma vida 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 Internacional para a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela Assembléia Geral das Nações 

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, colaborando 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 necessidade do negro de recuperar a sua 

memória. Durante esta Semana serão focalizados e iluminados os sucessos 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 comunidade 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 clara 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 comemorativos uma constante pesquisa, 

crítica e reflexão sobre o passado e o presente das condições de vida da população de 

origem africana no Brasil. Isto contribuirá para ampliar e fortalecer o quilombismo em 

sua filosofia, teoria e prática de libertação. A Semana implica também um estímulo às 

organizações negras existentes, sem discriminar nenhuma delas por causa 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 melhoria da situação da família afro-brasileira. 

Portanto, se inserem na mesma perspectiva quilombista ampla que estamos tentando 

sistematizar. 

Basicamente, esta "Semana da Memória" está sendo concebida como uma 

ferramenta operativa no campo da ação (mobilização e organização), combinada ao 

setor da especulação, da teoria, da formulação de princípios, das análises, definições e 

outras ponderações. Enfim, a Semana deve ser um exercício de emancipação e nunca 

uma comemoração convencional, estática e retórica, que proponha unicamente a 

evocação de fatos, datas e nomes do passado. Estudar e lembrar os feitos dos 

antepassados deve constituir um acontecimento inspirador que estimule a ação 

transformadora do presente. Rumo ao futuro, ou seja, o oposto da contemplação 

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 dos 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 antiguidade, o Egito, a Etiópia, o 

Sudão. Os impérios mais recentes: Songai, Asante, Iorubá, e outros. Nesta celebração 

se incluem referências às formas de organização africana da família (matriarcado), 

sociedade, 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 portuguesas 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 caminhadas através 

das florestas até à costa atlântica. A enorme taxa de mortalidade durante o trajeto. Os 

barracões e depósitos na costa. O batismo compulsório. 

Dia 16 (3º dia): O embarque dos africanos nos tumbeiros: os horrores a bordo: 

fome, sede, epidemias, 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 

brasileiros de desembarque. 

 

Dia 17 (4º dia): Os mercados de escravos; maneira como as "peças" eram 

oferecidas ao público comprador, e os brancos examinavam os africanos como se 

fossem animais. As vendas e as compras atendendo os  pontos focais de concentração 

econômica: produção do açúcar, do algodão, da mineração, do café, do cacau, do 

gado, do fumo, e assim por diante. 

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 persistência 

das danças, cantos, instrumentos musicais e folguedos trazidos da África pelos 



escravos. As religiões africanas e as línguas faladas pelos escravos. 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 

Negro, União dos Homens de Cor, Associação Cultural dos Negros, Floresta Aurora, 

e todas as outras organizações negras que existiram e existem. 

Dia 20 (7º dia): O Dia da Consciência Negra deve resumir tudo aquilo que 

tiver ocorrido nos dias anteriores. 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 determinação libertária do 

povo negro-africano escravizado, é o fundador, na prática, do conceito científico 

histórico-cultural do quilombismo. Quilombismo continuado 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 Balaiada, o Dragão do Mar, 

Karocango, João Cândido, e os milhões de quilombolas assassinados em todas as 

partes do nosso território onde houve o infame cativeiro. Na celebração de 

encerramento da Semana da Memória Negra deve-se dar todo o destaque aos 

programas e projetos das entidades e da comunidade, tendo em vista um futuro 

melhor para os afro-brasileiros. O último evento da Semana deve, de preferência, 

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 retórica acadêmica e ideológica incapaz de 

apresentar conteúdos ou propostas úteis. 

 

Axé, Zumbi! 
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