
Yisita de Mandela ao Brasil
conscie ntiza p opulação negra

A v is i ta  de Nélson Man-
dela, l íder do Congresso Na-
cional Afr icano (CNA) -
part ido majori tário na opo-
sição ao Governo da Afr ica
do Sul - ao Brasi l  servirá
para elevar o nível de cons-
cientização da população
negra e dos movimentos so-
ciais brasi leiros. A aval iação
é de representantes do movi-
mento negro no Rio de Ja-

neiro, onde Mandela chega
hoje, às 8h30min. Amauri
Mendes Pereira, um dos
coordenadores do Fórum
Estadual de Entidades Ne-
gras, diz que a visi ta "mexe-
rá com a cabeça da massa ne-
gra que carece de identifica-
ções" .

A chegada da principal
l i de rança  mund ia l  an l i -
racismo ao País coincioe

com o periodo de reavalia-
ção das formas de ação do
movimento negro. Um setor
do movimento considera
que a atuação das diversas
entidades já não deve se l i-
mitar às denúncias das dis-
criminações sofridas pela
população negra, mas sim
ocupar os espaços para di-
vulgar suas reivindicações.

Esse setor considera que
depois de quase duas deca-'
das de denúncias sobre'as,
péssimas condições de''bo-'
brevivência oferecidas .aos.
tËgros na sociedade bragilei-
í, é hora de partir para'li.r,
!üa de frente. Eles pretèn-r
&m abandonar a posiçãoda.
danúncla, que considerâm
um tanto defensiva, na qual.
correm sempre atrás do fato'
já cometido. O objetivodo'
segÍnento, que é oposiçã$.a
atual diretoria do Institu(o
de Pesquisa da Cultura Nà;
gra (IPCN), é politizar o di!,
curso. a t

Wilson Prudente, dp
IPCN, disse que o mito d{
democracia racial anestt.
siou a sociedade brasileirei
Este seria um dos motivos {3
timidez com que se deseni
volveu a campanha pela [.
bertação de Mandela nq
País. "Basicamente, afigl
mou, só o movimento negrq
empenhou-se na causa". ;.

A nova Ìinha de açãd
proposta para o movimenfo
negro deve ser debatida nci
l9 Encontro Nacional tds
Entidadec Negras, que sèrd
realizado em São Paulo,ierfr
tre os dias 14 e 17 de novennl
bro. Èr

O prefeito Marceilol
Alencaie o governador Leo'n:
nel Brizoia, em companhial
de Nelson Mandela, inauburl
ram hoje, 'às l lh3Omin, enl
Campo Crande, o Centrci"
lntegrado ilc Educação Púd
blica ern..honrenagery aq jtr
der sul-alì ' icano.
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