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DE *UM DISCURSO
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F

Motta Maues-UFPa~*

Maria Angelica

Em 1988 o.país
tes eSDaco~

P- ni"'ll'>

f{)rm,q~

cio da escravatura.
tônica

principal

comemoração
debate

50S,

Oscilando

ensejado
aquele

as expressões

so e o ritual

nos mais diferen

entre

a denGncia

e 0 protesto

T

- e

a

além

do

científicos

o

dos movimentos

negros

pela série de eventos

ano, b certo

p~incipais

(este também

de tal

é

,Q,bol.i

d.õl

e festiva, marca dos atos oficiais

solene

durante

assinalou,

m.:.; ~ v~ri~r.hu;:,.'-' C'~ntonãrio

das celebrações

acadêmico

corridos

inteiro

que, em qualquer

celebração

dos ca

foram o discur

urna forma de linguagem).

Mas o que tem a.ver esta referência

com um

traba

\

lho que pretende
uma interpretação
negro

sobre

apresentar,

em suas linhas

particular,

a sua situação

gerais

até certo ponto

e sobre a própria

lpira? Na verdade penso Que tem muitn

O primeiro

que tem sido um dado fundamental

do discurso

negras

desde

população
desumano
causa,

a década

e opressor,

pensada

não apenas

na sua vigência,

'so

to, resu~tando
casíõ~s

secular

da

sistema

como origem

que gerou,
aa espéCie

formas privilegiadas

referido

neste

me smo , muitas

no discurso

a fala do Movimento

particularmente
d~rio

duas

no períodO

e o .ri t.ua L, que chegam

aquilo

da

ae

e

si
mar

(cf. Goffman,~(Ü.9 ). O outro objeti.

racial

é sinalizar

ll~gra no Brasil,

~~p

organizacões

enquanto

mas também

de racismo
t.u•..ÇClO infe • .iü..L..i,."'etYd. !lu m::y.lV, ~ mais a1naa,

vo da evocação

das

do

brasi -

A ~vn"nc~n

~ destacar

junto com a forma peculiar

se fora um atributo

- o discurso

de 30, ou seja, a escravidão

no Brasil,

negra

sequn~o

sociedade

~ vnr_

fiz serve aqui a dois ~bjetivos.

-e

ritualizado

trabalho,

o discur-

a um

acop l.ameg

vezes,

que unifica

Negro nos quatro

nas datas simbolicamente

ou nos embates. p~litico~
','
•.

q~e exigem

pela luta

cantos

marcadas

em muitas

o

do pais.

,

de seu calen

a mobilização

geral'

da 11 raça."

*

aoresentado
1'1(') 14Q F.nr!r"I'r'li ....,..r; ~n" ••l .-1••. hMDOt:'.<;! •• ".=.
Temático - Fu t ur o da População Brasileira: Cor e Iden.
tificação. Outubro de 1990 - Caxambu (MG).
-

'T'ri"'l.balho a ser

Seminário

**

Agrade<;o
à Profa Ivone Maggie pelo convite feito e, a ss m , pela
opoz t.unz.dadede participar do Seminário Temático sob sua coorí

denação.
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Deixo em suspenso agora estas consideraç5es
~i~

pRrA

devem

ao final do tQxto o pa~~o ~~ coloc~q;Q= ~UQ

r~~nm~-l~ç

encaminhar

inici-

o tema desta comunicação.

Ela pretende

'foca-

lizar, de modo suscintor

o discurso dos 'movimentos negros

de a década

a

de 30 até·

de avaliação
período

privilegiada,

maior

dos anseios

discurso

;ao,

de

crítico

apontando

em cada momento,

vai Sêr aqui considerado.

de um lado, enquanto
pr~ss;o

década

reflexbo

sobre o próprio

e reclamos

nQgro e como

rompimentos

entre as idéias

das lideranças

negras

tenta

pretensos
e

a qual,"democratiC'fIDênte" exclui

ex

enquanto

sobre o negro,

as coipcidências, os afactarocntoo o os

racial,

deste

da "raça" e, de outro,

do pensamento' do branco

tipo

este dircurso

rei mostrar

deologia

o

que dentro

Tomando

de2

nossa

i'l

ou

~

discrimi

na o negro.
Para rp-~pnla~r a leitura que ~erá apréséntada,
mo como

referencial

duzindo,

e que

dos documentos
e fases,

etc.)

ligado

ocorridos

sustenta,

que as lideranças

através

da chamada

negras vew pr,2

Imprensa

Negra

do ~lovimento Neg:::-o
nas auas diferentes

representativos

o
modo

veiculado

do material

dos eventos
sas,

é

o discurso

ao Teatro

Experimental

(congressos,

do Negro,

convenções,

rêferido

surge, acompanha

a longQ luta do negro

cumarrt.açjioç não somente
gro e sobre

no Brasil,

;ro

é

preciso

debates/m~

e, de

certo

at~avis

assim,

t~bém

de

mas

dis intosr

não apenas

de visão

consti tuindo-

aobz e a sLt.ua âo do ~~e
ç

os rumos do discurso

os ãesdobrarnentos ocorridos

suas primeiras

organizações.

o~osição

no que concerne

aos objetivQs

a m~~s

e,m term.op sronolõgicost

privilegiada.

