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O movimento negro ao longo do século XX: 

Notas históricas e alguns desafios atuais1 

Cesar Mangolin de Barros 

Introdução 

 Para que possamos compreender a trajetória dos movimentos negros 

organizados, ao longo do século XX, devemos partir de algumas observações 

prévias, para que o assunto seja compreendido em sua amplitude. 

 Os movimentos sociais não surgem do nada; não surgem do mundo das 

idéias ou de cérebros iluminados que, como num despertar de um sonho, 

trazem consigo as mensagens vindas de um mundo distante para o bem-estar 

dos humanos. Tampouco surgem de “espíritos baderneiros”, como se costuma 

qualificar quaisquer destes movimentos, como se fossem uniões voluntárias de 

desocupados que resolvem perturbar a “ordem” social.  

 Devemos compreender o surgimento destes movimentos em dois 

sentidos: primeiro como uma resposta dada a uma situação histórica concreta; 

segundo, como sistematização programática de proposições e soluções 

objetivas para os problemas postos, desde os mais pontuais aos mais 

abrangentes.  

 Localizados e localizáveis historicamente, os movimentos podem ser e 

ter as mais diversas conotações, objetivos e características. Uma característica 

                                                 
1 Este texto foi escrito em maio de 2003. O objetivo era reunir e resumir num só texto os principais fatos 
da história do movimento negro no decorrer do século XX, por isto sua forma, na maior parte,  ser  um 
tanto quanto “descritiva” apenas. (CMB – julho/2004). 
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marcante dos movimentos populares do século XX no Brasil é, de variadas 

formas, uma reação organizada, mesmo que por vezes equivocada e sem 

clareza de seu caráter, à ordem vigente, aos efeitos nefastos em suas vidas 

provocados pelo capitalismo. Ou seja, os movimentos organizados pretendem 

alcançar determinados objetivos, e somente para isto são criados e, ao mesmo 

tempo, são criados porque naquele momento histórico estes elementos que 

constituem seus objetivos estão, obviamente, ausentes concretamente, 

surgindo daí a necessidade de organização. Sem isto não existiriam, pois é 

apenas com o surgimento e a constatação de necessidades que precisam ser 

sanadas que a forma e objetivos de organização também surge.  

O que pretendemos dizer com isto é que os seres humanos nascem e 

crescem em momentos históricos específicos, alheios a sua vontade. Karl Marx 

dizia que  

“os homens fazem sua própria história, mas não a 
fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de 
sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 
diretamente, legadas e transmitidas pelo passado.”2  

Suas vidas não dependerão apenas do que querem que elas sejam, mas 

de condições históricas específicas, dentro das quais eles agem, que 

determinam inclusive os limites do que os seres humanos querem para suas 

vidas. As necessidades, materiais e espirituais, também são determinadas pela 

conjuntura histórica. Porém, a história é movimento, exatamente porque quem 

movimenta a história é o próprio ser humano, compreendido como ser social.  

                                                 
2 MARX, Karl. O dezoito Brumário e cartas a Kugelmann. 2ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 
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 Os movimentos surgem, portanto, de necessidades específicas, postas 

historicamente. Os trabalhadores rurais que lutam por reforma agrária dentro 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST -, por exemplo, o 

fazem porque não a possuem, e isto é fruto de um modo de produção 

específico e, por conseguinte, de uma organização política, jurídica, social, 

econômica, etc. a ele correspondente e determinada historicamente. Sua luta 

por terra pode tornar-se uma luta pela própria superação deste sistema, na 

medida em que suplantam a consciência corporativa e adquirem consciência 

de classe, que aponta para a necessidade de atacar a causa e não 

simplesmente ater-se à conseqüência.  

 Saber o que foram e o que são os movimentos negros3 é também 

compreender as determinações históricas que proporcionaram seu surgimento, 

ou seja, para estudarmos como foram e são estes movimentos, devemos 

compreender os antecedentes históricos que os motivaram.  

 Ressaltamos de início a importância do aspecto histórico pois é óbvio 

que, dentro dos objetivos e dimensão deste texto, fomos obrigados a determo-

nos mais às características dos movimentos em cada período analisado, que 

entrar nos detalhes das diferenciadas conjunturas.  

                                                 
3 No decorrer do texto utilizamos o termo “movimentos negros” no sentido de que o conjunto do 

movimento jamais foi homogêneo, havendo diferenças e divergências entre as variadas organizações e em 

seus períodos específicos. Este termo utilizado não tem a intenção de fragmentar o movimento nem 

desqualifica-lo; é apenas uma forma de frisar sua dinâmica.  
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 Nosso objetivo e nossa intenção são, portanto, proporcionar uma visão 

geral, ainda que sintética, sobre o desenrolar das organizações do movimento 

negro no século XX.  

Mesmo correndo os riscos das simplificações e dos reducionismos, 

pensamos ter conseguido abordar sucintamente no texto os principais 

momentos desta história, remetendo aos leitores a busca por informações mais 

detalhadas sobre os aspectos que mais lhe chamarem a atenção ou que 

demandarem maior aprofundamento, principalmente as questões históricas 

que, levando em consideração nosso público alvo4, acreditamos que já tenham 

bases suficientes. 

De qualquer maneira, para facilitar a pesquisa, indicamos no final uma 

bibliografia básica, que engloba tanto textos sobre as questões históricas e de 

conjuntura, quanto maiores detalhes da trajetória do movimento negro, como já 

dito,  aqui mencionados  pontualmente. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Este público alvo era, na época em que foi escrito o texto, professores do ensino médio e fundamental, 
que participavam do curso “História e Cultura Afro-Brasileira”, promovido pela Sociedade Científica de 
Estudos da Arte (CESA/USP) e pela Estação Ciência da USP.(CMB – julho/2004). 
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Os movimentos negros ao longo do século XX 

O jornalista e militante do movimento negro da atualidade, Juarez Tadeu 

de Paula Xavier, divide a história do movimento negro no Brasil em três 

períodos: o primeiro seria o da “ilusão da integração pacífica”, cujo ponto 

máximo foi a criação da Frente negra Brasileira; o segundo período, marcado 

pelas “denúncias sociais da miséria provocada pelo racismo, que se estende 

do final da FNB, na década de 1930 até a década de 1970; por fim, o terceiro 

período, que  é o da “consciência da necessidade de romper a estrutura 

reprodutora do racismo”, cujo ponto de partida é o ano de 1978, com a 

fundação do MNUCDR (Movimento Negro Unificado contra a Discriminação 

Racial).(Xavier, 2003). 

Utilizaremos esta divisão em três períodos para facilitar nosso caminho 

na compreensão do que foram e o que são os movimentos negros, ao longo de 

todo o século XX, até nossos dias. 

 

1 - O período pós-abolição  

 O período imediato pós-abolição é marcado pela marginalização do povo 

negro. A abolição da escravatura, cujo ato final foi marcado pela Lei Áurea, de 

treze de maio de 1888, não tinha preocupação alguma com o destino do povo 

que sofrera mais de trezentos anos de escravização. 

 Antes mesmo deste ato final, ex-escravos já vinham instalando-se em 

regiões economicamente decadentes - norte e nordeste, com a decadência das 
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grandes lavouras e da região das “minas” -  geralmente praticando agricultura 

de subsistência. No caso do sudeste, para onde muitos migraram no início do 

século XX, principalmente para São Paulo, com a lavoura do café e a presença 

de indústrias, a marginalização dos negros foi ainda maior e o mercado de 

trabalho ocupado em grande parte por trabalhadores imigrantes. Os negros 

apertavam-se, dividindo espaço com imigrantes, principalmente italianos, em 

porões e cortiços do centro da cidade. 

Segundo Clóvis Moura, após a abolição  

“houve um período no qual o negro não encontrava 
possibilidades de se integrar economicamente e encontrar 
a sua identidade étnica de forma não fragmentada e 
confusa. Daí uma fase onde ele, como elemento mais 
onerado no processo de passagem da escravidão para o 
trabalho livre, desarticulou-se social, psicológica e 
culturalmente. Mas sempre procurou, em nível 
organizacional, reencontrar-se.” (Moura, 1994:211). 

