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üantesda burguesianegra, que
até em seupaísexiste.Em vão.
ao sentira ausênBrasil vai ter Não entenderá
cia
absoluta
de
negrosnoshotéis
rebolar para
que
se
hospedT
no Brasil- a
em
vencero líder
gro sul-africa- naoserascozlnneras,os manono Nelson Man- breiros e os faxineiros. Mas,
dela de que vive- quem sabe, até aí ele nem vai
mos numademo- notar. Todo aqueleburburiúo,
cracia racial. É os flashes,'aagendaapertada...
Na sua suíte,certamentelibem verdadeque
hojeele visitaum garâ a TV para ver os artistas
Ciep, onde crianças brancas, brasileiros negros nos comerpretase mulatasbrincam e co- ciais, nas novelas(soube que
mem juntas. E no seu roteiro são muito populares)'enos filestáa Búia, ondeos mestiços mes. Afinal, no país do aparsão maioria absoluta.Mas, se theid os negrostambémaparetiver um pouco de tempo para cem na TV em filmes romântiperconer de carro Íts ruas do cos, falandoidiomascomo zulu
Rio, seespantaráao ver pratica- ou úosa. Surprcsa:os comermentesó criançasnegrase mu- ciais só têm lourasou morenas
nasnovelaso nelatasdormindoou vendendocoi- praticamente,
gro é escravoou empregadoe,
sasnos sinais.
queo entrevis- nos filmes, só os americanos
Os repórteres
tarãoserãoprovavelmentebran- tornamnegrosheróisem histócos, a não ser que jornais ou riaspoliciais.Aí, sepedirparair
parachecar
TVs escolhamdeliberadamente a uma universidade
enviar um ou outro solitário re- quantosnegroschegamao ensipresentanteda raça negra atrás no superior, ficará surpresoe
do ilustrevisitante.As autorida- confuso.
De terno, elegantecomo
descom que se encontraráüamMm sãobrancas- à exceçãode sempre,serenono cercode sealgu5rsdepuridol. Ele, que se gurançase curiosos,com a força
avistoucom o prefeitonegrode do carismatestadonas princiNova lorque ao visitar triunfal- paiscidadesdo mundo,Mandementeos EstadosUnidosno ano la bem que poderia ser visto
passado,vai estranha;.Afinal, pelos brasileiroscomo uma esdisserama ele lá na Africa que péciede professorvisitante.Se
negrose mestiçosformammeta- nãoder parao paísaprenderum
de dos 145 milhõesde brasilei- poucode integraçãoracial numa
passagem
tãobreve,pelo menos
ros.
para
perceberque
dá
a
sociedade
Sefor a algumafavela,vai se
apartheid
não
só
aquilo que
é
recordarnitidamentede Soweto
- lá como cá, os acontecelâ do ouho lado do
e Crossroads
negrossãopobrese vivem sem Atlântico.
águanemesgoto.Ficaráansioso
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à esperade coúecer represen- AÍrica
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