Duas delas estão

ao tipo de definicão

a serem perseguidos.pelo

-

"

-

~

É

ne
no

possífel
momentos

mas sobretudo

do

frontalmente

em

da questão

ne

negro,e

rec ~te, corre pendendo respectivamente

oa;-

do

brasileira.

para mostrar

acompanhar

11

:dentifi~ar nele tr~s fases que aparecem como

e~t~

gra,

de pensar

a própria sociedade

m.Jvime..ntonegro desde

tipo

o "p.rot.e s t o da raça

forma peculiar

Sendo

e

no período.

discurso

numa

,

formas

suas entidades, refletindo e reproduzindo numa j~ exten~a
se também

to

às

formas

às décadas

de

193
e 1970~ r.~~faie intermediária oscila, o tempo todo,
entre
"ma ~ipo de visão é onr.r"", o que confere
o caráter
ambi9",lo
e

.......
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.
ambivalente

do discurso

questões

2.

as

A

hegro"

(rie ss e,

que

e a luta-

altura

e~te

t.exco ,

jU::lti

no titulo de.ste 'trabalho.

est··

eela

int·egraç~o

fase mais antiga da mobilização

fJro~ foi prQparaàa

cor"

Y,UI;;! lrd,<.;.i.CI.,t;"dm

cülot.;d.çüt:::;>

por ai a indicação

"protesto

Q

c!:tal! bt:~uld(l

que a part~r dai podem ser levantadas, para r~

tcnual.-mos ao finetl
ficC1ndo

.ra•...~,

ent(iQ o .;li.~ç\;ll:':;O de oQda

VejQmo~

algumas

négro dos anos 40 e 50.

nO$· ê;tnos

dos ne

organizada

PQ1~c

rimoi~ac accooi.aoõco

de

não se

usava

e d.lguns

o Lermo

30

lH;~y.I;"(')

"homcno·

de

pequ~

nos jornais, que tinham ambos um caráter culturaL, recreativo e
assistencial,
que surgiram em S. Paulo já na década de 1.9.20;(1)E.!!
tretanto

o que dá rea~ente

a tônica do movimento

é

nesta fase

a criacão e atuação decisiva da Frente Negra Brasileira edeseu
jornal liA Voz da Raça", ;'.que teve uma penetração muito eficien
t~ nn chamado

"meio negro",

vorada" mais tarde opositor
prende-se

part.icularmente

ao lado do grupo do uClari~

da

Al

dos ~rfrenténegrinosM. Esta oposição

õ.

orienLação

imp.d.lld.r.la

d • Frente

(e

r

dai ao movimento em geral), de cunho nacionalista exacerbado;
nos moldes da versão brasileira do fascismo, ou seja, a
Ação
Inteqralista. i aual seu diriaente Dr~ncinal h~vi~ ~A ~p~'RrR~n
soli âz í.o" .•..'.

cepção

As lideranças da década de 30, éw~ora com uma
peE
bastante aqu ada da si tuacão do negro e das formas de com
ç

l..><;1;.~-.l.~,

logia
rer.

rev.e~;:un em seu

U.i.t.H';I.U:·;':V

do br anque a..
mento loque
situação

Et;t;,..

":.ê.nC':"2.,dR

•.rm lado

te:!:: .•...
~troci!"la0..o

I

er$ pensada

Uffi<.l.

aliás

dão

d6.::::1.rnl.l.aço.o

seria

difí.cil não

f

ligando-se

~. é.~<J2iodo branco
a é~cra,r'

nit~C1il

sua

- pri.nc· pal

d9 ../':''1:::0para

ori~errt

da

c

ideo

oeor
pcrsis

respont:lávcl

por

depo'::'~ libGrtando-o·

ô.E:~_x~-10e.•)~!:'6-gue à própria sorte sem se r eocupe r com seu
des
prtp~ro
paz-a Uen::rentar o mundo" s eí.nno - e de outro à omissão
e, Df.G.mo,.,êl aç~o deliberada do pzôpr i,o negro.
Nec'Cc :;;;cn-c1.do,
embora

gro"

contra

o preconceito

dA cor

seJa

.Larlç:ado o "pro L!!!
8 to

e a situação

de mis6ria

da

Uf;;l

po

pulacão neg~a, a responsabilidade
por esse estado de coisas aca
ba cé_indo, tID grande parte (para n&o dize~ totalmente}sobre
os
omcro s 60 prôprio

negro.

De sse modo embora

ê~CU3õ.nQ

o branco pe+
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lO$ sé;c1.l1os de e::H,;;,cd.vidão Lmpo s t.a ao negro
totaL pelo ex-senhor,

na contabilizaçio

maior

acaba sendo creditada

~;:!.n'do

Oál

doi:;;;

das "culp's"

~1óI

orio

d.n

<;I.

a parcela

ao neg~o, como se pode ver

qu.a

dili":;úur~Ob

e pe Lo seu

compa

ti>1óI':lI.4~m:

"Pe sou-se que só com a abolição estava
o pJ;oblema do neq rro ,

Mas

nia: Porém a escravidão

o 13 de Maio

reso vido
EoL urua

I.r o

continuou e continua

mais
intensa e interessante pelas suas humilhações, por
que, saindo o negro do regime de força deram-lhe o
abandono

na mais

da Alvorada,

profunda

ignorância ... " (O Clarim

~~o IX, nO 39 - 31.01.1932).