 Havia um reduzido número de negros que, superando as barreiras 

sociais,  conseguiram empregos mais estáveis, em escritórios e no serviço 

público. Este segmento, em processo de ascensão, foi chamado por Florestan 

Fernandes de “elite negra”, que se diferenciava  da grande massa 

marginalizada e foi responsável pelo surgimento de diversas organizações que 

congregavam a população negra em atividades recreativas, culturais, 

beneficentes e políticas. Dentre elas, fundadas entre 1927 e 1945,  podemos 

destacar: Associação José do Patrocínio, Associação dos Negros Brasileiros, 

Centro Cívico Beneficente Senhoras Mães Pretas, Centro Cívico Palmares, 

Clube Negro de Cultura Social, Federação dos Homens de Cor, Frente Negra 

Socialista, Grêmio Recreativo e Cultural, Grêmio Recreativo Kosmos, Legião 
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Negra Brasileira, Movimento Afro-Brasileiro de Educação e Cultura, 

Organização de Cultura e Beneficência Jabaquara, Sociedade Beneficente 13 

de Maio e União Negra Brasileira. (Mendonça, 1996). 

 

a) A imprensa negra 

 A partir destas organizações, uma quantidade considerável de jornais, 

empenhados no combate ao racismo, que passaram a ser conhecidos como a 

“Imprensa Negra”, tendo a frente principalmente esta “elite”, circularam por 

algumas regiões do país, mas principalmente em São Paulo.  

 O principal objetivo desta imprensa negra era o de ser um veículo de 

formação e informação da população negra, visto que eram tolhidos também 

pela grande imprensa “branca”. Começando pelo Menelik, em 1915, até o 

Correio D’Ébano, em 1963, estes jornais terão forte influência na formação de 

uma “ideologia étnica do negro paulista e irá influir, de certa maneira, no seu 

comportamento”. (Moura, 1992).  

Nestes jornais pode-se perceber as várias “correntes” do pensamento 

negro na época, principalmente uma certa ética puritana, de objetivo 

integracionista, que considerava que os negros deveriam igualar-se aos 

brancos através das virtudes morais e da cultura. As notícias comuns ou os 

acontecimentos em geral estavam ausentes destes jornais. Não há menção 

neles mesmo de fatos históricos importantes e característicos da luta popular, 

como a Coluna Prestes e o  levante comunista de 1935. 
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 Destacamos abaixo alguns dos jornais da “imprensa negra” de São 

Paulo e o ano em que surgiram: 

O Menelick – 1915 

A Rua – 1916 

O Xauter – 1916 

O Alfinete – 1918 

O Bandeirante – 1918 

A Liberdade – 1919 

A Sentinella – 1920 

O Kosmos – 1922 

O Clarim e O Clarim da Alvorada – 1924 

Elite – 1923 

Auriverde – 1928 

Progresso – 1928 

Chibata – 1932 

A Voz da Raça – 1933 

Evolução – 1933 
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O Clarim – 1935 

Tribuna Negra – 1935 

Alvorada – 1945 

Senzala – 1946 

Novo Horizonte – 1946 

Novo Mundo – 1950 

 Alguns destes jornais circularam durante vários anos. Existem  muitos 

exemplares microfilmados, que podem ser consultados no Instituto de Estudos 

Brasileiros - IEB – na Cidade Universitária, da Universidade de São Paulo, 

USP. 

 

*   *   * 

A Frente Negra Brasileira, que trataremos mais detidamente adiante, 

criada na década de trinta, seria o primeiro grande movimento negro, inserido 

no campo político, a ter dimensão nacional. Antes, porém, para que possamos 

compreender melhor a história da FNB, é necessário que tenhamos uma visão 

geral sobre um aparato ideológico criado para fazer frente à crescente 

organização dos negros e para justificar a sua marginalização: o mito da 

democracia racial. 
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 b) Ideologia da “democracia racial” 

 A ideologia da democracia racial foi gestada  no bojo das mudanças 

provocadas pela revolução de 1930 no Brasil e pelo ascenso do movimento 

negro organizado no mesmo período. 

 A “democracia racial” pretendia passar a idéia de que não havia no 

Brasil o problema com o racismo. Constituído de vários povos, 

caracteristicamente mestiço, de convívio pacífico e cordial, as diferenças 

sociais que marginalizavam o povo mais pobre e negro seriam sanados na 

medida em que o desenvolvimento atingisse um determinado nível. O 

“complexo de inferioridade dos negros” seria apagado, portanto, pela sua 

qualidade de partícipe da união nacional destinada a galgar o rumo do 

progresso. O trecho de Joel Rufino dos Santos, citado abaixo, é esclarecedor 

do ambiente criado por esta ideologia: 

 “Estávamos diante de uma concepção acabada do 
país como grande família patriarcal, em que o macho 
branco ocupa o centro, girando cada um dos parentes à 
sua volta, em círculos concêntricos. Nessa família, em 
que todos se consideram, acima de tudo, brasileiros, 
integrantes pacíficos da família brasileira, o negro tem sua 
órbita – de parente pobre, é verdade, mas não enjeitado 
e, provavelmente, agradecido por constar dela”. (Santos, 
2003). 

 Era como se houvesse um grande acordo velado, como se todos 

participassem da negação sistemática da existência do racismo, como ainda 

vemos em nossos dias. Algo como uma representação, um papel que encobre 

os inconfessáveis segredos de seus atores, ou como uma situação em que se 
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busca tanto acreditar em algo, que se chega ao ponto de considerar quase  

como ofensa a tentativa de levantar esta discussão.  

 Marcado por esta ideologia, o nascente movimento negro irá trilhar o 

caminho do integracionismo, como se sua luta consistisse num esforço por 

estar em pé de igualdade com os brancos, nesta concepção, adiantados pelo 

maior nível educacional e cultural.  

  A Frente Negra Brasileira, que trataremos a seguir, foi marcada por esta 

ideologia da democracia racial. 

c) A Frente Negra Brasileira 

 Os efeitos da crise de 1929, a confiança nas eleições e, posteriormente, 

na revolução de 1930, que trazia consigo promessas de fazer valer os direitos 

do povo negro, além da experiência conquistada através das diversas 

organizações e da imprensa negra, formaram a base sobre a qual algumas 

lideranças do movimento negro criaram a Frente Negra Brasileira, em 1931.  

 O surgimento da FNB é o ponto culminante desta primeira fase do 

movimento negro pós-abolição. Organizada primeiramente em São Paulo e no 

interior do Estado, projetou-se nacionalmente, congregando milhares de 

militantes e constituindo núcleos em outros estados, como a Bahia, o Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco etc.(Mendonça,1996). 

 A FNB era organizada por uma rígida hierarquia, cujo presidente ou 

chefe centralizava as decisões. O presidente e o secretário geral eram 

escolhidos entre os membros do Grande Conselho, composto por vinte 
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membros, responsáveis pela direção da organização. Além destes, havia o 

Conselho Auxiliar, composto pelos Cabos Distritais. Havia ainda diversos 

departamentos, como o de instrução e cultura, jurídico, esportivo, musical, 

doutrinário etc. Suas reuniões semanais, conhecidas como “domingueiras”, 

marcadas pelo clima de ordem e pomposa formalidade, objetivava a formação 

de cidadãos conscientes de sua importância para a formação do Brasil. 

(Mendonça, 1996; Pinto, 1993). Suas características mais marcantes, no 

campo propositivo e ideológico, são: a busca da integração social, fortemente 

influenciada pela ideologia da democracia racial; a defesa da pátria;  “redenção 

da raça”, no sentido de ascensão social, através da educação e do bom 

comportamento. 

Na prática, os militantes da FNB procuravam romper as barreiras sociais 

impostas aos negros para sua total integração, denunciando as manifestações 

de discriminação e preconceito. Além disso, investiam no preparo de  seus 

membros para a “participação político-social integral, apoio aos anciãos, 

incentivo à poupança e aquisição da casa própria, organização familiar, 

respeito à mulher e, integrado aos objetivos educacionais gerais, ênfase na 

educação dos filhos”. (Mendonça, 1996:69).    Ainda constituíram uma 

organização paramilitar, cujos integrantes vestiam camisas brancas e seguiam 

rígida disciplina.  

