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RESUMO

Esta pesquisa busca compreender as representações sobre e entre as mulheres
negras, construídas a partir de um periódico da imprensa negra carioca, intitulado
Quilombo: vida, problemas e aspirações do negro. Neste estudo, foi estabelecida uma
interlocução entre o Quilombo e outros escritos negros como poemas, periódicos,
letras de sambas, artigos acadêmicos e um diário de uma mulher negra. Esses
documentos foram analisados à luz da compreensão da História, dando especial
atenção a temas relevantes para a História da Educação. O recorte cronológico
investigado corresponde às décadas de 1940 a 1960, quando a cidade do Rio de
Janeiro era a capital federal. Nessas décadas, houve um movimento de renovação
estética que impulsionou projetos político-culturais, dentre eles a imprensa e o teatro
negro, os quais buscavam representar de maneira positiva a diversidade cultural e
étnica do Brasil. Foi possível verificar a construção de uma invisibilidade e de um
silenciamento das mulheres negras, tanto por parte de homens brancos quanto de
homens negros. A despeito disso, elas criaram estratégias de resistência e
protagonismo por meio do uso da palavra escrita como instrumento de defesa e
afirmação de pautas que ainda reverberam pertinência não só para as mulheres
negras, mas também para o Movimento Negro atual e a sociedade como um todo.
Dentre essas pautas, destacam-se: a intolerância religiosa, a prostituição e
criminalização das mulheres negras, o olhar machista sobre os corpos dessas
mulheres, a exclusão das mulheres negras na política, a vulnerabilidade das
condições de saúde e educação das crianças negras e a precariedade do trabalho
das empregadas domésticas.
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres Negras. Movimento Negro. Jornal Quilombo.

ABSTRACT

This research is na attempt to understand the representations about and among black
women, built from a periodical from the black press in Rio de Janeiro, entitled
Quilombo: black people’s life, problems and aspirations. In this study, a dialogue was
established between Quilombo and other black people’s writings, such as poems,
periodicals, samba lyrics, academic articles and a diary of a black woman. These
documents were analyzed in the light of the understanding of History, paying special
attention to themes relevant to the History of Education. The investigated chronological
outline corresponds to the 1940s and 1960s, when the city of Rio de Janeiro was the
federal capital. In these decades, there was a movement of aesthetic renewal that
boosted political and cultural projects, among them the press and the black theater,
which sought to represent in a positive way the cultural and ethnic diversity of Brazil. It
was possible to verify the construction of an invisibility and a silencing of black women,
both by white men and black men. In spite of this, they created strategies of resistance
and protagonism through the use of the written word as an instrument of defense and
affirmation of guidelines that still reverberate relevance not only for black women, but
also for the current Black Movement and society as a whole . Among these guidelines,
the following stands out: religious intolerance, prostitution and criminalization of black
women, the macho view of black women's bodies, the exclusion of black women in
politics, the vulnerability of the health and education conditions of black children and
the precarious work of domestic workers.
KEYWORDS: Black Women. Black Movement. Quilombo newspaper.
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INTRODUÇÃO
Se a lógica do pensamento abissal é tornar os Outros inexistentes e
inferiores, a lógica desses outros é conquistar o seu lugar de existência
(GOMES, 2012, p. 733).

A luta dos negros no Brasil pela conquista de “seu lugar de existência” pode ser
focalizada sob diferentes perspectivas. Este estudo se atém, principalmente, às
experiências de militantes mulheres que se uniram a homens em torno de pautas
antirraciais, no decorrer das décadas de 1940 a 1960. Por se tratar de uma pesquisa
histórica, contudo, cabe destacar que “a lógica desses outros” de “conquistar o seu
lugar de existência” faz parte de um processo longevo e cumulativo de experiências
coletivas que foram realizadas por muitos outros militantes negros. Assim, tal como o
ideograma Sankofa (figura 1) em que um pássaro mítico apresenta os pés firmes no
chão e a cabeça virada para trás com um ovo no bico (significando o olhar do pássaro
que voa para frente, para o futuro, sem esquecer-se do passado), meu objetivo na
presente pesquisa de Mestrado é investigar as representações sobre as mulheres
negras (o olhar do outro a respeito delas) e entre elas (o olhar delas para elas), a
partir de periódicos e outros escritos publicizados entre as décadas de 1940 a 1960.
Figura 1: Ideograma adinkra Sankofa

FONTE: https://www.geledes.org.br/sesc-vila-mariana-propoeresgate-da-heranca-africana/. Acesso em: 27 jan. 2021.
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Para tanto, a principal fonte investigada nesta pesquisa foi o Jornal Quilombo:
vida, problemas e aspirações do negro, publicado no Rio de Janeiro (então capital
federal), no período compreendido entre os anos de 1948 a 1950. Esse impresso teve
uma existência curta, o que demandou a necessidade de mobilizar outras fontes de
pesquisa e ampliar o recorte cronológico do estudo até a década de 1960. No decorrer
da pesquisa, portanto, ao Quilombo somaram-se outros periódicos, a exemplo dos
jornais A Noite (1961), Jornal do Brasil (1950) e O Cruzeiro (1961), bem como
fotografias, letras de sambas, poemas de Abdias Nascimento e de Conceição
Evaristo, além da obra memorialística Quarto de Despejo: Diário de uma favelada
(1961), escrita por Carolina Maria de Jesus.
Nesse

movimento

da

pesquisa,

outras

possibilidades

e

caminhos

potencialmente emergiram e se entrecruzaram. Para além de serem marcos de
partida ou de chegada, eles podem ser compreendidos como encruzilhadas. De
acordo com Humberto Manoel de Santana Júnior (2018) a encruzilhada é um ponto
ambíguo na religiosidade afro-brasileira, podendo ser tanto o começo, o iniciar de um
fluxo, quanto o fim de um território existencial. Assim, “a encruzilhada é esse ponto de
encontro, mas também local de tomada de decisões, pois é nela que se escolhe o
caminho para seguir” (JÚNIOR, 2018, p. 82). Dessa forma entendida, a encruzilhada
possibilitou diálogos entre o Jornal Quilombo e os demais textos (verbais e nãoverbais) de forma a tentar retirar o véu de invisibilidade das mulheres negras, daquele
período, e reclamar seus lugares no centro da cena.
Isto posto, faz-se necessário informar que o conceito de representação
mobilizado neste estudo foi desenvolvido por Roger Chartier, historiador francês
considerado basilar para a História Cultural. Segundo esse autor, o referido conceito
pode ser definido como “[...] esquemas intelectuais, que criam as figuras graças
às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço
ser decifrado” (CHARTIER, 1990, p. 17) ou ainda “como relação entre uma imagem
presente e um objeto ausente, uma valendo pelo outro porque é homóloga”
(CHARTIER, 1991, p.184).
Isto posto, vale a pena partir para uma breve contextualização a respeito de
como se deu a construção do objeto da presente pesquisa. Assim, a princípio a
investigação seria feita acerca das representações da educação dos negros, na
primeira metade do século XX, a partir do Jornal Quilombo – vida, problemas e
aspirações do negro. O interesse pelo estudo sobre as relações étnico-raciais e a
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educação teve início a partir de minha formação acadêmica. Sou graduada em Letras
pela Universidade Federal de São João del-Rei-UFSJ , concluída no ano de 1992, e
fiz Especialização em Teoria Literária e Literatura Brasileira nessa mesma instituição,
nos anos de 1998 a 2000. De acordo com Jacques Le Goff (1990),
A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos
em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o
homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele
representa como passadas (LE GOFF, 1990, p. 423).

Nesse sentido, portanto, ao refletir sobre minha trajetória acadêmica é possível
hoje pensar que havia um silenciamento em relação à produção literária de escritoras
e escritores negros. Mais que isso: autores clássicos negros como Machado de Assis
e Lima Barreto, dentre outros (ainda que poucos) eram priorizados como objetos de
estudo em detrimento de autoras negras (a exemplo de Maria Firmina dos Reis 1 e
Carolina Maria de Jesus ). Ainda rememorando, outra reflexão possível diz respeito à
ausência de abordagens que permitissem confrontar a produção desses autores à
história e à cultura das diásporas africanas e de seus descendentes em nosso país.
Essa percepção quanto ao silenciamento de escritores e narrativas negras no
âmbito educacional foi posteriormente acentuada por meio de meu ofício de
Professora de Língua Portuguesa, atuando em escolas das redes municipal e
estadual da periferia de São João del-Rei. Dessa forma, no período de 1992 a 2003,
pude observar “de dentro” o contingente de afrodescendentes que compunham as
turmas de Educação de Jovens e Adultos e dos Programas de Aceleração de
Aprendizagem, destinados aos alunos em situação de distorção idade-série devido a
um ciclo vicioso de reprovação e de evasão escolar. É importante destacar que a
evasão e repetência de estudantes negros revelam a construção histórica de
ferramentas de exclusão que operam a partir dos currículos escolares e também de
1

Maria Firmina dos Reis, nascida em São Luís, no Maranhão, no dia 11 de outubro de 1825. Filha
bastarda de João Pedro Esteves e Leonor Felipe dos Reis. Foi uma escritora brasileira, e é considerada
a primeira romancista brasileira. Em 1847, aos 22 anos, ela foi aprovada em um concurso público para
a Cadeira de Instrução Primária, sendo assim a primeira professora concursada de seu Estado. Maria
demonstrou sua afinidade com a escrita ao publicar “Úrsula” em 1859, primeiro romance abolicionista,
primeiro escrito por uma mulher negra brasileira {...} O romance possuía uma temática forte e uma
reivindicação clara de uma mulher negra, pobre e que queria vencer paradigmas diante de uma
sociedade escravocrata e patriarcal. Não apenas como um passatempo literário inocente, conforme os
romances dedicados à leitura feminina por muito tempo, Úrsula vai além de uma simples história de
amor impossível com final feliz. É em si, incontestavelmente, um grito, uma denúncia aos absurdos
impostos pela sociedade ao negro e a mulher no Brasil oitocentista. Disponível em:
https://periodicos.ufac.br/index.php/simposioufac/article/view/1010/592. Acesso em: 20 dez. 2020.
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outras práticas de exclusão. Essas ferramentas operam de forma a fazer com que os
estudantes negros não se vejam representados no conjunto de conteúdos e
disciplinas oferecidas pelas instituições de ensino. Outrossim, as referências feitas
aos seus corpos, religiões, história, línguas e cultura se restringem muitas vezes à
estigmatização e ao congelamento em representações do período em que os negros
foram escravizados no Brasil. A esse respeito, Kabengele Munanga (2005) afirma
que
sem minimizar o impacto da situação sócio-econômica dos pais dos alunos
no processo de aprendizagem, deveríamos aceitar que a questão da memória
coletiva, da história, da cultura e da identidade dos alunos afrodescendentes,
apagadas no sistema educativo baseado no modelo eurocêntrico, oferece
parcialmente a explicação desse elevado índice de repetência e evasão
escolares (MUNANGA, 2005, p. 18).

Nesse sentido, minhas experiências como docente tiveram um alargamento
contextual de atuação, na medida em que a partir de 1996 ingressei como Analista
Educacional na Superintendência Regional de Ensino de São João del-Rei. Nessa
instituição, faço um trabalho de assessoramento pedagógico a um contingente de
escolas públicas que totalizam atualmente 42 escolas instituições e dezenove redes
municipais de ensino. Uma de minhas atribuições nesse cargo é fomentar a discussão
junto às equipes escolares acerca de temas como currículo, formação continuada de
docentes e afins, em interface com as política públicas educacionais. Dessa forma, no
período de 2015 a 2018, fiz parte da equipe regional que coordenou a Campanha
Afroconsciência2, criada para garantir ações de aplicação da Lei nº 10.639/2003 que
tornou obrigatório o ensino de História e cultura afro-brasileira e indígena no currículo
oficial das redes de ensino. Nesse contexto, participei de alguns seminários e ações
de formação continuada sobre a temática da referida Lei e, dentre eles, destaco o
Seminário Mundial de Arte e Cultura Negras, que foi realizado em Belo Horizonte, em
maio de 2016. Por três dias consecutivos, esse evento reuniu representantes de
militâncias nacionais e internacionais de segmentos ligados à política, ao ensino e
pesquisa, a ONGs, às artes e aos principais movimentos sociais negros existentes na

2 Em março de 2015, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais lançou a Campanha
Afroconsciência, que foi criada com o objetivo de efetivar a aplicação da Lei nº 10.639/2003. A
campanha teve a proposta de fomentar, por meio de diferentes iniciativas, ações nas unidades
escolares para a superação do preconceito racial, na busca pelo reconhecimento e valorização da
história e da cultura dos africanos na sociedade brasileira. A referida Campanha infelizmente foi extinta
pelo gestão do governador Romeu Zema.
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atualidade. A partir das provocações feitas nesse Seminário cresceu ainda mais o meu
interesse em estudar acerca de estratégias de resistência que foram empreitadas pela
população negra no Brasil. Com esse interesse, cheguei à (minha) descoberta sobre
a existência da imprensa negra e da potência de seus impressos como ferramentas
de resistência, voz e ocupação de espaços. Nesse período, eu já tinha como meta
ingressar no Programa de Pós Graduação em Educação da UFSJ e, assim, investigar
a educação dos negros por meio da imprensa negra configurou-se como um tema de
pesquisa. No ano de 2016, cursei então a disciplina História e Memória3 do
PPEDU/UFSJ. Paralelamente, dediquei-me à elaboração do pré-Projeto de pesquisa,
por meio do levantamento bibliográfico acerca tanto da História da Educação de
Negros no Brasil quanto da imprensa negra. A partir de consultas a bibliotecas digitais
e a bancos que abrigam produções acadêmicas, pude ter acesso a alguns periódicos
negros4, dentre os quais escolhi o Jornal Quilombo.
É necessário mencionar que, durante esse percurso, encontrei uma dissertação
de Mestrado de autoria de Rafael dos Santos Dias Nunes (2016), intitulada A formação
e educação do negro pelo Teatro Experimental do Negro (TEN): um estudo a partir
das páginas do jornal Quilombo (1948-1950. É possível perceber por meio desse título
que a pesquisa de Nunes (2016) coincidentemente possui o mesmo objetivo que eu
havia proposto em relação a minha. Assim, a pesquisa de Nunes (2016) foi integrada
à minha bibliografia de referência e fui orientada pela Professora Drª Christianni
Cardoso Morais a estabelecer uma outra temática a ser investigada: as
representações das mulheres negras. Confesso que a necessidade de mudar o “ritmo
dos atabaques” foi um desafio. Desafio que foi se tornando cada vez maior na
proporção em que, ao longo da pesquisa, quanto mais eu buscava por vozes de
mulheres negras nos impressos negros a que tive acesso e, especificamente, no
Jornal Quilombo, mais me dava conta do quão difícil seria essa tarefa. Isto porque o
que mais eu encontrei foram menções às mulheres negras escritas e representadas
por homens negros (ou brancos). Daí a necessidade de ampliar a pesquisa para além

3 Oferecida pela Profa. Dra. Christianni Cardoso Morais, a referida disciplina ofereceu um referencial
teórico que deu suporte ao Pré-projeto de pesquisa com o qual concorri ao processo seletivo do
PPEDU-UFSJ, no ano de 2017.
4 Além do Jornal Quilombo, tive acesso aos seguintes jornais de imprensa negra: A Liberdade (19191920), A Rua (1916), A Sentinela (1920), A Voz da Raça (1933-1937), Alvorada (1947-1948), Auriverde
(1928), O Clarim (1935), O Clarim da Alvorada (1924-1927), Progresso (1928-1930) e Senzala (1946),
dentre
outros,
cujos
exemplares
encontram-se
disponíveis
em:
http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/periodicos/.
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do Jornal Quilombo. Outras fontes então foram sendo trazidas numa tentativa de fazer
emergir narrativas de mulheres negras, no período investigado. Nessa atividade de
garimpo, no entanto, ao agitar a bateia o que eu mais consegui extrair foram
predominantemente “vozes” masculinas. Nesse sentido, o apagamento das mulheres
negras em detrimento de narrativas masculinas foi tão bem construído que cheguei
inclusive a “cair em ciladas” no processo de garimpagem (sobre o que darei a ler em
linhas posteriores).
Essas considerações iniciais acerca dos desafios em relação às fontes de
consulta vão ao encontro da afirmação de Petrônio Domingues (2008) de que
a história da mulher negra no Brasil ainda não foi devidamente contada. Se a
historiografia já se ocupou, razoavelmente, da temática da mulher negra na
época da escravidão, o mesmo não se pode afirmar para a época do pósAbolição. Com a questão da resistência negra, o fenômeno se repete. Se já
existem pesquisas que exploraram a participação da mulher negra nos
movimentos de resistência no período da escravidão, o mesmo não se pode
dizer para o período do pós-Abolição (DOMINGUES, 2008, p. 347).

Essa assertiva de Domingues (2008) pôde ser confirmada a partir do
levantamento bibliográfico que realizei nos repositórios do Catálogo de Teses e
Dissertações da Capes e nos Cadernos Pagu. Nessa busca, localizei um total de sete
trabalhos acadêmicos voltados à temática investigada: dois artigos, uma tese e quatro
dissertações. Esses trabalhos encontram-se consolidados no Quadro 1, que se segue.

Quadro 1: Relação de pesquisas acadêmicas e artigos acerca das mulheres
negras na imprensa, na primeira metade do século XX
AS MULHERES NEGRAS NA IMPRENSA,
NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
ANO

TIPO

AUTOR

TÍTULO

FONTE

ÁREA

INSTITUIÇÃO

Tecendo fios
de liberdade:

2005

Tese

Ana Maria

Escritoras e

Coutinho de

professoras da

Sales

Paraíba do
começo do
século XX

Universidade
Periódico

Letras

Federal de
Pernambuco
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Sob suspeita:
negros, pretos
2006

Dissertação

Lívia Maria

e homens de

Tiede

cor em São

Periódico

Ciências
Sociais

Paulo no início

Universidade
Estadual de
Campinas

do século XX
Frentenegrinas
notas de um
capítulo da
2007

Artigo

Petrônio

participação

Domingues

feminina na

Periódico

História

Cadernos
Pagu

história da luta
antirracista no
Brasil
Obras de
Racismo e
sexualidade
nas

2008

Dissertação

Silvane

representações

Aparecida

de negras e

da Silva

mestiças no
final do século
XIX e início do
XX

escritores
negros
como
Aluísio
Azevedo,
Lima

Pontifícia
História

Barreto,

Universidade
Católica de
São Paulo

Luiz
Gama e
Júlio
Ribeiro

2009

Artigo

Magali

Gênero e

Obras de

Gouveia

política em

Lima

Engel

Lima Barreto

Barreto

Ciências

Cadernos

Sociais

Pagu
Centro

"Nós também

Federal de

somos belas"

2015

Dissertação

Joyce

a construção

Gonçalves

social do corpo

da Silva

e da beleza em
mulheres
negras

Educação
Periódico

Ciências
Sociais

Tecnológica
Celso
Suckow da
Fonseca,
CEFET/RJ
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Raça, gênero e
criminologia:
reflexões sobre
o controle
2017

Dissertação

Naila Ingrid

social das

Chaves

mulheres
negras a partir

Obras de
Nina

Direito

Rodrigues

Universidade
de Brasília

da criminologia
positivista de
Nina Rodrigues
FONTE: Banco de Catálogo de Teses e Dissertações da Capes e Cadernos Pagu.

A partir dos trabalhos acadêmicos que compõem o Quadro 1, é possível
perceber que foi verificado um número reduzido de produções a respeito das mulheres
negras na primeira metade do século XX. Não obstante, cabe destacar dentre elas o
artigo de Petrônio Domingues (2008), intitulado Frentenegrinas: notas de um capítulo
da participação feminina na história da luta antirracista no Brasil, tendo em vista o
autor ter focalizado a participação das mulheres negras no movimento Frente Negra
Brasileira- FNB (1931-1937). Para fazê-lo, Domingues (2008) se valeu do impresso
negro A Voz da Raça, criado para publicizar os projetos do movimento. Dessa forma,
portanto, a temática e o procedimento metodológico de análise documental utilizado
pelo autor no referido artigo muito auxiliaram na construção do objeto de pesquisa
deste estudo. Além disso, Domingues (2008) não apenas deu visibilidade ao
desempenho das frentenegrinas na liderança de projetos sociais e de educação de
negros naquele período, mas também apontou para a questão de que apesar do
dinamismo e da capacidade de mobilização demonstrados, elas não ocupavam postos
de liderança junto a projetos considerados “mais importantes” pelas lideranças
masculinas da FNB. O que aponta (segundo o autor) para uma hierarquização nos
postos de comando na FNB nos quais, portanto, as mulheres se encontravam em
condição subalternizada em relação aos militantes homens.
Isto posto, vale destacar que também se fez necessária uma busca mais
refinada por pesquisas relacionadas à temática investigada. Em decorrência disso,
nos mesmos repositórios do quadro anterior foi feita uma verificação acerca de
trabalhos que tenham se valido do Jornal Quilombo como fonte documental.
Identifiquei apenas três dissertações e, tendo em vista esse número reduzido, vale a
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pena uma breve abordagem acerca das temáticas abordadas nessas pesquisas.
Dessa forma, o estudo de Rafael dos Santos Nunes (2012) teve como objetivo
pesquisar a educação dos negros no final da primeira metade do século XX, a partir
do Jornal Quilombo. Os projetos político-pedagógicos empreendidos pelo Teatro
Experimental do Negro foram investigados por ele, com base nos editoriais e artigos
desse Jornal. Para tanto, o autor procurou traçar um panorama geral da educação
dessa população, valendo-se de dados estatísticos que lhe serviram de aporte para
uma análise do contexto educacional em que os negros se encontravam, naquele
período.
A dissertação de Guilherme Souza Costa (2015) apresentou uma leitura
sociocrítica do Jornal Quilombo, com o objetivo de pesquisar acerca da temática da
existência de uma democracia racial no Brasil. Assim, os artigos e editoriais que se
voltaram para esse debate foram priorizados pelo autor, bem como os projetos
desenvolvidos pelo TEN que permitiriam uma discussão em torno de questões como
a miscigenação e os direitos civis e políticos da população negra.
Daiana de Souza Andrade (2016), por sua vez, trouxe uma análise do Jornal
Quilombo com foco nas representações dos negros a partir do acervo de fotografias
que se encontram distribuídas nas colunas e anúncios do impresso. A pesquisa foi
balizada por questões acerca do papel desempenhado pelos fotógrafos que
trabalharam com Abdias Nascimento e sua contribuição para construir na imprensa
um tipo de imagem da população negra que os intelectuais e militantes do TEN
defendiam ser de direito: negros ocupando lugares sociais distantes dos estigmas da
escravidão e, por isso, representados nas fotografias como partícipes de um mundo
negro pulsante e dinâmico. A pesquisa se valeu também de outros procedimentos
como o confronto dessas fotografias junto às de outros periódicos do mesmo período,
bem como da comparação entre a literatura sobre a representação dos negros na
fotografia no século XIX e no século XX (o que apontou ter havido uma mudança na
posição social demonstrada pelos negros nas fotografias, entre um período e outro).
Portanto, é possível perceber que as representações das mulheres negras na
imprensa da primeira metade do século XX e, especificamente, no Jornal Quilombo
(1948-1950) não se constituíram em tema de pesquisa das dissertações, teses e
artigos identificados na revisão bibliográfica.. Essa escassa produção acadêmica por
certo contribui para a continuidade do que Janaína Damasceno Gomes (2013) aponta
como “processos de fabricação do esquecimento e da memória em relação a
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determinados sujeitos” (GOMES, 2013, p. 18). Esses “processos” a que a autora se
refere contribuem, por sua vez, para a cristalização de estereótipos que foram
construídos pela sociedade escravista. Nesse sentido, Marcelo Paixão e Flavio
Gomes salientam que “entre a imagem de mucamas e a suposta permissividade
sexual - nas primeiras décadas da abolição, pairam a estigmatização e a erotização
do corpo da mulher negra” (PAIXÃO; GOMES, 012, p. 297). A esse respeito, corrobora
Sueli Carneiro (2019) ao salientar que
No decorrer do século XX, persiste essa visão que limita a mulher negra a ser
destinada ao sexo, ao prazer, às relações extraconjugais. Para as mulheres
negras, consideradas como destituídas desses atrativos, reserva-se a
condição de “burro de carga”: “Preta para trabalhar, branca para casar e
mulata para fornicar” (CARNEIRO, 2019, p. 156).

