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Neste ano de 2022, é com grande satisfação que vemos a universidade

mobilizada para o Novembro Negro, ou Unicamp Afro, ou o mês da

Consciência Negra e a reverência a Zumbi dos Palmares. São múltiplas as

iniciativas  e  os  eventos  previstos  para  este  mês,  desde  feiras  culturais  a

reflexões teóricas, com mesas, conversas, oficinas, seminários, exposições,

manifestações artísticas. Participam órgãos como o GGBS, o Sindicatos dos

Trabalhadores  da  Unicamp,  Coletivos Negros, enfim,  toda  a  comunidade

acadêmica. Uma programação variada para celebrar a negritude e refletir sobre

ela.

A Diretoria Executiva de Direitos Humanos, em associação com a

ADUNICAMP,  também se mobilizou para oferecer à comunidade uma

programação que trouxesse a arte e o pensamento filosófico para reflexões

sobre  o  mundo  em  que  vivemos.  Seria  possível  um  mundo  de  relações

diferentes? Esta não seria  uma tarefa das universidades,  pensar e tentar o

diferente?

Tudo começou em abril de 2022, quando, em conversa com meu colega e

amigo  antropólogo Omar Ribeiro Tomaz, do IFCH, contei-lhe sobre minha

intenção de  buscar  nas  manifestações  artísticas  a  reflexão  sobre  novas

possibilidades de relações. Há algum tempo, ele desejava fazer uma mostra de

filmes do cineasta  haitiano Raoul  Peck na universidade,  sendo o  professor

Omar um especialista na história e cultura haitianas. Concordei na hora, e ele

foi atrás dos contatos.

Uma curiosidade: conheci o professor Omar no Haiti. Estávamos lá no início de

2010, logo após o terremoto. Eu, convocada pelo Ministério da Saúde brasileiro

por  minha  experiência  anterior  no  país,  e  o  professor  Omar,  por  sua

experiência  no  sistema  de  ensino  haitiano.  Ele  e  seus  colegas  fizeram,  à

época, o mais detalhado inventário sobre a destruição das escolas do Haiti,

especialmente as de ensino superior, e, a partir de então, trouxeram muitos

estudantes para finalizarem seus estudos no Brasil, fugindo da terra arrasada

que  se  tornou  a  região do Porto Príncipe. Anos depois, aqui estamos, a

aproveitar a oportunidade do trabalho conjunto.

A  outra  ideia  que  colocamos  em curso  foi  a  de  trazer  o  professor Achille



Mbembe, historiador e filósofo camaronês, de  modo  a  termos os  dois

pensadores  ao  mesmo  tempo  na  universidade  para  partilharem  conosco

discussões que fariam a partir da obra de Raoul Peck. Ainda, porque nosso

país, carente de reconstrução que está, especialmente nas áreas da cultura,

saúde, humanidades, exigia que colocássemos o valor das vidas, todas elas,

no  centro  desse  projeto.  Pareceu-nos  uma  oportunidade  a  não  ser

desperdiçada.

Assim, nos juntamos às outras iniciativas para celebrarmos as vidas negras,

lembrar e lembrar e lembrar que elas importam, contando com a presença da

nossa comunidade e das externas que se interessam pelo tema para aproveitar

amplamente a variedade que se pode apresentar.

Em parceria com a Adunicamp, as atividades ocorrem a partir do dia 19/11.

Além dos convidados internacionais, teremos: uma visita guiada que irá passar

por oito lugares de identidade da memória e resistência negras localizados no

centro  de Campinas;  a  exposição de patuás de palavras  do  artista  Fausto

Antônio; o lançamento do livro “Mulheres Negras Sim”, de Sandra Cassimiro; a

encenação do monólogo “Arthur Bispo do Rosário, O Rei”, com o ator Roberto

Boni;  a  mesa  “O  Futuro  do  Brasil:  diálogos  transdiciplinares”;  a  roda  de

conversa  com  o  tema  “a  sociedade  inteira  precisa se mobilizar diante do

racismo e do preconceito!”, com Thais Cremasco. Para encerrar a semana,

será apresentado o show com a Banda dos Homens de Cor e a abertura da

exposição fotográfica do professor Fernando Tacca (IA/Unicamp).

Apresento, a seguir, esses visitantes, que vêm patrocinados pela Universidade

Estadual de Campinas (Unicamp), pelo Ministério Público do Trabalho de São

Paulo da XV Região e pela Adunicamp. 