"E havemos de vencer, Vencer antes' a nós
mesmos;
vencer as paixões ruins que nos dominam; as quali
d.daE máe,

crédito
~a_

o á1ooo1,

imerecido;

o or~ulho_

o camba docon~roi~do,

vencer a incompreensão,

o dQ~PQi~o

aUQ

o

dec

a

cobi

~on~irm~~

VQm

~

l"a~

bre frase de patrocinio - inimigo do negro é o pro
prio negro •.• 1I (A Voz da Raça; Ano 111, nº 62, fe
vereiro de 1937).
Desse modo, a proposta veiculada pelas
lideranças
negras que tinha como meta principal a integração do negro
à
sociedade - regida pelo branco - passava pela necessidade de a
lizasse
modos

em si a imagem do branco com todos os seus valores

de ser, abandonando

ml1i~nA ppr~i~.i~m
suas

varo de exortar
segundo

rPrmRno~or para
Mnegro5
alma

prn

(e

lideranças

do

s

Segunda
Por

de

da redenção

nQ5

ero que

Q vQrgonh~

~r~~~Q2~

bl.'an(;~").

El(t:;;

IldO

outro

lado,

30 e s t.â

:m08

m~Sit •.

Lrando

de o ?ét.pel s oo i.e L do negrç-)

c

1,e~le sêntido,
da 1'--2.1aa~0.~Y's;;;r) social

p.-c:::iss(;>

rusa

moral da raça. Era a isto que

o condénando

i1

veementemente

pt;: ..r:a~ de um e spa

que ele

elo ntgro

ço

(na verd~

pos suí.a no "snc.í.en

nas 1ideré..nçõ..SI

me.s.•.
?~la

rE';gime

sua

não

Q

Le já

e a í,n

integração:.

e seravo da

da nova ordem.

.....
s rr.7..1.s modestas

a

do ex-escravo, o movimento

O O

o projeto

o e}:-trabalhaõor

i'trabaH ~1o!' l~vrêlt

a

fundamental,

e C2:::S' ?1ã.o fçi ~ubstituido
por outro na no a ordem, onde
nL:"! cab':'.::. c.oz,o e s cz avo e •.ao ::::oi aLoc ado como cidadão

t:::-a7".s::o:,::r. ar

do

Abolição.

esc~c.7idãc, ~o recl~mar do aban
n.eç::-o dos

(ou vícios)

seus irmã s de cor para a tarefa

sua leitura,

C~la1:1aVam a

de vez os erros

e

order.:;
e acravoc r-a ee
Isto incluia o acesso

e mal-re.,lUneradz

S I a poss:ibilidade

Visa

no

as
de

u~s p~uco~ be~s (a casa pr6pria cone mixima aspir~ção) e a es
cclLrJ..d~':'e
e SUIt ida. no nível da alfaheti2;êl.ç:"o.
Eri.bora incorpo
I

:::
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rando

a ideologia

do br anqueamerreoj

o modelo

do "branco':

para

imagem do "novo negro". era, na realidade, o da cla.sse traba
Lhadoxa , O trabalho sendo pensado (junto com a "educa.ção"), co

a

mo a fórma de redenção moral

3.

Branqueamento

do negro.

e negritude: a luta pela ascensão' nos anOs 40 e 50'

Depois do silêncio
vento

geral imposto em 1937 com o

do Estado Novo, que atingiu

também o nascentet

ad

mas já

a

tuante, movimento pegro paulista, só a partir de 45, com acha
mada redemocrati2ação do paIs, é que as organizações negras re
tomam mais sistematicamente
seu trabalho.
Nesta 2ê fase o movimento
frentes

da mobilização.

De um lado temoe ac antigac

pau listas tentando conciliar
numa única entidade

vai se organizar em

duas

lidcrançac

os vários grupos para

reunl-los

dos negros, a Associação dos

representativa

Negros Brasileiros (A.N.S), o que não chegou realmente a
con
cretizar-se. Mais ta~de (1954) criou-se a Associação
Cultural
do Negro,

que chegou a editar o Caderno de Cultura Negra e pro

as comernorações~em 1958,dos

moveu

70 anos da Abolição

(cf. Mou

ra, 1983).
~lém disso, retomaram-se as atividades da combati
va imprensa negra paulista, com jornais como flAlvorada" (orgão
oficial da A.N.B), 110 Novo Horizonte
e a revista mensal
Sen
zala, al-m de outros de menor expressão.
ll

,

Enquanto

isso no Rio de Janeiro surgia a

ção mais exp:a~ssiva dessa
vistas
E~t:.o.