Essa autora também atenta para a questão de que numa (então recente)
sociedade livre, as ofertas de emprego no mundo do trabalho continuaram a limitar o
espaço das mulheres negras aos ofícios de ama de leite, mucama, dama de
companhia, cozinheira, doceira, faxineira ou mesmo à situação de prostituir-se
“aproveitando-se de sua disseminada fama de “boa de cama” (CARNEIRO, 2019, p.
157). Esses estereótipos, ao longo do tempo, acirraram a situação de pobreza na qual
grande parte dessas mulheres ainda se acha inserida. O que pode ser verificado a
partir da observação dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaIBGE, referentes à Síntese de Indicadores Sociais 2020 (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Trabalho, renda e moradia: desigualdades entre brancos, pretos ou
pardos persistem no país no ano de 2020

Homens
brancos
12%

Outros
2%

Mulheres
pretas/pardas
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Mulheres
brancas
13%

Homens
pretos/
pardos
35%
FONTE: Elaborado pela
autora a partir
de dados disponíveis em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/29750-em-meio-a-pandemia-conheca-as-noticias-que-marcaram-o-anodo-ibge. Acesso em: 10 dez. 2020.

De acordo com esses dados do IBGE é possível verificar que no ano de 2020
as mulheres negras e pardas encontram-se em situação de maior desigualdade
quanto a trabalho, moradia e renda, quando comparadas aos homens brancos e aos
negros e pardos. Essa estatística desfavorável de que 38% de pessoas pobres no
país se referem a elas, aponta (dentre outros aspectos) para o fosso existente em
relação às suas oportunidades no mercado de trabalho. O que permite supor que elas
sejam muitas vezes preteridas profissionalmente em relação aos homens brancos,
pretos e pardos.
Questão deveras importante que vale a pena também sinalizar nesta
Introdução se refere às condições das mulheres negras e pardas em relação à palavra
escrita, no período investigado a partir do Quilombo. Para tanto, vou me valer dos
recenseamentos da população brasileira das décadas de 1940 e 1950, consolidados
na Tabela 1.
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Tabela 1: Taxas de alfabetização da população com 5 anos e mais de idade no
Brasil, por raça, cor e sexo, nos Censos de 1940 e 1950
TOTAL
H

M

BRANCA
H

M

PRETA
H

M

AMARELA
H

M

PARDA
H

M

1940 41,12 32,79 49,74 41,02 21,05 14,51 64,37 48,17 28,29 21,04
1950 44,12 37,51 53,89 46,80 24,49 18,76 75,84 66,85 30,20 24,55
FONTE: Beltrão e Novelino (2002, p. 17).

De acordo com Beltrão e Novelino (2002), nos Censos de 1940 e 1950 foram
consideradas como alfabetizadas as pessoas de 5 anos ou mais de idade capazes de
ler e escrever um bilhete simples, no idioma que conhecessem. Aquelas que
aprenderam a ler e escrever mas esqueceram e as que apenas assinassem o próprio
nome foram consideradas analfabetas (BELTRÂO; NOVELINO, 2002). Vale ponderar
que esse entendimento sobre “alfabetização” nos referidos censos pode ser
questionado e, em decorrência disso, os dados aferidos para o período não são muito
confiáveis. Apesar disso, a partir da observação da Tabela 1 passo a estabelecer um
comparativo entre as taxas de indivíduos alfabetizados no recorte: pretos/brancos,
pardos/brancos, pretos/amarelos e pardos/amarelos. Assim, é possível perceber que
na década de 1940 a proporção de pretos alfabetizados representava cerca de menos
da metade do total de brancos na mesma situação e aproximadamente a terça parte
dos indivíduos de cor amarela alfabetizados. Em relação aos pardos, na mesma
década, é possível observar que representavam pouco mais da metade de indivíduos
alfabetizados quando comparados aos brancos. Se comparados aos amarelos, essas
taxas apontam para a existência de pouco menos da metade de pardos alfabetizados.
Essas proporções praticamente se mantiveram no Censo de 1950, com a ressalva:
de um pequeno aumento entre as taxas de alfabetização dos pretos (tanto dos
homens quanto das mulheres), em relação à década anterior;
Acerca da disparidade desses dados, Kaizô Iwakami Beltrão e Maria Salet
Novellino (2002) afirmam haver em geral uma hierarquização racial (numa escala de
amarelos, brancos, pardos e pretos) nas taxas de alfabetização. Os autores analisam
que essa hierarquização pode ser atribuída à existência de discriminação racial nos
ambientes escolares de uma forma tal que
impedia mesmo a frequência de negros à escola, apesar da Lei 1390 de
03/07/51, mais conhecida como Lei Afonso Arinos, a qual em seu artigo 5º,
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prevê punição para o estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau
que se recuse a inscrever aluno ou aluna por preconceito de raça ou de cor
(BELTRÃO; NOVELLINO, 2002, p. 55).

Em se tratando especificamente das mulheres negras e pardas, os dados
referentes aos censos de 1940 e 1950 apontam para uma mesma hierarquização
racial nessas taxas (verificada numa escala de amarelas, brancas, pardas e pretas).
Além disso, é importante ressaltar que a Tabela 1 indica que, em 1940, as mulheres
negras e pardas se encontravam em situação inferior também quando comparadas
aos homens pretos e pardos, uma vez que os mesmos somavam 49,34% de
alfabetizados em contraposição a elas que totalizavam 35,55% nessa mesma
situação. Em relação ao censo de 1950, essa desvantagem também pode ser
confirmada, uma vez que os homens negros e pardos considerados então
alfabetizados totalizaram 54,69 %, em detrimento aos 43,31% referentes às mulheres
pretas e pardas, nessa mesma situação.
Tanto em relação aos dados apresentados pelo Gráfico 1 (acerca das
desigualdades em relação a emprego, trabalho e moradia, segundo pesquisa do IBGE
2020) quanto nos dados estatísticos consolidados na Tabela 1 é preciso chamar a
atenção do leitor também para a questão de que as mulheres brancas se encontram
em condições superiores não só às mulheres pretas e pardas, mas também aos
homens pretos e pardos. O que confirma as desigualdades e a existência no Brasil
de um racismo marcado por uma hierarquia de gênero e de raça.
Situados, pois, os sujeitos históricos deste estudo, algumas questões se
apresentam como norteadoras, tais como: De que forma as mulheres e especialmente
as mulheres negras se representaram e foram representadas nas fontes? É possível
perceber a atribuição de papéis sociais às mulheres negras, no contexto focalizado?
Quais eram as profissões e as experiências de escolarização daquelas que estiveram
de alguma forma presentes nas edições do Quilombo e nas demais fontes?
Tendo em vista essas questões e as considerações até aqui feitas, cabe
salientar que a tessitura desta pesquisa foi modulada por um compromisso que
assumi, enquanto educadora-pesquisadora, face à construção de relações raciais e
de gênero que possam ser justas e igualitárias. Esse compromisso vai ao encontro de
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2004) ao apontar que
se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à
condição de objetos utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-se
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descendente dos escravizadores [...] Para reeducar as relações étnicoraciais, no Brasil, é necessário [...] decidir que sociedade queremos construir
daqui para frente [...] e ter a responsabilidade moral e política de combater o
racismo, as discriminações e, juntamente com os que vêm sendo mantidos à
margem, os negros, construir relações raciais e sociais sadias, em que todos
cresçam e se realizem enquanto seres humanos e cidadãos (SILVA, 2004, p.
5).

A partir dessas considerações, é necessário então apresentar os referenciais
teórico-metodológicos que balizaram o presente estudo, indicando os procedimentos
e os caminhos que foram trilhados “pelas” e “através” das fontes de pesquisa.

Rumo ao Jornal Quilombo e aos demais escritos: rotas e encruzilhadas
percorridas
A presente investigação é tributária às proposições da Escola dos Analles5,
tendo em vista as mudanças provocadas por esse Movimento quanto à concepção
positivista de documento histórico, bem como a inserção dos impressos periódicos
como documentos para a investigação em pesquisas. É preciso destacar, pois, que o
referido movimento teve como precursores Marc Bloch e Lucien Febvre, a partir da
criação da Revista francesa Annales, em 1929. À vista disso, Ana Fernanda Inocente
Oliveira (2014) afirma que
a historiografia, a partir de Marc Bloch e Lucien Febvre favorece a presença
de elementos e sujeitos ocultados da história. Essa presença na historiografia
é de fundamental importância para que uma mudança social seja efetuada.
Os sujeitos históricos suprimidos da história passam agora a existir a partir
da historiografia dos Annales. Esta presença é importante para que, a partir
dela, estes sujeitos, estes grupos, esta nova perspectiva da história passem
a ser presentes no espaço da política para que a mudança social possa se
realizar (OLIVEIRA, 2014, p. 18).

Ampliando, portanto, o olhar sobre os sujeitos sociais e suas implicações para
além do historicismo político e do determinismo marxista, os Annales se confirmaram
como importante corrente historiográfica, a partir do século XX. Aos seus precursores,
somaram-se gerações de historiadores ao longo do tempo e, nesse sentido, cabe

5

Escola dos Analles designa um movimento iniciado por historiadores franceses que objetivavam
propor mudanças em relação à perspectiva positivista da História, predominante no século XIX. De
acordo com Marcos Caldas e Mônica Martins (2012), através dessa mudança, “A História, contestada
como uma ‘ciência do passado’ se torna então um campo fecundo de estudos sobre a sociedade no
tempo, uma janela onde o tempo presente se transforma também em objeto da reflexão histórica”
(CALDAS; MARTINS, 2012, p. 279).
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sublinhar que o presente estudo se vale dos pressupostos teórico-metodológicos
decorrentes do deslocamento e/ou derivação dos Annales para um campo
historiográfico que ficou conhecido como História Cultural. A esse respeito, Sandra
Jatahy Pesavento (2003) aponta que
Pode-se dizer que a proposta da história cultural seria, pois, decifrar a
realidade do passado por meio das suas representações, tentando chegar
àquelas formas discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressam
a si próprios e o mundo (PESAVENTO, 2003, p. 42).

Ademais, na perspectiva dos pressupostos teóricos da História Cultural,
compreendo o Quilombo (principal fonte documental investigada nesta pesquisa)
como um monumento, tendo em vista a concepção de Jacques Le Goff (2003) ao
afirmar que:
O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma
montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade
que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais
continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O documento é uma
coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento que ele traz devem
ser em primeiro lugar analisados, desmistificando-lhe o seu significado
aparente. O documento é monumento (LE GOFF, 2003, p. 547-548).

É preciso salientar o entendimento, pois, de que monumento é aquilo que um
determinado grupo, em um determinado momento histórico, escolhe acerca do que
deverá ser lembrado (monumentalizado) e do que deverá cair no esquecimento.
Nesse sentido, o documento Quilombo transformou-se em um monumento visto que
que o Teatro Experimental do Negro escolheu dar visibilidade através dele a algumas
representações (e não a outras) sobre o lugar social que (segundo os articulistas) os
negros deveriam ocupar tanto naquele período como também com vistas ao futuro.
Importa também ressaltar que para além dos pressupostos teóricos de Roger
Chartier e de Jacques Le Goff, foram sobremaneira importantes para a investigação
do Jornal focalizado (e das demais fontes) outros autores que balizaram este estudo,
a saber: Petrônio Domingues, Nilma Lino Gomes, Kabengele Munanga, Petronilha
Beatriz Gonçalves e Silva, Luís Alberto Oliveira Gonçalves, Roger Bastide, Elisa
Larkin Nascimento, Marcus Vinícius Fonseca, Giovana Xavier, Sueli Carneiro, Miriam
Nicolau Ferrrara e Djamila Ribeiro.
Isto posto, considerando que o Jornal Quilombo faz parte da “imprensa
periódica” da primeira metade do século XX é preciso situar que essa expressão
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abarcava um universo de modalidades de textos escritos. Segundo Tânia Regina de
Luca (2006) essas modalidades iam desde
almanaques; folhetos publicitários de casas comerciais e indústrias; jornais
de associações recreativas, de bairros e das destinadas a etnias específicas;
folhas editadas por mutuais, ligas e sindicatos operários, até os grandes
matutinos e as revistas ditas de variedades, principal produto da indústria
cultural que então despontava (LUCA, 2006, p.120-121).

Nesse sentido, é possível considerar o Quilombo como um jornal militante
tendo em vista ter sido criado por um grupo de intelectuais, artistas negros e militantes
como uma possibilidade de afirmar ideias e posicionamentos próprios, face ao
preconceito de cor e de raça de um grupo étnico definido: a população negra urbana
e intelectualizada das décadas de 1940 e 1950.
Chartier (1991) assevera que as pesquisas pautadas em fontes oriundas da
imprensa

periódica

devem

se

orientar

por

determinados

procedimentos

metodológicos que busquem uma interlocução entre a materialidade dos impressos e
a produção de sentidos. Dessa forma, o autor aponta que
Contra a representação, elaborada pela própria literatura, segundo a qual o
texto existe em si, separado de toda materialidade, é preciso lembrar que não
há texto fora do suporte que lhe permite ser lido (ou ouvido) e que não há
compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não dependa das formas
pelas quais atinge o leitor (CHARTIER, 1991, p. 182).

Nesse sentido, Luca (2006) vai ao encontro de Chartier (1991) ao afirmar que
“as diferenças na apresentação física e estruturação do conteúdo não se esgotam em
si mesmas, antes apontam para outras, relacionadas aos sentidos assumidos pelos
periódicos no momento de sua circulação (LUCA, 2006, p. 132). Desse entendimento
decorrem, pois, as potencialidades da investigação nesse tipo de fonte para a
compreensão de conflitos, projetos, opiniões e debates ligados às experiências e
posicionamentos de seus envolvidos, bem como dos contextos em que estavam
inseridos no período e espaço de sua produção.
Por conseguinte, o estudo feito acerca do Jornal Quilombo compreende a
seguinte indagação: “Afinal, o que é este impresso periódico enquanto fonte de
pesquisa histórica?” É necessário destacar que o Quilombo enquanto monumento se
mostra como um suporte rico de intencionalidades inerentes à realidade político-social
em que seus articulistas se inscreviam. Os artigos, propagandas e outros gêneros

32

textuais que o compõem foram marcados, portanto, pelos interesses e pelas
intervenções sociais que seus autores pretendiam realizar, valendo-se da imprensa
periódica como mecanismo de persuasão.
Em decorrência disso, o principal procedimento metodológico utilizado neste
estudo foi a análise documental. Nesse sentido, Alessandra Pimentel (2001) assevera
que a escolha das fontes históricas a serem analisadas trata-se de
um processo de garimpagem; se as categorias de análise dependem dos
documentos, eles precisam ser encontrados, extraídos das prateleiras,
receber um tratamento que, orientado pelo problema proposto pela pesquisa,
estabeleça a montagem das peças, como num quebra-cabeça (PIMENTEL,
2001, p. 180).

Uma vez feita a escolha dos documentos a serem investigados a análise
documental se mostra um procedimento metodológico importante na medida em que,
de acordo com André Cellard (2008), constitui-se em um elemento
insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado
relativamente distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade
dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além disso,
muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho de
atividades particulares ocorridas num passado recente (CELLARD, 2008, p.
295).

Le Goff (1990) alerta para a questão de que o processo de análise documental
deva ser realizado com cuidado, de forma a não reduzir o documento histórico
investigado a uma visão positivista, segundo a qual predominaria uma ideia de
“documento=texto”. Nessa perspectiva, o autor também alerta que o papel do
historiador outrossim ficaria reduzido, uma vez que os documentos se imporiam por si
próprios e, dessa forma, “a sua única habilidade (do historiador) consistiria em tirar
dos documentos tudo o que eles contêm e em não lhes acrescentar nada do que eles
não contêm” (LE GOFF, 1990, p. 283).
Assim, a análise documental realizada junto ao Quilombo compreendeu o
estudo de suas dez edições, disponibilizadas no acervo digital6do Instituto de
Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFRO). Nesse ambiente virtual, pude
realizar o primeiro levantamento de aspectos relativos à sua materialidade, a partir da
leitura de suas colunas fixas, editoriais, artigos, imagens e propagandas. À vista das

6

Cf. https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/ten-publicacoes/jornal-quilombo-no-01/
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dificuldades encontradas para a realização de uma análise criteriosa em documentos
digitalizados consegui, diretamente com a Editora 34, uma cópia em pdf da segunda
edição fac-similar desse jornal (já que nem a própria editora tinha para vendê-la). Isto
facilitou sobremaneira a investigação. Ainda assim, algumas imagens e legendas não
possuem boa nitidez, o que dificulta sua visualização.
Além desse trabalho com o jornal, realizei duas visitas in loco à sede do
IPEAFRO, no mês de maio de 2019. De acordo com Maria Tereza de Assunção
Freitas (2002), as visitas in loco são importantes, pois nelas “o pesquisador tem
possibilidades de aprender, se transformar e se ressignificar durante o processo de
pesquisa (FREITAS, 2002, p. 5). Através dessas visitas, minhas expectativas eram de
colher

informações que me aproximassem das condições de produção e de

circulação do jornal pesquisado, bem como da participação das mulheres negras
envolvidas com o impresso. Além disso, esperava alargar o horizonte de minha
pesquisa através do contato com fontes primárias referentes ao patrimônio artístico e
político que permeou as edições do Quilombo. No entanto, não encontrei outros
documentos que pudessem trazer indícios das condições de produção e de circulação
do jornal, tampouco registros a mais que pudessem me aproximar das mulheres
articulistas atuantes. Pude, sim, conhecer parte do acervo de pinturas e esculturas
que compõem o Museu de Artes Negras (MAN), abrigado no IPEAFRO, a exemplo da
colagem feita de fotografias que tirei de algumas dessas peças (figura 2).
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Figura 2: Colagem de fotografias referentes a algumas pinturas, esculturas e
painéis que compõem o acervo do MAN, abrigado na sede do IPEAFRO

FONTE: Arquivo de fotografias da autora, feitas no IPEAFRO, Rio
de Janeiro, em maio de 2019.

Na oportunidade foi possível, portanto, ver muitos quadros de Abdias
Nascimento e obras de arte de artistas como Iberê Camargo7, Manabu Mabe8, Aldeir
Martins9 , dentre outros.
Em busca de informações que pudessem contribuir com minha pesquisa,
realizei também uma entrevista estruturada junto à Professora Dr.ª Elisa Larkin
Nascimento10, viúva de Abdias Nascimento, cofundadores e Diretor do Quilombo.
7

Iberê Bassani de Camargo (1914-1994). Pintor, gravador, desenhista, escritor e professor de artes
plásticas. Ao longo de sua vida, Iberê exerceu forte liderança no meio artístico e intelectual. Doou obras
para o acervo do MAN. Disponível em: http://iberecamargo.org.br/o-artista/. Acesso em: 02 fev. 2021.
8 Manabu Mabe (1924-1997) foi um pintor, gravador e ilustrador japonês, naturalizado brasileiro. Foi
um
dos
pioneiros
da
pintura
abstrata
no
Brasil.
Disponível
em:
https://www.ebiografia.com/manabu_mabe/. Acesso em: 02 fev. 2021..
9 Aldemir Martins (1922-2006)- Pintor, gravador, desenhista, ilustrador. Desde o início da carreira sua
produção é figurativa, e o artista emprega um repertório formal constantemente retomado: aves,
sobretudo os galos; cangaceiros, inspirados nas figuras de cerâmica popular; gatos, realizados com
linhas sinuosas; e ainda flores e frutas. Nas pinturas emprega cores intensas e contrastantes.
Disponível em: https://www.guiadasartes.com.br/aldemir-martins/bibliografia. Acesso em: 02 fev. 2021.
10 Elisa Larkin Nascimento possui graduação Summa Cum Laude e mestrado em American Studies
Puerto Rican Studies da State University of New York (1976, 1978), Juris Doctor Cum Laude (mestrado
em direito com honras) da State University of New York (1981) e doutorado em Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo (2000). Atualmente dirige o Ipeafro - Instituto
de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Tem experiência nas áreas de Educação e Antropologia, com
ênfase em Direitos Humanos, atuando principalmente nos seguintes temas: atitudes étnicas e raciais,
sistemas africanos de conhecimento, negros (Brasil), diáspora africana e movimentos sociais. Como
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Além de ter compartilhado experiências de militância junto a Abdias Nascimento
durante 38 anos, ela defende pautas negras a partir de sua vasta produção escrita11,
bem como por meio de projetos político-culturais empreendidos pelo IPEAFRO (desde
a sua criação, em 1984, até os dias atuais.) O registro fotográfico do encontro com
Elisa Nascimento pode ser visto na figura 3.

Figura 3: Fotografia da autora e de Elisa Larkin Nascimento,
IPEAFRO, Rio de Janeiro, maio de 2019

FONTE: Acervo da autora.

diretora do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro), ela idealizou e organizou os
Foruns Sankofa de 1991, 1993, 2007 e 2010, bem como o curso Sankofa: Conscientização da Cultura
Afro-Brasileira realizado na PUC de São Paulo e na UERJ, no período de 1984 a 1995. Atualmente
realiza a curadoria e coordena a organização do acervo de Abdias Nascimento para exposição e para
consulta
digital
no
site
www.ipeafro.org.br.
Disponível
em:
http://www.pallaseditora.com.br/autor/Elisa_Larkin_Nascimento/122/. Acesso em: 26 ago. 2020.
11 Elisa Larkin Nascimento é autora das seguintes obras: Pan-Africanism in South America (1980), PanAfricanismo na América do Sul (1981), Dois Negros Libertários (1985), A África na Escola Brasileira
(1991), Dunia Ossarim: os afro-americanos e o meio ambiente (1994), Sankofa: resgate da cultura afrobrasileira (1994), Sankofa: matrizes africanas da cultura brasileira (1996), O Sortilégio da cor:
Identidade, raça e gênero no Brasil (2003), Abdias Nascimento, 90 anos Memória viva (2004),
Ancestralidade Africana e Cidadania: o legado vivo de Abdias Nascimento (2004), Afrocentricidade:
uma abordagem epistemológica inovadora (2008), A matriz africana no mundo (2008), Cultura em
movimento: Matrizes africanas e ativismo negro no Brasil (2008), Guerreiras de Natureza: Mulher negra,
religiosidade e ambiente (2008), Adinkra: Sabedoria em símbolos africanos (2009), África Brasil,
Ancestralidade e Expressões Contemporâneas (2011), Anais do Fórum Memória viva e ação cultural
na escola (2011), Suplemento Didático da Linha dos Povos Africanos (2013),Abdias Nascimento
Grandes vultos que honraram o Senado (2014), Cadernos, textos e debates: Guerreiro Ramos e a arte
negra (2019). Além disso publicou as seguintes obras em coautoria com Abdias Nascimento: Africans
in Brazil: A Pan-African Perspective (1991) e Orixás: os deuses vivos da África (1995). Disponível em:
https://www.escavador.com/sobre/417485/elizabeth-larkin-nascimento. Acesso em 26 ago. 2020.
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Vale mencionar que elaborei previamente um roteiro de questões para a
realização da referida entrevista (Anexo 1). Esse roteiro foi pensado levando-se em
consideração as orientações de Paul Thompson (1992) de que
para um projeto comparativo de qualquer dimensão, é conveniente haver um
roteiro de entrevista mais completo [...] um roteiro desse tipo pode ser
vantajoso, desde que seja utilizado com flexibilidade e imaginação; pois, em
princípio, quanto mais claro estiver para você o que vale a pena perguntar e
qual a melhor maneira de perguntar, mais você conseguirá obter respostas
de qualquer tipo de informante (THOMPSON, 1992, p.263).