O professor Achille Mbembe, nascido em Camarões e atualmente baseado em

Joanesburgo, África do Sul, é um dos principais pensadores do nosso tempo,

especialmente  da  teoria  política.  É  historiador,  tendo  feito  doutorado  na

Université  Paris  1 Panthéon-Sorbonne, França. Leciona na Universidade de

Columbia, em Nova Iorque – EUA, é pesquisador de outros importantes centros

acadêmicos  pelo  mundo  e  autor  de  vasta  obra  sobre  filosofia  e  política

contemporânea.  Um  dos  seus  livros  de  grande  sucesso  no  Brasil,  muito

utilizado em universidades brasileiras, é “Crítica à Razão Negra”. Mbembe é um

pensador sensível que  dialoga  profundamente  com  a  tragédia  social,

econômica e humana vivida pelos povos precarizados, imposta pelo modelo



econômico em curso no mundo globalizado. Outras de suas produções mais

recentes  que  dialogam com essa  violência  são  os livros traduzidos para o

português “Necropolítica” e “Brutalismo”. Especialmente  no  contexto da

pandemia de covid-19,  essas  políticas  ficaram  claras em  países que

negligenciaram o combate à doença, negando evidências científicas  e

confundindo a população,  e  que não foram eficazes na disponibilização da

vacina.  O resultado dessa política da incompetência, dirigida especialmente

aos mais pobres, foi a alta mortalidade, como no Brasil, que tem a taxa relativa

de mortes mais alta do mundo. Estar com o professor Achille em diálogo franco

e entre colegas de diferentes universidades brasileiras  pode  nos ajudar a

formularmos novas estratégias para recuperação do tecido social brasileiro, tão

esgarçado nos últimos anos. Dessa forma, poderemos também discutir como

recuperar o valor das vidas preciosas que orbitam a periferia do sistema, para

que sejam merecedoras da atenção das políticas públicas cidadãs.

Teremos, ainda, a mostra de filmes do consagrado diretor haitiano Raoul Peck,

um dos nomes fundamentais do cinema contemporâneo – no documentário, na

ficção e em séries televisivas. Peck lida criativa e criticamente com temas afro-

diaspóricos, o que o torna um realizador com estilo contundente, que aborda a

política através da arte. Ele mesmo um refugiado, fugiu com sua família de seu

país nos anos sangrentos da ditadura dos Duvalier para o Congo, na África.

Depois,  foi  com a família  para  a  França  e  migrou para  a  Alemanha,  onde

estudou cinema. Hoje é presidente da prestigiosa escola de cinema francesa

Fémis.

Seus filmes são engajados, como os dois sobre a vida de Patrice Lumumba

(“Lumumba, a morte do profeta”, 1992; e “Lubumba”, 2000) e os longas-

metragens a serem exibidos  na  Unicamp, “Fatal Assistance” (Assistance

Mortelle, 2013), “Eu Não Sou Seu Negro” (2017), “Jovem Marx” (2017), além

da série televisiva “Exterminate All  The Brutes”  (2021),  dentre outros títulos

instigantes desse cineasta necessário e contundente.

Um  dos  pontos  mais  interessantes  da  visita  desses  dois  pensadores  é  o

diálogo proposto, a partir das obras de Raoul Peck, à luz do pensamento de

Achille  Mbembe.  Trata-se  de  uma  oportunidade  para  a  reflexão  sobre  os

tempos que estamos vivendo.

Com  o  avanço  da  política  de  cotas  étnico-raciais  na  Unicamp,  é  nítida  a



mudança que se inicia na composição da comunidade acadêmica, hoje bem

mais  representativa. Este  avanço certamente  é  importante,  mas ainda  está

longe de representar um pensamento geral, um desejo coletivo. A universidade

aprimorou  muito  suas  políticas  de  permanência,  porém,  hoje  as

compreendemos  como  recursos  necessários  à  permanência  física  na

universidade, mas há necessidade de se avançar na permanência emocional,

cultural, comunitária e política desses estudantes. Ainda há muito a ser feito

para  que  os  estudantes  negros  e  indígenas  sejam  compreendidos  na  sua

riqueza e não apenas em suas necessidades materiais e carências. Que outras

alternativas de mundo precisamos colocar em marcha? Especialmente aquelas

em  que  as  pessoas  sejam cidadãs de direitos, direito aos bens materiais

necessários, mas também  à  felicidade,  à  proteção  e  ao  respeito  da

comunidade.

Por ora, vamos aproveitar os eventos preciosos do Unicamp Afro 2022 e essas

visitas tão significativas. Que eles nos ajudem a seguir adiante, garantindo uma

universidade melhor e uma vida melhor a todos e a todas.