gro

L

negros,alguns

ta.ser, liderada por intelectuais

originários

obil:í.zaç,~~ocentralizou-se

(T.E.N.), criaào

mobiliza

do movimento
no

por Abdias

T~ã.L.LO

negro paulist.a •

Ex,tJ~.[:im(;!Llti;l_

do Nascimento,

e ati

não eó

<lu

Ne

a'ravéc

da a •...
ivi -â.de_ teatral propriamer:te dita, mas da pr omoçâo

de

e

ven;:.os (Convenções, Congressos, Concursos, etc) - qUê chegaram
a repercutir além dos arraiais
a imprensa negra ou do ch~~ado
meio negro - e da publloáç;u uu jurndl "Quilombo", que repr du
zia, de certa forma, o debate
pe.r Lodc ,

em torno da questão

negra

desse

SEP 04 '90 14:10 UFPA 0912299677
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cultural

e ascensão

social

lo e do Rio apresentam
encaminhar

do negro, as lideranças

diferenças

sua realização

significativas

e mesmo quanto

de S. Pau-

na

forma

ao alcance

de

do próprio

projeto.

paulistas continuav?~

As lideranças

no

mo modelo

niõ! fô.s::~

dI? 11.lf-~ ':':Pljll'Í

tecla da que st.âo moral,
mos "velhos

anterior,

presas

ao

mes

a bater na velha

e

pois afinal eram praticamente

os

mes

que dirigiam o movimento em S.Paulo.
A
da kculpa" ainda esti presente ao lado da

lutadores"

lêm disso o discurso

r>re(]acãoda luta e do valor da educação.
11 •••
para élévarmos o nívAl moral, social e
int-ª
lectual da coletividade
(negrat, devemos ir
para
as escolas~ Pevemos deixar as esquinas, os
freges,
os Doteco~, ~s relra~1 Ub l~Lyu= ~ ~~ocu~~~ os 1~
vros". (Alvorad~, 5;0 Poulu, julho de 1947).
Nn ~nn

~p.C]llinr.p.~n(')aniversário

da abolicão

lê-se:

" •••
ero 60 anos de má liberdade, não aprendemos
por nós próprios recuperar-nos da atrofia que
300
anos de cativeiro acorrentou-nos.

...

A oulpa é nossa; primeiro pela teimosia de
viver
mos; segundo porque n~o firmamos ainda, devido. ao
egoismo e â ignorância; à imprevidência e à inco~
preen5~o, as diretrizes segurAR da nossa elevac~o.
A c,:lp~ ~ lIlf;;lUO:;S nossa; é m~is daquele!5 cuja pompo
sa ~rvore genealógica esbarra na senzala mas
que
não tem pejo em desvirtuar o empenho de nossas
lu
tas" (Alvorada, S. Paulo, Fevereiro de 1948).

No

caso das lideranças

vés principalmente
projeto

do T.E.N.

de ascensão,

- estas,mais

investiam

suas metas para o negro,

que atuavam

no Rio -

ambiciosas

atra

em

seu

mais al~o tanto em relação

a

como ao estilo de luta que desenvolve

r'am ,

Desse modo

pretendendo

gente negra nos estilos

"aoestrar

gradativamante

de comporta.mento das classes

a

mãdia

e

s!.:iptriord.a ~ociedade b~~sileirah COnforme propõem expre$$ame~
te em seu

discurso,

telectualizada
pezcepcâo

da questão

permitia.

~uação de desigualdade
m;õl;C,

d~nç6 interior

(por ~ema1s evidente

rie:. r, mpl.:aYn~

dentro

do negro,

uma certa. visão

Isto inclui explicacões

racial

rrlmt"tl1mprrlhl~m;:ll

savam se_ extir_ados,

â

da proposta

i,!!

pretensamel1.te mais

negra, dentro dos limites que

aLcanç ava e que sua adesão

c;;;itn()~a do negro

Ij",,,q,,,,).

:fazem uma avaliação

p

precon-

para a

rpr.;;11111P'S

I

si

para ser ne
qnR

de uma espécie

que, paradoxalmente

sua

deveria

prF!(").i

de mu

valori

-
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zar-se enquanto

7

negro, aderindo

aos padrões

brancos

de comporta

mento.
A novidade do projeto do T.E.N. incluia também
a
cons t.r uçâo , e, ma s do que isso o reconhecimento da ax í.s t.êno a I
í

í

de uma elite negra pensante

e dirigente

trurnento de luta e redefinição

- uma intelligentzia

da imagem/identidade

do negro.

t a partir deste tipo de visão e desta posição
o discurso

de seu principal

..
~

que

dir"igente diz;

"A mentalidade de nossa população de cor é
ainda
pré-letr~da e pré-16gica. As t~cnicas sociais letr~
das ou lógicas, qs conceitos, as idéias, mal a ati~
gem...
\
Não é cqm elucubrações de gabinete que atingiremos
e organizaremos esta massa, mas captando e sublima~
do a sua profunda vivência ingênua, o que exige a a
liança de uma certa
intuição morfológica com
o
senso socio16gico".E
segue explicando o "espirito"
do TEN que " ••• não é nem uma sociedade política
,
nem simplesmente uma associação artística, mas
um
t;!xperimento psico-sociológico,
t"'ndo em vista
ades
trar gradativamente a gente np-gra.nos estilo~
de
comportamento da classe média e superiur da socied~
de brasileira"
(Nascimento, 1950: lO-ll}.

o
liação

texto citado

sobre o negro dessa

um lado, da questão

do

é bem uma síntese dos tipos de
fração

das lideranças.

seu despreparo,

ava

Trata-se,

e de outro da

de

deficiên

que ele apresentaria. No primeiro caso ü pro
blenla era imputado aos séculos de escravidão que impediram o a
cesso dos negros à educação e ~ uma· elevação cultural(nos mol

eia de mentalidade

des ao branco). Mas no tocante à definição da sua mentalidade,
a d€-:iciencia era do próprio negro, ou melhor, ela era uma espé
ie de marca do seu primitivismo africGno. Não precisaria
lem
brar q'.~ o que ectã por trãs dessas id~ias,

o pensamento
Fra:z~r.

dos povos primitivos

T;I(1.0'r

r'

p:"lY'+-{r.uL!'\rrn..,~.\..a·

advogadas,
pv.· Lévi.

são as teses

sobre

entre outros,

·nruh1..