Dessa forma, as questões propostas à Elisa Nascimento não tolheram a
liberdade de respostas da entrevistada, bem como permitiram que ela se
aprofundasse em aspectos por ela considerados mais importantes. A esse respeito, é
muito importante salientar o quanto a ênfase dada à entrevista recaiu sobre a figura
de Abdias Nascimento. Acerca das mulheres negras atuantes no TEN e,
principalmente, do Jornal Quilombo, as respostas foram suscintas, o que pode ser
considerado compreensível uma vez que Elisa Nascimento não conhecia Abdias
Nascimento no período em que o TEN e o Quilombo foram criados. Cabe destacar,
no entanto, que a entrevista concedida por ela teve importância para a presente
pesquisa e, por isso, vários excertos foram incorporados à dissertação. Através dos
mesmos, além de informações importantes contadas sob sua ótica, é possível
perceber também a ênfase dada a Abdias Nascimento como o centro dos projetos
político-pedagógicos do TEN e do Quilombo. O que, por sua vez, contribui para
ratificar Abdias Nascimento como um sujeito-histórico-monumento e, por outro lado,
certamente auxilia na construção do esquecimento dos sujeitos-históricos-mulheres
negras, ligadas ao Jornal Quilombo. Isso nos remete aos processos de
monumentalização e de fabricação do esquecimento de determinados sujeitos,
conforme apontado por Janaína Damasceno Gomes (2013) e já referendado neste
estudo.
Doravante, convido o leitor para que juntos possamos percorrer pelas rotas
traçadas rumo ao alcance do objetivo proposto neste estudo. Tais rotas compreendem
um percurso por três capítulos em torno dos quais a presente dissertação se encontra
estruturada. O primeiro deles é composto por duas abordagens, sendo a primeira
delas voltada ao estudo dos movimentos negros criados no Brasil, entre 1900 a 1960,
em interface com a participação das mulheres negras nesses movimentos. A segunda
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parte desse capítulo apresenta uma abordagem biográfica de Abdias Nascimento e
de Maria de Lurdes Valle Nascimento, balizada por uma contextualização histórica.
De antemão, aviso o leitor a ficar atento para o quão são contrastantes essas
abordagens, uma vez que sobre Abdias Nascimento existe uma vasta biografia
disponível, tão vasta que selecionar o que abordar neste estudo foi tão difícil quanto
o foi, inversamente, em relação a Maria de Lurdes Nascimento. Isto porque pouco
ainda se sabe a seu respeito, embora ela tenha sido uma das principais fundadoras
do TEN e a principal articulista do Jornal Quilombo. Seu nome não ficou conhecido.
Sua presença foi apagada. No levantamento bibliográfico realizado, seu nome só
aparece relacionado ao Quilombo e, dessa forma, após o fechamento do jornal as
referências sobre ela desaparecem. Paira um silêncio sobre antes de sua atuação no
TEN e no Jornal e, também, posteriormente a eles. Ou o que paira, por certo, é um
silenciamento? Dessa maneira, a ínfima abordagem biográfica a ser apresentada
sobre ela é resultado do esforço por iluminar Maria de Lurdes Valle Nascimento desde
o primeiro capítulo deste estudo. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de
novamente reiterar o quão a “fabricação de esquecimentos” apontada por Gomes
(2013) é danosa para a memória e a história de um povo.
O segundo capítulo, por sua vez, apresenta um estudo a respeito do TEN numa
perspectiva de que ele tenha sido um dos principais movimentos negros que atuaram
nas primeiras décadas pós-Abolição do trabalho escravo no Brasil. O fio de Ariadne
que conduz o leitor nessa abordagem é o protagonismo das mulheres negras
cofundadoras desse movimento, bem como sua atuação como protagonistas junto aos
projetos político-pedagógicos que foram empreendidos. Uma vez que esses
movimentos se valeram da imprensa negra como estratégia de comunicação e
resistência, a segunda parte do capítulo 2 traz alguns apontamentos históricos sobre
esse tipo de imprensa e o Jornal Quilombo é situado no contexto compreendido entre
os anos de 1900 a 196).
No terceiro capítulo, o Quilombo além de ser tomado como fonte é também
investigado enquanto um objeto de estudo. Neste sentido, realizei uma análise
detalhada acerca dos aspectos editoriais e tipográficos relacionados à sua
materialidade. Além disso, suas principais colunas fixas foram analisadas, buscando
estabelecer uma interlocução com algumas fontes de pesquisa como artigos
acadêmicos, periódicos e fontes iconográficas, dentre outras. Nesse mesmo capítulo,
histórias de mulheres negras são contadas “no” e “com” o Jornal Quilombo, em
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interface com vozes femininas como as de Mães de Santo de terreiros de candomblé
afro-brasileiros, além de relatos de Carolina Maria de Jesus em sua obra
memorialística Quarto de Despejo: diários de uma favelada. O que se pretende no
terceiro capítulo, pois, é realizar um movimento contrário à invisibilização e ao
silenciamento em relação às mulheres negras, mostrando sua centralidade nas
agendas dos movimentos negros afro-brasileiros e nas pautas negras defendidas a
partir e para além deles.
Com vistas, pois, à leitura (próxima) dos capítulos que compõem esta
dissertação, vale a pena retomar o ideograma adinkra Sankofa no sentido de que
aquilo que foi renegado, esquecido, apagado ou silenciado no passado pode ser
reclamado e ressignificado no presente. Em se tratando especificamente das
representações sobre as mulheres negras neste estudo, Sankofa significa uma
realização não apenas individual, mas principalmente coletiva desses sujeitos
históricos. Assim, na medida em que um olhar para o passado permite perceber
processos de construção de seu apagamento, no presente é possível a busca de
alternativas para subvertê-los contribuindo, dessa forma, para a construção de
saberes e vivências sobre as mulheres negras na contemporaneidade e também para
além dela.
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1- MOVIMENTO NEGRO EM FOCO E MILITÂNCIA NEGRA EM CONTEXTO:
ONDE ANDARÁ MARIA DE LURDES VALLE NASCIMENTO?

O percurso a ser feito por este capítulo tem início em uma abordagem histórica
sobre o Movimento Negro no Brasil, entre as décadas de 1900 a 1960. À frente, o
texto conduzirá o leitor até militantes negros que lideraram estratégias de
resistência nesse período e, nesse sentido, o enfoque recairá sobre as ações e
projetos encampados por Abdias Nascimento e Maria de Lurdes Valle Nascimento,
a partir da década de 1940. Avante à leitura, pois, da primeira parte do capítulo 1...

1.1-

O MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL: UMA RESPOSTA À EXCLUSÃO E AO
SILENCIAMENTO
O objetivo desta primeira parte do capítulo 1 é situar o TEN em conexão com

outros movimentos negros que o precederam, bem como sinalizar sua relação com
os movimentos negros que ressurgiram no Brasil, a partir do final da década de 1970
e avançaram o século XXI.
Para tanto, cabe primeiramente apresentar algumas definições de movimento
negro. O que se faz necessário tendo em vista a assertiva de Nilma Lino Gomes
(2012) de que o conceito de movimento negro é algo complexo e, por isso, flexível e
dotado de plasticidade. Dessa forma, destaco duas concepções que considero
trazerem uma perspectiva mais ampla a respeito do que essa expressão possa
abarcar e que, por isso mesmo, vão ao encontro da presente pesquisa. Uma delas é
a de Joel Rufino dos Santos (1994) que compreende como movimento negro
[...] todas as entidades, de qualquer natureza, e todas as ações, de qualquer
tempo [aí compreendidas mesmo aquelas que visavam à autodefesa física e
cultural do negro], fundadas e promovidas por pretos e negros [...]. Entidades
religiosas [como terreiros de candomblé, por exemplo], assistenciais [como
as confrarias coloniais], recreativas [como “clubes de negros”], artísticas [com
os inúmeros grupos de dança, capoeira, teatro, poesia], culturais [como os
diversos “centros de pesquisa”] e políticas [como o Movimento Negro
Unificado]; e ações de mobilização política, de protesto anti-discriminatório,
de aquilombamento, de rebeldia armada, de movimentos artísticos, literários
e ‘folclóricos’ – toda essa complexa dinâmica, ostensiva ou encoberta,
extemporânea ou cotidiana, constitui movimento negro (SANTOS, 1994, p.
157).
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Esse olhar difuso sobre o conceito de movimento negro também pode ser
verificado no seguinte excerto de Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e de Petronilha
Beatriz Gonçalves e Silva (2000):
As organizações desempenham vários papéis no interior da população negra.
São pólos de agregação que podem funcionar como clubes recreativos e
associações culturais (grupos que preservam valores afro-brasileiros), ou
como entidades de cunho político, ou, mais recentemente, como formas de
mobilização de jovens em torno de movimentos artísticos com forte conteúdo
étnico- hip-hop, blocos afros, funk e outros (GONÇALVES e SILVA, 2000, p.
139).

É possível perceber nas concepções de Santos (1994) e de Gonçalves e Silva
(2000) que tais autores apresentam um alargamento temporal e conceitual acerca de
movimento negro. O que resulta, portanto, em abarcar num só conceito modalidades
diversas que vão desde os “clubes de pretos”, confrarias coloniais, capoeira e
associações culturais, religiosas, artísticas e políticas (fundadas por negros em
qualquer período), até a contemporaneidade dos blocos afros, do funk e do hip- hop,
por exemplo.
Retomando o provérbio expresso por Sankofa de olhar para o passado numa
tentativa de ressignificar o presente com vistas ao futuro, cabe então focalizar os
principais movimentos negros que foram organizados a partir dos primeiros anos do
pós-Abolição até a década de 1960 (recorte cronológico estabelecido como principal
referência neste capítulo, tendo em vista o período de atuação do TEN).
Nesse sentido, Marcus Vinícius Fonseca (2016) aponta que durante o processo
de abolição do trabalho escravo no Brasil não foram criadas políticas voltadas à
incorporação da população negra à sociedade livre. Segundo o historiador, na
ausência dessas políticas, os negros encontraram-se em meio a um contexto de
exclusão social e como “uma resposta direta a esse processo, iniciou-se a
organização de movimentos sociais que utilizaram a raça como elemento de
aglutinação e como mecanismo político para viabilizar a inclusão dos negros na
sociedade (FONSECA, 2016, p. 96). Esses movimentos sociais a que se refere o autor
ocorreram em vários centros urbanos do país e, com o objetivo de proporcionar uma
visão geral daqueles que especificamente foram organizados entre a Primeira
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República (1889) e o início da Ditadura Militar (1964)12, organizei o Quadro 2, com
base nas pesquisas de Miriam Nicolau Ferrara (1986) e de Fonseca (2016).

Quadro 2: Movimentos negros organizados no Brasil, no período
compreendido entre os anos de 1889 à década de 1960
Fase

1- Da 1ª
República ao
Estado Novo
(1889-1937)

2- Da Segunda
República à
12

Movimento Negro
Sociedade Progresso da Raça
Africana
Clube 28 de Setembro
Clube 13 de Maio dos Homens
Pretos
Centro Literário dos Homens de
Cor
Sociedade
Propugnadora
Treze de Maio
Sociedade de Socorro Mútuo
Princesa do Sul
Centro Cultural Henrique Dias
Grupo Dramático Recreativo
Cosmos
Federação
Paulista
dos
Homens de Cor
Sociedade União Cívica dos
Homens de Cor
Associação
Protetora
dos
Homens Pretos
Centro da Federação dos
Homens de Cor
Centro Cívico Cruz e Souza
Sociedade Brinco da Princesa
Centro Cívico Palmares
Frente Negra Brasileira
Clube Negro de Cultura Social
Frente Negra Socialista
Sociedade Flor do Abacate
Legião Negra
Sociedade Henrique Dias
União dos Homens de Cor

Cidade/Estado
Pelotas (RS)

Ano
1891

São Paulo (SP)
São Paulo (SP)

1897
1902

São Paulo (SP)

1903

São Paulo (SP)

1906

Pelotas (RS)

1908

São Paulo (SP)
São Paulo (SP)

1908
1908

Campinas (SP)

1908

São Paulo (SP)

1915

São Paulo (SP)

1917

Rio de Janeiro
(RJ)
Lages (SC)
São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
São Paulo (SP)
Rio de Janeiro
(RJ)
Uberlândia MG)
Salvador (BA)
Porto
Alegre
(RS)

1917
1918
1925
1926
1931
1932
1932
1932
1934
1937
1943

Vale a pena destacar que o referido período a ser enfocado corresponde às duas primeiras fases da
periodização que foi feita por Domingues (2007), acerca dos movimentos negros no Brasil. A saber:
fase 1, período entre a Primeira República e o Estado Novo (1889-1937); fase 2, da Segunda República
à Ditadura Militar (1945-1964); fase 3, da redemocratização à República Nova (1978-2000) e fase 4, a
partir dos anos 2000.
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Ditadura Militar
(1945-1964)

Grêmio Literário Cruz e Souza
Teatro Experimental do Negro
Comitê
Democrático
AfroBrasileiro
Associação do Negro Brasileiro
Associação José do Patrocínio
Frente Negra Trabalhista
Associação Cultural do Negro
União Cultural dos Homens de
Cor
União
Catarinense
dos
Homens de Cor

Minas Gerais
Rio de Janeiro
(RJ)
Rio de Janeiro
(RJ)
São Paulo (SP)
Belo Horizonte
(MG)
São Paulo
São Paulo (SP)
Rio de Janeiro
(RJ)
Blumenau (SC)

1943
1944
1944
1945
1951
1954
1954
1956
1962

FONTE: Organização da autora a partir de Ferrara (1986), Domingues (2009) e Fonseca (2016).

Ao observar o Quadro 2, é possível constatar que a maioria dos movimentos
negros do período focalizado surgiram na cidade de São Paulo, seguida por outras
capitais (como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Blumenau) e algumas
cidades do sudeste e do sul do Brasil. Além disso, os nomes atribuídos aos
Movimentos sinalizam, de certa forma, sua maior ou menor proximidade com aspectos
relacionados à politização, ao lazer, à cultura e à união como estratégias de defesa e
de emancipação dos negros. A exemplo dos nomes Sociedade de Socorro Mútuo
Princesa do Sul (1908), Centro Cívico Palmares (1926), Frente Negra Socialista
(1932), Sociedade Flor do Abacate (1932) e Associação Cultural do Negro (1954),
dentre outros. É preciso também destacar a importância que tiveram essas
associações cotejadas no Quadro 2 (bem como os outros tipos de associações negras
que a elas se seguiram) na medida em que se constituíram em polos de enfrentamento
à discriminação racial e de criação de mecanismos de afirmação coletiva dos negros.
Importante sublinhar que o direito à educação foi a principal pauta encampada
pelos movimentos negros a partir do imediato pós-Abolição, tendo permanecido no
centro das agendas das associações negras ressurgidas no período de
redemocratização do país à Nova República (1978-2000), e naquelas que surgiram
no século XXI. Todavia, Gonçalves (2000) salienta que a concepção de educação foi
se modificando, ao longo dessa trajetória. Assim, o autor afirma que ora ela foi vista
pelos militantes
como estratégia capaz de equiparar os negros aos brancos, dando-lhes
oportunidades iguais no mercado de trabalho; ora como veículo de ascensão
social e por conseguinte de integração; ora como instrumento de
conscientização por meio da qual os negros aprenderiam a história de seus
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ancestrais, os valores e a cultura de seu povo, podendo a partir deles
reivindicar direitos sociais e políticos, direito à diferença e respeito humano
(Gonçalves e Silva, 2000, p. 337)

Essas diferentes visões encontram-se relacionadas à própria dinâmica e
historicidade das associações negras e, dessa forma, aos contextos em que elas
surgiram (ou ressurgiram). Assim, de acordo com Regina Pahim Pinto (1994), os
movimentos negros paulistas das primeiras décadas do século XX atribuíam à
educação o papel de mecanismo viabilizador da ascensão social da população negra.
A autora assevera que os militantes, nesse período, demonstravam ter uma
“percepção bastante crítica e negativa sobre a política educacional, ou melhor, sobre
a ausência de qualquer providência [...] por parte das autoridades constituídas”
(PINTO, 1994, p. 238). Por isso, muitas associações nesse período tomaram para si
a tarefa de combater o analfabetismo e incentivar os negros a lutar em prol de sua
educação. É possível pensar que ao assumirem essa atribuição, os negros não
vislumbravam a educação como um dever do Estado, mas sim como atribuição da
esfera privada das famílias e das próprias associações negras. Petrônio Domingues
(2009) aponta que, na primeira metade do século XX, muitas dessas associações
abriram escolas13 voltadas à educação de negros, a exemplo da que foi criada pelo
Movimento Cívico dos Palmares (1926-1929), que
funcionava na sede do centro com aulas no período diurno e noturno.
Ensinava-se a ler, escrever e contar, bem como gramática, geografia, história,
aritmética, geometria, entre outras disciplinas. Mantendo ainda uma
biblioteca e sediando palestras de cunho cultural (DOMINGUES, 2009, p.
971).

Além disso, as famílias eram “convocadas” a lutar pela educação de seus filhos,
o que pode ser verificado na seguinte exortação do articulista do Jornal O Clarim: “Oh
pais! Mandai vossos filhos ao templo da instrução intelectual – ‘a escola’, não os
deixes analfabetos como dantes” (CLARIM, 03/02/1924).
Domingues (2009) dá visibilidade à participação das mulheres negras junto aos
projetos pedagógicos dos movimentos negros, salientando que elas “não ficaram
alheias, nem desempenhavam um papel decorativo ou simbólico, mas foram

13

Sobre escolas que foram criadas pelos movimentos negros na primeira metade do século XX, cf.
Domingues, 2009.
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proativas, seja se aliando aos ‘homens de cor’, seja assumindo iniciativas autônomas”
(DOMINGUES, 2009, p. 972). Em relação ao protagonismo dessas mulheres na
primeira fase do movimento negro (1889-1937), darei a ler, mais adiante e de forma
específica, a respeito da atuação das militantes frentenegrinas, na década de 1930.
No entanto, cabe ressaltar desde já o importante papel das mulheres negras na
construção dos saberes que foram produzidos pelos movimentos negros no Brasil. A
esse respeito, Nilma Lino Gomes (2017) defende que
As ativistas negras indagam o machismo dentro do próprio movimento e
desafiam os homens ativistas a repensarem, mudarem de postura e de
atitude em suas relações políticas e pessoais com as mulheres. Denunciam
a violência machista dentro do próprio Movimento Negro e demais
movimentos sociais, nas relações domésticas, nas disputas internas, quer
sejam no emprego, nos movimentos, nos sindicatos e nos partidos. Elas
reeducam homens e mulheres negros, brancos, de outros pertencimentos
étnico-raciais. (GOMES, 2017, p. 73).

Faz-se necessário destacar que segundo Gonçalves e Silva (2000), o olhar
sobre a educação como sendo de responsabilidade da família e da iniciativa privada
começa a se modificar no final da década de 1930. Isto porque parte dos movimentos
negros passaram a realizar “a crítica ao descaso do governo para com a educação
dos negros aparece na mesma proporção em que o protesto racial endurece, ou seja,
se radicaliza (GONÇALVES e SILVA, 2000, p. 143). Nesse sentido, um bom registro
das perspectivas dos militantes nos anos finais da década de 1930 pode ser verificado
no excerto abaixo, extraído do artigo assinado por Olímpio Moreira da Silva, no Jornal
A Voz da Raça:
Ainda há grupos escolares que recebem negros porque é obrigatório, porém
os professores menosprezam a dignidade da criança negra, deixando-os de
lado para que não aprendam, e os pais pobres e desacorçoados pelo pouco
desenvolvimento dos filhos resolvem tirá-los da escola e entregar-lhes
serviços pesados (A Voz da Raça, 17/02/1934).

Essas críticas às instituições públicas de ensino permitem supor um
entendimento pelos militantes de que caberia ao Estado o papel de não só garantir o
acesso dos estudantes negros às escolas públicas, mas também de lhes proporcionar
um percurso escolar com respeito e dignidade. Ou seja, os militantes desse período
decerto não mais vislumbravam a educação como atribuição localizada nas famílias e
nas iniciativas privadas apenas, mas já apontavam para os deveres do poder público
junto à educação dos negros no Brasil.
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No que diz respeito à primeira fase do movimento negro no Brasil (1889 a
1937), Domingues (2009) reitera que a ênfase foi dada nas reivindicações e ações
concentradas na esfera educacional. Segundo o autor, a prioridade incidia no ensino
básico, especificamente na alfabetização, considerada de suma importância em três
aspectos. Primeiramente enquanto código de deciframento do mundo com a potência
de possibilitar mobilidade social aos negros, anulação do preconceito racial e
erradicação do racismo. Em segundo plano, a alfabetização era considerada um
símbolo de distinção que fazia o negro se conectar com a gramática da civilização e
do mundo moderno e, por último, como um mecanismo de afirmação da cidadania da
população negra (já que o direito ao voto era uma prerrogativa restrita aos
alfabetizados).
Em relação à segunda fase do movimento negro no Brasil (1945-1964),
Domingues (2009) aponta que a educação por meios formais e informais continuou
sendo o centro das pautas coletivas dos militantes negros. Segundo o autor, embora
a educação básica continuasse a ser a maior preocupação desses militantes, já nesse
período (1945-1964) “surgiram as primeiras reivindicações relativas ao acesso do
negro ao ensino superior e se esboçaram críticas a respeito do conteúdo
preconceituoso dos materiais didáticos” (DOMINGUES, 2009, p. 982). Contudo,
adverte o autor que não eram pensados currículos e práticas de ensino
fundamentados na diversidade étnico-racial. Vale a pena sublinhar que a visão trazida
pelo Teatro Experimental do Negro acerca do direito à educação já era assertiva nessa
direção: seus integrantes afirmavam que a educação era indiscutivelmente um dever
do Estado e um direito dos cidadãos. Além disso, o TEN concebia a educação como
um projeto político-pedagógico amplo, de forma a conciliar a alfabetização ao
conhecimento e à valorização da cultura afro-brasileira.
Durante o período de maior enrijecimento da ditadura militar (1964 ao final da
década de 1970), os movimentos negros foram (novamente) reprimidos tendo no
entanto permanecido (novamente) em estado de latência até o início do período de
redemocratização do país, quando então ressurgiram. Com eles, as questões de
cunho pedagógico foram retomadas pela militância e, nesse sentido, Fonseca (2016)
aponta o redimensionamento que foi dado à educação pelo Movimento Negro
Unificado (MNU), criado em São Paulo, em 1978. Para uma compreensão do teor
geral das proposições desse movimento negro vale a pena uma leitura de sua Carta
de Princípios, na qual encontra-se expresso:
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Nós, membros da população negra brasileira – entendendo como negro todo
aquele que possui na cor da pele, no rosto ou nos cabelos, sinais
característicos dessa raça -, reunidos em Assembleia Nacional, [...]
RESOLVEMOS juntar nossas forças e lutar por defesa do povo negro em
todos os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais através da
conquista de: Maiores oportunidades de emprego, melhor assistência à
saúde, à educação e à habitação; reavaliação da cultura negra e combate
sistemático à sua comercialização, folclorização e distorção; extinção de
todas as formas de perseguição, exploração, repressão e violência a que
somos submetidos; liberdade de organização e de expressão do povo negro
(Disponível em: https://mnu.org.br/wp-content/uploads/2020/07/CARTA-DEPRINC%C3%8DPIO-MNU-1.pdf. Acesso em: 12 nov. 2020.

Essas reivindicações e posicionamentos expressos pelo MNU vão ao encontro
da assertiva de Fonseca (2016) de que esse movimento trouxe como prioridade a
necessidade de oferta de educação pública e de qualidade para todos, por parte do
Estado. Segundo esse autor, o MNU salientou críticas acerca da discriminação racial
nas escolas brasileiras e reivindicou a construção de uma pedagogia antirracista, bem
como a introdução nos currículos escolares da história da África e da cultura afrobrasileira (FONSECA, 2016).
Portanto, é possível perceber a partir das ideias de Fonseca (2016) que o MNU
trouxe um significado político às reivindicações e pautas dos negros, na medida em
que contribuiu para que elas extrapolassem o interesse maior dos militantes negros e
ganhassem espaço e importância em meio às questões políticas debatidas no Brasil,
a partir da década de 1980. O que, por certo, favoreceu a proposição de legislações
voltadas à incorporação dos negros nos currículos e nas práticas pedagógicas das
escolas e das universidades públicas. Cabe destacar que nem todas as proposições
legais feitas pelo MNU foram aprovadas. Porém, a mobilização em torno de pautas
antirraciais relacionadas à educação demonstrou a potência dos movimentos negros
enquanto polos de mobilização e organização. Vale a pena pensar, portanto, que as
ações cumulativas desses movimentos no Brasil encontraram terreno fértil nas
políticas públicas adotadas no governo do então Presidente Luís Inácio Lula da Silva
(2003-2006) e, assim, contribuíram para aprovação da Lei 10.639/ 2003. Dispositivo
que estabeleceu a obrigatoriedade do estudo da História da África e dos Africanos e
da cultura negra afro-brasileira nas escolas de educação básica. O que representou
um avanço rumo à educação étnico-racial da população brasileira como um todo.
Além da Lei 10.639/2003 é preciso também destacar a importância da homologação
da Lei12.711/ 2012, que dispõe sobre cotas sociais e raciais para ingresso nas
universidades federais e nos institutos federais de educação do Brasil. Os impactos
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positivos desse dispositivo legal podem ser verificados através do aumento
significativo do ingresso de estudantes negros e pardos nessas instituições de ensino,
(historicamente marcadas pelo acesso majoritário de estudantes pertencentes às
classes médias e às elites do país).
De acordo com Nilma Lino Gomes (2012), essas e outras conquistas podem
ser consideradas como resultado direto ou indireto das ações dos movimentos negros
que foram realizadas ao longo de sua trajetória. A autora atribui ao movimento negro
o caráter de ser, por si mesmo, educativo, na medida em que
ao ressignificar e politizar a raça, compreendida como construção social, o
movimento negro reeduca e emancipa a sociedade e a si próprio, produzindo
novos conhecimentos e entendimentos sobre as relações étnico-raciais e o
racismo no Brasil, em conexão com a Diáspora africana (GOMES, 2012, p.
740).