  A história da FNB é também marcada por críticas, oposições e 

dissidências. A principal fonte destas críticas estava ligada à forte influência do 

movimento integralista,  marcado pelo ideário fascista.  
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 O presidente da FNB, Arlindo Veiga dos Santos era, ao mesmo tempo, 

Chefe Geral da Ação Imperial Patrianovista Brasileira. Para demonstrar esta 

proximidade, podemos utilizar como exemplo o   jornal da FNB, “A Voz da 

Raça”, lançado em 1933, que trazia em sua primeira página o seguinte lema: 

Deus, Pátria, Família e Raça. Os fascistas brasileiros, organizados na Ação 

Integralista Brasileira, tinham como palavra de ordem: Deus, Pátria e Família. 

 O Patrianovismo, que tinha o presidente da FNB como um dos seus 

ideólogos, era um movimento anti-semita, nacionalista, elitista e monarquista, 

ligado ao catolicismo, antiliberal, anti-republicano e anticomunista.  

 Os regimes totalitários em ascensão na Europa e a figura do grande 

condutor, líder das massas, eram considerados os tipos ideais de governo. “As 

idéias racistas, professadas pelo fascismo, também eram elogiadas ao se 

justificar o lema ‘o Brasil para os brasileiros’, um país moreno, de negros e 

mestiços, nesta visão, preteridos pelo estrangeiro.”(Mendonça,1996:70).   

 O grupo de militantes que publicava o jornal O Clarim da Alvorada, 

republicano e democrata, um dos principais órgãos da imprensa negra, que 

participaram ativamente da criação da FNB, acaba por romper com a 

organização, devido às suas posições ideológicas, em 1932.  

O jornal A Chibata, criado por remanescentes d’ O Clarim, tinha como 

objetivo a crítica e a sátira  das posições da FNB, que destruiu, através de um 

grupo de militantes e após apenas dois números publicados,  a redação deste 

jornal, que funcionava na casa de José Correia Leite. (Mendonça, 1996). Este 

grupo originado n’O Clarim da Alvorada se organizaria no Clube Negro de 
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Cultura Social, de 1932, mantendo suas críticas à FNB e voltando-se 

principalmente para a prática de esporte, cujo maior evento era a Prova Treze 

de Maio, maratona realizada durante alguns anos. 

 Ainda em 1932, a FNB enfrentava uma grave crise interna, devido à 

divisão ocorrida em torno da posição da organização diante da Revolução 

Constitucionalista, desencadeada em São Paulo.  

Arlindo Veiga dos Santos, ainda presidente, era contra a participação da 

FNB; de outro lado, alguns membros mais jovens, chefiados por Guaraná 

Santana, diretor da FNB, defendiam a participação dos negros no movimento 

armado, formando a Legião Negra, que participou ativamente da luta ao lado 

dos paulistas.  

Mesmo derrotado o movimento, a FNB passou por um processo de 

depreciação de sua imagem diante dos paulistas, ocasionando a passagem da 

direção da organização para as mãos dos que combateram em 1932. 

Justiniano Costa torna-se então seu presidente.  

Mesmo não fazendo parte de seus objetivos iniciais, a FNB foi, aos 

poucos, envolvendo-se com a política partidária.  

Lançou uma candidatura à Assembléia Constituinte de 1934, que foi 

derrotada. Posteriormente, constitui-se como partido político (1936), fechado 

após o golpe de Estado de 1937, que cassou todos os partidos políticos e deu 

início ao período ditatorial de Getúlio Vargas, conhecido como Estado Novo.  
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 Após o seu fechamento, um de seus fundadores, Raul Joviano do 

Amaral, fundou uma outra entidade, como nome de União Negra Brasileira, 

com a intenção de substituir a FNB. Porém, a repressão da ditadura 

estadonovista a qualquer tipo de organização impediu que seu objetivo 

alcançasse êxito.  

Em 1938, ao se completarem cinqüenta anos da abolição, a FNB e a 

União Negra Brasileira, assim como os órgãos da imprensa negra, deixavam, 

pela violência do Estado, de existir.  

 Mesmo com as inúmeras críticas que sofreu e ainda sofre a Frente 

Negra Brasileira, num ponto há convergência por parte dos militantes do 

movimento negro: seu ineditismo e a importância de ter sido o primeiro 

movimento político dos negros de grande envergadura. 

 

2 - Denúncias sociais da miséria provocada pelo racismo 

 Muitos autores “saltam” do final da Frente Negra Brasileira diretamente 

para a fundação do Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial 

(MNUDCR), ocorrido em 1978.  

Esta forma de abordar os movimentos negros  nos dá a impressão de 

que durante quatro décadas estes movimentos deixaram simplesmente de 

existir.  
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Porém, como veremos a seguir, seguindo a divisão proposta no início, 

existiram várias organizações com perfis diferenciados neste período, muitas 

delas de grande importância para a história dos movimentos negros. 

A segunda fase é marcada pelo fim das ilusões da possibilidade de uma 

integração social dos negros, baseada, como vimos, na ideologia da 

democracia racial.  

Denúncias contra o preconceito e discriminação racial, as dificuldades 

encontradas no mercado de trabalho e no acesso à educação, a miséria e a 

marginalização da população negra,  serão a tônica deste período que, a partir 

de inúmeras organizações por todo o Brasil, buscarão também, em muitos 

casos, o resgate e a resistência cultural.   

  Durante a ditadura de Vargas, o Estado Novo (1937/45), os partidos 

políticos, sindicatos, associações com os mais variados fins foram cassados ou 

ficaram sob vigilância constante do aparato de repressão do Estado. Assim 

também as organizações dos negros, que ficaram reduzidas a associações 

culturais, recreativas, desportivas e dançantes.   

 Em 1944 surge o Teatro Experimental do Negro, liderado por Abdias do 

Nascimento, um dos fundadores da extinta Frente Negra Brasileira. Segundo o 

próprio fundador 

 “o TEN não nasceu para ser apenas uma reação contra a 
exclusão do negro no teatro. Ele foi imaginado como 
frente de luta, então deveria ter várias ramificações, vários 
setores a serem atingidos por uma ação transformadora 
de nossa realidade. Por isso o TEN é também uma 
continuação das lutas da Frente Negra, mesmo mantendo 
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uma identidade própria. O diferencial é que o TEN não 
queria saber de integração” (Nascimento, 2003). 

 Além de ensaiar e apresentar peças de teatro, o TEN publicou o jornal 

Quilombo e organizou o Instituto Nacional do Negro.  

Em sua atividade, o TEN  movimentou a consciência negra e procurou 

“imprimir às suas atividades um conteúdo de elite cultural negra. Sob sua 

influência foi convocada a Conferência Nacional do Negro, em 1949”.(Moura, 

1992). 

 Passado o período do Estado Novo, acabada a II Guerra Mundial 

(1939/45), com a derrota do nazi-fascismo  e deposto Getúlio Vargas, foi 

possível  uma rearticulação dos movimentos negros de forma mais ampla.  

 O poeta Solano Trindade, que também havia sido militante da Frente 

Negra Brasileira em Pernambuco e criado, em 1936, o Centro de Cultura Afro-

Brasileira, criou um grupo de arte popular no Rio Grande do Sul e tentou, sem 

êxito, criar o Teatro do Povo, em 1945, no Rio de Janeiro; organizou o Teatro 

Folclórico Brasileiro, em 1948, abandonando-o quando não concordava com o 

caráter “comercial” dado por um empresário; ainda articulou o Teatro Popular 

Brasileiro, composto por integrantes das camadas populares, viajando ao 

exterior, apresentando-se em várias capitais européias, dispersando-se logo 

após o regresso.  

Até sua morte, Trindade, em São Paulo, manteria o Teatro Popular 

Brasileiro, com apresentações esporádicas. 
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 Em 1945, fundou-se no Rio de Janeiro, no clima da redemocratização, o 

Comitê Democrático Afro-Brasileiro, que trazia propostas políticas concretas, 

tais como5: 

• A convocação de uma Assembléia Constituinte 

• Anistia ampla e incondicional para os crimes políticos e conexos 

• Extinção do Tribunal de Segurança Nacional 

• Intensificação do esforço de guerra 

• Liberdade da palavra escrita e falada 

• Liberdade de agremiação 

• Direito de voto aos membros das Forças Armadas sem distinção de 

postos e direito a sua participação na Assembléia Constituinte 

• Direito de voto nos navios mercantes 

• Reconhecimento do direito de greve 

• Atamento de relações diplomáticas com a URSS 

• Autonomia sindical 

• Direito de sindicalização para o trabalhador das organizações 

autárquicas 

                                                 
5 Fonte: sítio terrabrasileira.net 
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• Assistência ao trabalhador rural 

• Direito de sindicalização para as empregadas domésticas 

• Liberdade de culto às religiões afro-brasileiras 

• Ensino gratuito 

• Punição às empresas que fazem seleção racial e de cor 

• Abolição das seleções raciais e de cor na diplomacia 

• Abolição da seleção de cor nas escolas militares 

• Participação do negro nos assuntos de colonização e imigração 

• Democratização de todas as organizações negras, aproximando-as das 

organizações dos brancos. 

