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RESUMO 
Este artigo refaz o percurso histórico, desde 2009, do trabalho de proteção da juventude 
prudentina e sua interlocução com a construção de políticas públicas de acolhimento, à partir da 
gestação e nascimento do Mocambo Nziga Afrobrasil – Arte – Educação – Cultura que trabalha 
com educação libertária, focalizando a cultura afro-brasileira e  africana, mantendo uma sessão de 
cinema semanal, uma biblioteca comunitária, o cultivo e divulgação de plantas aromáticas e 
medicinais, a pesquisa com tintas naturais e elementos da natureza, a capacitação continuada de 
profissionais da educação e educadores/educadoras sociais buscando sugerir a inclusão nas 
políticas públicas municipais o diálogo diferenciado com as crianças e jovens na construção de 
propostas a médio e longo prazos; com oficinas planejadas e ações de intervenção que 
possibilitem a resistência ao uso, tráfico de drogas e também na prevenção da violência contra 
crianças,  adolescentes e jovens. 
Palavras-chave: educação, relações étnico-raciais, juventude e arte engajada. 
 
 
MOCAMBO NZINGA AND THE WORK OF YOUTH PROTECTION IN THE OUTSKIRTS OF PRESIDENTE 
PRUDENTE. 
 
 
ABSTRACT 
This article retraces the historic route since 2009, the work of protecting the prudentina youth and 
their dialogue with the construction of public policies reception, from the pregnancy and birth of 
Mocambo Nzinga - Arts - Education - Culture working with libertarian education, focusing on 
african-brazilian and african culture, maintaining a session and weekly cinema, a community 
library, cultivation and distribution of aromatic and medicinal plants, research with natural colors 
and elements of nature, the continued training of education professionals and educators/social 
educators seeking to suggest the inclusion in local public policies differentiated dialogue with 
children and young people in building proposals in the medium and long term; with planned 
workshops and intervention actions that allow the resistance to the use, trafficking in drugs and 
the prevention of violence against children, adolescents and youth. 
Keywords: education, ethnic-racil relations, youth and engaged art. 
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INTRODUÇÃO  

Durante mais de três séculos, negras e negros brasileiros e em outros países do mundo, 

foram alvo de uma situação extrema: escravizadas e escravizados! Foi esta situação que retira algo 

de humano tanto de quem escraviza como de quem é vitimado, que marcou  as peles negras com 

ferro em brasa como gado, como marcou fundo as histórias desses países, que como o Brasil usou 

esta forma,  dolorosa, vil mesmo de explorar seres humanos. 

Os pedaços dos seios arrancados das mulheres jovens, os dentes extraídos com alicate, os 

filhos vendidos para outras famílias escravizadoras, não retiraram o que havia de mais intenso na 

enorme população de negras e negros aqui desterrados: uma cultura forte, povoadas de mitos e 

de histórias heroicas; transformados em estátuas de madeira, ferro, metais e pedras preciosas, 

que no Brasil encontrou eco na resistência preconizada na religiosidade de matriz africana e no 

sincretismo religioso. As entidades africanas foram incorporadas nas imagens de santos da religião 

da dominação, quando não ficavam no meio do mato, escondidas por Ossaim: o orixá das florestas 

e do verde.  

Revoltas, planejamento de guerras, envenenamentos… mas festas e o aproveitamento das 

sobras fez arte culinária e arte de resistência em todos estes séculos: a tez negra nas imagens de 

Aleijadinho; os lábios paralelos imitando as estátuas iorubanas; as cores fortes buscando a 

lembrança das terras coloridas que ainda hoje, adornam corpos negros nas terras de Mãe África. 

Foi na arte, que a resistência africana sobreviveu com ardor e revolucinou a estética 

ocidental, quando Picasso, o mais famoso entre os apreciadores da arte africana, como também 

Dérain, Gauguin, Matisse, Kirchener, Nolde, Hechel para citar alguns entre mais de cem artistas na 

Europa que megulharam na estética africana para revolucionar a obra de arte, tanto na pintura 

como na escultura. 

No entanto, para o artista africano preso nas correntes da escravização ficaram as 

lembranças ancestrais de sua terra natal. Quanto mais passavam os séculos do processo doloroso, 

mais sincrética se tornava também a estética preservadora de África, reconstruída na diáspora. 

Foram estas imagens importantes para milhares de etnias africanas, com suas línguas locais e 

também com línguas de viagem, que acompanharam viajantes do sul do continente, passando 

pelas trilhas do Deserto do Saara e ocupando o norte, em fronteiras diferentes dos mapas 

ocidentais, que chegaram até a atualidade.  