J.Je.i. qu>:::,

por

c11lt...Ll..!!

do ao branqueamento, mas querendo afirmar os valores negr's
vai-se invocar como qualidades próprias deste,
a emotividade,a
passiona~idade,

e principalmente,

uma "teatralidade"

inata

I

e

ma re~iqiosidade viva, que se expressag exemplarmente na capt~
cão do divino e t ravê s do transe místico e de seus elementos prin
c pe í.s tia música
a dança e a pantomima".
í
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De qualquer
sar de suas visões
décadas

ta

modo penso que se pode ~izer que, ape-

mais particulares,

ás lideranças

negras

de 40 e 50 se unem no sentido da avaliação

negra, colocando,

explicitamente,

das

geral da l~

a necessidade

da formação

de urna "elite negra pensante e dirigente" para conduzi-Ia,
posta que aparecia, com todas as letras, nos dois veiculos
is expressivos

da imprensa

negra da época:

"Quilombo"

pro
ma-

(Rio)

e

"Alvorada" (S.Paulo). Esta postura relevava, entre outras
coi
sas, da posiçio social dos quadros das lideranças - ji distan
. üC), d o que se ve- norma 1mente como a
tes,ouse d'
-j ti t.cllH;.Lctn
c 1asse
trabalhadora

- e, da leitura

como um "outro")

filtrada

da situação

do negro

(visto quase

por interpretações-da Antropologia

e

da sociologia da época, toma?as comp parâmetro e aval para
suas próprias, mesmo quando reclama~am da transformação do

as
ne

gro em objeto de estudo.

3.

De volta ãs ~raizes":
denúncia

do racismo

o H.N.U. a exaltaçio da negritude

nos anos 70/80.

A fase mais recente

do período

que estou

anos 60, vai acabar ec Lod udo realment-.p-pntre
aa de lU e os primeiros anos da de 80(3}.
í

Desse modo,
tante precãria

e a

pode-se

das entidades

examinan

o final

da

dizer que a mobilização

déo~

já ba~

que atuaram na 2ª fase do movirnen

to, vai ser atingida em cheio coma
deflagração ao golpe rnili
tar em 1964, quando, mais urna vez - como jã ocorrera em 37 - o
movimento negro foi fre~do no bojo da desmobilizacão e repre.§.
s~o sue se abateram

sobre as organizações

só começando a ser recomposto,
dos anos 70, auando

!~as,

os ventos
.

.-

da sociedade

em novas bases, quase ao

..

da "abertura"

começam

ci~il,
final

a soprar.

,.,

como, dizí~i'tn<">!=; acirra.,

antes

da eferveccênoio

I

que caracterj~ou o final da d&cada de 70, a discU5S;O da questão negra foi colocada publicamente em pauta (em 1968) num de
bate que marcava os 80 anos da ahnliç~~ Qxatamente de~ anoa an
tes (com um ~ês de diferença) da criação do M.N.U.
Organizado
pela Revista Cadernos Brasileiros e com a colaboração de
ele
ment.O$ ligados ao T.E.N. - que rep.ditava assim, de certo modo,

P.5/13
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os eventos

que patrocinara

niu lideres
estudiosos
cancadd

negros

alguma

(dêcadas

intelectuais

odebater~

de 30,40 e 50),

negros

que tinham

al

projecão(4).
debate

na medida

referido

acima

em que, depois

do prob Lerua

pública

e da 2ª fases

do tema e outros

o
cial,

Ia

da

- como uma mesa-redonda,

assume

um significado

de sua ocorrencia,

a

discussão

Lui f'E:d.tictirnente
impedida,

H~gLO

~ituacio de endurecimento

do regime

milit~r

esp~

dentro

da

que cQr~ctcrizou

o

periodo.
A retomada
com o grande
de, aliás,
criação

ato público

as entidades

do Movimento

cial,

denominação

Negro

Unificado

negras,
gros,

da discussão

negra~

Negro

nascido
v

Contra

- que

dá
- on

marca

a

a Discriminação

Ra

simplificada

a publicação

em S. Paulo

para

Movimento

das

de novos

entidades

jornais

ne

e SINBA hv Rio, os dois de

ma

e continuidade.

tanto

no "que se refere

meira,

como ã posição

t.ido a proposttl

fase caracteriza-se
a uma adesão

no mínimo

maLa geral

dos valores

~es" - traduzida
uma esp~cie

Unifica~o

tamb~m

Esta última

teste

haviam

- MNU. Ao lado da reorganização

como Jornegro

se

de -I de julho de 1978 em S. Paulo

depois

registra-se

ior circulação

e do moviraento negro

negros

negra

do ~~U,

constante

60 ato mesmo

çe$~~es

ou meias

as

dRI"!:i

d~sde

g\2;';

brancos

da segunda.