• Fazer a aproximação das escolas de samba, clubes dançantes, 

associações religiosas, livrando-as da exploração política e comercial. 

• Criar escolas de alfabetização em todo o território nacional. 

 

Outra importante organização do período foi a  Associação Cultural do 

Negro (ACN),  criada em 1954, na rua São Bento, em São Paulo.  

Dentre seus dirigentes estavam Geraldo Campos de Oliveira, Américo 

Orlando da Costa, Américo dos Santos e José Correia Leite, antigo militante e 



 20 

fundador d’O Clarim da Alvorada, como vimos, um dos mais importantes 

órgãos da imprensa negra. Editavam o Caderno de Cultura Negra e possuíam 

diversos departamentos, como de recreação, cultura, esporte, estudantil e 

feminino. 

 No ano de 1958, a ACN, unida a outras organizações, como o Teatro 

Experimental do Negro – TEN -, o Teatro Popular Brasileiro, de Solano 

Trindade, a Associação dos Amigos do Homem do Norte e Nordeste, o Grêmio 

Estudantil Castro Alves, a Sociedade Recreativa José do Patrocínio de São 

Miguel e o Fidalgo Club, organizou atos para marcar a passagem dos setenta 

anos da abolição.  

 Passando por altos e baixos, a ACN chegou a mudar de endereço e 

abrir uma escola cujos cursos eram gratuitos, em 1977. Porém, assumindo um 

perfil mais beneficente e assistencial e perdendo seu caráter inicial, que se 

inseria nas características do movimento da época, das denúncias e 

reivindicações, acabou por encerrar suas atividades. 

Inúmeras organizações surgiram neste longo período, muitas se 

acabaram, outras permanecem em atividade até os dias de hoje, 

principalmente como clubes de lazer, como, por exemplo, em algumas cidades 

do interior de São Paulo.  

Devemos ainda salientar o papel das escolas de samba e dos terreiros 

de Candomblé que sempre serviram para agrupar parte da população negra e 

irradiar sua cultura, apesar do caráter comercial que têm tomado o carnaval e 

as escolas de samba, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
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 Com a implantação da ditadura militar no Brasil, em 1964, muitas 

organizações foram fechadas e as dificuldades para  qualquer movimento 

organizado na sociedade tornaram-se imensas.  

A repressão do Estado, através de seu aparato coercitivo, coibia qualquer 

tipo de organização e debate democrático. Os partidos e organizações 

populares foram extintos, embora alguns persistissem na luta, mesmo na 

clandestinidade, como os dois partidos comunistas – PCB e PCdoB – e  outras 

organizações.  

As dificuldades oriundas do golpe militar e o recrudescimento da ditadura, 

principalmente a partir de 13 de dezembro de 1968, com o Ato Institucional 

número cinco – AI-5 – interromperam em grande parte as iniciativas dos 

movimentos negros, inclusive as discussões acerca de questões político-

ideológicas, cujo debate florescia em muitas destas organizações.  

 No entanto, este longo período representou o acúmulo de uma massa 

crítica, permitindo que se desse o salto qualitativo da intervenção dos 

movimentos negros a partir da década de 1970.  

 

3 – A ruptura 

 O dia dezoito de junho de 1978 entrou para a história dos movimentos 

negros como o marco de uma nova postura e formas de organização.  
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 Nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, foi fundado o 

Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial – MNUDCR – como 

resultado do acúmulo das experiências anteriores e da consciência de que a 

luta não deveria estar calcada na idéia de integração social e nem na fase 

anterior, das denúncias, mas a população negra deveria engajar-se na luta pela 

própria superação das estruturas que permitiam a discriminação e a 

marginalização do negro no Brasil.  

 

a) influências e o sujeito do movimento negro contemporâneo 

 Esta nova fase, que perdura até nossos dias, elevou os movimentos 

negros a novos patamares organizativos e ampliou o leque de sua atuação, no 

campo social, cultural e político.  

Existiram causas externas e internas que permitiram a abertura desta 

nova fase dos movimentos negros. Dentre elas, podemos destacar como 

fatores externos as lutas de independência das ex-colônias africanas e os 

movimentos pelos direitos civis, ocorridos nos EUA, que projetaram 

internacionalmente nomes como Martin Luther King e Malcom X; internamente, 

destacamos os nefastos efeitos da política econômica da ditadura militar 

(arrocho dos salários, desemprego, concentração de renda, internacionalização 

da economia etc), o fim do “milagre econômico”, a decadência da ditadura e a 

rearticulação dos movimentos populares brasileiros.  
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Durante o período ditatorial houve um crescimento de faculdades 

particulares, estimuladas pelo regime para solucionar o problema de vagas no 

ensino superior público, ponto de tensão desde o início da década de 1960. O 

grande crescimento econômico verificado em fins da década de 1960 até 

meados da de 1970, somado a proliferação destas faculdades, ocasionou um 

aumento considerável de universitários, dentre eles, mesmo sendo ainda 

incomparável com a quantidade de brancos, muitos negros.  

 A ideologia da democracia racial, que tratamos anteriormente, fazia com 

que muitos destes estudantes sonhassem com as possibilidades de ascensão 

social em virtude de sua formação universitária.  

Porém, a realidade demonstrou que além de permanecer ativa, a 

discriminação racial servia, nestes tempos de “milagre econômico” como  

“incremento da competitividade.../... O choque entre 
a geração de graduados negros dos anos sessenta e as 
desigualdades raciais estimuladas pelo ‘milagre 
econômico’ fez germinar os movimentos negros atuais; as 
influências norte-americana e africana foram a 
semente”.(Santos,2003). 

 Clovis Moura chama de “universo letrado” esta classe média negra, em 

contraposição ao “universo plebeu”, cujos membros seriam os negros 

marginalizados nas periferias das grandes cidades, distantes mesmo das 

condições mais elementares de vida.  

A questão que surge para o autor e que deve também fustigar o 

raciocínio do leitor é: por que o movimento negro contemporâneo surge da 

iniciativa desta classe média, do “universo letrado” e não do “universo plebeu”, 
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vítima maior das mazelas econômicas e sociais patrocinadas pela ditadura 

militar e pelo desenvolvimento do capitalismo no Brasil?  

 No campo das influências e da formação, podemos destacar que o 

“universo letrado” captou as movimentações que partiram dos movimentos 

pelos direitos civis estadunidenses e pelas lutas de libertação africanas, 

principalmente de países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-

Bissau, enquanto que o “universo plebeu” estava mais ligado a entidades de 

cultura popular, como as escolas de samba  que “produziam uma cultura de 

assimilação de padrões brancos e sofriam e sofrem um trabalho de cooptação 

muito bem organizado pelos diversos órgãos institucionais a elas ligados”, além 

de estarem muito mais suscetíveis às influências diversas, principalmente da 

mídia eletrônica, com suas características alienantes e propositalmente 

formadoras de uma visão apolítica e acrítica da realidade.  

 A unidade nas propostas e nas lutas de ambos setores, letrado e plebeu, 

nunca teve uma constante e durável existência. As tentativas para que se 

removessem as barreiras entre os dois “grupos” geralmente partiram do 

primeiro ao segundo, quase que numa imposição da sua “ideologia racial, 

política e cultural”. Esta hierarquização do movimento e a falta de identidade 

entre estes dois universos fez com que os membros “plebeus” preferissem 

participar de organizações reivindicatórias populares, de moradia, educação, 

segurança, transporte, etc, nas quais de alguma forma, mesmo que sem 

reconhece-lo, lutavam também contra as barreiras impostas pela sociedade 

através do racismo.  
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Para Clóvis Moura, há um  

“processo seletivo de valores reivindicativos entre 
os dois universos negros. No letrado, há, em primeiro 
plano, a necessidade de se reivindicar a igualdade étnica 
porque, em muitos aspectos, ele já conseguiu patamares 
sociais de classe média; no segundo, plebeu, pelo 
contrário, o interesse maior é a reivindicação social, 
econômica, educacional, de saúde e segurança pois ele 
ainda não conseguiu se estabelecer e dinamizar-se no 
plano do negro classe média.”(Moura, 1994). 