Foi através das imagens preservadas em museus ocidentais que foram executadas no 

Mocambo Nzinga, em papel-machê, as primeiras figuras da estética africana, cujo grupo étnico 

orginal nomina a peça: não é de um artista, mas representa a estética de um grupo inteiro. 
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Assim, estátuas iorubás como os Velhos Ibejis, o Obá,  também Kwele, Fang e tantas outras 

foram compondo uma estética, ainda fragmentada, mas com uma força que chamou a atenção 

das crianças do bairro Cambuci e adjacências. De uma calçada, levemente inclinada em Presidente 

Prudente, estado de São Paulo, no país Brasil (que carrega o título de ter sido o último a abolir a 

escravização) que germinou o Mocambo Nzinga Afrobrasil – Arte – Educação – Cultura. As 

crianças, ao verem o resultado de uma estética ancestral insistiram no pedido de “fazer também” 

máscaras míticas dos povos de África, sem saber que fomentavam todo um programa de ações 

que foi construído, à partir de seus pedidos insistentes. 

A palavra Mocambo foi utilizada para caracterizar de forma negativa “o lugar dos negros”, 

‘lugar na senzala”, “lugar sujo”. Após 1980 com o fortalecimento de várias entidades negras, 

incluindo os Agentes de Pastoral do Negro – APNs, nascido nas Pastorais da Igreja Católica e 

depois separando-se e conquistando uma entidade jurídica inclusive, houve também vários 

encontros das muitas entidades que fomentaram a resistência cultural e as denúncias de racismo 

institucionalizado que vinham sofrendo, por parte do Estado brasileiro negras e negros no país 

(GARCIA, 2008). Dessa forma os Agentes de Pastoral Negros e Negras – APNs possui vários 

Mocambos espalhados pelo Brasil, que estão jurisdicionados ao Quilombo Estadual (que carrega o 

nome de seu estado: Quilombo São Paulo, Quilombo Alagoas, Qulombo Espírito Santo, etc.) e 

todos estes quilombos fazem parte do Quilombo Brasil, com uma diretoria eleita a cada 2 anos 

para a gestão nacional e uma diretoria para a gestão estadual. Cada Mocambo possui uma 

coordenação local, podendo ou não acumular cargos na gestão estadual ou nacional. 

 

METODOLOGIA 

A educação popular vivenciada pelo educador Paulo Freire, presente desde os tempos mais 

remotos na circularidade das ações de contar histórias, ainda na atualidade pelos griots africanos 

e da diáspora, ganha contornos de modernidade quando se apoia nas novas tecnologias da 

informação como vídeos, uso das redes sociais para divulgação e registro. Mas é na oralidade e 

nos exemplos que a cosmovisão africana se mostra verdadeiramente. 

Entre o moderno e o ancestral há uma ligação mágica nos atos de formação que perduram 

por longos anos. Não é possível pensar em uma metodologia de trabalho que seja depositária, ou 

que seja autoritária. A roda de conversa, as perguntas e as respostas são fundamentais para que 

“os elementos estruturantes dos Grandes Impérios africanos”, como registrou o professor 

Eduardo David de Oliveira, estejam presentes e se discuta o ancestral e as possibilidades do novo, 

reconstruído na diáspora com o objetivo de “uma perspectiva crítica no sentido de colocar em 
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crise o sistema do Capitalismo Mundial Integrado, e propositiva, no sentido de apontar caminhos 

baseados na experiência afrodescendente.” (OLIVEIRA, 2013, p. 117) 

A pesquisa-ação (THIOLLENT, 2000) no Mocambo Nzinga, de que trata este artigo, já possui 

resultados expressivos (como os prêmios conquistados pelo coletivo, a representatividade da 

cultura africana e afro-brasileira no roteiro do circuito cultural paulista, a assessoria à SAS – 

Secretaria de Assistência Social de Presidente Prudente em 2013, renovada para 2014, etc.), mas 

ainda persistem dificuldades quanto ao entendimento do que é de fato a cosmovisão africana e a 

importância do trabalho coletivo para tal vivência. 

Mais uma vez Oliveira esclarece o que vem a ser a cosmovisão africana, que não é somente 

recorrer à África tradicional, correndo o risco de cair no paradigma do “bom selvagem”, mas 

pensar numa “abordagem política do fenômeno cultural”, pois “a discussão da identidade de um 

povo é antes de tudo a discussão de um projeto societário” e “a construção dos sujeitos é uma 

responsabilidade da comunidade.” (OLIVEIRA, 2013, p. 117). 