da

a dominar
a criação

colocando
1n"'0C

c

tamb6n·

e a

é a

atua

Cl v.iolênein

c,:i.4e

tônica

constesta-

em pa ta sempre

pU.~çaO negra, en~Janto grupo racialmente

às raí

do MNU. A o tra

de sua criaçio,

sen

l,llI,;U!!

da nogritudc,
o discurso

pr~

Neste

- urna idéia da "volta

i, ou aseungio

çao da milit~ncia

:lil~:."}te a- Si' tüâ.ção

rompimento

das liderança:5 é a afirmãçd.O

de palavra-de-ordem

palavras,

aos valores

vacilante

africanos

na adQsio

por um

e repetid~

at:.,ingem

discriminado.

~ P.9.

POde-

se õi.zer ent.ão que o di.scuz-eo çlÇ) ~NU d í.r Lqe+s.e , com e s t a.s duas

chap~das, ã s'ciedade
negro

brasileira

e

ao

negra

(d~

especificamente.
Ko primeiro

sí.çna

(branca em particular)

ç

caso o discurso

âo que p:;:-edominanesta

CODL€slat6ric

qu~ pretende

da militância

fase) é um discurso

a destruiçio

de mitos

ba s came nt;e
í

secularmente

P.6/13
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4

dade que o negro teria alcançado

com a aboliçio

da escravidio-

que por isso passou

a ser sempre chamada de ufalsa liberdade";
irlsurge-se
contra a imagem do negro fiel e submisso - dai a exe
craçió, ati intempestiva,
do culto ã "M~e Preta"; contrapõe-se
ao .;li,::;';;';U.LbV !.lu lJ.r.dH<..;U
~ubre O negro, inCIUSJ.ve de muitas vozes

da academia

- Gilberto

Freyre

sendo o anti-heroi

preferido;de~

mOnta como e quanto pode o mito fundamental de nossa ideologia
neste campo - a oon sLde ra c âo no R"'A~;.l
t:'cmc uma dQmooraoi.:ot
r~
eial, fazendo inclusive, uma releitura da miscigenação que pô~
sa a ser traduzida corno um pro~esso
xual da mulher negra pelo branco.
PV4 vuL~u

da ordem\\tda década

de exploração

.

da ordem vigente e 'dolugar que nela é

tica contestação

se

alrerentemente
da"revoluçao dentro
as' liderahças do MNU fazem uma drás-

1~ao,

de 30 I

violento

reserva

do ao negro. Marginalidade,
miséria, alienação; são temas rep~
tidamente n~feridos nas matérias dos jornais e outros documentos:
povo negro se refugiou na marginalidade •.. e
o~ que conseguiram ascender, sua pos~ção
resultou
de um longo processo de altenação, onde o é:eslum bramento com os padrões euz opeu s Ast Lr.ru Lou o consu
mo de produto
para clarear a pele, pasta para ali
samento dos cauelos, .•.• e o desprezo quando
nãõ
a recusa por suas origens e raizes africanas". (Jor
negro, Ano 1, nO 2. são Paulu; Maio de 1978).
".•.
0

o
leitura»

tom forte da denúncia

transparece

"nova

nesta

da aboliçio:

~0rm- corno a Abolição da Escravatura se deu
Bras':"l, ape c.a s liviou os senhores de escravos do peso que
M~

no
h.§l

tia se transfo_. ado a escraviõãot
e atirou o negro no desempr§!
go, .0 subeDpre~o € na m~rginal~dade. Passados 92 anos da tal
ca ~ibE~dade, a pnpul~ção nogra continua na mesma sjtuaçio,
e
poli
vr~i~~ con-tante d~ ~iscriminaçio racial e da viol~nci~
•
.",
D
f .ie_o
-.
-o l'v•• ~U
1" ae mai. o, de 1980) •
Cl.a~
\!.~n
~
i ...:>
Com essa iliterpretacão
sivel

comemorã-la

festivam$nte

da abo ição não e ma's

exaltando

a "redentora"/como

po~
se

fazia no gra~de ritual do 13 de maio que as primeiras entida c€:s promov::'am em S. Paulo. Dai que operando um drástico "':e510COl'l\C.l:1:.0(

••a.io -

o

r'8

HNU

V!::.i,

1:!11.t::~t:;:.t. I..:VlHU

~Ucl

f.'JBT.n

de "0:;'&de fé da raçé. Degra"

C8Jo?t)rêld.a

nao

o.lJ

~ransfo::mô.-se em

de

"Dia

-----~~-----------------

P.7/13
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"

Nacional

de D2núncia

que marca

Contra o

mas o 20 de novembro

Rac í.smo " -

o morte heroica de Zumbi, 5í~bolo por excelência

da

resistência negra à Dpre~~ão, mN~ ~NmhÁm na p-xpAriencia inusi
tada dê uma sociedade racialmente democrática. Esta mudança a~
sume um significado especial pois marca a substituição - pelo
menos no projeto da militãncia - da figurra simbólica da 11 ran
ca senhora"