 

b) do MNUCDR ao MNU: mudança de foco  

 Num ato público que reuniu cerca de três mil pessoas foi fundado, em 

1978, o MNUCDR, como dissemos acima.  

Os motivos imediatos da convocação deste ato foram casos de 

discriminação e violência ocorridos naquele ano, como por exemplo: o Clube 

de Regatas Tietê, de São Paulo, havia proibido a entrada de atletas negros; 

Robson Silveira da Luz, operário negro, foi assassinado por espancamento nas 

dependências de uma delegacia; um outro trabalhador negro havia sido 

assassinado pela polícia, no bairro da Lapa, também em São Paulo,  poucos 

dias antes do ato.(Mendonça, 1996). 

Várias entidades de São Paulo participaram da preparação deste ato 

público, que deu origem ao MNUCDR: Associação Recreativa Brasil Jovem, 

Núcleo Negro Socialista, Afrolatino-América, Associação Casa de Arte e 

Cultura Afro-brasileira, Associação Cristã Beneficente do Brasil, Jornegro, 

Jornal Abertura, Jornal Capoeira, Company Soul, Zimbawe Soul, CECAN – 
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Centro de Cultura e Arte Negra (que, por medo da repressão da ditadura militar 

e por desavenças ideológicas, acabou por não participar oficialmente. Alguns 

de seus membros organizaram-se como Centro de Luta e Decisão, 

participando do ato) e a Câmara de Comércio Afro-brasileira (que deixou de 

participar da organização e do ato).(Mendonça, 1996). 

No dia do ato, além da participação de vários membros de entidades 

democráticas, foram recebidas moções de apoio de Minas Gerais, 

Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe e Alagoas, além de uma 

mensagem dos presidiários negros da Casa de Detenção de São Paulo. 

(Moura, 1994). 

Estes apoios recebidos retratam, na opinião de Clóvis Moura, que além 

de existir em nível nacional os mesmos problemas referentes à discriminação 

racial ocorridos em São Paulo, problemas estes recrudescidos pelo regime 

ditatorial, havia um “nível de consciência racial sincrônico que determinou a 

atitude de solidariedade”. Ainda segundo o autor, a manifestação de 

solidariedade e protesto de seis Estados da Federação davam ao movimento 

que nascia em São Paulo uma dimensão nacional, o primeiro após a Frente 

Negra Brasileira, além de demonstrar uma “articulação ideológica do negro em 

caráter nacional”.(Moura, 1994). 

Os dois principais objetivos da criação do MNUCDR, parcialmente 

cumpridos, foram desmascarar o mito da democracia racial brasileira e articular 

as lutas dos afrodescendentes com as lutas dos demais marginalizados.  
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Segundo Dennis de Oliveira, o primeiro objetivo foi cumprido, inclusive 

contando com a produção teórica de importantes intelectuais, como Florestan 

Fernandes e Clóvis Moura, desmascarando o mito da democracia racial e 

“denunciando os mecanismos racistas que colocavam o negro como ‘cidadão 

de segunda categoria’”.(Oliveira, 2003). 

O segundo objetivo, porém, mesmo presente inicialmente, é 

abandonado pelo movimento logo após sua fundação, que passou a 

denominar-se apenas Movimento Negro Unificado – MNU – e adotou um 

projeto de minorias, fortemente influenciado pelas lutas estadunidenses pelos 

direitos civis.  

Esta mudança de objetivo restringiu o campo de atuação do MNU, que 

passou a ser alvo de muitas críticas por parte de outras organizações 

existentes e que surgiram após este período.  

As diferenças da formação brasileira e estadunidense são invocadas 

pelos críticos desta nova postura do MNU. Segundo eles, há duas diferenças 

básicas, que impossibilitam uma estratégia de minoria no Brasil, como a levada 

a cabo pelos movimentos nascidos nos EUA.  

A primeira delas é a forma como se desenvolveu e construiu-se a 

hegemonia do modo de produção capitalista e sua superestrutura no Brasil e 

nos Estados Unidos: no caso deste, a afirmação capitalista deu-se através de 

uma guerra civil, que colocava em lados opostos o norte, desenvolvido e 

capitalista, vitorioso na guerra, ao sul, predominantemente agrário e baseado 

no trabalho escravo; do lado brasileiro, além das particularidades da sua 
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formação colonial, o desenvolvimento das relações capitalistas deram-se “no 

seio da sociedade escravista”.(Oliveira, 2003)6. 

A segunda grande diferença entre os dois países trata da questão 

quantitativa da população negra: nos EUA, esta população não chegaria a 20% 

do total, enquanto que no Brasil, constitui a maioria.(Oliveira, 2003). Por estes 

números, justifica-se a luta dentro do projeto de minoria naquele país, enquanto 

que no Brasil, os movimentos negros devem articular-se com outros 

seguimentos e organizações dos movimentos sociais,na busca pela superação 

das próprias estruturas marginalizantes.  

“Nas décadas de 1970 e 1980, houve uma 
proliferação dos grupos de afirmação da negritude. O 
MNU inaugurou uma forma de militância negra no Brasil, 
com forte inspiração norte-americana, de afirmação de 
uma identidade negra polarizada, procurando marcar as 
fronteiras entre negros e brancos e definir o negro 
brasileiro como etnia. Entretanto, o MNU, que no seu 
momento inicial foi um referencial obrigatório para os 
militantes negros, tornou-se um centro de formação de 
militantes que passaram a impulsionar ou participar de 
novas organizações”.(Mendonça, 1996). 

 

c) a questão política: a relação entre o movimento negro e os partidos 

políticos 

                                                 
6 O autor citado não desenvolve para além destas afirmações a primeira diferença entre o caso brasileiro e 
estadunidense. Caberia apresentar ainda outras diferenciações determinantes, como a forma de 
propriedade da terra nos EUA após a guerra civil e no Brasil durante e após a Abolição. Enquanto que 
naquele país o monopólio latifundiário da terra foi destruído, no Brasil se manteve e, com ele,  a 
conciliação entre o desenvolvimento do capitalismo e a formação da empresa agrícola capitalista com a 
permanência das relações de produção anteriores, retardando o desenvolvimento e trazendo graves 
conseqüências para os trabalhadores. Para uma distinção das duas vias de desenvolvimento do 
capitalismo no campo é interessante estudar o que Lênin chamou de via americana e via prussiana.  
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Mesmo com alguns atritos e a sempre constante afirmação de que o 

movimento negro é autônomo e independente dos partidos políticos, há uma 

inegável e positiva identificação ideológica entre  movimentos e partidos de 

esquerda nesta fase.  

A compreensão de algumas organizações de que o movimento negro 

deve buscar a união de todos os marginalizados da sociedade na luta contra as 

estruturas do sistema que os oprime, indica a necessidade de sua superação, 

identificada geralmente com a luta pelo socialismo das esquerdas brasileiras.  

Prova desta identificação é o intercâmbio de militantes e a maior 

inserção desta fase na luta política, inclusive na política institucional, fazendo 

com que a quase totalidade das organizações do movimento negro se voltem 

para estas questões, principalmente em períodos eleitorais, apoiando 

candidatos e construindo  programas que contemplam as reivindicações dos 

afrodescendentes.  

A participação na política institucional provoca, inclusive, algumas 

divergências entre os grupos, que possuem diferenciados objetivos eleitorais.  

Clóvis Moura identifica uma determinada fragmentação do “universo 

letrado” no campo da disputa política, que irá refletir-se no “universo plebeu”.  