Além disso, a autora defende que os movimentos negros são atores políticos
capazes de provocar modificações no cenário histórico, social, político e educacional
do país. Nesse sentido também afirma que essas modificações não são voltadas
apenas à população negra mas atuam em prol da “construção da sociedade e da
educação como espaços/tempos mais igualitários, democráticos e justos para todos
(GOMES, 2012, p. 741).
A partir desse histórico, portanto, cabe reiterar a importância dos movimentos
negros no Brasil tendo em vista sua potencialidade e dinamismo, no que diz respeito
ao fomento de ações e de políticas públicas de combate e reparação da discriminação
racial da população afro-brasileira. A centralidade dada por esses movimentos à
educação foi portanto o fio condutor na tessitura desta primeira parte do capítulo 1.
Adiante, a temática da educação será novamente focalizada no estudo do TEN e do
Jornal Quilombo.
Destarte, evocando mais uma vez Sankofa, convido o leitor para percorrer
pelos caminhos da abordagem biográfica por mim construída a respeito de Abdias de
Nascimento e de Maria de Lurdes Valle Nascimento. Reitero meu pedido ao leitor para
que se atente quanto aos poucos dados referentes à Maria de Lurdes Valle
Nascimento (principal indício neste estudo acerca do processo de apagamento e de
invisibilidade de sua história na militância e de sua história de vida).
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1.2-

VIDAS NEGRAS EM CONTEXTO: ABDIAS NASCIMENTO E MARIA DE
LURDES VALLE NASCIMENTO
Autobiografia
EITO que ressoa no meu sangue
sangue de meu bisavô pinga de tua foice
foice de tua violação
ainda corta o grito de minha avó
LEITO de sangue negro
emudecido no espanto
clamor de tragédia não esquecida
crime não punido nem perdoado
queimam minhas entranhas
PEITO pesado ao peso da madrugada de
chumbo
orvalho de fel amargo
orvalhando os passos de minha mãe
na oferta compulsória do seu peito
PLEITO perdido
nos desvãos de um mundo estrangeiro
libra... escudo... dólar... mil-réis
Franca adormecida às serenatas de meu pai.
sob cujo céu minha esperança teceu
minha adolescência feneceu
e minha revolta cresceu
CONCEITO amadurecido e assumido
emancipado coração ao vento
não é o mesmo crescer lento
que ascende das raízes
ao fruto violento
PRECONCEITO esmagado no feito
destruído no conceito
eito ardente desfeito
ao leite do amor perfeito
sem pleito
eleito ao peito
da teimosa esperança
em que me deito
(NASCIMENTO, 1983, p. 47-48.)
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No poema memorialístico Autobiografia, Abdias Nascimento revisitou
percepções, vivências e sentimentos marcados pela internalização de suas raízes
africanas. Além de sua revolta em relação à escravização sofrida pelos povos nas
diásporas e o decorrente legado de preconceito racial que permeia historicamente as
relações entre brancos e negros, no Brasil. Entre o ressoar do eito em que seus
ancestrais foram escravizados à “teimosa esperança” no verso final, o poeta teceu
sua autobiografia e sinalizou os fios condutores da militância que exerceu como
escritor negro, artista plástico, teatrólogo, jornalista, professor universitário e político
afro-brasileiro. Outrossim, muito de si próprio falou Abdias Nascimento, por meio não
só de poemas memorialísticos mas também de outros gêneros textuais escritos por
ele, nos quais é possível também perceber sua insubmissão ao lastro de racismo
deixado pelos quatro séculos de escravização da gente negra em território brasileiro.
Dada a complexidade e longevidade de sua biografia, cabe sublinhar que à
presente pesquisa importa oferecer uma visão concisa e geral acerca de sua trajetória,
de forma a favorecer ao leitor uma compreensão sobre os projetos que foram por ele
engendrados, a partir do contexto brasileiro das primeiras décadas do pós-Abolição.
Nesse sentido, considero pertinente citar Sandra Almada (2009), biógrafa de Abdias
Nascimento, em sua assertiva de que
Diferentemente dos relatos historiográficos que apresentam de forma
grandiosa os feitos monumentais de homens ligados às elites do país e às
coisas da oficialidade, Abdias Nascimento nos convoca à escuta atenciosa
de um filho das classes mais pobres, marcado por inúmeros sofrimentos, mas
também por histórias de superação e grandeza. Revela-nos aspectos da
sociedade do país do ponto de vista de alguém que se embrenhou nos
círculos do poder como um quilombola [...] (ALMADA, 2009, p. 20).

Com o desafio, portanto, de fazer uma abordagem biográfica que possa permitir
“uma escuta atenciosa” de Abdias Nascimento (a ponto de conseguir perceber
também nuances de seu personalismo), estabeleci como referencial tratar de alguns
aspectos de sua infância e juventude, bem como acerca de sua produção escrita e
artística e de sua atuação junto à política partidária. A partir desse recorte, espero dar
a conhecer um pouco da trajetória multifacetada e longeva de Abdias Nascimento e
também lançar fios que me permitam conduzir o leitor, posteriormente, a um estudo
do Jornal Quilombo: vida, problemas e aspirações do negro.
Cabe inicialmente sublinhar que foram muitas as encruzilhadas pelas quais ele
percorreu em seus “abDIAS” e, por isso, muitos foram também os encontros e
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interseções com outros militantes, homens e mulheres. Dentre eles, cabe ressaltar
que (conforme anunciado) a biografia de uma militante em específico será entremeada
a Abdias Nascimento: a de Maria de Lurdes Valle Nascimento. Tendo em vista o meu
objetivo de investigar as representações das mulheres negras neste estudo, sua
“presença” aqui é fundamental, visto que ela foi a principal articulista feminina do
Jornal Quilombo. Mais do que isto: por meio das palavras de Maria de Lurdes Valle
Nascimento (ou de “Maria Nascimento”, conforme ela assinava seus artigos) foi
possível investigar importantes temáticas atinentes às mulheres negras no período
pesquisado.
Sem mais, portanto, sigamos a partir daqui por alguns dos caminhos que foram
percorridos por Abdias, na certeza de que em muitas “encruzilhadas” seremos
surpreendidos não apenas por Maria de Lurdes Valle Nascimento, mas também por
outras mulheres (e homens) que a ele se somaram em resistência e ativismo. Assim,
convido o leitor para o nosso primeiro “ponto de encontro”, que será feito a partir da
infância e da juventude de Abdias Nascimento.

1.2.1- Infância e juventude: de Franca à criação do Teatro Experimental do
Negro (1944) e do Jornal Quilombo (1948)

Abdias Nascimento nasceu na cidade de Franca, interior de São Paulo, no dia
14 de março do ano de 1914 (a vinte e seis anos contados, portanto, após a abolição
da escravatura no Brasil). Neto de avós que foram escravizadas ele compunha,
juntamente a sete irmãos, a prole do casal Georgina Ferreira do Nascimento (Dona
Josina), cozinheira, doceira e ama de leite e José Ferreira do Nascimento (Seu Bembem), sapateiro.
A despeito de serem pessoas de origem humilde, encontrei um relativo acervo
de fotografias dos “Nascimento”. Tendo em vista os custos de uma fotografia nas
primeiras décadas do século XX e que os sujeitos fotografados eram justamente exescravizados e seus descendentes, é possível supor que Abdias Nascimento fizera
parte de uma família diferenciada no que diz respeito ao valor dado ao registro de sua
memória e história. Nessa perspectiva, a fotografia teria sido considerada por eles
como algo importante e, em razão disso, alguns desses “registros” foram inseridos a
este estudo. A começar pelo retrato mais antigo que encontrei de Abdias Nascimento,

51

ainda menino (Figura 4). Vale a pena chamar a atenção para o esmero de seu
penteado e também de sua vestimenta...

Figura 4: Fotografia de Abdias Nascimento aos cinco anos de idade

FONTE: Nascimento (2014, p. 94).

Além de Abdias Nascimento, sua irmã de nome Ismênia também foi fotografada
e, outrossim, é de chamar atenção o primor de suas tranças e do vestido rendado
exibidos na figura 5.
Figura 5: Fotografia de Ismênia, irmã de Abdias Nascimento (1935)

FONTE: Nascimento (1982, p. 46).

Embora Seu Bem-bem e Dona Josina tenham nascido livres, Dona Ismênia e
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Dona Francelina, avós de Abdias, vivenciaram a experiência da escravidão. Na figura
6 está uma fotografia de uma delas, Dona Ismênia, avó paterna. Vale observar que
seus traços apontam para a possibilidade de que ela tenha tirado o retrato ainda
jovem. Entretanto, não encontrei indicação de data na fonte e, por isso, não foi
possível precisar se ela foi tirada ainda no período em que Dona Ismênia foi escrava
ou após sua liberdade.
Figura 6: Ismênia, avó paterna de Abdias Nascimento

FONTE: Nascimento (2014, p. 94).

Completando neste estudo o álbum de família “abdiasiano”, a figura 7 traz um
retrato de seus pais:
Figura 7: Fotografia (sem data) dos pais de Abdias Nascimento

FONTE: Nascimento (2014, p. 95).
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À mãe, Dona Josina, Abdias Nascimento atribuiu papel central em sua
formação humana, intelectual e militante, devido ao incentivo dado aos seus estudos
e, principalmente, ao seu exemplo de sensibilidade e resistência mediante situações
de discriminação sofridas pelos negros ex-escravizados e livres que a circundavam.
Além disso, ele admirava seus conhecimentos de tradição africana no manuseio de
ervas medicinais, com as quais cuidava da saúde dos seus e dos muitos que a ela
recorriam. A esse respeito, relatou que sua “mãe herdara a antiga sabedoria africana
da paciência e do uso das ervas; podia-se vê-la sempre envolvida na preparação de
remédios” (NASCIMENTO, 2002b, p. 28). Para ela, portanto, Abdias Nascimento
escreveu o poema (também) memorialístico intitulado “Mãe”, cujos versos em
destaque reelaboram suas percepções de infância acerca das muitas facetas de Dona
Josina, mulher negra-mãe-trabalhadora, nas primeiras décadas do pós- Abolição.
Quero navegar Franca tuas Campinas [...] Nado braçadas de léguas/ léguas
dos teus cafezais/ que infinitam em verde/ este escuro olhar/ gerado ao
tempero cheiroso do marmelo/ ao caldo suculento do mocotó/ à pasta
fervente da goiaba/ escarificando nos/ reluzentes braços de minha mãe/
buquês de queimaduras e cicatrizes [...] Navego teu leite/ perfume da flor de
laranjeira/ mergulho teu seio materno/ que me devolve à boca/ o leite primal
de Isis/ irmãe/ amantesposa/ Isis que me pariu/ em seus negros seios/ leite
negro me nutriu [...] tua é a gota miraculosa/ a gotejar as águas prístinas/ dos
mares e oceanos de Olokum/ nestas águas escuras/ todos nós/ à proteção
dos girassóis de Xangô [...] mergulharemos nosso oceano de leite/ varando
os cabos de tormentas/ náufragos do sonho/ bêbedos da esperança/
bebedores do sangue e das águas da liberdade/ na fonte do teu ventre/ mãe
(NASCIMENTO, 1983, p. 39-45).

Dentre muitas possibilidades de fruição e leitura de “Mãe”, é possível perceber
nos versos destacados o quão Abdias Nascimento de forma memorialística evocou os
ofícios que foram exercidos por Dona Josina, no decorrer de sua vida. Valendo-me,
pois, da força da imagem construída pelo poeta ao mencionar “os reluzentes braços”
de Dona Josina, “escarificados por buquês de queimaduras e cicatrizes”, faço uma
primeira parada ao encontro de uma questão cara a este estudo: as mulheres negras
no mundo do trabalho, especialmente o trabalho doméstico, nas primeiras décadas
do século XX.
Dessa forma, importa situar com Taís Pereira de Freitas (2017) que as
mudanças ocorridas a partir do contexto da abolição do trabalho escravo no Brasil não
conseguiram alterar de forma significativa e positiva a vida das mulheres negras, uma
vez que elas majoritariamente continuaram a realizar atividades comuns ao período
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escravista. E quase que nos mesmos lugares: nas cozinhas das casas grandes,
cozinhando, limpando e engomando. Segundo a autora, a permanência nesses
espaços de trabalho contribuiu para a marginalização14 dessas mulheres e sua
decorrente atribuição a “lugares reservados em funções precarizadas, mal
remuneradas e não reconhecidas socialmente” (FREITAS, 2017, p. 46). De acordo
com Florestan Fernandes (2008) em face de uma maior dificuldade encontrada pelos
homens negros para se inserirem no mercado de trabalho, muitas vezes foram elas
as provedoras da casa, naquele período (vale a pena destacar que embora fosse
branco, Florestan Fernandes era filho de mãe solteira que garantiu o sustento de sua
família trabalhando como empregada doméstica). Nesse sentido, Luiz Alberto Oliveira
Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2007) também afirmam que o lugar
destinado às mulheres negras no mundo do trabalho contribuiu para amenizar um
grave problema social da época: o desemprego no meio negro. Segundo os autores,
essa assertiva pode ser corroborada pelo relato do militante negro Francisco
Lucrécio15:
A maior parte das mulheres era que arcava com as despesas da família,
porque eram importantes na época as empregadas domésticas,
principalmente as negras, pois elas sabiam lidar com a cozinha, com a
limpeza e elas encontravam emprego mais facilmente que os homens”
(GONÇALVES; SILVA, 2007, p. 191-192)..

A partir de Freitas (2017), Fernandes (2008) e de Gonçalves e Silva (2007) é
possível, portanto, destacar a importância das trabalhadoras negras como chefes de
família16, nas primeiras décadas do pós-Abolição. Concomitantemente, é preciso
pontuar que a marginalização de suas funções junto ao trabalho doméstico foi uma
A autora Taís Pereira de Freitas (2017) atribui à palavra “marginalização” o sentido de “estar à
margem de” (FREITAS, 2017, p. 44) e, neste estudo, a referida palavra será empregada com mesmo
sentido quando se tratar da questão das mulheres negras no mundo do trabalho.
15 Francisco Lucrécio (1909-2001) foi um grande militante na valorização dos negros brasileiros.
Cofundador da FNB- Frente Negra Brasileira, contribuiu também com o Jornal Senzala. Seu marco na
liderança foi a valorização dos negros brasileiros e o resgate de sua história, tradições e cultura. Ele
defendia a importância da participação das mulheres negras na sociedade e que, no futuro, elas
alcançariam uma posição eminente no combate ao preconceito racial. Disponível em:
http://www2.assis.unesp.br/cedap/cat_imprensa_negra/biografias/francisco_lucrecio.html. Acesso em:
11 jul. 2020.
16 O termo “chefe de família” foi utilizado a partir do primeiro recenseamento realizado no Brasil, em
1872 e relacionava-se exclusivamente ao “homem da casa”. Com o passar do tempo, o conceito foi
sendo alterado e flexibilizado. A princípio, referia-se ao poder exercido sobre os moradores da casa.
No Censo de 1940, referia-se ao homem ou mulher que mantinham a casa. Em 1950, não há definição
precisa, mas há no formulário uma menção ao “chefe da casa e sua esposa” – o que leva a crer que
os pesquisadores pressupunham ser o marido o chefe da casa. Desapareceu, porém, a palavra “poder”
(MARCONDES et al, 2013, p. 21). O conceito de chefe de família continuou se modificando, porém me
restringi às definições que foram feitas até o limite do recorte cronológico da presente pesquisa.
14
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das pautas prioritárias a que se dedicou Abdias Nascimento e os militantes que a ele
se uniram, especialmente as mulheres militantes, a partir da década de 1940 (o que
será investigado por meio do Jornal Quilombo, no capítulo final deste estudo).
Cabe retomar que os ofícios de quituteira17, cozinheira e doceira exercidos pela
mãe de Abdias eram comuns às trabalhadoras domésticas negras de seu tempo, com
a ressalva de que, no caso da família Nascimento, Seu Bem-Bem trabalhava como
sapateiro. Portanto, Dona Josina não era a responsável exclusiva pelo sustento da
família. Além disso, segundo relatos de Abdias Nascimento, ela fazia doces e quitutes
em sua própria casa e saía a vendê-los pelas ruas e bairros da cidade de Franca. Isto
aponta para a existência nos centros urbanos de uma modalidade já diferenciada de
trabalho doméstico: o das trabalhadoras domésticas que não prestavam serviços para
um só patrão ou residência, mas que tinham mobilidade e transladavam para realizar
suas vendas e oferta de produtos. No caso específico de Dona Josina, essa
modalidade de prestação de serviços foi realizada também em relação a um outro tipo
de ofício ao qual se dedicava: o de ama de leite! Sobre ele, Abdias Nascimento fez
referência nos seguintes versos de Autobiografia: “Peito pesado ao peso da
madrugada de chumbo/ orvalho de fel amargo/ orvalhando os passos de minha mãe/
na oferta compulsória do seu peito” (NASCIMENTO, 1983, p. 47). As impressões de
Abdias Nascimento a esse respeito também foram mencionadas por Elisa Nascimento
(2014), da seguinte forma:
Quando a mãe Georgina, conhecida como Josina, era contratada como ama
de leite, ela levava as crianças às fazendas, onde passavam a temporada da
amamentação. A experiência dessas três ou quatro fazendas, aonde eles iam
repetidamente, enriqueceu a formação e a memória de Abdias Nascimento.
As casas-grandes tinham um anexo que não era senzala, destinado aos
escravos que faziam os trabalhos domésticos. Lá viviam homens e mulheres
negros, “crias”, pessoas que foram escravizadas e filhos, netos ou parentes
de escravos. Embora não fossem formalmente escravos, ‘a estrutura estava
mantida, como se nada tivesse mudado’ (NASCIMENTO, 2014, p. 98).

Justamente ao acompanhar “os passos” de Dona Josina “na oferta compulsória
de seu peito” por fazendas da região de Franca, foi que Abdias Nascimento teve seus
primeiros contatos com o mundo escolar. Era comum, naquele período, os
proprietários contratarem professores particulares para sua prole e, enquanto Dona

A respeito das negras de tabuleiro e das mulheres no comércio urbano, cf. “Mulheres forras - riqueza
e estigma social”, FARIA, 2000.
.
17
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Josina amamentava os bebês filhos dos fazendeiros, Abdias Nascimento e seus
irmãos participavam das aulas e dos passeios junto com as crianças brancas. A
respeito dessas ocasiões, o militante relatou que era comumente apelidado de “tição”
pelas professoras e pelos alunos, que também lhe dirigiam imperativos como “Volta
para o seu lugar, tição!”, o que refletia não apenas “a perversidade dos companheiros
de brincadeiras e de peraltices de criança, mas das pessoas adultas também. As
pessoas brancas da estrutura de dominação, os parentes dos fazendeiros, essa gente
(NASCIMENTO, 2014, p. 101).
De acordo com Elisa Nascimento (2014), na contramão desse relato de
discriminação, o menino Abdias participou de um tipo de experiência de educação à
qual atribuiu grande relevância: as rodas de conversas nos galpões das fazendas, ao
lado de negros livres e libertos que se reuniam para a contação de histórias e causos
de ancestralidade africana. Acerca desses encontros, Abdias Nascimento fez a
seguinte consideração:
[...] naqueles momentos, ali entre nós, manifestava-se uma literatura oral –
de longa tradição africana –, e tratava-se de assuntos relacionados com as
nossas questões de família racial. As histórias versavam sobre uma
escravidão que acabara recentemente. Eram histórias e fatos do tempo da
escravidão, dos sofrimentos, das alegrias, numa infinidade de personagens e
de vivências, que para mim pareciam todas muito próximas. Por ali viviam
homens e mulheres bastante idosos e outros mais jovens, que tinham sido
escravos, ou que pegaram o finalzinho da escravidão. Embora não tivesse
parentes ali, isso me fazia lembrar a minha avó Ismênia, que veio do nosso
continente africano. [...] Aquelas reuniões me passam pela memória como
imagens vivas, e posso distinguir os rostos das pessoas, cada uma contando
o seu “causo” intrigante, cheio de suspense e com os desfechos mais
diversos e inusitados (NASCIMENTO, 2014, p. 100).

Abdias Nascimento teve uma infância marcada pela dupla experiência de
conjugar os estudos e o trabalho. Seu ingresso na escolarização formal se deu aos
sete anos de idade no Grupo Escolar Coronel Francisco Martins. Quatro anos mais
tarde, o estudante já cumpria uma jornada tripla de atividades:
Passou a frequentar o Grupo Escolar de manhã, após cumprir o roteiro de
entregas de carne e leite; trabalhar na farmácia ou no consultório médico ou
de dentista à tarde; estudar no Ateneu à noite e enfrentar o fogão a lenha no
trabalho noturno com a mãe. Um dentista em cujo consultório trabalhava tinha
uma excelente biblioteca, e ali foi mais uma escola para o rapaz, que saciava
sua fome de literatura lendo livros clássicos, de autores como Euclides da
Cunha e Monteiro Lobato (NASCIMENTO, 2014, p. 106).

Em relação ao cotidiano no ambiente escolar, Elisa Nascimento (2014)
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descreve várias situações de discriminação sofridas por ele, a exemplo do seguinte
relato do próprio estudante:
[...] já naquela época eu mordi do amargo fruto do racismo, porquanto, no
Grupo Escolar Coronel Francisco Martins, onde eu fiz o meu primeiro ciclo de
estudos, eu nunca fui um dos alunos escolhidos para as festas de fim de ano.
Eu decorava todos os monólogos, as poesias que todos os garotos
representavam, aprendia todas as danças, todos os gestos, todas as
mímicas... [mas] eu jamais fui escolhido para representar (NASCIMENTO,
2014, p. 103).

Mediante esse tipo de situação, ele não recuava e recorria à mãe para defendêlo, o que sugere a força e o enfrentamento do preconceito racial por uma mulher negra.
[...] não tinha essa de deixar passar, pois eu chegava em casa e contava para
a minha mãe, que imediatamente ia na escola e fazia uma reclamação, às
vezes daquelas veementes. Minha mãe era muito humilde, mas, quando
mexiam com um filho dela, ficava muito brava, sobretudo no que se referia às
questões raciais. Em relação às brincadeiras dos colegas, nem tanto, mas
com as professoras era diferente. Se a professora passava castigo porque
“esse negrinho aí não fez o trabalho direito”, ou qualquer coisa desse tipo, ela
ia lá e virava bicho mesmo. Ela enfrentava, tornava-se áspera, agressiva
(NASCIMENTO, 2014, p. 104).