 

TRABALHO LOCAL ARTICULADO COM TRABALHO NACIONAL 

O Mocambo Nzinga acumulou dois prêmios nacionais, apesar de sua curta existência local: 

2009 – Edital “Ideias Criativas para o Mês da Consciência Negra” da Fundação Cultural 

Palmares do Ministério da Cultura do Brasil, com a proposta: “Mama África: Erê Brasil – a arte que 

nos une; 

2010 – Edital “Bolsa FUNARTE de Circulação Literária” da Fundação Nacional das Artes do 

Ministério de Cultura do Brasil, com a proposta: “Sacolas Culturais: um centro de leitura dentro de 

casa” para ser aplicado além do Território do Pontal do Paranapanema, nos Territórios do 

Noroeste de Minas Gerais (Paracatu) e Noroeste do Pará (Almeirim). 

O acervo do Mocambo também saltou de algumas peças para mais de 120 máscaras 

étnicas, inspiradas em originais africanas, além da aquisição de peças confeccionadas em África e 

adquiridas em feiras na cidade de São Paulo. Este acervo é utilizado nas exposições em escolas da 

região de Presidente Prudente e também para ilustrar a arte africana, nas visitas realizadas por 

estudantes ao Mocambo. Dessa maneira, milhares de pessoas já tivessem acesso à iconografia 

africana. 

Além desses prêmios que foram na verdade, compromissos de executar as propostas de 

trabalho com as temáticas acontece desde 2010 uma sessão de cinema semanal, aos sábados à 

noite, no horário das 19h30min aberto ao público, gratuitamente. Nas sessões de cinema há a 

distribuição de pipoca, suco ou refrigerante.  
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GANHO NA DIMINUIÇÃO DO RACISMO E NA MELHORIA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

O processo de aprendizado durante o estudo para elaboração de uma máscara étnica 

promove uma discussão muito intensa entre a concepção da arte ocidental, mais divulgada e vista, 

e a arte africana, construída no bojo de uma etnia, com uma série de rituais e valores diferentes 

dos ocidentais, que também difere entre um grupo étnico e outro; conhecimentos apenas 

tangenciados. Na apresentação do material de pesquisa com fotos das máscaras de Picasso (Lês 

Demoiselles d’Avignon, Mulher em Leque, Nu na floresta e quadro de Georges Braque – o 

primeiro a fazer um quadro cubista em 1908 – além de obras de Raoul Dufy e André Derain); a 

comparação com as máscaras confeccionadas é imediata e há um rico questionamento sobre os 

silêncios que ocorreram na história da arte.  

De qualquer maneira o contato com as máscaras étnicas e o compromisso de elaborar uma 

peça (ou mais) com uma inspiração definida coloca em xeque os muitos preconceitos existentes 

sobre a arte africana e a história da arte dos muitos povos que lá viveram e ainda vivem. É como 

tirar do museu (que a maioria das pessoas que ficam em contato mais direto com o Mocambo, 

nunca visitou) e trazer para mais próximo a mística desses povos, transformar esta arte em 

pertencimento pessoal, encontrando na imagética africana e nos caminhos percorridos na 

diáspora, principalmente no legado dos povos da floresta, uma síntese das muitas histórias.  

Fazer a máscara, resignificá-la aflora os núcleos duros do Real com o qual é necessário 

lidar. Na hora de visualizar uma máscara que provoca estranhamento como uma Ekói, por 

exemplo, é possível conversar sobre o que significa os chifres nas culturas africanas e em como o 

percurso histórico, repleto de racismo e preconceito fez dos chifres a representação do demônio. 

 Para as sociedades africanas o chifre é sinal de força e poder. O animal que nasce com 

uma arma tão poderosa deve ser reverenciado. Mas é impossível convencer somente com as 

letras frias de uma lei, mesmo que ela tenha sido elaborada com os anseios do movimento negro 

como foi a 10.639/2003, que trata do ensino da cultura afro-brasileira e africana. 

Daí a importância do Mocambo e o trabalho realizado. Os jovens negros ainda são os mais 

atingidos pela violência, principalmente a violência policial. Quando o Mocambo inserido numa 

realidade de bairro periférico e aberto à frequência desses jovens é reconhecido, também outras 

possibilidades de socialização constrói-se, que os protege de muitas violências. Protege até 

mesmo da violência estética, de uma escola, de ruas, casas e muros que não contemplam a 

estética africana. 

As meninas negras, como bem descreve em sua dissertação Roseli Figueiredo Martins 

(MARTINS, 2006), são profundamente atingidas na sua construção identidária. O cabelo negro 
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feminino sofre as mais terríveis violências, numa tentativa de controle que chega ao absurdo. Mas 

há resistência e boas novas.  