“Os universos se cruzam, chocam-se em certos níveis e por isto não se 

integram”. Moura está falando do “negro candidato e do negro eleitor”: o 

primeiro saído do “universo letrado”, o segundo, em sua maioria, do “universo 

plebeu”, que não vê diferença em votar no candidato negro ou no branco, seja 
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porque enxerga em qualquer candidato um elemento que o utiliza para seus 

objetivos de mobilidade social e conquista de status, seja porque “grupos ou 

partidos brancos incorporam ao seu programa  ou proposta de governo 

algumas reivindicações dos negros, no nível da retórica” e “impedem a 

radicalização dos mesmos, não permitindo que assumam posição hegemônica 

no processo, instrumentalizando-os no sentido de exercerem um papel 

meramente complementar e/ou passivo”. (Moura, 1994). 

Ainda no clima da abertura, no final da ditadura militar e no período 

imediatamente posterior, muitos militantes do movimento negro tornaram-se 

militantes de partidos que já estavam em atividade desde o início da década de 

1980 e outros que somente conquistaram a legalidade em 1985, no governo de 

José Sarney. Dentre eles, podemos destacar o PMDB, PDT, PT, PSB, PCB e 

PCdoB. 

Alguns destes partidos (obviamente os que propõem a superação do 

capitalismo) tendem a tratar as questões levantadas pelas organizações dos 

afrodescendentes como parte do conjunto, que deve ser levada em 

consideração, mas no seu “devido lugar”.  

O problema é que, tratadas como “parte”, as lutas dos movimentos 

negros, assim como de mulheres e homossexuais, são jogadas num mesmo 

bojo como “lutas específicas”,  acabando por serem relegadas a um segundo 

plano, atrás das questões mais gerais.  
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Como já pudemos ouvir de alguns dirigentes destes partidos, estas 

questões específicas são produto do sistema vigente, solucionáveis, portanto, 

com sua superação. 

 É claro que os partidos que possuem propostas que vislumbram 

transformações da totalidade, no sentido social, político e econômico,  não 

podem ater-se a esta ou aquela especificidade. Porém, no caso do racismo e 

da imensa população afrodescendente brasileira, não tratamos de partes, mas 

sim do conjunto, na medida em que a marginalização, o desemprego e a 

miséria atingem imensos contingentes da população e dados estatísticos 

demonstram que, mesmo entre os mais pobres e marginalizados, mais pobres 

e marginalizados ainda são os afrodescendentes.  

Mesmo quando comparado o salário de um trabalhador branco, 

precarizado, com a mesma formação e morando no mesmo local, com o de um 

trabalhador negro, este último ainda ganha menos que o primeiro.  

Além disso, não devemos esquecer que as relações de produção postas 

em movimento durante a escravidão marcaram as relações posteriores e que o 

racismo foi utilizado, principalmente desde a abolição, como uma justificativa 

para a miserabilidade dos imensos contingentes populacionais 

afrodescendentes ou não, na medida em que pobres e miseráveis, 

desempregados e subempregados, são vistos mais como vagabundos, 

desqualificados e sem vontade de “subir” do que como produtos sociais do 

modo de produção capitalista.  
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Passa-se a idéia de que a situação em que vivem estes milhões de 

brasileiros decorre muito mais de suas incapacidades pessoais que da lógica 

destrutiva do próprio sistema. Argumento derivado, e ainda largamente 

utilizado, daquele que identifica na cor da pele mais escura uma raça inferior ou 

uma gente incapacitada, limitada, por natureza ou por determinação divina. 

Do lado das organizações do movimento negro, é preciso que fique claro 

que é impossível, numa sociedade como a brasileira, separar as questões 

raciais da questão de classe.  

O resgate  e a valorização da arte, da cultura, da religiosidade e da 

história herdadas pelos afrodescendentes é um dos elementos importantes da 

atividade destes movimentos, porém, não podem ser seu objetivo final, pelo 

menos se o que procuram é acabar, de uma vez por todas, com o preconceito 

e a discriminação racial.  

Se este perfil de organização satisfaz em grande parte os anseios deste 

pequeno agrupamento melhor formado academicamente e com um nível de 

vida mais elevado, por outro lado, não consegue atingir a grande massa de 

marginalizados, que encontram barreiras intransponíveis dentro deste sistema, 

na busca por melhores condições de vida.  

Aqui a questão de raça e a questão de classe estão intrinsecamente 

envolvidas, na medida em que não basta constituírem-se em grupos fechados 

de valorização étnica ou tratando o racismo como “fruto de um sentimento inato 

do branco contra o negro”(Moura, 1994), que não teria, pois, solução, 

justificando polarizações.  
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Concordamos com Clóvis Moura, que diz que “somente uma posição 

dialética em relação ao problema poderá unir esses dois níveis da questão 

(raça e classe) e com isto surgir uma posição dinâmico/radical capaz de 

unificar os universos – negro letrado e marginal”.(Moura, 1994). 

Decorre disto que, se é errado o fato de os partidos de esquerda em 

seus programas7 privilegiarem a questão de classe, colocando a questão do 

racismo como elemento de segunda importância, igualmente limitado e 

equivocado é considerar a questão de classe, numa sociedade capitalista como 

a do Brasil, como um elemento sem importância para as organizações do 

movimento negro. 

 A análise dialética proposta por Clóvis Moura  poderá unir estes dois 

universos e dar maior conseqüência à luta dos afrodescendentes brasileiros.  

Tal esforço já pode ser observado em algumas organizações do 

movimento negro, notadamente a União de Negros pela Igualdade, a 

UNEGRO, fundada em 1989 e em alguns movimentos que partem da periferia, 

como o movimento hip-hop, principalmente em São Paulo.  

Esta justa conexão e união de objetivos possibilitarão o fortalecimento 

da luta não apenas dos afrodescendentes contra as mazelas provocadas pelo 

racismo, mas permitirão também um salto qualitativo e quantitativo na luta pela 

                                                 
7 Na verdade, poderíamos dizer que trata-se mais de sua prática e seu discurso “corrente”, visto que nos 

programas, mesmo que apenas de forma figurativa, sem sair do papel, os partidos de esquerda têm 

dedicado espaços para uma análise coerente da questão racial, vinculada à questão de classe. 
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emancipação de todos os trabalhadores brasileiros e pela superação do 

capitalismo.  

 

4 – Organizações, conquistas e desafios.  

 É inegável que o movimento negro obteve grandes êxitos nos últimos 

anos.  

A grande proliferação de organizações8 políticas e culturais permitem 

uma maior visibilidade e garantem também maior poder de inserção  dos 

afrodescendentes em todos os níveis e setores da sociedade brasileira, ainda 

que existam conflitos no seu próprio meio.  

O 1º Encontro Nacional de Entidades Negras (1º ENEN), realizado entre 

os dias 14 e 17 de novembro de 1991, em São Paulo, com a presença de mais 

de quinhentos delegados de dezenove Estados do país e o dobro de 

observadores e convidados, foi um evento que exemplificou, mesmo com as 

divergências existentes entre algumas organizações, a capacidade de 

articulação e a possibilidade de um discurso mais coeso e programático. 9 

                                                 
8 Preparamos uma lista, anexada a este texto, com algumas organizações do movimento negro e outras 

dentro da área de interesse, nos seus mais variados aspectos. Os que se interessarem por estas e mais 

organizações, podem conseguir uma grande variedade, seja através de páginas de busca, via internet, seja 

através de indicações das próprias organizações que tiverem contato. 
9 Um relato interessante sobre a preparação, os dias do encontro e seus desdobramentos imediatos pode 

ser encontrado no primeiro capítulo de Mendonça, 1996. 
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 Dentre as conquistas do movimento negro contemporâneo podemos 

destacar: a institucionalização do 20 de novembro10 como Dia Nacional da 

Consciência Negra; legislação anti-racista, como a que trata como crime 

inafiançável a prática de racismo ou qualquer tipo de discriminação racial; o 

desuso cada vez maior de termos preconceituosos e outros, como 

determinadas piadas que colocam a questão racial como centro; o resgate da 

história e da importância dos africanos e afrodescendentes na construção do 

Brasil, desmascarando o mito da democracia racial e a truculência das elites 

brasileiras e de seus projetos racistas excludentes e até de extermínio da 

população negra e marginalizada;  a obrigatoriedade de serem incluídos nos 

programas escolares da rede pública e particular o estudo da história da África 

e sua cultura e a presença e contribuição dos africanos e afrodescendentes na 

construção do Brasil, em todos os sentidos; a proposição, o debate e a 

concretização de políticas afirmativas, como a questão das cotas nas 

universidades, etc. 