A despeito do racismo presente nos ambientes escolares, Abdias Nascimento
prosseguiu os estudos para além do ensino primário e cursou Contabilidade no
Colégio Ateneu Francano, graças a uma bolsa de estudos a ele concedida pelo
Prefeito de Franca, por intermédio de sua mãe. Isto permite constatar que Abdias
Nascimento teve uma trajetória escolar bem sucedida, visto que resistiu às
dificuldades inerentes não só ao acesso de estudantes negros às instituições de
ensino, mas também às estratégias de exclusão que dificultavam a permanência dos
mesmos nos ambientes formais de educação, naquele contexto histórico. A esse
respeito, Surya Aaronovich Pombo de Barros (2005) assevera que, assim como o
ocorrido durante a vigência do regime escravista, diversos outros mecanismos foram
acionados para dificultar o ingresso e a permanência de alunos negros nas escolas
mesmo após decretado o fim da escravidão, em 1888. Segundo a autora:
Depoimentos mostram que falta de “vestimentas adequadas”, ausência de
um adulto responsável para realizar a matrícula, dificuldades para adquirir
material escolar e merenda, por exemplo, eram empecilhos enfrentados por
alunos dessa origem para acessar a escola. Ou seja, as dificuldades
enfrentadas por alunos negros, presentes durante o século XIX,
permaneceram nas primeiras décadas do século XX (BARROS, 2005, p. 85).
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Dessa forma, os desafios enfrentados pelo estudante Abdias Nascimento
permitem também lembrar que a presença de alunos negros nas instituições de ensino
era algo ainda muito recente, nas primeiras décadas do século XX. Nesse sentido, de
acordo com pesquisa de Marcus Vinícius Fonseca (2002), até o século XIX, a
“educação dos negros escravizados era realizada no espaço privado e em meio ao
cotidiano da sociedade escravista, tendo como objetivo formar trabalhadores
adaptados à escravidão” (FONSECA, 2002, p. 9). O autor aponta que apenas nas três
últimas décadas daquele século, a educação da população negra despertou o
interesse de segmentos do Império, passando a ser considerada como uma medida
complementar ao processo de abolição do trabalho escravo no Brasil. Em vista disso,
Fonseca (2002) faz uma análise acerca do contexto em que se deu a aprovação e a
implementação do primeiro dispositivo legal que tratou da educação dos negros no
Brasil: a Lei 2.040 ou Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871.
Nos termos em que foi aprovado esse dispositivo legal ficou estabelecido que seria
conferida a liberdade aos filhos que nascessem de mães escravizadas, cabendo aos
senhores de escravos as atribuições de “creal-os e tratal-os” até os oito anos de idade,
quando poderiam então entregá-los ao poder público para que fossem educados em
instituições, ou mantê-los sob suas posses até o limite de 21 anos, caso quisessem.
Fonseca (2002) afirma ainda que, naquele contexto, os termos “educação” e
“instrução” foram redefinidos, a partir de uma distinção entre “criar” e “educar”, na qual
criar representava pura e simplesmente cercar os menores de cuidados que
permitissem o seu crescimento de forma que eles viessem a atingir a idade
adulta, sendo paralelamente explorados como trabalhadores; educar
representava não só cercar os menores de cuidados, mas infundir-lhes
princípios morais e instruí-los em relação às primeiras letras (FONSECA,
2002, p. 55).

O mesmo historiador destaca, ademais, que na Lei do Ventre Livre a dimensão
educacional seria garantida apenas para aquelas crianças que aos oito anos de idade
fossem entregues pelos senhores de escravos ao governo, em troca de uma
indenização de 600$000. Esse valor foi considerado baixo em vista da possibilidade
de reter os nascidos livres de mães escravizadas como mão de obra gratuita até os
21 anos de idade. Em decorrência disto, os senhores de escravos majoritariamente 18
18

Fonseca (2002) apresenta dados estatísticos do Ministério da Agricultura que confirmam o grande
número de crianças nascidas livres que foram retidas sob a propriedade dos senhores de escravos até
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fizeram opção por mantê-los sob suas posses, até o limite permitido. Segundo
Fonseca (2002), isso fez com que os beneficiados pela referida Lei fossem apartados
do acesso à educação escolar e recebessem praticamente o mesmo modelo de
educação dirigido aos escravos, o que implicou em desqualificá-los para uma devida
inserção como cidadãos numa sociedade livre. Isto permite pensar que, ao serem
maciçamente retidas sob a posse desses senhores, mesmo tendo nascidas livres,
essas crianças foram devolvidas à condição de escravas (FONSECA, 2002, p. 47).
Diferentemente desse modelo de educação realizado na dimensão privada das
fazendas, o autor discorre que o modelo de educação dos menores na dimensão
pública,
permitia às instituições que recebessem essas crianças, utilizá-las na
prestação de serviços, mas, em contrapartida, exigia que um certo grau de
escolarização fosse dado às crianças nascidas livres de mãe escrava, sendo
essa escolarização concebida como algo indispensável para o exercício da
vida livre que deveriam ter depois dos vinte e um anos (FONSECA, 2002, p.
57).

No entanto, o autor alerta que as práticas educativas dirigidas às crianças
negras que foram entregues pelo poder público para serem educadas nas instituições,
por sua vez, contribuíram para manter a população negra como
a parcela de mão de obra do extrato mais baixo do processo produtivo e ter
suas influências sociais controladas ou minimizadas para que a população
brasileira não sofresse um súbito processo de africanização junto à abolição
do trabalho escravo (NASCIMENTO, 2002, p. 142).

Nesse sentido, Fonseca (2002) analisa que o modelo educacional
predominante nos programas de ensino daquelas instituições articulava três
elementos importantes: educação para o trabalho, educação moral de caráter religioso
e instrução! Neste formato, segundo ele, tanto o primeiro quanto o segundo elementos
objetivavam formar trabalhadores resignados, humildes e subservientes, cabendo à
profissionalização o papel de garantir a “formação de um trabalhador que deveria estar
vinculado aos trabalhos agrícolas e amar as atividades que eram tidas como a
principal fonte de riqueza do país” (FONSECA, 2002, p. 134). Segundo o autor, a
educação, o trabalho e a moral foram elementos que seguiram os mesmos parâmetros

os 21 anos. Como um dos exemplos, apresenta os dados estatísticos referentes ao ano de 1885, no
qual do total de 403.827 crianças nascidas livres de mães escravizadas em 1885, apenas 113 foram
cedidas ao estado, o que não correspondia sequer a 1% do total de nascimentos em todo o país
(FONSECA, 2002, p. 96-97).
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da escravidão. Portanto, o único elemento novo proposto pelo modelo educacional
realizado na dimensão pública teria sido a instrução elementar. Isto permite constatar
que a valorização da leitura e da escrita tenha sido considerada pelos segmentos
dominantes “como um fator importante no período de transição para a sociedade livre”
(FONSECA, 2002, p.139). No entanto, ele adverte que esses segmentos não tinham
como objetivo que as instituições transformassem os beneficiados pela Lei do Ventre
Livre em “literatos ou doutores”. O receio era de que, por meio da leitura e da escrita
ou da escolarização, os negros pudessem alcançar uma mudança de status e, assim,
comprometer suas funções junto ao processo produtivo. Dessa forma, o autor avalia
que os modelos educacionais dirigidos aos nascidos livres de mães escravizadas
tiveram como plano de fundo a construção do perfil ideal dos negros que
permaneceriam “úteis” no período imediato ao pós-Abolição: trabalhadores
subservientes ocupando em uma sociedade livre os postos mais baixos do processo
produtivo e da hierarquia racial e, desta forma, garantindo uma linha de continuidade
com a sociedade escravista (FONSECA, 2002, p. 184).
Destarte, não cabe à presente pesquisa um aprofundamento quanto às práticas
educacionais em relação às crianças negras, em fins do século XIX. No entanto, a
partir do estudo de Fonseca (2002), foi possível trazer uma compreensão acerca das
configurações que foram atribuídas à educação dos negros pelos segmentos sociais
dominantes, durante o período de transição entre a abolição do trabalho escravo no
Brasil e a construção de uma sociedade livre. Sociedade na qual, vale lembrar,
encontravam-se inseridos os sujeitos históricos desta pesquisa e, dentre eles, o
(então) estudante-trabalhador Abdias Nascimento e (por certo) a jovem Maria de
Lurdes Valle Nascimento... Desta maneira, no interim entre 14 e 16 anos de idade, ele
deixou o Curso de Contabilidade para trabalhar como uma espécie de gerente geral
numa Companhia de Eletricidade de Franca. Antes disso, devido à escolarização que
possuía, Abdias Nascimento chegou a ser convidado por um fazendeiro para trabalhar
como guarda-livros e professor para os filhos de colonos imigrantes. Esse emprego
foi por ele recusado, em razão da discriminação racial que sofreu logo no primeiro dia
de trabalho. A esse respeito, Elisa Nascimento contou que, naquele dia, o fazendeiro
mandou buscar Abdias numa carroça que ia para a cidade de Franca para se
abastecer de grãos e galinhas e,
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quando já estava tudo abastado, passaram na casa do Abdias para apanhar
o novo guarda livros e professor. Quando o condutor da carroça viu o Abdias
e ele foi subir ao lado dele, o carroceiro disse “Não, não, você lá atrás com a
carga”. Abdias então disse “como é que eu vou ser guarda livros e professor
sendo tratado assim? Se fosse um branco não seria tratado dessa forma”.
Então ele jogou a trouxinha de roupas e não foi. Ele ganharia mais do que
qualquer adulto de toda a família dele [...] então Abdias já tinha uma
consciência racial bastante grande (Elisa Nascimento, em entrevista à autora
em maio de 2019).

Acerca dessa experiência, Abdias Nascimento teceu também as seguintes
considerações:
Não se tratava apenas do trabalho de guarda-livros, pois o acordo feito foi de
que eu seria também escriturário e professor dos filhos dos colonos, e
inclusive dos próprios colonos. Como é que eu ia chegar lá na fazenda, para
exercer uma atividade dessas, no meio de um monte de galináceos? Eles
queriam é que eu já chegasse envergonhado, humilhado... Não, eu não fui,
não. Nem naquele dia, nem nunca mais. Esse tipo de situação se repetiu por
várias vezes na minha vida. E por várias vezes eu tive que brigar muito,
argumentar, endurecer, recuar. Mas jamais deixei que esse preconceito, esse
racismo, me atropelasse como se eu estivesse desatento diante das
circunstâncias da vida (NASCIMENTO, 2014, p. 107).

Já demonstrando, portanto, saber da existência de discriminação racial e da
importância de se defender contra ela, aos dezesseis anos ele ingressou nas Forças
Armadas, na cidade de Osasco. Lá prestou serviço por seis anos no Quartel Militar de
Itaúna onde, devido à sua escolarização, ele foi escalado para realizar funções
administrativas. Mais tarde, ainda militar, engajou-se por dois anos na Frente Negra
Brasileira, importante movimento negro19 criado na cidade de São Paulo, entre os
anos de 1931 a 1937. Petrônio Domingues (2008) analisa da seguinte forma o
contexto político brasileiro, a partir do qual esse movimento negro foi criado:
Com o golpe de Estado de 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas foi alçado
ao poder no Brasil. Abriu-se uma conjuntura de polarização política. As forças
políticas mobilizaram-se em duas frentes: a da esquerda e a da direita.
Contudo, tanto as organizações políticas de base popular quanto os partidos
das elites não incluíam em seus programas a luta a favor da população negra.
Abandonados pelo sistema político tradicional e acumulando a experiência
de décadas em suas associações, um grupo de “homens de cor” fundou a
FNB, no dia 16 de setembro de 1931 (DOMINGUES, 2008, p. 521).

De acordo com Domingues (2008), a FNB é considerada a maior e a mais
importante entidade negra das primeiras décadas do pós-Abolição. O que pode ser
Petrônio Domingues defende o conceito de movimento negro como sendo “(...) a luta dos negros na
perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes dos
preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema
educacional, político, social e cultural.” (Domingues, 2007, p. 102).
19
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dimensionado pela adesão que o movimento alcançou junto à população negra
residente não apenas na cidade de São Paulo, mas também no interior e em estados
como Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
Bahia e Pernambuco. Domingues (2008) ressalta o teor atraente desse movimento
em razão das propostas que acenavam para uma melhoria de vida de seus
associados, tanto no campo dos direitos civis como também políticos. Dentre esses
direitos a educação da população negra era questão prioritária. Nesse sentido, Elisa
Nascimento (2003) aponta que era consensual entre os líderes da FNB que “a primeira
frente de luta estava localizada no campo da educação e a segunda no campo dos
direitos de cidadania” (NASCIMENTO, 2003, p. 232). Concebida de forma ampla pelos
movimentos negros, cabe ressaltar que, segundo Domingues (2008), a palavra
educação para os frentenegrinos abordava tanto o ensino pedagógico formal quanto
a formação cultural e moral do indivíduo; a palavra instrução, por sua vez, tinha um
sentido mais específico que era o de alfabetização ou escolarização” (DOMINGUES,
2005, p. 522). Com essa abrangência, o autor relata que a FNB encampou várias
iniciativas voltadas à escolarização e ao ensino informal da população negra, a
exemplo da criação de escolas e de cursos de alfabetização, música, desenho,
datilografia e línguas estrangeiras, além da abertura de bibliotecas e clubes de leitura,
dentre outras iniciativas afins.
Em relação às mulheres negras, Petrônio Domingues (2007) ressalta que,
tendo em vista a condição de subalternização a que eram submetidas no mundo do
trabalho, bem como o conjunto de estereótipos negativos (como lasciva, prostituta,
mulher à toa) que lhes eram atribuídos, a FNB desenvolveu uma preocupação
especial com elas. Nesse sentido, o autor exemplifica que a Frente Negra da Bahia
tinha como meta criar uma nova imagem das mulheres negras. A inserção dessas
mulheres no mercado de trabalho também era um dos objetivos. O autor menciona a
criação de um Departamento de Colocações Domésticas na FNB que funcionava
como uma espécie de agência de empregos. Vale a pena destacar que, segundo
Francisco Lucrécio, as mulheres “[...] eram as mais assíduas na luta em favor do
negro, de forma que na Frente a maior parte eram mulheres. Era um contingente muito
grande, eram elas que faziam todo o movimento” (Quilombhoje, 1998, 37- 38). No
entanto, a despeito desse protagonismo indicado por Lucrécio, Domingues (2007)
pondera que
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Uma avaliação mais rigorosa da FNB central aponta que as mulheres eram
subalternizadas na entidade e alijadas dos cargos das instâncias decisórias,
os quais eram monopolizados pelos homens. Nenhuma das frentenegrinas,
por exemplo, compôs o “Grande Conselho” (instância máxima da FNB),
provavelmente, porque prevalecia a concepção de que o papel social
reservado “às meninas e moças” era o de “futuras esposas e mães” [...]
(DOMINGUES, 2007, p. 358).

O mesmo autor afirma que as mulheres foram muito atuantes à frente de dois
organismos criados no interior do movimento: as Rosas Negras e a Cruzada
Feminina20. Contudo, assevera que a despeito do ativismo demonstrado pelas
frentenegrinas à frente desses departamentos, “elas ocupavam um papel tido como
periférico na FNB” (DOMINGUES, 2007, p. 259-260). Dessa forma, as atividades por
elas lideradas nos departamentos recreativos e de assistência social eram
consideradas pelas lideranças masculinas do movimento como sendo de menor
importância. Entretanto, é possível pensar que o dinamismo das Rosas Negras e da
Cruzada Feminina tenha sido de grande importância para a adesão dos negros à FNB,
lembrando que o movimento foi se ampliando de tal forma a ponto de se transformar
em partido político, no ano de 1936. Porém, com a regulamentação da Ditadura do
Estado Novo e a decorrente supressão “dos direitos civis e muitas das liberdades
individuais, em 2 de dezembro de 1937, um decreto aboliu todos os partidos políticos,
declarando-os ilegais” (DOMINGUES, 2008, p. 531-532). Por meio desse dispositivo,
portanto, a FNB foi fechada naquele ano.
Em vista do que foi exposto, é possível dimensionar a grande importância da
FNB e pensar no quão o engajamento de Abdias Nascimento junto a esse movimento
negro tenha lhe servido como referência, ou contraponto, para a criação dos projetos
político-pedagógicos por ele encabeçados mais tarde, a partir da década de 1940.
No entanto, a FNB não foi o único movimento do qual Abdias Nascimento se
aproximou durante a juventude. É necessário mencionar o polêmico envolvimento
que ele teve junto à Aliança Integralista Brasileira (AIB)21, no período de 1933 a 1937.
20

Segundo Domingues (2007), Rosas Negras era o primeiro departamento feminino da FNB. As
mulheres se vestiam de branco, usavam luvas e traziam uma rosa preta no peito, daí o nome Rosas
Negras. Elas eram encarregadas da promoção de bailes, saraus e festivais literários e dançantes. As
frentenegrinas engajadas na Cruzada Feminina, por sua vez, tinham atribuições relacionadas à
assistência social, à organização de biografias dos membros da FNB e à venda de assinaturas do
impresso da FNB, A Voz da Raça. Porém, o autor ressalta que o objetivo principal da Cruzada Feminina
era fortalecer o campo educacional e cultural da FNB.
21 A Aliança Integralista Brasileira foi uma organização política de âmbito nacional inspirada no fascismo
italiano, fundada e dirigida pelo jornalista e escritor Plínio Salgado em 1932. De estrutura hierarquizada
e influenciada por organizações europeias de cunho similar, a AIB possuía um conjunto de rituais e
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Sua participação nesse movimento de cunho totalitarista teria lhe rendido duras
críticas (ainda hoje persistentes) em razão da contradição entre sua trajetória
enquanto intelectual e militante das relações raciais no Brasil e sua proximidade, na
juventude, com as ortodoxias do integralismo. Nesse sentido, cabe supor que tais
críticas tenham pertinência levando-se em consideração que o engajamento de
Abdias Nascimento na AIB perdurou por muito mais tempo do que sua aproximação
com a FNB...
Ainda membro da AIB, em 1936, devido a envolvimentos com a polícia
relacionados à militância, ele foi expulso do Serviço Militar e mudou-se para o Rio de
Janeiro. Lá concluiu a graduação em Economia que fora iniciada em São Paulo e
desligou-se do integralismo. Segundo Elisa Nascimento (2014), a mudança para o Rio
de Janeiro redimensionou Abdias do Nascimento em direção à cultura africana! No
morro da Mangueira, aproximou-se do samba. Posteriormente, ao mudar-se para a
cidade de Duque de Caxias, teve seus primeiros contatos com religiões de matriz
africana, frequentando várias casas de Candomblé como o de Joãozinho da Gomeia,
entre outros. Além disso, aprendeu literatura e música junto a intelectuais e artistas,
como o poeta e ativista Solano Trindade22 e o compositor e criador da Orquestra AfroBrasileira, Abigail Moura23 (NASCIMENTO, 2014, p. 133).
símbolos com o objetivo de afirmar sua identidade “como os uniformes verdes envergados nas
manifestações públicas, a letra grega sigma usada como emblema, e a saudação Anauê! empregada
por seus militantes. O lema da organização era Deus, Pátria e Família”. Disponível em:
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/RadicalizacaoPolitica/AIB. Acesso em:
01 mar. 2020.
22 Solano Trindade (1908- 1974) foi um poeta e militante negro nascido em Recife. Seus pais eram o
sapateiro Manoel Abílio e a mãe Emerenciana, doméstica e quituteira. Estudou no Liceu de Artes e
Ofícios da capital pernambucana (tendo concluído o equivalente ao ensino médio atual). Desde cedo,
estabeleceu contato com a cultura popular e o folclore, por intermédio do pai que nos dias de folga
dançava Pastoril e Bumba-meu-boi nas ruas do Recife. O carnaval, suas figuras, o maracatu, e o frevo
lhe provocavam fascínio desde menino. A pedido da mãe, analfabeta, ele lia novelas, literatura de
cordel e poesia romântica, que ambos apreciavam. Em 1936, fundou a Frente Negra Pernambucana e
o Centro de Cultura Afro-Brasileira. Publicou em vida quatro livros de poemas (1936- 1961) e teve
publicadas
cinco
edições
póstumas,
além
de
antologias.
Disponível
em:
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/429-solano-trindade. Acesso em: 18 jul. 2020.
23 Abigail Cecílio de Moura (1905- 1970) foi arranjador, regente, compositor, trombonista, baterista e
poeta. Criou em 1942 a Orquestra Afro-Brasileira que dirigiu por quase 30 anos. Sua orquestra
incorporava instrumentos percussivo-religiosos do candomblé, como o trio de atabaques (rum, rumpi e
lê), o urucungo (espécie de berimbau), a angona-puíta (ancestral da cuíca), o adjá e o gonguê (espécies
de sineta), o agogô, o afoxé e o ganzá. Todos envoltos numa aura de religiosidade pelo uso de
indumentária e gestual ritualísticos. O primeiro disco da orquestra, de 1951, contém a macumba
(invocação) “Obaluayê”, do próprio Abigail. Também colaborou com o Teatro Experimental do Negro,
musicando peças como Aruanda (1948) e Sortilégio (1951), de Abdias Nascimento. Suas composições
fundiam a música folclórica e a ritualística e para fazê-las ele se valia da memória, recuperando as
cantigas da avó, do que ouvia nas casas de umbanda e candomblé e de motivos recolhidos por
etnógrafos como Édison Carneiro (1912-1972), Roger Bastide (1898-1974) e Manuel Querino (1851-
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É preciso também mencionar que Abdias Nascimento foi preso por duas vezes
durante a juventude. Assim, em 1937 cumpriu pena de um ano por panfletar nas ruas
contra a Ditadura Vargas e, em 1941, foi novamente preso (os motivos dessa segunda
prisão darei a ler em linhas posteriores...). Segundo Elisa Nascimento (2014), no
primeiro episódio, Abdias cumpriu pena juntamente com um grupo de universitários
na Penitenciária Frei Caneca, onde também se encontravam presos os líderes da
Intentona Comunista de 193524. Dentre eles, estava o Capitão Júlio Prestes. A esse
respeito relatou Abdias Nascimento que
Na penitenciária aconteceu um fato interessante: nosso grupo de estudantes,
todos ex-integralistas, se confraternizou com vários comunistas [...] presos
por causa da Intentona de 1935. Foi um encontro tenso, dramático nos
primeiros instantes; mas depressa nossa relação mudou, e formamos uma
espécie de seminário de estudos brasileiros durante o qual todos os dias
alguém fazia uma palestra ou discutia um tema. O curioso é que, lá fora,
ninguém era amigo um do outro; nós nos tornamos amigos na cadeia. As
palestras eram sempre sobre os problemas nacionais e aquela troca de ideias
se constituía, naquele momento, na coisa mais estimulante que se possa
imaginar. Prestes ficava isolado; era proibido falar com ele, mas, quando
tomava banho de sol, os companheiros podiam vê-lo (NASCIMENTO, 2014,
p. 131- 132).

Importa a este estudo destacar que, ao sair da prisão em 1938, Abdias
Nascimento atuou de forma ativa na organização do Congresso Afro-campineiro25,
evento no qual ativistas realizaram um conjunto de debates e palestras acerca da
temática racial, além da produção de artigos sobre literatura e história dos negros e
de saraus de poesias de poetas negros. Em seguida, viajou para vários países da
América do Sul como integrante de um grupo de poetas que se autointitulavam Santa
Hermandad de la Orquídea26. Sobre essa viagem junto aos orquídeos, Elisa
Nascimento (2014) informou que
1923). Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa429701/abigail-moura. Acesso em:
15 jun. 2020.
24 A Intentona Comunista foi uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas, liderada pelo
Partido Comunista Brasileiro em nome da Aliança Nacional Libertadora e ocorreu em novembro de
1935, sob orientação do Capitão Luís Carlos Prestes. Foi rapidamente combatida pelas Forças de
Segurança Nacional e o incidente acabou sendo usado como “pretexto para o governo plantar a
denúncia de um plano comunista - Plano Cohen - que ameaçava a ordem institucional, permitindo o
golpe
que
originou
o
Estado
Novo,
em
1937”.
Disponível
em:
https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/p2.php. Acesso em: 16 jun. 2020.
25 O Congresso Afro-campineiro foi um evento no qual ativistas negros realizaram um conjunto de
debates, produção de artigos sobre literatura e história do negro, bem como declamação de poesias e
palestras. (NASCIMENTO, 2014, p. 133).
26 A Santa Hermandad de la Orquidea era composta por Abdias Nascimento e cinco jovens jornalistas,
escritores e pesquisadores que se mantiveram de alguma forma interligados por 60 anos. Eram eles:
os brasileiros Abdias Nascimento, Gerardo Mello Mourão e Napoleão Lopes Filho e os argentinos Efraín
Tomás Bó, Juan Raúl Young e Godofredo Tito Iommi (NASCIMENTO, 2014, p. 140).
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A Santa Hermandad Orquídea era formada por três poetas argentinos e três
brasileiros. Eles foram primeiro para Amazonas, depois foram pra Bolívia…
não tinham noção. Eles telegrafavam para os prefeitos das cidades dizendo
“vai chegar um grupo de jornalistas etc” e as prefeituras muitas vezes os
hospedavam nos melhores hotéis. Em Lima, no meio dessa aventura poética,
eles vão assistir a peça O imperador Jones, que assim como O vestido de
noiva do Nelson Rodrigues aqui no Brasil em 1929, O Imperador Jones de
Eugene O'Neill revolucionou o teatro e é considerado o divisor de águas para
o Teatro Moderno dos Estados Unidos e ele aborda exatamente a questão
racial. O protagonista é negro, e quando a peça foi apresentada nos Estados
Unidos, o O’Neill fez questão que o ator fosse preto, mas em Lima era um
branco pintado de preto. Então Abdias que provavelmente tinha notícia de
tudo isso, saiu da peça conversando com os irmãos da Santa Hermandad
Orquídea e resolveu que ele iria usar o teatro como uma ferramenta de luta
contra o racismo, fundar um teatro negro quando voltasse ao Brasil (Elisa
Nascimento, em entrevista à autora em maio de 2019).