~ela do IInegro heroi",

déia de wna liberdade

são coroo uma conquista
séculos de escravidão
atinge o negro.
Cum

concedidu

negra

(pelo brunco),

ainda em processo,

p~ru

~ ouu

V~

posto que

aos

soma-se a tú!npo da opressão

t::~Ld. l~lLULd.

porar os termos do binômio

v

i

vale dizer, tambim, da

Ül~l.;ULl::>VÜU

raça/cla~se

que até hoj~

llIvvlll1eutv va.1

buscando

lUl.;VL

juntar, embora

os oprimidos. Só que o negro seria, na verdade, a imagem
exem
plar desta categoria, uma vez que nele, à exploração dit.ada p~
la classe
transparece

sobrepõe-se
num

outra,

panfleto

imposta por sua raça. S o

do início

título "13 de Maio - uma abolição
a 2õ Abolição pregada em 30?);

que

dos anos 80 que tráz

a ser concretizada"

como
(ainda

"Antes escravo e hoje, :!.avrador,camponês,
operá
rio. Ontem sem carta de alfor~ia,em seguida
prete
rido pelo imígrar~Les europeus,hoje sem emprego,subem
pregado, arrochado no salário'. Antigamente nas sen zalas, nos tempos atuais nas favelas, nos cortiços
e nas penitenciárias"
(Panfleto do MNU distribuido
no 13 de maio; s.d.).
Além disso é também o negro
quilombola) que tem
pia almejada:

â

oferecer

(herdeiro da

a experiência

concreta

tradição
da

uto

·palmares i h sintese desses 400 anos de luta, on
de todos tra0alhavam e tinham direitos iguais,
ne
gros, brancos e índios. Zumbi é a s~ntese da lutã
de todos os trabalhadores ••. " (Pronunciamento
<le
lideres do MNU - ato público em S. Paulo;
20-111979) .'

.•

Dai que essa identificação
_~._~.

.::2

monto
mn

um"

,...__

. __

_':.:3 . .l.._,

.•.

doooono.idcrü.m
cii'l!'=l 'i;()'I""rrL~~n~

_

.:c. ..•.•.•.•

_..!..

'- ......•
,,::._

negro/trabalhador
•• ~

•.•••_ ••.._

~__

(no
~ __

o d~do ro.c-iéll,
c .interpl.-e·t:.am o l.'"QcLsm·,:;,
;::d'l1~1 i'7~t;'~o
da ~:Ilplora~~o
oapit::.ali.!õlt:.;>,

,-,,,:,,_..=:::::.

CQ
{cf.
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especialmente

Cox,

; lanni,

A outra
61tima

grande

do MNU,

tros momento~

grande

massa

pode

ã

que concerne

maior

a

o dado mais

seu projeto,

(os pretosll

ou

im
o~

aos

tambêm

o mais

da "união da raça"

entre elas mesmas

dos não-brancos

nesta

africanas"

ser, de outro,

tarefa

ao atualizar

pondo uma distância

negro

sua "c ar-a nova" em relação

que marca

enquanto. tal. Pois,

do movimento

com as «raizes

da luta negra,

problemãtic6'no

.

Se este i de um'lado,

da negritude.

portante

cabam

bandeira

fase e a identificação

exaltaçio

)

as lideranças
(os negros),

que almejam

a
a

e

justamen

te atingL:'.

Ao dizer isso estou pensando,no
repertório
..
mentos

utilizados

para

compor

uma imagem/identidade

o negro do Brasil.

tiva/africanizada,

para

ro lugar da adesão

i uma estitica

teados,

adereços,

o modelo
vindo,
pria

ditos

do exótico,

talvez,

aos objetivos

ção de~elementos

e atê hibitos

ceitas

atribuidas

aos antigos

(pelo

militância

pela valorização

e mesmo

tais como música,

traduzidos

descendentes

ç

negro se'reconhece

re
Para

- mais

comum -

tarde

que

1

desse modelo

dela), marca
muitas

vezes

militãncia.

Estou

às religiões
tomadõ

~..,

falando

'.

uma

dis

nera como

I

(meados dos anos 80 para câ)um

elemento
vai-lhe ser ac re sc Ldc , determinando,
,
e ai
distâncial
pe~o menos uma tensão dentro dos arraiais

o candomblé,

em

de escravos.

outro

da sua adesão

ado

dança,

nos jornais

a atualização

momento

meno s por frações

'tância em r e La âo ao negro

pria

pró

para o portugu~s.

Se num primeiro
pela

Além da sua

insiste-se

africanos

de sua tradução

para o negro

na adoção, para as crianças,
de
que apare em sempre nos jornaiS acompanhados'

completar9~odelo
nomes

deve passar

alimentares

primei

- vestuãrio,pen

compondo

da militância.

daflcultura africana"

jogos,

em

e, neste sentido, pouco ser

do diferente,

a adesão

imagem,

afro - que acaba

ele

negra/posi

Trata-se

da negritude

de

de uma certa cobrança

de origem

então~como

africana,

guardião

se nao uma
."

da

pro-

em termos

particularmente

da pureza

da fé

an

cestral.
Neste
no discurso
confissões
lado,

estes

sentido

de militantes
religiosas,

a tensão
negros

i entre

reclamam.como

que referit

adeptos

fée

e que

ou líderes

negritude.

ouvi num instigante

aparece
de

várias

E ai/se Ge
aebate

durante

um
o

SEP 04 '90 18:3J UFPA 0912299677
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nA MATTA,

Roberto.

