
LETRA AA
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.

MO 

Na trajetória histórica que
esquematizamos nestas páginas, o
quilombismo tem nos fornecido várias
lições. Tentaremos resumi-las num ABC
fundamental que nos ensina que:

 

ABC DO QUILOMBISMO
Abdias Nascimento



LETRA DD
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.

LETRA CC
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.

 

LETRA BB
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.



LETRA EE
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.

LETRA FF
f) Formar os quadros do quilombismo é

tão importante quanto a mobilização e a

organização da comunidade negra.

 

LETRA GG
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.

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).

 



LETRA II
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.

 

LETRA HH
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.

 

LETRA JJ
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.

 



LETRA LL
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.

LETRA KK
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.



LETRA MM
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.

LETRA NN
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.

LETRA ON
o) Obstar o ensinamento e a prática

genocidas do supremacismo branco é

um fator substantivo do quilombismo.



LETRA PP
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).

 

LETRA QQ
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.



LETRA RR
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-

européia 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.



LETRA SS
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.

LETRA TT
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.

LETRA UU
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.



LETRA VV
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.

 

LETRA XX
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?

 



LETRA YY
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.

 

LETRA ZZ
z) Zumbi: fundador do quilombismo.

 

CLIQUE E CONHEÇA A C.U.P Clique ou escaneie 
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'''Vamos fazer um mundo mais do nosso jeito''
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