Tendo em vista o projeto de Abdias Nascimento de criar no Brasil o teatro negro,
ele foi para Buenos Aires e lá permaneceu por um ano, período no qual frequentou
sistematicamente o Teatro Del Pueblo, “sua” escola de teatro. Durante o período de
imersão de Abdias com a Santa Hermandad de La Orquídea pelos países da América
do Sul, deu-se no Brasil o endurecimento do regime ditatorial varguista. De acordo
com Mônica Pimenta Velloso (1997), esse período foi marcado pela atuação do
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), criado por Getúlio Vargas no ano de
1939. A autora assevera a grande importância que teve o DIP na montagem da
doutrina estadonovista, uma vez que essa instituição
viria materializar toda a prática propagandista do governo. A entidade
abarcava os seguintes setores: divulgação, radiodifusão, teatro, cinema,
turismo e imprensa. Estava incumbida de coordenar, orientar e centralizar a
propaganda interna e externa; fazer censura a teatro, cinema, funções
esportivas e recreativas; organizar manifestações cívicas, festas patrióticas,
exposições, concertos e conferências e dirigir e organizar o programa de
radiodifusão oficial do governo (VELLOSO, 1997, p. 62- 63).

Assim sendo, sob o comando do DIP, a política cultural do governo de Vargas
impôs um modelo de arte estatal, alicerçado em um conceito de cultura nacional e
popular, onde apenas eram valorizadas as manifestações artísticas oriundas do
folclore ou da erudição. De acordo com Sônia Regina de Mendonça (1990),
predominava um entendimento de que “nacionalizar era sinônimo de unificar o
decomposto, representava a busca da homogeneização da língua, costumes,
pensamentos e ideias” (MENDONÇA, 1990, p. 344). Uma vez que esse conceito de
cultura nacional negava o reconhecimento da pluralidade e da diversidade, é
necessário sublinhar que as manifestações artísticas e identitárias de um montante
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significativo de brasileiros foram negligenciadas. Em relação à cultura afro-brasileira
e aos movimentos negros, a censura feita pelo DIP alcançou não apenas a Frente
Negra Brasileira, mas também gêneros musicais genuinamente criados em morros
dos centros urbanos, como o samba e as composições carnavalescas. A esse
respeito, Veloso (1997) afirma que
as composições carnavalescas foram particularmente visadas, por
recorrerem à paródia e à caricatura. Era neste terreno que o DIP entrava em
ação, censurando as letras que iam contra a ética do regime. Ritmos como o
samba, frevo e maxixe eram considerados selvagens; suas origens os
tomavam pouco recomendáveis. [...] Paralelamente a esta repressão e
desqualificação contra o negro estimulava-se a pesquisa sobre a sua
contribuição na formação de nossa cultura [...] Os intelectuais eram
incentivados a pesquisar sobre o assunto podendo até mesmo enaltecer os
aspectos positivos da cultura africana. O que não poderia ocorrer era o samba
continuar difundindo valores que fugiam ao controle do Estado (VELLOSO,
1997, p. 67).

Para tanto, a autora salienta que a estratégia utilizada pelo Estado Novo foi
exercer um controle sobre as letras das composições, desconstruindo seus principais
temas e personagens. Assim, a figura do malandro (comum nas representações dos
negros ligados à boemia e ao samba) foi alvo de censura, sob alegação do DIP de
que essa figura não teria mais razão para existir, mediante a criação das leis
trabalhistas27 pelo governo de Vargas. Em contrapartida, “o regime busca, então,
construir uma nova imagem do sambista: ele é o trabalhador dedicado que só faz
samba depois que sai da fábrica” (VELLOSO, 1997, p. 67). Essas e outras manobras
foram feitas pelo regime ditatorial junto às manifestações artísticas e culturais não só
dos afro-brasileiros mas de outros grupos sociais, com o objetivo comum de converter
a cultura em instrumento de dominação. Em contraposição, a busca da brasilidade
que era divulgada pela propaganda estadonovista desembocou na “consagração da
tradição, dos símbolos e heróis nacionais e na história dos grandes vultos, das
grandes efemérides, do Brasil ‘impávido colosso’” (VELLOSO, 1997, p. 70).
dessa maneira, no contexto do varguismo não havia espaços legitimados para
qualquer projeto político-cultural de negros, nem tão pouco permissão para protestos
antirracismo. Em vista disso, quando Abdias Nascimento retornou ao Brasil, em 1941,

27

O governo de Getúlio Vargas foi o responsável pela regulamentação, no ano de 1941, da Justiça do
Trabalho e, em 1943, pela elaboração legal da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que reuniu e
unificou a legislação trabalhista existente à época no país. A respeito da ideologia e do trabalho na era
varguista cf. GOMES, 1999.
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foi novamente preso. Dessa vez, por conta de um processo que ficara pendente
durante sua viagem com a Santa Hermandad de la Orquidea. A causa da acusação
teria sido a sua reação a um episódio de racismo, quando ele e o amigo Sebastião
Rodrigues Alves28 foram impedidos de entrar numa boate carioca. É importante
ressaltar que durante os dois anos em que cumpriu pena na Penitenciária do
Carandiru, em São Paulo, Abdias Nascimento realizou um projeto teatral que viria a
ser precursor do projeto de teatro negro que ele criaria mais tarde. A esse respeito,
Abdias Nascimento fez o seguinte relato:
Mas na minha volta ao Brasil eu fui preso. Havia sido condenado à revelia,
quando estava fora do país, por causa daquele mesmo incidente de recusa à
discriminação racial, e fui cumprir pena na Penitenciária do Carandiru. Lá criei
minha primeira iniciativa teatral, o Teatro do Sentenciado, junto com outros
presos e com o apoio e incentivo do então diretor da penitenciária, um médico
e homem culto chamado Flamínio Fávero. Só quando saí da prisão pude,
finalmente, levar à frente minha intenção e criar o Teatro Experimental do
Negro no Rio de Janeiro. (Abdias Nascimento, em entrevista à Revista Acervo
em 2009).

Assim, durante os dois anos em que ficou encarcerado, com a permissão e o
apoio de Flamínio Favero, Abdias Nascimento criou o Teatro do Sentenciado29 e
também um periódico (de circulação restrita à Penitenciária do Carandiru), intitulado
O Nosso Jornal30. A esse respeito, afirma Elisa Nascimento (2014) que
O projeto de teatro de Abdias Nascimento nascia, assim, dentro da prisão.
Sob a sua coordenação, os presos escreviam os textos, construíam e
montavam palco e cenários, organizavam grupos musicais que ambientavam
as cenas, criavam os figurinos, inclusive vestimentas femininas
(NASCIMENTO, 2014, p. 149).

28Sebastião

Rodrigues Alves foi importante militante negro que atuou juntamente com Abdias
Nascimento, Aguinaldo Camargo, Solano Trindade e outros na criação do Comitê Democrático AfroBrasileiro (1945) e do Diretório Negro Petebista (1946). Como escritor e pesquisador, dedicou-se a
temática da valorização do negro. Na reorganização política do Brasil após a anistia e volta dos
exilados, ajudou a fundar a Secretaria do Movimento Negro do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
e participou de forma ativa na campanha política de Abdias Nascimento para a Câmara dos Deputados.
Disponível em: https://ipeafro.org.br/personalidades/sebastiao-rodrigues-alves/. Acesso em: 22 jul.
2020.
29 A produção teatral realizada por Abdias Nascimento na Penitenciária do Carandiru encontra-se
documentada em algumas obras do autor e também no acervo digital do IPEAFRO, por meio do
endereço eletrônico https://ipeafro.org.br/acervo-digital/documentos/antecedentes-do-ten/teatro-dosentenciado/. Acesso em: 15 jul. 2020.
30 No acervo digital do IPEAFRO encontra-se também disponibilizada uma documentação acerca do
informativo O Nosso Jornal. Cf. em https://ipeafro.org.br/acervo-digital/documentos/antecedentes-doten/o-nosso-jornal/. Acesso em: 15 jul. 2020.
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A estreia do Teatro do Sentenciado se deu com uma sátira ao sistema prisional
escrita por um presidiário estudante de Direito, com o título de Revista Penitenciária.
Na plateia, os expectadores eram guardas e autoridades do Presídio que se
misturaram aos detentos e seus banquinhos. Conforme relato de Abdias Nascimento
“o banquinho era uma arma, todo mundo tinha pavor do preso com alguma coisa, e
aquele corredor encheu com oitocentos prisioneiros” (NASCIMENTO, 2014, p. 151).
Isto confirma a adesão obtida por ele ao Teatro do Sentenciado, no âmbito da
comunidade carcerária do Carandiru na década de 1940. Vale a pena informar que
outras peças também foram escritas por presos, inclusive a primeira de autoria de
Abdias Nascimento, intitulada Zé Bacoco. De acordo com Viviane Becker Narvaes
(2017) entre os anos de 1941 e 1943 o Teatro do Sentenciado realizou
6 (seis) encenações, quase todas em 1943, algumas cenas curtas, ou “cenas
brasileiras” conforme as identifica Abdias, e números musicais. Os
espetáculos foram: “O dia de Colombo”, “Revista Penitenciária”, “Patrocínio e
a República”, “Defensor Perpétuo do Brasil”, “Zé Bacoco” e “O preguiçoso”.
As cenas brasileiras foram “Apertura de Simplício e Zé Porqueiro”, “Pimpinelli
e suas extravagâncias” e números de ilusionismo e prestidigitação. Os
números musicais eram apresentados pelo grupo “Jaz Cristal” e pelo regional
“Anjos do Ritmo” (NARVAES, 2017, p. 1).

Quanto ao impresso O Nosso Jornal, cumpre destacar que ele inaugurou uma
prática que seria recorrente na vida de Abdias Nascimento: a criação de jornais e
revistas com o intuito de dar visibilidade à sua e à militância de outros negros. Em se
tratando especificamente das pautas de O Nosso Jornal, Elisa Nascimento (2014)
afirma que elas se voltavam para assuntos de interesse dos detentos e para a
divulgação das peças encenadas pelo Teatro do Sentenciado (o que pode ser visto
em uma manchete do impresso, na figura 8).
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Figura 8: Recorte de notícia de O Nosso Jornal acerca
do Teatro do Sentenciado

FONTE: Nascimento (2014, p. 149)

Em 1943, quando deixou a prisão, Abdias Nascimento foi em busca de
apoiadores para seu projeto de criação de um teatro negro. Não encontrando
receptividade entre os paulistas, dirigiu-se para o Rio de Janeiro, então capital federal.
Ao lado de militantes, artistas e intelectuais, lá fundou o movimento nomeado como
Teatro Experimental do Negro (1944-1968) e o periódico Quilombo: vida, problemas e
aspirações do negro (1948-1950), que serão tratados em capítulos específicos nesta
dissertação.
Não obstante, cabe neste ponto da “encruzilhada” da abordagem biográfica de
Abdias Nascimento direcionar os primeiros holofotes para uma das mulheres negras
mais importantes do TEN e, em específico, do Jornal Quilombo: Maria de Lurdes Vale
Nascimento! Dessa forma, interessa reiterar que a despeito da grande visibilidade
dada a Abdias Nascimento e a outras personalidades masculinas que lideraram esses
projetos, ela não recebeu o mesmo reconhecimento entre seus pares. A historiografia
acerca da imprensa negra, por sua vez, também ainda não contribuiu para tirar do
silenciamento essa ativista que foi uma das principais lideranças femininas do Jornal
Quilombo e da imprensa negra de seu período. Daí os poucos dados que consegui
obter para fazer a abordagem biográfica a respeito dela. Nesse sentido, as pesquisas
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de Giovana Xavier31 e Joselina da Silva32 constituem-se em exceção e apontam para
o debate historiográfico da importância dessa militante para o movimento negro, no
interim das décadas de 1940 e 1950. Segundo informações de Giovana Xavier (em
seu lattes), ela biografou Maria de Lurdes Valle Nascimento e essa obra encontra-se
no prelo.
Com o objetivo, pois, de contribuir por meio desta pesquisa no sentido de
pensar a atuação dessa intelectual negra no contexto de criação do TEN e do
periódico Quilombo, cabe informar primeiramente que Maria de Lurdes Valle
Nascimento era natural de Franca, São Paulo e, portanto, conterrânea de Abdias
Nascimento, com quem estudara na Escola Técnica de Comércio e com quem se
casou na década de 194033. Exerceu a profissão de assistente social pelo Serviço de
Assistência Social da Guanabara, junto aos moradores dos morros e das favelas
cariocas. Enquanto jornalista, ela se destacou pela sagacidade de seu discurso
militante e pela defesa dos direitos civis e políticos das mulheres negras. À vista disso,
de acordo com Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e Márcio Macedo (2008), ela chegou
a afirmar no jornal carioca Diário Trabalhista que a culpa da situação em que se
encontravam as mulheres negras, naquele período, seria dos homens:
Eles nos escravizaram material e espiritualmente. Violentaram a nossa
tradição cultural e religiosa, e de tanta pressão psicológica sobre os negros,
isto durante tantos séculos, conseguiram perverter-lhe a estrutura moral. Hoje
é dificílimo conseguir-se que a massa das mulheres negras estude e lute por
um melhor padrão de vida (Diário Trabalhista, 5/4/1946, p. 5).

Guimarães e Macedo (2008) também discorrem acerca da análise crítica feita
por ela (no mesmo impresso) em relação ao contexto em que se achava a população
negra em Franca, na década de 1940:

31

Professora de Ensino de História na UFRJ, coordenadora do Grupo Intelectuais Negras UFRJ e do
Programa PET Conexões de Saberes Diversidade UFRJ. Desenvolve projetos e pesquisas nas áreas
de estudos feministas negros, ensino de história, reeducação das relações raciais, história da
escravidão, do pós-abolição. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/9883445785268500. Acesso em: 24
jul. 2020.
32 Orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade
Federal do Ceará (UFC) e no Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos
e Demandas Populares (PPGEduc), da UFRRJ. É professora associada da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ). Atua principalmente nos seguintes temas: relações raciais, mulheres
negras, violência contra a mulher, movimento social negro e antirracismo. Disponível em:
http://lattes.cnpq.br/1785433331883652. Acesso em: 24 jul. 2020.
33 Não encontrei o período exato em que Abdias Nascimento e Maria de Lurdes Valle Nascimento
estiverem casados, apenas a informação de que não tiveram filhos.
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Os negros de Franca estariam submetidos a situações de discriminação e
desprovidos de acesso à educação formal, saúde, moradia e a empregos
dignos. A elite econômica e intelectual da cidade seria composta por barões
do café ali instalados. Além disso, a discriminação em relação aos negros
teria o respaldo policial. Como exemplo, citava o caso do passeio público, que
tinha espaços vedados à circulação dos negros. Maria de Lourdes termina
seu discurso fazendo um elogio à mestiçagem: "A mulher negra está aqui
agora e estará sempre unida em carne e espírito pelo alevantamento e
valorização do nosso grande povo brasileiro, o mais belo povo mestiço do
mundo”34 (GUIMARÃES; MACEDO, 2008, p. 156-157).

Maria de Lurdes Valle Nascimento foi uma das cofundadoras do Teatro
Experimental do Negro e, no seio desse movimento, criou importantes projetos
voltados aos direitos e à educação sociopolítica de mulheres e crianças negras. Em
1948, trabalhou na criação do Jornal Quilombo e foi Diretora-gerente (conforme consta
no expediente do impresso), bem como sua principal articulista feminina, tendo artigos
publicados em nove de suas dez edições. A liderança de Maria de Lurdes Valle
Nascimento junto às “patrícias de cor” (uma das formas como se dirigia às leitoras
negras) e à militância masculina foi realizada em vários contextos. Um deles se deu
durante a realização do I Congresso do Negro Brasileiro onde, em meio a outras
participações femininas, Joselina da Silva (2010) afirma que “a voz de Maria de Lurdes
Valle Nascimento se fez ouvir em defesa da realização de estudos que permitissem
atentar para os problemas de ordem psicossociais da prostituição e pelos direitos das
empregadas domésticas” (SILVA, 2010, p. 32).
No seio do Teatro Experimental do Negro, em 1950, ela criou o Conselho
Nacional das Mulheres Negras, o braço feminino do TEN voltado aos assuntos
relativos à mulher e à infância negra. Além disso, Maria de Lurdes Valle Nascimento
foi uma das precursoras da luta pela regulamentação do trabalho das empregadas
domésticas. De acordo com Elisa Nascimento (2003), essa pauta foi uma das
principais bandeiras encampadas pelo Departamento Feminino do TEN e pelo
Conselho Nacional das Mulheres Negras. Sob a coordenação, pois, de Maria de
Lurdes Valle Nascimento essas organizações contaram com a criação de um
departamento jurídico especificamente voltado à assessoria dessa categoria. Faz-se
necessário ressaltar que em defesa dessa mesma pauta outras militantes do TEN a

34

Jornal Diário Trabalhista, 16/5/1946, p. 5.
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ela se uniram como Léa Garcia35, Ruth de Souza36 e a advogada e militante Guiomar
Ferreira de Matos37.
Na figura 9 é possível ver uma fotografia de Maria de Lurdes Valle Nascimento
(de pé, ao centro) no dia de instalação do Conselho Nacional das Mulheres Negras..

FIGURA 9: Fotografia de Maria de Lurdes Valle Nascimento ( de pé, ao centro),
Rio de Janeiro, 1950 (QUILOMBO, n. 9, 1950, p. 4)

FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar (2011, p. 97).

35

Léa Lucas Garcia de Aguiar (Rio de Janeiro, 1933) foi uma das maiores atrizes do TEN. Possui
carreira vasta em teatro, cinema e televisão, nos quais desenvolveu consciência político-racial através
de sua postura questionadora sobre o lugar do negro na sociedade e na arte. Iniciou sua carreira no
TEN e foi esposa de Abdias Nascimento (entre os anos de 1951 a 1958) com quem teve dois filhos.
No TEN, teve aulas de danças folclóricas com Mercedes Baptista (1921-2014) e de interpretação. Em
1952, estreou como atriz na peça Rapsódia Negra, no palco da Boate Acapulco, dançando e
declamando versos de Navio Negreiro, do poeta Castro Alves (1847-1871). Diante da enorme
expressividade como atriz, da representatividade para a população negra e do ativismo antirracista, o
reconhecimento do trabalho de Léa Garcia é insuficiente se comparado ao de atrizes brancas com
trajetória semelhante, o que expõe a falta de visibilidade enfrentada por artistas negras no país.
Disponível
em:
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa400953/lea-garcia
e
https://www.geledes.org.br/lea-garcia-a-brasileira-que-encantou-paris-completa-86-anos/.
Acesso
em:13 abr. 2020.
36 Ruth Pinto de Souza (1921-2019) iniciou sua carreira artística no TEN, em 1948. Pioneira no teatro,
cinema e televisão, foi a primeira artista negra a conquistar projeção na dramaturgia brasileira. Sua
trajetória foi longa e teve repercussão internacional. Contrariou as construções estereotipadas de
personagens negros e criou gestuais e universos próprios para as mulheres que representou. Ruth de
Souza era engajada e contribuiu para a reconfiguração da representação cultural brasileira em relação
à população negra. Por estrear nos palcos menos de seis décadas após a abolição da escravatura,
superou preconceitos e tornou-se figura importante na cultura popular, na representação e
representatividade
da
mulher
negra
na
dramaturgia
do
país.
Disponível
em:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349507/ruth-de-souza. Acesso em 12 abr. 2020.
37 Guiomar Ferreira de Matos foi uma advogada defensora dos direitos das empregadas domésticas.
Militante do TEN e articulista do Jornal Quilombo, esteve presente e atuante em muitas realizações
desse movimento negro. Foi membro da comissão para preparação do I Congresso do Negro Brasileiro,
bem como defendeu a pauta das empregadas domésticas em sua plenária (ROSA, 2006, p. 84).

74

Além de sua atuação como Diretora-gerente do Jornal Quilombo e à frente de
projetos enquanto Assistente Social, a liderança feminina e a intelectualidade de Maria
de Lurdes Valle Nascimento encontraram na coluna fixa Fala a Mulher um espaço
privilegiado para congregar as “irmãs de cor” em torno de importantes pautas das
mulheres negras, naquele período. Nesse sentido, Giovana Xavier (2015) afirma que
Em colaboração permanente com suas “amigas”, Maria construiu
representações da mulher negra como trabalhadora do mundo livre,
rejeitando os lugares estereotipados de sexualização, irracionalidade e falta
de caráter que lhes eram predestinados desde os tempos da escravidão.
Autoproclamada intelectual negra – num meio de “gente de côr” também
balizado pelo machismo −, a ativista trabalhou em prol de uma integração
nacional da qual o negro é um dos protagonistas. Suas letras nos conduzem
à luta das mulheres negras por reconhecimento como “brasileiras”,
merecedoras dos mais plenos “direitos humanos” (XAVIER, 2015, p. 3-4).

Assim, em Fala a Mulher é possível verificar que a voz de Maria de Lurdes
Nascimento se fez presente e se renovou constantemente em busca de um diálogo
com o público feminino. Fosse à guiza de aconselhamentos e orientações ou de
maneira reivindicatória e politizada, a articulista conclamou as “amigas de cor” a
lutarem contra a subalternização em que se encontravam por sua condição de cor e
gênero, naquele período.
Á vista disso, ratifico a pertinência em trazer sua história entremeada à de
Abdias Nascimento nesta abordagem biográfica, aproveitando para lembrar que mais
adiante, numa próxima “encruzilhada”, outros encontros serão feitos com Maria de
Lurdes Valle Nascimento...
1.2.2- Produção escrita e artística de Abdias Nascimento
Abdias Nascimento destacou-se como um homem das palavras. Com o
objetivo, portanto, de dar visibilidade neste estudo a algumas de suas principais
produções escritas, realizei uma seleção composta de livros, antologias, jornais,
revistas e obras coletivas que foram por ele organizadas. Para tanto, recorri
principalmente à biografia38 de Abdias Nascimento disponibilizada no acervo digital do
IPEAFRO e à pesquisa de André Luís Pereira (2011). Essa seleção foi consolidada no
Quadro 3 abaixo.

38

A relação das obras escritas por Abdias Nascimento foi retirada do acervo digital do Ipeafro.
Disponível em: https://ipeafro.org.br/personalidades/abdias-nascimento/. Acesso em: 13/03/2020.
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Quadro 3: Produção escrita de Abdias Nascimento, compreendida entre livros
publicados, organização e participação em antologias, revistas e obras
coletivas
Organização de antologias, jornais,
Livros

revistas e obras coletivas

- O Griot e as Muralhas (2006);

-Revista Thoth: Pensamento dos

- Quilombo: Edição em fac-símile do Povos Africanos e Afrodescendentes
jornal

dirigido

por

Abdias

do (volumes 1-6)

Nascimento (2003);

(1997-98);

- O Quilombismo (2002);

- Revista Afrodiaspora: Revista do

- O Brasil na Mira do

Pan- Mundo Africano (1983-86);

Africanismo (2002);

- O Negro Revoltado (1982);

-Orixás: os Deuses Vivos da África - Memórias do Exílio, org. em
(1995);

colaboração com Paulo Freire e

- A Luta Afro-Brasileira no Senado Nelson Werneck Sodré (1976);
(1991);

- Oitenta Anos de Abolição (1968);

- Nova Etapa de uma Antiga Luta - Teatro Experimental do Negro:
(1991);

Testemunhos (1966);

- Africans in Brazil: a Pan-African - Dramas para Negros e Prólogo
Perspective (1991);

para Brancos (1961);

- Brazil: Mixture or Massacre (1989); - Relações de Raça no Brasil (1950);
- Combate ao Racismo

- Jornal Quilombo: vida, problemas e

6 vols (Discursos e projetos de lei)

aspirações do negro (1948-1950);

1983-1986;

- Nosso Jornal (1941-1943)

- Povo Negro: A Sucessão e a “Nova
República” (1985);
- Jornada Negro-Libertária (1984);
- A Abolição em Questão, co-autoria
com José Genoíno e Ari Kffuri(1984);
- Axés do Sangue e da Esperança:
Orikis (1983);
- Sitiado em Lagos (1981);
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- O Quilombismo: documentos de
uma

militância

pan-africanista

(1980);
- Sortilégio II: Mistério Negro de
Zumbi Redivivo (1979);
- O Genocídio do Negro Brasileiro
(1978);
- “Racial Democracy” in Brazil: Myth
or Reality (1977);
- Mixture or Massacre (1974);
-Sortilégio (mistério negro) (1959).
FONTE: Organização feita pela autora a partir do acervo digital do IPEAFRO e de PEREIRA
(2011, p. 17-19).