Petr6polis~

NASCIMENTO,

Relativizando:

Editora

Vozes,

Abdias do, et aI.

Uma Introdução

1981.

- Re1a~ões de Raça no Brasil.
~

dições

JORNAIS

Quilombo.

DA IMPRENSA

- O Clarim

a Antropologia,

Rio de Janeiro,

NEGRA

da Alvorada

- A voz da Raça
- Alvorada
- J'ornegro

•

1950.

E

·.
L
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.
grande ritual do centenárior'para retirar os santos do

altar

e expurgar o candombli dos "ranços cristã09", ou para se "usar
óculos negros para ler a biblia", de outro se clama também pe
Ia hfuga do gueto", no caso a busca (pelo negro) da normalida
de - o direito de fazer qualquer opção, i~clusive religiosa.
Em conclusão, duas observações sobre a questão
identidade negra e da trajetória ou dos rumos do discurso

da
pro

duzido pelos movimentos negros. Do que posso ver e de onde

ve

jo, tenho para mim que chegou-se a uma espécie de lIimpasse".
Quando o modelo era O branco e a meta a

integração

as propostas eram mais definidas~ mais palpiveis e tinham

uma

ressonância no chamado meio negro (não estou dizendo que o mo
dela ou o projeto eram melho:r:es).o "[liscursoera uma
espécie
de contra-argumentação - dirigida ao branco - e uma ex~rtação
feita ao negro. A identidade ou imagem do negro, no contexto da
ideologia do branqueamento e da IIcruzadamoralll pregada pelas
lideranças, estava ali, 'diante dele, como um modeLo na

vitri

ne - era o branco de alma branca - a estética da brancura e um
conjunto de valores pensados como virtudes da raça(branca).
Agora, quando o modelo e o próprio negro, mas
o daqui (crioulo) e sim o africano

nas mil imagens que

nao
dele

se constroi, como tambêm da IImie-Afric~~o chão desaparece

de

baixo dos pés. A estética (da negritude) e os valores (afro?)'
que devem compor a imagem/identidade do negro não

t.arn

parame

tros nesta sociedade, que não é africana, mas brasileira,

que

não ~ pura, mas sincrética, misturada, desde as origens,
mas
privilegia, na sua própria identidade,a matriz branco-européi~. Neste sentido, a quem se dirigem o discurso da denúncia
do racismo e da opressão - e o projeto político da conquistada
cidadania para o negro, num pais que, quer queiramos ou

não,

ainda a'credita na"fábula das três raças" (cf.DA MAT'fA,198l) e
onde todo mundo é "cidadão"? Como falava no início deste
to, o discurso da militãncia n~gra mais recente - mas não
ele

vem sendo uma fala ritualizada

tex
só

que coloca enfáticamente

as mesmas coisas (suas denGncias e suas "palavras de ordem") e
cujo alcance não parece ir muito além dos próprios (heroicos)'
militantes, e de pequenas parcelas da imensa massa negra

que

conseguem reunir a custa de um trabalho permanente e difícil.
Mesmo assim, e considerando os movimentos negr')sno

SEP 0S "90 14: 39 urPA 0912299677
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mais amplo da sociedade brasileira, penso que se pode
dizer que, ainda que o "negro heroic1/zumbi não tenha destrona-

contexto

do a "branca
paço

senhora"

(inclusive

(o que seria ingenuidade

ritual)

o

es

que seus rebeldes 'herdeiros conquista-

ram para ele, é um dado significativo
com isso o her6i vire

esperar),

a contabilizar,mesmo

"santo~.

\

•

que

SEP 04 '90 18:50 UFPrl 0912299677
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..
•

1. Então

neste,caso

çôes dénvmi~adas
vico Palmar~s",
pital

o grupo
antigo

"O Clarim da ~lvorada"

"t'ecteracãodos Homens

e em cidades

o Centro

2. Tratava-se

o jornal

todos surgidos

pauli~ta
y..

xistiu

N O rr A 9

Cívico

de Cor" e o "Centro cí

ainda na dicada

do interior

de 1920, na ca

como Campinas

onde

e

campineiro.

.do Dr. Arlindo Veiqa dos Sant.n~,

do 'Clarim-

e as associa

liderado

np

por José Correia

'1I..lQm

dicoç.rdou

Le~ce

líder negro de S. Paulo - o que provocou

- o

o

mais

primeiro

;<.'

"racha"

3.

t

do movimento

bom lembrar,

vara

an~cs,

mobilização
Exemplo

entretanto,

':'~as
organizacões

disso
também

ca permanente;
UUl;:i

-4.

que mes~o

(meados da dicada

~~ L.t:b

negro,

embaixador

negras

asseguxàda

teatral

50),

até os meados

dO T.E.N,

.

.

.-1,e.

F"

de pelo m~

da década

d7 6,0.

C.Lariv a L do Prado valadar~$;,

na Âfrica •

que

jornalísti-

contínua
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