Uma das características mais marcantes desta fase do movimento 

negro, ao lado e, em geral, conjuntamente com as  organizações mais 

focalizadas na questão política,  é a “valorização cultural dos costumes e do 

comportamento do negro via padrões africanos”, que partiu do universo letrado 

e atingiu os elementos sob sua influência, originando diversas organizações 

que resgataram e reelaboraram aspectos da cultura africana, seja na música, 

na vestimenta, em padrões estéticos, etc. (Moura, 1994). 

                                                 
10 No dia 20 de novembro de 1695, foi morto o líder do Quilombo de Palmares, Zumbi. 
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 Estas organizações promovem festivais, publicam livros e jornais, 

coletâneas de literatura, criam livrarias e outras atividades artísticas ligadas à 

necessidade de autovalorização  social e o resgate de suas raízes africanas.  

Existe, portanto um grande número de organizações envolvidas com as 

questões políticas e culturais dos afrodescendentes. Como já dissemos, há um 

grande debate no interior do movimento negro sobre caminhos a seguir, uma 

polêmica que é naturalmente compreendida, tendo em vista a multiplicidade de 

organizações e atividades diferenciadas, por vezes, com objetivos e 

possibilidades de cooptação pelas elites também bem diferenciados.  

Dennis de Oliveira faz uma análise sintética dos desafios enfrentados 

pelo movimento negro, que julgamos interessante transcrever, mesmo 

tratando-se de uma longa citação, para contribuir com o esclarecimento da 

questão. 

Segundo o autor, “o movimento negro organizado brasileiro mais recente 

é, hegemonicamente, centrista, ou seja, hegemonizado por ONG’s ou por 

entidades com perfil semelhante às ONG’s. Isto por diversos fatores que 

poderemos enumerar”: 

1 – a forte influência do movimento negro norte-americano11 

hegemonizado pela política de direitos civis voltado a minorias, criando a ilusão 

                                                 
11 Apesar de muitos autores ainda utilizarem o termo norte-americano para designar algo em relação a 

acontecimentos ocorridos nos EUA, recentemente, e há um certo consenso neste sentido, julga-se mais 

conveniente utilizar o termo estadunidense, pois norte-americanos são também os canadenses e os 

mexicanos, embora estes últimos sejam mais citados no âmbito da América Latina, por questões óbvias.  
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entre os afrodescendentes brasileiros da possibilidade de inclusão nos marcos 

do capitalismo; 

2 – o fato da direção do movimento negro organizado ser oriunda de 

uma pequena burguesia negra urbana que está na franja do segmento dos 

incluídos, fazendo com que esta pequena burguesia negra intelectualizada 

busque medidas no sentido de garantir uma estabilidade para si nesta posição 

social; 

3 – o fato da direção do movimento negro cultural e religioso atingir uma 

certa camada da população excluída que, para sobreviver, depende de favores 

prestados pelo poder público, fazendo com que estas organizações sejam 

facilmente cooptadas pelos segmentos políticos dominantes em troca de 

favores.  

O mais sério de tudo isto é que, não obstante os afrodescendentes12 

estarem em uma situação de exclusão absoluta, com suas existências físicas 

                                                 
12 Há aqui um debate em torno dos termos negro e afrodescendente. Na concepção de Dennis de Oliveira, 

negro está associado à cor da pele, que por sua vez está associada a “tipificações negativadas e vinculado 

historicamente ao processo de branqueamento operado pelas classes dominantes no início do século XX”. 

O conceito de afrodescendente, embora o autor julgue que não se deva descartar o “negro”, abrange todas 

as características da população que descende dos africanos escravizados, como os conhecidos como 

mulatos, pardos, pretos, morenos, além dos próprios negros, o que amplia sua base .  Esta conceituação 

aproxima-se da que vê o negro não como mera manifestação de características biológicas aparentes, que 

determinariam uma raça, mesmo porque esta concepção percebe que a idéia de negro e de raça foi uma 

criação das elites brancas para justificação da escravização e posterior marginalização de grande parcela 

dos povos da África e seus descendentes..  

Compreendendo que em relação aos seres humanos há somente uma raça, a própria raça humana, 

o negro deve ser compreendido como lugar social, como explica Joel Rufino, cujas características, dentre 

outras, são: a cor escura da pele, a pobreza, a ancestralidade africana e a ascendência escrava, a cultura 

popular.   
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correndo sérios riscos, de estar em curso projetos de faxinas étnicas (como os 

previstos documentalmente nos textos da Escola Superior de Guerra de 1988 e 

o documento N(tanto o ‘letrado’ quanto o ‘plebeu’) organizado não tem 

conseguido dar resposta eficaz que mobilize o conjunto das populações 

atingidas.”(Oliveira, 2003).SSM-2000 da CIA13 dos Estados Unidos, no ano de 

1989)14 e que o neoliberalismo no Brasil significará o mais bárbaro extermínio 

de população já conhecido na história do país, o movimento negro  

O caminho, segundo o autor, é a construção de um projeto político de 

identidade, que garanta a emancipação social, política e econômica da 

totalidade da população negra, pondo fim “a qualquer tipo de exploração 

social”, que garantiria a todos, “ independente de qualquer caracterização 

étnica ou grupal, o acesso aos direitos de cidadania.” 

                                                 
 
13 A CIA, cujo presidente nesta época era George Bush, apresentava dois principais argumentos para se 

conter o crescimento da população não-branca:  

1 – manutenção dos recursos energéticos existentes na biomassa das florestas tropicais localizadas, na sua 

maior parte, nos países do sul. 

2 – manutenção da hegemonia das populações de origem anglo-saxã. 

 
14 O documento da Escola Superior de Guerra aponta a necessidade de se tomar ações preventivas em 

relação ao grande crescimento populacional em níveis de absoluta miséria nas periferias das grandes 

cidades.  

Neste documento, a ESG “previa que este contingente, mantendo-se a projeção de crescimento, 

teria um efeito superior ao das Forças Armadas”.  

Esta afirmação, entendida como a eliminação física desta população, provocou uma denúncia por 

parte da UNEGRO, pouco divulgada pela imprensa. O então deputado estadual do PCdoB (partido que 

denunciou em seu programa de televisão o teor do referido documento), Jamil Murad, pediu a abertura de 

uma CPI para investigar o extermínio de crianças e adolescentes nas periferias e o jornalista José 

Louzeiro apontou que muitos membros dos grupos de extermínio eram ex-participantes do aparato 

repressivo do período da ditadura militar.  
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 Este projeto abarca, portanto, todos os “descendentes em qualquer grau 

dos africanos escravizados” num projeto de maioria, pela “constituição de uma 

sociedade igualitária”. (Oliveira, 2003). 

Estes são desafios em curso, são temas que estão em pauta para o 

conjunto do movimento negro da atualidade. Seu êxito ou fracasso somente 

poderá ser demonstrado historicamente daqui alguns anos. Porém, dependem 

da intervenção de todos quantos vislumbram no horizonte desta história a ser 

contada a construção de uma sociedade livre da discriminação racial e, por 

conseguinte, livre da marginalização, da miséria e da exploração. 

 

Conclusão 

 Passamos, sinteticamente, por todo o século XX, procurando demonstrar 

a trajetória dos movimentos negros, as especificidades de cada período, até 

chegarmos aos dias de hoje e aos desafios postos às organizações do 

movimento negro da atualidade. 

 Como se pode observar, ao fazermos nossas as palavras de Dennis 

Oliveira acerca dos desafios a serem enfrentados, fazemos também nossa 

opção teórica e militante dos mesmos desafios, o que não exclui, antes deve 

instigar, a possibilidade do conhecimento mais pormenorizado das demais 

vertentes do movimento. 

 O que objetivávamos, no início, pode ser considerado como cumprido: 

uma rápida e sintética passagem pelos movimentos negros ao longo do século. 
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As análises mais pormenorizadas deste ou aquele aspecto levaria este texto a 

dimensões que fugiriam aos seus propósitos.  

 Pode-se perceber a falta de alguns temas e fatos no texto que são 

relevantes para a compreensão da atualidade destas organizações.  