Em relação aos títulos que compõem o Quadro 3, cabe mencionar as
considerações de André Luís Pereira (2011) no sentido de que a produção escrita de
Abdias Nascimento pode ser agrupada em três fases: uma primeira compreendida
entre as décadas de 1940 e 1950, a segunda a partir de meados da década de 1970
e a terceira, nas décadas de 1980 e 1990. Segundo o autor, as produções da primeira
fase defendem a aceitação do negro e sua integração à sociedade brasileira nos
campos artístico, político, econômico e social. Nesse período encontram-se as
primeiras peças do Teatro Experimental do Negro (1944-1968) e o Jornal Quilombo
(1948-1950). As obras que marcam a segunda fase, por sua vez, foram escritas entre
os anos de 1968 a 1981, quando Abdias Nascimento permaneceu afastado do Brasil
em razão do enrijecimento do regime ditatorial, com o golpe militar de 1964. De acordo
com Elisa Nascimento (2014), quando foi decretado o Ato Institucional nº 539, Abdias
Nascimento estava fazendo um intercâmbio nos EUA e optou por permanecer naquele
país, tendo em vista a existência de vários inquéritos em que estava implicado no
Brasil. Durante esse período de autoexílio, Abdias Nascimento se uniu aos militantes
negros norte-americanos que lutavam em defesa de seus direitos civis e também

39

O Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi decretado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do
general Costa e Silva e se constituiu na expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (19641985). Vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros.
Definiu o momento mais duro do regime militar, dando poder de exceção aos governantes para punir
arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados. Disponível em:
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5. Acesso em: 04 jul. 2020.
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percorreu por países africanos e diaspóricos, nos quais militou junto a intelectuais do
movimento denominado Pan-africanismo (NASCIMENTO, 2014, p. 196-202). Vale a
pena, nessa “encruzilhada” mencionar que, na volta do autoexílio, Abdias Nascimento
recebeu críticas de que teria aprendido sobre militância com os negros norteamericanos. No entanto, cabe observar que a identificação de Abdias Nascimento no
exílio com o movimento africano-diaspórico do Pan-Africanismo pode ser
compreendida a partir das considerações de Kabengele Munanga (2016) acerca das
convergências existentes entre o Pan-africanismo, o Negritude40 e o Teatro
Experimental do Negro. Dessa forma, Munanga (2016) aponta que esses movimentos
político-culturais se constituíram em
discursos e atitudes intelectuais e políticas em defesa da libertação política
do negro da diáspora e do continente africano; do reconhecimento de sua
história, de sua cultura, de sua identidade; de sua plena humanidade e de
suas contribuições na história da humanidade, assim como nos países das
Américas, onde os negros foram deportados e escravizados (MUNANGA,
2016, p. 110).

Mergulhado, portanto, em temas como antirracismo, multirracialismo e
multiculturalismo, Abdias Nascimento escreveu e organizou obras que trouxeram ao
debate a retomada das memórias africanas dos negros brasileiros como um caminho
para seu reconhecimento enquanto grupo social e identitário. Nesse sentido, de
acordo com Pereira (2011) a obra O Quilombismo: documentos de uma militância pãnafricanista (1980) resume o teor da produção escrita por Abdias Nascimento, na
segunda fase.
Em relação ao terceiro período, grande parte de sua produção foi feita quando
de sua atuação na política partidária. Assim, durante o exercício dos cargos eletivos
de Deputado Federal e de Senador, Abdias Nascimento criou duas importantes
revistas intituladas Afrodiáspora: Revista do Mundo Africano (1983-1986) e Thoth:
Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes (1997-1998)41. A capa do

De acordo com Petrônio Domingues (2005), o conceito da Estética da Negritude (movimento francês
que influenciou os sujeitos históricos desta pesquisa) é dinâmico, pois abarca o sentido político
(subsídio para a ação do movimento negro), ideológico (processo de aquisição de uma consciência
racial) e cultural (tendência à valorização de toda manifestação da cultura de raiz africana). Cf
DOMINGUES, 2005.
41 Os sete volumes da Revista Afrodiáspora: Revista do Mundo Africano, bem como os seis volumes
da Revista Thoth: Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes encontram-se disponibilizadas
no acervo digital do IPEAFRO, através do endereço eletrônico https://ipeafro.org.br/acervodigital/leituras/. Acesso em: 22 mar. 2020.
40
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primeiro volume de Thoth pode ser vista na figura 10.
Figura 10: Capa da Revista THOTH: Pensamentos dos povos africanos e
afrodescendentes, v. 1, 1997

FONTE: Acervo digital do IPEAFRO

Pereira (2011) aponta, ademais, que à terceira fase se somam os Projetos de
Lei que foram criados por Abdias Nascimento em defesa da ancestralidade e da
tradição da cultura e das religiões de matriz africana, bem como os discursos
proferidos no Congresso Nacional, cujo diferencial era igualmente a constante alusão
à cultura e religiosidade africanas. Exemplo disto pode ser verificado no trecho de um
desses discursos, feitos por ele durante o mandato como Deputado Federal, entre os
anos de 1983 a 1987:
Aos sacerdotes e sacerdotisas eu rendo a minha profunda homenagem,
porque foi nos terreiros de candomblé, da umbanda, foi nesses templos
frequentemente varejados e desrespeitados pela violência policial que a raça
pode sobreviver. Foi nesses templos que a raça buscou conforto e encontrou
uma mão amiga para minorar as suas necessidades materiais e espirituais.
Nesses templos, foram as iyalorixás e os babalaôs os responsáveis pela
sobrevivência da nossa raça, fixando o que existe de coesão e de definição
do negro como uma comunidade, um povo, uma nação. Temos muita dívida,
uma dívida imensa para com essa religião. E quando dizem que a religião
tem sido ópio do povo ou tem sido o instrumento de imobilização social, isto
não se aplica às religiões africanas. Isto não se aplica ao candomblé, à
umbanda, a nenhum dos ramos das chamadas religiões afro-brasileiras,
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porque estas, muito pelo contrário, têm sido a vanguarda, a nossa resistência
cultural (NASCIMENTO, 1984b, p. 8-9).

Esse tipo de alusão aos referencias da tradição africana acabaram por se
tornar, portanto, uma marca importante de sua presença política. Outrossim, essa
identidade foi reafirmada por meio das telas que foram pintadas por Abdias
Nascimento, a partir de seu autoexílio nos EUA. Com a comunicação limitada por não
dominar a língua daquele país, Abdias Nascimento descobriu uma nova linguagem
para valorizar a permanência de suas raízes, em solo estrangeiro: a pintura! De acordo
com Dária Jaremtchuki (2018), Abdias Nascimento se identificava como um “pintor de
arte negra”, o que consistia em comprometer-se com “a criação de imagens alinhadas
à herança cultural africana no Brasil e valorizar a permanência dessas raízes”
(JAREMTCHUKI, 2018, p.272). Ele defendia, por conseguinte, a importância das
religiões afro-brasileiras no desenvolvimento da arte negra e, em específico, do
candomblé como um foco inspirador e dinamizador da criatividade artística. Acerca
dessas temáticas recorrentes em sua pintura, Abdias Nascimento (1989) assevera:
O que são os orixás vivos da África? Eles corporificam o resultado pictórico
da tentativa de toda uma vida de restaurar os valores da cultura negra em um
nível isento de exotismo, folclorismo e domesticação cultural. [...] nos meus
quadros não me preocupam somente as formas estéticas, a distribuição de
volumes no espaço ou o teor das cores. De primeiríssima importância para
mim é a peripécia espiritual e cultural do afro-brasileiro: os mitos, a história
religiosa, as lendas, os signos rituais, o canto e a dança litúrgicos, a poesia e
os conceitos de Ifá, o ritmo dos atabaques, enfim, a história e os deuses da
religião exilada com meus antepassados (NASCIMENTO, 1989, p.9-26).

Dessa maneira, suas telas fazem alusão ao Egito antigo e aos ideogramas
adinkra da África ocidental, além da evocação a heróis das lutas por liberdade na
África e nas diásporas42. No entanto, cabe enfatizar que a pintura de Abdias
Nascimento se voltava principalmente para as referências das religiões de matriz
africana, a exemplo da tela nomeada como Ritual de Exu (Figura 11).

42

As referidas informações encontram-se disponíveis em https://ipeafro.org.br/personalidades/abdiasnascimento/. Acesso em: 10 mar. 2020.
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Figura 11: Tela de Abdias Nascimento Ritual de Exu

FONTE: Fotografia feita pela autora no IPEAFRO,
Rio de Janeiro, 2019.

Á vista disso, desde a década de 1970, as telas pintadas por Abdias
Nascimento são exibidas em exposições individuais e coletivas no Brasil e em outros
países, sendo ele reconhecido como um artista plástico afro-brasileiro.
1.2.3- Atuação política de Abdias Nascimento
Abdias Nascimento tinha uma compreensão ampla da palavra “política” e,
nesse sentido, afirmou que sua atuação como liderança ativista tinha uma dupla
conotação, cultural e política:
Para mim essas esferas são dimensões da mesma iniciativa, que é a defesa
e promoção dos direitos e da cultura da população de origem africana. Então
meu trabalho como ativista se ligava ao cenário artístico e vice-versa; eram
diferentes expressões da mesma coisa (Abdias Nascimento, em entrevista à
Revista Acervo em 2009).

Nesse sentido, suas ações de cunho político remontam à década de 1930, com
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seu breve engajamento à FNB e a (controversa) filiação à AIB, bem como na sua
participação na organização do Congresso Afro-Campineiro, em 1937. Mais adiante,
é preciso novamente ressaltar a criação do TEN (1944) e do Jornal Quilombo (1948),
além da organização de importantes eventos de cunho político, a exemplo da
Convenção Nacional do Negro (1945 e 1946) e do I Congresso do Negro Brasileiro
(1950). Esses projetos e eventos se constituíram em fóruns de defesa a pautas como
a determinação da discriminação racial como crime de lesa-Pátria (o que foi proposto
à Assembleia Constituinte de 1945), além de reivindicações como a criação de
políticas de ação compensatória43 em relação à população negra e a inserção das
empregadas domésticas nas Leis Trabalhistas.
Em relação especificamente à política partidária, desde a década de 1940,
Abdias Nascimento defendia a urgência da ocupação, pelos negros, dos lugares de
poder. Para tanto, naquele período, criou estratégias de incentivo aos seus pares para
que concorressem a cargos eletivos. Uma delas foi oferecer propaganda eleitoral
gratuita no Jornal Quilombo para os candidatos negros (independentemente dos
partidos políticos aos quais estivessem filiados) que fossem concorrer às eleições de
1950. Além disso, também publicou nesse impresso uma cópia do Manifesto Político
dos Negros Fluminenses que fora enviado aos presidentes dos partidos políticos com
a seguinte assertiva:
Levamos ao conhecimento dos Srs. Dirigentes dos Partidos Políticos que os
homens e mulheres de côr filiados e esta Comissão jamais votarão, no
próximo pleito, em candidatos cujas legendas não incluam pelo menos três
nomes de brasileiros de côr, de reconhecida competência (JORNAL
QUILOMBO, n 7-8, 1950, p. 5).

De acordo com Elisa Nascimento (2014), o referido Manifesto tinha pertinência,
uma vez que os partidos políticos comumente criavam estratégias para dificultar ou
até mesmo inviabilizar candidaturas de negros. Isto foi feito com Abdias Nascimento

Neste estudo foi feita a opção de utilizar a expressão “ação compensatória” em lugar de “ação
afirmativa” tendo em vista a preferência de Abdias Nascimento pelo uso da primeira. Segundo ele, o
uso da segunda expressão remeteria à acusação que sofreu, desde a década de 1940, de querer
“importar” para o Brasil tanto o racismo dos EUA quanto a iniciativa norte-americana de criar medidas
positivas para eliminação da discriminação racial. Abdias Nascimento defendia que esse tipo de
proposta não fora copiada dos EUA mas nascera antes, no seio do movimento negro brasileiro, na
primeira metade do século XX e com a solicitação de medidas constitucionais antirracismo em 1946.
Ele apontava que apenas em 1954 os EUA deflagrariam o Movimento dos Direitos Civis e, em 1961, o
Presidente John F. Keneddy assinaria a primeira medida de ação afirmativa dos EUA (NASCIMENTO,
2014, p. 60- 61).
43
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nas duas eleições em que se candidatou a Vereador no Rio de Janeiro. Assim, nas
eleições de 1950, o Presidente do Partido Social Democrata (PSD) transferiu “de
última hora” a candidatura de Abdias Nascimento ao cargo de vereador para o de
deputado federal. Percebendo que “tudo não passava de um embuste, um jogo para
drenar voto negro” (NASCIMENTO, 2014, p. 183), Abdias Nascimento retirou sua
candidatura, ciente de que não teria chances de ser eleito em um cargo que exigiria
um grande número de votos. Apesar disso, a inscrição de sua candidatura ao cargo
de vereador foi amplamente divulgada no meio negro e o Jornal Quilombo dedicou
uma página inteira de sua edição n. 7/8 a essa notícia. O pode ser visto na figura 12
abaixo.
Figura 12: Lançamento da candidatura de Abdias Nascimento a vereador do
Rio de Janeiro nas eleições de 1950 (Quilombo, n. 7/8, 1950, p. 12)

FONTE: Edição fac-similiar do Jornal Quilombo (2003, p. 94).

A segunda investida de Abdias Nascimento ocorreu nas eleições do ano de
1954 e novamente sua candidatura não logrou êxito. Dessa vez mediante a exigência
de um atestado de ideologia pelo Partido Social Trabalhista (PST). Conforme relata
Elisa Nascimento (2014), a reação de Abdias Nascimento foi entrar com mandado de
segurança, argumentando inconstitucionalidade. Porém, devido à morosidade de
julgamento pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, o prazo expirou e ele não pôde concorrer
ao pleito. Entretanto, nesse interim, chegou a divulgar, por conta própria, sua
candidatura, a exemplo do panfleto cujo slogan dizia “Não vote em branco. Vote no
preto.”
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Figura 13: Folheto de divulgação da candidatura de Abdias Nascimento a
vereador pelo PST, em 1954

FONTE: Nascimento (2014, p. 184)

Segundo a autora, sua próxima investida eleitoral deu-se em 1962, quando
concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Democrata Trabalhista (PDT).
Embora sua candidatura tenha logrado ele não conseguiu se eleger, uma vez que
obteve apenas cerca de mil votos.
As frustrações de Abdias Nascimento e de outros candidatos negros que junto
a ele saíram em defesa do exercício pleno de seus direitos civis, apontam para o
desinteresse dos partidos políticos pelas pautas dos afro-brasileiros. Acima disso, as
estratégias usadas para solapar a presença desses sujeitos na cena política ratificam
o processo de exclusão dos negros dos centros de decisão do país. Em contrapartida,
vale registrar a importância do enfrentamento e da resistência desses candidatos
negros face ao jogo político-partidário (já) existente no Brasil, naquele período.
A partir do Golpe Militar de 1964, os projetos de participação na política
partidária de Abdias Nascimento foram interrompidos. Entretanto, Nascimento (2014)
destaca que, ainda no autoexílio, ele participou da formação do Partido Democrático
Trabalhista (PDT), liderado por Leonel Brizola. Nos termos em que esse partido foi
criado, a questão racial teria sido encampada “como pauta e compromisso de
governo” (NASCIMENTO, 2014, p. 229-230).
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Também durante o autoexílio, Abdias Nascimento atuou como docente nas
universidades de Wesleyan University e de Nova Iorque (EUA), bem como na
Universidade de Ifé (Nigéria), entre os anos de 1976 a 1977. Nesse período, vale a
pena mencionar seu encontro com o Educador Paulo Freire, em Guiné-Bissau, que
se encontrava exilado naquele país. Abdias Nascimento teve a oportunidade de
assisti-lo em pleno processo de alfabetização de uma turma de jovens e adultos
guineenses. O registro desse encontro consta na figura 14.
Figura 14: Fotografia de Abdias Nascimento e Paulo Freire
em Bissau, 1976

FONTE: Nascimento (2014, p. 225).

O autoexílio de Abdias Nascimento teve fim no ano de 1981, tendo em vista a
anistia aos presos políticos a partir do ano de 1979 e o concomitante processo de
transição do país rumo à redemocratização. Seu regresso foi marcado pela retomada
de projetos culturais e por sua volta à política partidária. Nesse sentido, já em 1981,
liderou a criação da Secretaria do Movimento Negro, no seio do PDT, liderado por
Leonel Brizola. Dois anos depois, Abdias Nascimento foi eleito Deputado Federal por
este partido (NASCIMENTO, 2014, p. 33).
Durante o mandato exercido no período de 1983 a 1987, Abdias Nascimento
apresentou e defendeu pautas que eram demandadas por movimentos negros e, em
específico, pelo próprio TEN (desde as décadas de 1940 a 1960). Exemplo disso foi
a criação do Projeto de Lei nº 1.661 que estabelecia como crime de lesa-humanidade
a discriminação de pessoas em razão de raça, cor ou etnia. A recorrente pauta das
empregadas domésticas também foi retomada, por meio da criação do Projeto de Lei
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nº 5.466 que propunha instituir o Dia Nacional da Empregada Doméstica (a ser
comemorado anualmente no dia 27 de abril). A esse respeito, no entanto, cabe
ponderar que esse Projeto de Lei de Abdias Nascimento estava muito aquém das
necessidades de valorização e de medidas de proteção aos direitos dessa categoria...
Ainda assim, vale a pena retomar a justificativa de Abdias Nascimento ao fazer (no
corpo do texto do Projeto de Lei) alusão à importância da luta e da resistência das
mulheres negras que formaram a Associação das Empregadas Domésticas, em fins
da década de 1940. Além disso, ele denunciou (novamente) que,
devido aos preconceitos e atitudes de classe ainda remanescentes da
sociedade escravagista e racista colonial, a categoria da empregada
doméstica continua sendo uma das mais subestimadas, e o valor de seu
trabalho o menos reconhecido, em toda a população operária. Explorada em
seu trabalho, à margem da legislação trabalhista, e carente de direitos
definidos, a empregada ainda sofre humilhações oriundas do estigma da
escravidão. Na sua grande maioria constituída de mulheres negras, a classe
sofre o peso do racismo brasileiro, sendo objeto de um elenco, grande e
variado, de restrições ao seu movimento, de acusações injustas e de
agressões. A imprensa registra frequentemente as arbitrariedades de
condomínios e de outras autoridades contra as empregadas (NASCIMENTO,
2014, p. 315).

As mulheres negras também foram preocupação de Abdias Nascimento ao criar
o Projeto de Lei nº 3.196/8456 que tratava da reserva de vagas para negros na escola
de formação de diplomatas ligada ao Itamaraty. A esse respeito, Nascimento (2014)
aponta que
um ano depois de apresentar o projeto de ação compensatória, o deputado
Abdias Nascimento apresentou o que dispõe sobre a reserva de 40% das
vagas do Instituto Rio Branco, escola de formação de diplomatas ligada ao
Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). A reserva se constituía de
20% para mulheres negras e 20% para homens negros. Esse projeto atendia
a um caso notório de racismo sistemático denunciado desde a Constituinte
de 1946, quando o Senador Hamilton Nogueira o citou ao justificar sua
emenda baseada no Manifesto da Convenção Nacional do Negro
(NASCIMENTO, 2014, p. 62).

Cabe sublinhar, no entanto, que os Projetos de Lei por ele criados não
conseguiram aprovação de seus pares no Congresso Nacional. Acerca disto, Abdias
Nascimento relatou o seguinte:
Quando exerci o mandato de deputado federal (1983-1986), eu era o único
negro assumido no Congresso e dedicava o mandato à defesa dos direitos
humanos e civis da população negra. Ainda prevalecia, na esquerda daquela
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época, a ideia de que as questões sociais específicas, como a racial e a de
gênero, eram inoportunas e politicamente equivocadas porque dividiriam e
enfraqueceriam a luta do proletariado contra a exploração econômica e de
classe. Deputados de esquerda e de direita me aparteavam anunciando a
ausência do “problema racial” no Brasil e às vezes até invocando, como prova
disto, o carinho deles por suas amas de leite negras. Poucos se solidarizavam
comigo (Abdias Nascimento, em entrevista à Revista Acervo em 2009).

No decorrer do referido mandato, Abdias Nascimento prosseguiu com sua
militância junto ao Pan-africanismo. Dessa maneira, no Brasil e em países africanos
e diaspóricos ele encampou, na década de 1980, a defesa pela independência dos
povos da Namíbia e lutou ativamente contra o regime sul-africano do Apartheid. Nesse
sentido, vale mencionar que Abdias Nascimento presidiu o Seminário Internacional
100 Anos de Luta pela Independência da Namíbia, realizado pelo IPEAFRO em
parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1984.
Abdias Nascimento foi também Secretário da Secretaria de Defesa e Promoção
das Populações Afro-Brasileiras do Governo do Estado do Rio de Janeiro
(SEDEPRON), durante o governo de Leonel Brizola, na década de 1990. Dentre as
políticas públicas a favor da população negra coordenadas por ele, estava o
planejamento de ações para a integração do ensino da matriz de cultura africana no
sistema escolar do estado do Rio de Janeiro (NASCIMENTO, 2014, p. 250- 253). Na
figura 15, Abdias Nascimento coordena uma reunião da SEDEPRON com esse
objetivo.
Figura 15: Fotografia de reunião liderada por Abdias Nascimento (à cabeceira
da mesa) junto à da equipe da área de ensino da SEDEPRON, 1993

FONTE: Nascimento (2014, p. 254)
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Além disso, sua carreira na política formal se estendeu até a década de 1990 e
por duas vezes ele exerceu o cargo de Senador da República pelo PDT. A primeira
delas foi no período de 1991 a 1994 e a segunda se deu no interim de 1997 a 1999,
quando substituiu o Senador Darcy Ribeiro, após sua morte. Vale a pena destacar
que, também nesse cargo, Abdias Nascimento continuou sua defesa quanto à
importância da herança cultural dos povos africanos. Nesse sentido, Elisa Nascimento
(2014) relembra que, em seu primeiro discurso como senador, ele se dirigiu ao
Presidente (e aos membros) do Congresso Nacional com a seguinte assertiva:
Poucos brasileiros sabem, Sr. Presidente, que pelo lado africano, o lado da
senzala, somos os herdeiros de uma civilização africana que deu à luz o
chamado mundo ocidental. Poucos sabem, porque o fato foi escamoteado,
distorcido e falsificado durante séculos, que a tão decantada civilização
greco-romana tem suas origens no Egito antigo, um país negro africano, e
que a civilização egípcia, por sua vez, nasceu do coração da África, na região
onde hoje se localiza Uganda, Etiópia, Sudão e Quênia. E não estamos
falando aqui de cantigas e danças folclóricas. Estamos evocando a origem
africana da ciência matemática, da geometria, da engenharia e da arquitetura;
do sistema filosófico dos mistérios; dos mitos e dos deuses; das teorias da
matéria de Aristóteles, Anaxágoras e Anaximandro; dos pensamentos
creditados a Platão, Demócrito e Xenófanes. Todos beberam nas fontes do
conhecimento egípcio africano [...] (NASCIMENTO, 2014, p. 312).

Dessa forma, enquanto senador Abdias Nascimento investiu em iniciativas
ligadas à educação e à valorização da cultura dos povos afrodescendentes, a exemplo
do concurso de ensaios sobre o poeta negro Cruz e Sousa e da criação da Revista
Thoth: Pensamentos dos povos africanos e afrodescendentes. Ademais, Abdias
Nascimento continuou o exercício de sua política de relações exteriores no que se
refere aos países da África e de diásporas africanas. Após o exercício de seus
mandatos, Abdias Nascimento atuou à frente da Secretaria de Direitos Humanos e
Cidadania do Estado do Rio de Janeiro- SECID e mais adiante, durante o governo do
então Presidente Luís Inácio Lula da Silva, participou ativamente de debates acerca
da criação de políticas públicas de ação compensatória.
Destarte, Abdias Nascimento seguiu exercendo sua militância em projetos
ligados ao IPEAFRO e à defesa da cultura afro-brasileira até o ano de 2011, quando
faleceu aos 97 anos de idade. Atendendo ao seu desejo, suas cinzas foram
depositadas na Serra da Barriga, local que remonta o histórico da resistência dos
povos integrantes do Quilombo dos Palmares, no período colonial. Na figura 16 é
possível ver junto às cinzas um pequeno baobá, árvore nativa do Senegal e que,
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segundo Roger Bastide (1978, p. 65), é considerada pela cultura africana como “um
território transitório entre a vida e a morte, entre a morte e a renovação da vida”.
Figura 16: Cinzas de Abdias Nascimento sendo depositadas na Serra da
Barriga, em União dos Palmares, 2011

FONTE: Acervo digital do Geledés Instituto da Mulher Negra44.