A professora, escritora e ativista norte-americana bell hooks (que faz questão que seu 

nome seja grafado em letras minúsculas) discute bem a questão afirmando que:  

“Dentro do patriarcado capitalista – o contexto social e político em que surge o 
costume entre os negros de alisarmos os nossos cabelos -; essa postura 
representa uma imitação da aparência do grupo branco dominante e, com 
frequência, indica um racismo interiorizado, um ódio a si mesmo que pode ser 
somado a uma baixa auto-estima” (2005, p. 2). 

 

Para enriquecer as possibilidades de uso mais natural do cabelo negro, o Mocambo ofertou 

oficinas de corpo e cabelo negro para educadoras da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Presidente Prudente, compondo visuais com o uso de turbantes, lenços e torsos, além dos 

exemplos da elaboração de dreads looks, que na escrita de bell hooks é o ápice da liberação do 

cabelo negro e crespo. 

No viver de uma branquitude e nos ganhos possibilitados pela branquidade, parece ser 

uma preocupação não tão essencial, mas nos depoimentos de mulheres negras que conseguiram 

superar a sua fase de racismo interiorizado fica flagrante a importância do assunto. 

Ao lado do cabelo, a pele negra também é alvo de um racismo perverso que intensifica a 

dor de meninas como de meninos. 

A ganhadora do Oscar em 2014, por sua atuação em “12 anos de escravidão”, do diretor 

Steven McQueen, Lupita Nyong`o recebeu a carta de uma fã negra que dizia: “eu acho que você 

realmente tem sorte por ser tão negra e bem sucedida em Hollywood. Eu estava prestes a 

comprar um creme para clarear minha pele quando você apareceu no mapa e me salvou.” 

(CASTRO, 2014).  

A própria Lupita em conferências que participou declarou que na adolescência quis clarear 

e pele e fez insistentes pedidos para Deus em suas orações, confessando de forma intensa e ao 

mesmo tempo sensível, como foi difícil superar o racismo que sofria e como sofria por não poder 

deixar de ser negra. Isto porque Lupita pertençe a uma família da aristocracia queniana e teve 

sempre uma educação primorosa, o amor da família e o respeito em seu país de origem. 

Hoje, a atriz vive nos EUA, mas já morou no México onde viveu para aprender espanhol. 

Então discutir as implicações sociais do racismo passa pela desconstrução do preconceito e 

da discriminação racial. Dessa maneira o Mocambo mantém e abre, sob horário agendado uma 

biblioteca com livros que tratam da temática. São exemplares da literatura afro-brasileira e 

africana; livros de fotos de viajantes que estiveram em África registrando os grupos étnicos em 
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suas situações de vida coletiva; livros institucionais compilando artigos em eventos científicos; 

apostilas e catálogos representativos das exposições que ocorrem no Museu Afrobrasil no Parque 

do Ibirapuera em São Paulo e outros museus no Brasil.  

O acervo em DVDs passa de 500 exemplares, contemplando filmes sobre negritude, com 

protagonistas negros ou documentários que possam ajudar nas discussões sobre as relações 

étnico-raciais. 

Outra dimensão abordada nessa ótica é o acervo de plantas aromáticas e medicinais que 

ajuda a preservar a cultura caipira que tanto tem colaborado na manutenção da saúde das 

pessoas pobres, pois completa as dietas alimentares provendo com micronutrientes necessários 

presentes em plantas como o capim-santo (Kyllinga odorata) ou a Mil-folhas (Achillea millefolium), 

planta que combate úlceras, feridas e é analgésica como consta na lista do RENISUS – Relação de 

Plantas de Interesse do SUS – Sistema Único de Saúde.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Mocambo realizou já inúmeras atividades e possui várias delas em implementação, mas 

as ações já realizadas permite afirmar que existe uma nova forma de lidar com as questões das 

relações étnico-raciais na região. Os inúmeros convites para palestras, cursos, formações e 

participações em eventos públicos, apresentando o “como trabalhar” preconiza os acertos do 

caminho escolhido: usar a pesquisa-participante, a pesquisa-ação, anotar as demandas e de onde 

elas partiram e elaborar no coletivo, a melhor maneira de implementar as ações solicitadas. Além 

disso, a elaboração coletiva do artesanato étnico para custear as ações do Mocambo, colocou para 

a cidade, artistas, outros grupos organizados a possibilidade de trabalho sem estar a todo instante 

com o pires na mão, pedindo esmola para implementar políticas públicas, que o Estado brasileiro 

deve ao povo negro, que foi escravizado e deve também ao povo branco e de outras etnias, que 

até então tem inúmeras dificuldades em perceber as benesses da branquitude, e que as diferenças 

no tratamento e na exploração do racismo prejudica o desenvolvimento de toda a Nação. 
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