 Por opção, consideramos que elas podem ser tratadas separadamente, 

sem prejuízo delas ou do texto. Assim preferimos por considerar que seria 

dada a estes temas uma dimensão muito maior da que foi destinada a outros 

igualmente importantes, talvez com uma falsa conotação valorativa por 

extensão. 

 Assim, indicamos o estudo mais pormenorizado das discussões relativas 

às políticas afirmativas, tão atuais e polêmicas, além das questões legislativas, 

que são amplamente divulgadas através, por exemplo, de páginas na internet 

das organizações, jornais e revistas. 

As resoluções da Conferência de Durban (Conferência Mundial Contra o 

Racismo,  Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrida em 2001), são 

interessantes para uma visão global da questão.  

 Na bibliografia e na pequena lista de páginas na internet estão indicados 

como poderão ser encontrados textos sobre o as resoluções da Conferência de 

Durban, um apanhado da legislação e da intervenção estatal na questão que 

nos interessa, além de artigos sobre os debates em torno das políticas 

afirmativas e, particularmente, de uma delas: as cotas nas universidades. 
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 Acreditamos que, mais do que estudar em nosso trabalho sobre estas 

questões, o contato com outros textos e as resoluções  da Conferência Mundial 

poderão trazer mais subsídios para o leitor. 

 Por fim, como anunciado, apresentaremos uma relação de algumas 

entidades organizadas e em funcionamento nos nossos dias, além da 

bibliografia básica para que se compreenda melhor tanto os movimentos 

quanto a história brasileira e mundial do período. 

 

 

 

 

 

Algumas organizações do movimento negro e de pesquisa sobre a 
questão racial. 

IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

Av. Rio Branco, 124 – 8º andar – Centro. 

Rio de Janeiro – RJ 

Cep: 20148-900 

Fone: 21-2509-0660 

www.ibase.br 

ibase@ibase.br 
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Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira 

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã. 

Rio de Janeiro – RJ 

Cep: 20550-013 

Fone: 21-2565-7569 

www.politicasdacor.net 

info@politicasdacor.net 

 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades 

Rua Duarte de Azevedo, 737 – Santana. 

São Paulo – SP 

Cep: 02036-022 

Fone: 11-6978-8333/6950-1332 

www.ceert.org.br 

ceert@ceert.org.br 

 

Portal Afro 

www.portalafro.com.br 

afro@portalafro.com.br 

 

Coletivo AFICA 

Rua Coronel Massot, 726 – ap.301 – Bairro Cristal. 

Porto Alegre - RS 

Fone: 51-242-2064/9103-6863/9828-8217 

Não tem endereço eletrônico 
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AFROBRAS – Sociedade Afro-brasileira de Desenvolvimento Sócio-
Cultural 

Rua Rui Barbosa, 567 – Bela Vista. 

São Paul – SP 

Cep: 0136-010 

Fone: 11-3253-6224/3253-2289 

www.afrobras.com.br 

 

ARCAB – Associação Recreativa Cultural Afro-brasileira 

Rua Monsenhor Alfredo Meca, 07 – Jd. Dr. Júlio de Mesquita. 

Bragança Paulista – SP 

Fone: 11-4035-0033 

Não tem endereço eletrônico 

 

Câmara do Comércio Afro-Brasileiro 

Rua Florêncio de Abreu, 36 – 3º andar – cjs.303/307 

São Paulo – SP 

Cep: 01030-000 

Fone: 11-229-6827/229-4473 

afrochamber@uol.com.br 

 

Casa de Cultura da Mulher Negra 

Rua Professor Primo Ferreira, 22. 

Santos – SP 

Cep: 11045-150 

Fone: 13-221-2650 
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www.ccmnegra.santos.net 

ccmnegra@usc.stcecilia.br 

 

Casa Leide das Neves 

Rua Nelson Fernandes, 257 – Jabaquara. 

São Paulo – SP 

Cep: 04319-000 

Fone: 11-5588-4878 

casaleide@ig.com.br 

 

CECUNE – Centro Ecumênico de Cultura Negra 

Rua Paulo Blaschke, 12 – ap.201. 

Porto Alegre – RS 

Cep: 91225-230 

Fone: 51-344-4117/386-6969 

Não tem endereço eletrônico 

 

Centro Cultural Africano 

Rua Dr. Cesário Motta Jr., 281 – Vila Buarque. 

São Paulo – SP 

Cep: 01221-020 

Fone: 11-3337-7757/3333-2976/3333-3245 

ccafricano@bol.com.br 

 

CONE – Coordenadoria Espacial do Negro 

Prefeitura Municipal de São Paulo 
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Fone: 11-3315-9077/ramal 2525 

cone@sgm.prodam.sp.gov.br 

 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do 
Estado de São Paulo 

CPDCN – Governo do Estado de São Paulo 

Rua Antonio de Godoy, 122 – 9º andar. 

São Paulo – SP 

Cep: 01034-000 

Fone: 11-223-8477/220-2946 

 

Fala Negra – Instituto de Defesa da Cultura Negra e Afrodescendente 

Av. Olegário Maciel, 138 – sala 202 – Centro. 

Paracatu – MG 

Cep: 38600-000 

Fone: 38-9117-0021 

 

Fala Preta – Organização de Mulheres Negras 

Rua Vergueiro, 434 – 3º andar – Aclimação. 

São Paulo – SP 

Cep: 01504-000 

Fone: 11-3277-4727/278-8615 

 

Floresta Aurora – Sociedade Beneficente e Cultural 

Rua Coronel Marcos, 527. 

Porto Alegre – RS 
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Cep: 91760-000 

Fone: 51-241-6051 

 

Geledés Instituto da Mulher Negra 

Praça Carlos Gomes, 67 – 5º andar –conjunto M – Liberdade. 

São Paulo – SP 

Cep: 01501-040 

Fone: 11-3101-0497/3101-0490/3115-4582 

www.geledes.com.br 

geledes@geledes.com.br 

 

Grupo Espaço Negro 

Pastoral do Negro 

Rua Visconde de Lançada, 46 – Parque Santa Madalena. 

São Paulo – SP 

Cep: 03979-010 

Fone: 11-6103-6371/6119-4889 

espaconegro@bol.com.br 

 

Instituto de Mulheres Negras do Amapá 

Av. José Antonio Siqueira, 692 – Laguinho. 

Macapá – AP 

Cep: 68908-040 

Fone: 96-222-1741/222-4873 

imena@bol.com.br 
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INSPIR – Inst. Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. 

Av. Rangel Pestana, 243 – conj.72 Centro. 

São Paulo – SP 

Cep: 01017-000 

Fone: 11-3105-026/3105-0466 

inspir-acao@uol.com.br 

 

Instituto do Negro Padre Batista 

Rua Venceslau Brás, 78 – sala101/104 – Praça da Sé. 

São Paulo – SP 

Cep: 01006-000 

Fone: 11-3106-7051/3107-8105 

www.inpb.com.br 

padrebatista@uol.com.br 

 

Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras 

Travessa Francisco Leonardo, 40 – sobreloja. 

Porto Alegre – RS 

Cep: 90010-050 

Fone: 51-225-0674 

mariamulher@cpovo.net 

 

MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba 

Rua Machado de Assis, 112 – Centro. 

Sorocaba – SP 

Cep: 18035-270 
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Fone: 15-232-7546 

cpp.sor@sor.zaz.com.br 

 

SECNEB – Sociedade dos Estudos da Cultura Negra no Brasil 

Rua Bambochê, 247. 

Salvador – BA 

Fone: 71-240-0082 

www.mestredidi.org/secneb.htm 

 

UNEGRO – União de Negros pela Igualdade 

Rua Basílio Alves Morango, 35. 

São Paulo – SP 

Fone: 11-3313-3340 

www.unegro.org.br 

 

Algumas páginas na internet sobre movimento negro, dados estatísticos, 
questões políticas e históricas: 

www.ibge.gov.br 

www.ipea.gov.br 

www.portalafro.com.br 

www.africamuseum.be 

www.quilombhoje.com.br 

www.vermelho.org.br 

www.frecab.hpg.ig.com.br 

www.mnusaojoaodamata.hpg.com.br 

www.palmares.gov.br 
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www.terrabrasileira.net 

www.afirma.inf.br 
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