Abdias Nascimento relatou que gostaria de ser lembrado após sua morte “como
um combatente que nunca concordou em ensarilhar as armas” (Abdias Nascimento,
em entrevista à Carlos Moore no filme Abdias Nascimento Memória Negra, em 2008).
No entanto, a despeito da importância de seu legado de defesa da história, da cultura
e dos direitos civis e políticos dos afro-brasileiros e de povos diaspóricos, cabe
novamente sublinhar que Abdias Nascimento teve um lugar primordial na centralidade
dos projetos e ações nas quais esteve envolvido. Mais do que isso, é preciso afirmar
que esse lugar foi uma construção histórica engenhada por ele próprio e por seus
seguidores. Construção feita de tal forma que outros militantes do TEN, mulheres ou
homens, ficaram orbitando em torno dele. Lembrando ainda que Abdias Nascimento
circulou em vários grupos ao longo de sua vida e, conforme pode ser percebido em
sua resposta à pergunta de Carlos Moore, ele vislumbrou a construção de um lugar
de destaque para si mesmo após sua morte.
À vista disso, cumpre aqui relatar o meu processo de amadurecimento
enquanto pesquisadora nesse sentido, uma vez que em certa medida também fui

44Disponível
em:
https://www.geledes.org.br/cinzas-do-lider-negro-abdias-nascimento-saodepositadas-na-serra-da-barriga-em-uniao-dos-palmares. Acesso em: 20 jul. 2020.
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enredada pelos “efeitos” da monumentalização de sua figura. Fui alertada a esse
respeito por minha Professora Orientadora, durante o percurso da escrita do trabalho,
e pelos Professores de minha Banca de Qualificação. Aos poucos, esse discernimento
foi chegando e consigo enxergar o quanto esse processo de monumentalização aos
moldes legofianos pedem uma atenção redobrada por parte do pesquisador de Abdias
Nascimento, posto ser um processo muito bem construído...
Com esse “aparte”, sigamos para um último ponto de encontro com Abdias
Nascimento nesta abordagem biográfica, feito através do seguinte excerto de sua fala
no 1º Congresso Nacional do Negro, em 1950:
A posição de certos negros lembra o personagem do romancista Ralph
Ellison: O homem invisível (Invisible Man). Trata-se da história de certo negro
que tentou não ser visto pelos outros, já que sua côr negra lhe trazia coação,
perseguição, discriminação, enfim, todos os sofrimentos. Tornando-se
invisível estaria resolvido o problema. Perdendo a identidade deixava de ser
realidade para os olhos dos outros, não sofreria mais. Ele seria o não-ser, o
não-existente, para os outros. Não previra, porém, que ninguém – nem o
negro – consegue não existir existindo. Agora ele quer ser percebido, quer
tornar-se realidade para os outros. Ilumina sua habitação de negro pobre,
mas nada consegue, nada ocorre, nada se modifica. A luz só o ilumina para
ele próprio, já que resolveu o problema para si mesmo, sem procurar resolvêlo para sua gente de forma coletiva. O problema continua: ninguém existe só
e isolado de sua comunidade. Somos seres em relação. Transitivos. E isto é
válido para os membros de uma família, de um povo, das nacionalidades, da
comunidade humana. Este é o sentido de nossa revolta (NASCIMENTO,
1968, p. 53).
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EM BUSCA DO PROTAGONISMO: TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO,

IMPRENSA NEGRA E JORNAL QUILOMBO
No segundo capítulo do presente estudo, o TEN será apresentado numa
perspectiva de distanciamento de seu foco sobre os militantes e atores negros (ou
brancos) para o seu redirecionamento às mulheres negras. Além disso, a imprensa
negra será discutida num recorte histórico que priorizou a produção de jornais negros
brasileiros das seis primeiras décadas do século XX, tendo em vista o período de
existência do TEN e de seu porta-voz, o Jornal Quilombo. Por último, esse capítulo
trará um estudo feito desse impresso em relação à sua materialidade e à construção
de sentidos construídos pelos articulistas, estabelecendo-se pelas encruzilhadas uma
interlocução com outros escritos negros.

2.1- O Teatro Experimental do Negro
“Raras companhias gostam de ter negro em cena; e quando uma peça exige
o elemento de cor, adota-se a seguinte solução: brocha-se um branco. Branco
pintado – eis o negro do teatro nacional” (Nelson Rodrigues, em entrevista ao
Jornal Quilombo em dezembro de 1948).

As considerações do dramaturgo Nelson Rodrigues apontam para a condição
discriminatória a que eram submetidos os atores negros nos palcos e denunciam a
existência do preconceito de cor no teatro nacional. Contrapondo-se a esse cenário,
Abdias Nascimento e um grupo de intelectuais e militantes, dentre eles Maria de
Lurdes Valle Nascimento, fundaram o Teatro Experimental do Negro no Rio de
Janeiro, então capital federal, no ano de 1944.
Vale situar que

naquele período no Brasil e, especificamente, no Rio de

Janeiro, a população negra compunha parte significativa dos dados estatísticos
verificados pelos recenseamentos referentes à população brasileira e carioca. De
acordo com Rafael dos Santos Nunes (2012), o recenseamento em 1940 apontava
uma soma de 41,2 milhões de habitantes no Brasil, sendo que desse quantitativo
35,8% eram negros ou pardos. O Rio de Janeiro, por sua vez, possuía um número
populacional de 1,8 milhões de habitantes, dentre os quais estima-se que 645 mil
fossem negros ou pardos, o que equivale a 35,83% da população. Em 1950, o autor
aponta um aumento nessas estatísticas, uma vez que o Censo realizado pelo IBGE
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naquela década indicou que o Brasil possuía 54 milhões de habitantes, dentre os quais
38% eram negros ou pardos; esses dados também tiveram um acréscimo em se
tratando da cidade do Rio de Janeiro, cuja população passou a contabilizar 2,3
milhões de habitantes e, entre eles, 834 mil seriam negros ou pardos, portanto,
36,30%. Em relação à população feminina nesse período, Nunes (2012) aponta que
o Censo realizado pelo IBGE em 1940 contabilizou 881.542 pessoas do sexo feminino
e 871.310 do sexo masculino, o que indica a existência de um número superior de
mulheres na capital federal, naquele período, em relação ao quantitativo de homens
(lembrando que o Rio de Janeiro foi o cenário no qual os sujeitos históricos da
presente pesquisa vivenciaram tensões, conflitos, resistências e aspirações em meio
aos grupos sociais com os quais se relacionavam).
Isto posto, cabe destacar que num contexto marcado pelo final da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) e pela premente queda do Estado Novo (1937-1945), o
TEN e outros movimentos negros lutaram pela ocupação de espaços para essa
população num cenário considerado politicamente fértil ao debate sobre a construção
de uma democracia que prezasse pelos direitos dos cidadãos. Nesse sentido, José
Murilo de Carvalho (2004) afirma que a partir de meados da década de 1940 o Brasil
teve sua primeira experiência democrática da história. O historiador destaca a
importância da Constituição de 1946 e argumenta que nela foram mantidas “as
conquistas sociais do período anterior e garantidos os tradicionais direitos civis e
políticos. Até 1964, houve liberdade de Imprensa e de organização política”
(CARVALHO, 2004, p. 127).
Em meio, pois, a essa ambiência democrática pautada no respeito aos direitos
civis e à liberdade de expressão, os movimentos negros se mobilizaram com o objetivo
de garantir que pautas da população negra fossem contempladas no processo de
elaboração da Constituição Federal de 1946. Assim, Elisa Nascimento (2014) relata
que, entre os anos de 1945 e 1946, as lideranças de entidades negras se reuniram
em torno da realização da Convenção Nacional do Negro Brasileiro, com o propósito
de alinharem as reivindicações que seriam apresentadas à Assembleia Constituinte
de 1945. Essas pautas dos militantes foram consolidadas no documento Manifesto da
Convenção Nacional do Negro à Nação Brasileira que, segundo ela, constituiu-se em
documento de reivindicação para a inserção na Constituição Federal de
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medida constitucional explicitando “a origem étnica do povo brasileiro” em
“três raças fundamentais: a indígena, a negra e a branca”; definição da
discriminação de cor como crime de lesa-pátria; bolsas de estudo para negros
“em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e
superior do País, inclusive nos estabelecimentos militares (NASCIMENTO,
2014, p. 177).

Embora nenhuma dessas propostas tenha obtido a aprovação do Congresso
Nacional, Fernanda Xavier da Silva (2010) aponta que no que diz respeito aos direitos
e garantias individuais, a constituição de 1946 praticamente restabeleceu os mesmos
direitos e os limites de seu usufruto já prescritos na Constituição de 1934 (SILVA,
2010).
No que tange à cultura, importa sublinhar que o período de redemocratização
(1945-1950) trouxe mudanças e novos contornos que foram de encontro à estatização
dos bens culturais que fora feita pelo Estado Novo. Sobre esse tema, Mônica Almeida
Kornis (2017) afirma que, a partir desse período, deu-se início a um processo de
renovação estética que se aprofundaria na década de 1950. Assim, mediante o
entusiasmo da possibilidade de se fazer algo novo, deu-se o impulso a vários
movimentos no campo artístico:
Guardando suas especificidades, e em graus diferenciados, tanto o cinema,
quanto o teatro, a música, a poesia e a arte, movidos pela crença na
construção de uma nova sociedade - fosse ela industrial, fosse ela centrada
na valorização do elemento nacional e popular - abraçavam expressões
artísticas e estéticas inovadoras que vinham sendo praticadas não só em
outras partes do mundo, mas também no próprio país. Essa foi, em linhas
gerais, a marca do processo de renovação estética em curso ao longo da
década de 1950 (KORNIS, 2017, p. 1).

O povo começou a ser reconhecido na cena cultural do país por meio da
aceitação de sua diversidade. Ao lado da produção de bens culturais voltados às
camadas médias dos centros urbanos, o país viu também emergir uma arte oriunda
do povo e a ele dirigida. Por conseguinte, Kornis (2017) aponta que, entre o final da
década de 1940 e por toda a década de 1950, deu-se o ápice dos filmes de chanchada
(comédias musicais produzidas pela Atlântida, empresa cinematográfica criada na
década de 1940). O mesmo sucesso se deu no rádio, através do auge da música
popular. Os sambas carnavalescos que foram alvo de censura do DIP no período
varguista passaram a ser apresentados nos programas de auditório e músicas de
compositores como Noel Rosa, Lamartine Babo, Dorival Caymmi e Pixinguinha
ganharam repercussão nacional. A imprensa, por sua vez, passou por uma renovação
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de sua linguagem e se distanciou das matérias nacionalizantes, bem como o teatro
que se libertou do papel propagandístico do governo anterior.
Nesse contexto histórico, o TEN saiu em defesa do reconhecimento e da
valorização de uma identidade afro-brasileira e, assim, segundo Elisa Nascimento,
esse movimento negro se diferenciou da FNB, uma vez que
A Frente Negra Brasileira era um lugar de convivência, de construção de
instituição alternativa, fundaram a escola e tiveram outras iniciativas, mas a
atitude deles era de integração, de trazer o negro para um nível de patamar
de igualdade dentro dos níveis de valor da própria sociedade como ela era.
Não havia uma proposta nem de se pensar ou criticar os valores culturais
dessa sociedade a qual o negro se integraria e muito menos de busca de uma
identidade própria desse povo que se integra nessa cidade e nessa
sociedade, mas com uma personalidade específica e uma cultura específica.
Isso não fazia parte da FNB, então o Teatro Experimental do Negro vem com
essa proposta. Nós estamos aqui como negros, nós nos afirmamos como
personalidade, como cultura, como legado, como herança e como esteio da
nação enquanto africanos, enquanto negros (Elisa Nascimento, entrevista à
autora em maio de 2020).

Com esse diferencial, o TEN agregou ao teatro negro outras iniciativas
culturais, sociais e políticos. Segundo Abdias Nascimento (2016), esses projetos
objetivavam:
Resgatar os valores da cultura africana, marginalizados por preconceito à
mera condição folclórica, pitoresca ou insignificante; através de uma
pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura, tentar educar a classe
dominante “branca”, recuperando-a da perversão etnocentrista de se
autoconsiderar superiormente européia cristã, branca, latina e ocidental;
erradicar dos palcos brasileiros o ator branco maquilado de preto, norma
tradicional quando a personagem negra exigia qualidade dramática do
intérprete; tornar impossível o costume de usar o ator negro em papéis
grotescos ou estereotipados [...], e desmascarar como inautência e
absolutamente inútil a pseudocientífica literatura que a pretexto de estudo
sério focalizava o negro, salvo raríssimas exceções, como um exercício
esteticista e diversionista... (NASCIMENTO, 2016, p. 161-162).

É possível perceber nessas considerações de Abdias Nascimento a existência
de uma interdependência entre o trabalho de dramaturgia do TEN e o conjunto de
iniciativas

sociopolíticas e pedagógicas que

os líderes desse movimento

empreenderam.
Vale esclarecer que as realizações teatrais do TEN extrapolam o escopo deste
estudo. Não obstante, uma breve abordagem acerca de seu trabalho cênico se faz
necessária para contextualizar a inserção e o ativismo das mulheres negras na
formação e na atuação do teatro negro, bem como na liderança junto aos projetos de
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caráter sociopolíticos que foram cunhados, a partir da criação do TEN. Dessa forma,
indo de encontro ao caráter preconceituoso apontado por Nelson Rodrigues em
relação às produções teatrais brasileiras, o TEN investiu na criação de peças que
poderiam revelar ao público a capacidade dos negros no campo teatral. Para tanto,
os enredos escolhidos deveriam abordar temáticas que valorizassem a história dos
afrodescendentes no Brasil. A esse respeito, Leda Maria Martins (1995) afirma que,
A ideia de um Teatro negro, alicerçado na experiência histórica positiva do
afrodescendente, a denúncia do racismo, a ênfase na reconfiguração de
temas, fábulas e personagens; a pesquisa de recursos e processos teatrais
advindos do acervo de referências civilizatórias, históricas e estéticas das
culturas africanas e afro-brasileiras e, ainda, o ideal de construção de uma
dramaturgia alternativa e de um corpo de atores que pudessem representar
a sua própria história, matizam os ideais do TEN (MARTINS, 2006, p. 209).

Em torno desses princípios, segundo Abdias Nascimento (2016), o grupo
fundador do TEN (dentre os quais estava Maria de Lurdes Valle Nascimento) buscou
adesão aos projetos do teatro negro junto a modestos funcionários públicos,
desempregados, trabalhadores autônomos, empregadas domésticas, moradores de
favelas, frequentadores de casas de candomblé e umbanda (NASCIMENTO, 2016, p.
162). De acordo com Elisa Nascimento (2003), em meio à diversidade daqueles que
atenderam a esse chamado, estavam as empregadas domésticas Arinda Serafim45,
Ruth de Souza, Marina Gonçalves46 e Elza de Souza,47 cujo engajamento se tornou
tamanho

45

que

estas

foram

também

consideradas

cofundadoras

do

TEN.

Arinda Serafim era empregada doméstica quando ingressou no Teatro Experimental do Negro (TEN).
Atuou como atriz e teve papel de liderança na organização das mulheres negras e nas muitas iniciativas
desse movimento em prol dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Publicou no periódico
Vanguarda Socialista (1945 - 1948) um texto com o título “Problemas das Empregadas Domésticas”.
Em suas palavras: “creio na educação como base da evolução dum povo. A empregada, integrante
deste povo, precisa aprender a valorizar-se a si mesma!” (Vanguarda Socialista, 28/06/1946, p. 06).
Mais tarde, Arinda Serafim trabalhou como atriz em filmes do diretor Nélson Pereira dos Santos.
Infelizmente, existem poucos registros documentais e iconográficos a respeito dessa atriz e militante.
Disponível
em:
https://ipeafro.org.br/mulheres-negras-no-teatro-experimental-donegro/?fbclid=IwAR3gSpjh5bTeZ87xcS6HBC6BPMZC_zaMq29JJX0eCSq6rNNeW0ehPVNcTnk.
Acesso em: 31 jan. 2021.
46 Marina Gonçalves foi atriz e é considerada também uma das cofundadoras do TEN. De acordo com
Maybell Sulamita de Oliveira (2018), “ela encontrou o TEN por meio de Arinda Serafim e foi roupeira
no Teatro Glauce Rocha). Essa informação é encontrada em apenas uma única referência feita por
Abdias Nascimento, em uma entrevista para o escritor Sebastião Uchoa” (SULAMITA, 2018, p. 38) Não
consegui encontrar mais informações acerca de sua biografia, infelizmente (o que permite reiterar a
questão do apagamento das mulheres negras, envolvidas no TEN).
47 A respeito de Elza de Souza não consegui encontrar quaisquer informações sobre profissão, filiação,
relação com outros integrantes do TEN ou citações que a ela se referissem. Portanto, apenas a
informação de sua ligação com o TEN como atriz e militante foi confirmada.
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Posteriormente a elas se somaram Léa Garcia, llena Teixeira48, Mercedes Batista49 e
muitas outras que se tornaram atrizes negras formadas a partir do TEN. A atuação
dessas atrizes negras pode ser observada por meio da figura 17 que se segue, na
qual Léa Garcia e Arinda Serafim representam os papéis de Aila e Selene,
respectivamente, na peça O filho pródigo, encenada pelo TEN no ano de 1947.
FIGURA 17: Léa Garcia e Arinda Serafim no elenco de O filho pródigo, 1947

FONTE: NASCIMENTO (2004, p. 216).

Em relação às peças produzidas pelo TEN, realizei um levantamento a partir
dos estudos de Christian Fernando dos Santos Moura, Reynúncio Napoleão Lima
(2009) e Daniela Roberta Antônio Rosa (2007). Nesse levantamento, verifiquei um
total de vinte e uma produções realizadas no período compreendido entre os anos de
1944 a 1961. Desse cômputo, Abdias Nascimento foi autor dos textos de duas peças,
Rapsódia Negra (1952) e Sortilégio Mistério da Cor (1957). Algumas peças foram

48

Sobre Ilena Teixeira a situação de apagamento também pôde ser verificada, uma vez que que só
obtive a confirmação de sua participação como atriz em peças do TEN como Todos os filhos de Deus
têm asas e O moleque Sonhador.
49
Mercedes Ignácia da Silva Krieger (1921-2014) foi coreógrafa, bailarina, divulgadora da dança afrobrasileira e carnavalesca. Figura-chave no âmbito da dança por fomentar o processo de inserção étnica
e cultural em curso no Brasil. Nasceu em uma família que vivia do trabalho da mãe, a costureira Maria
Ignácia da Silva. Apesar de seu talento como dançarina, foi escalada poucas vezes para atuar nas
apresentações do Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi também atriz do TEN e
campeã do concurso de beleza negra, promovido por esse movimento em 1948. Disponível em:
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa106837/mercedes-baptista. Acesso em: 31 jan. 2020.
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especialmente escritas para o TEN por autores como Lúcio Cardoso (O filho pródigo,
1948, 1953 e 1955) e Joaquim Ribeiro (Aruanda, 1948 e 1950). As demais foram
adaptações de obras de escritores e/ou dramaturgos nacionais e internacionais, como
Jorge Amado (Terras do Sem Fim, 1947), Castro Alves (Recital Castro Alves, 1947),
William Shakespeare (Otelo, 1947), Martins Pena (A família e a festa na roça,1948),
José Morais Pinho (Filhos de Santo, 1949), Vinícius de Moraes (Orfeu da Conceição,
1956), Nelson Rodrigues (Perdoa-me por me traíres, 1957), Romeu Cruzoé (Castigo
de Oxalá, 1961) e Eugene O’ Neil (O Imperador Jones, 1945, 1946 e 1953; Todos os
filhos de Deus têm asas e O moleque sonhador, ambas em 1946). É preciso destacar
que ao corpo cênico do TEN se somaram atores brancos que aderiram ao teatro negro
na representação de enredos que focalizavam temas voltados à valorização da
história e da cultura afro-brasileiras. O que pode ser visto por meio da Figura 18 na
qual atores encenam a peça Sortilégio Mistério Negro (escrita por Abdias Nascimento)
no Teatro Municipal de São Paulo, em 1957. O enredo conta a história de amor entre
um negro e duas mulheres, uma negra e a outra branca, e traz elementos como
aparições e personagens que simbolizam o inconsciente coletivo. Como pano de
fundo, a peça aborda a tomada de consciência do protagonista acerca de sua própria
alienação no mundo dos brancos.
FIGURA 18: Fotografia do espetáculo Sortilégio Mistério Negro, 1957

FONTE: Viana (2014, p. 12).

Foi realizado também um levantamento nominal acerca da participação de
mulheres brancas e negras em cada um dos espetáculos que foram encenados pelo
TEN, o que pode ser verificado na Tabela 2 (anexo 2). Por meio desse levantamento,
foi possível constatar que do total de 46 atrizes que atuaram nas peças do TEN, onze
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comprovadamente eram negras sendo que, dentre elas, Ruth de Souza e Léa Garcia
tiveram um quantitativo maior de atuação. É preciso ressaltar que não encontrei
quaisquer informações a respeito de 21 atrizes que foram relacionadas na mesma
tabela. Isto permite supor que as mesmas não tenham seguido na carreira artística
e/ou reiterar que elas façam parte do processo de apagamento das mulheres negras
do TEN. Em relação às atrizes brancas cotejadas na mesma tabela, elas somam um
total de catorze e vale destacar, dentre elas, os nomes de Bibi Ferreira50, Cacilda
Beker51, Maria Della Costa52, Dulcina de Moraes53 e Olga Navarro54. (atrizes já
reconhecidas naquele período). Essa participação de atrizes brancas no elenco das
peças aponta para a questão de que Abdias Nascimento estrategicamente buscava
também alianças com artistas brancos a fim de garantir afirmação e reconhecimento

50

Abigail Izquierdo Ferreira (1922-2019), conhecida como Bibi Ferreira foi uma grande atriz, diretora e
cantora brasileira, estrela de peças teatrais e de musicais de destaque no teatro brasileiro. Filha do ator
Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aída Izquierdo. Em 1942, Bibi Ferreira monta sua companhia
e circula pelo Brasil. Pioneira, foi uma das primeiras mulheres a dirigir peças de teatro no Brasil. Em
sua companhia passaram nomes como Cacilda Becker, Maria Della Costa, Henriette Morineau, Sérgio
Cardoso e Nydia Licia. Disponível em: https://www.ebiografia.com/bibi_ferreira. Acesso em: 02 fev.
2021.
51
Cacilda Becker Yáconis (1921-1969). Atriz. protagonista de vários espetáculos do Teatro Brasileiro
de Comédia e fundadora da companhia que leva o seu nome, Cacilda Becker interpretou personagens
antagônicos, como o moleque de Pega Fogo, a velha de Jornada de um Longo Dia para Dentro da
Noite, a devassa de Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?, a rainha de Maria Stuart, o clown de
Esperando Godot. Indo da farsa à tragédia, do clássico ao moderno, é considerada, por alguns teóricos,
a maior atriz do teatro brasileiro. Além disso, é preciso destacar que os efeitos da ditadura militar (a
partir de 1964) sobre a atividade teatral fizeram surgir uma Cacilda Becker militante das causas de sua
classe Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349429/cacilda-becker . Acesso em:
03 fev. 2021.
52
Gentile Maria Marchioro Della Costa (1926-2015) era filha de imigrantes italianos. Foi descoberta na
rua pelo jornalista Justino Martins e foi parar na capa da Revista Globo. Orientada pelo produtor e
primeiro marido Fernando de Barros foi morar no Rio de Janeiro e estreou como show-girl no Cassino
Copacabana. Em seguida, tornou-se modelo da tradicional Casa Canadá, onde conquistou o título de
“Primeira Manequim do País”. Em 1944, estreou no teatro em A Moreninha, de Joaquim Manuel de
Macedo, a convite de Bibi Ferreira. Daí em diante seguiu carreira no teatro, na televisão e no cinema.
É considerada como uma das grandes damas da história do teatro brasileiro. Disponível em:
http://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/atores-do-brasil/biografia-de-maria-dellacosta/. Acesso em: 03 fev. 2021.
53
Dulcina Mynssen de Moraes (1908-1996) foi uma atriz de teatro brasileira, criadora da Fundação
Brasileira de Teatro (FBT) depois transformada na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília.
Além do teatro atuou também no cinema e na televisão, além de ter sido diretora e produtora. É
considerada
uma
das
grandes
damas
do
teatro
nacional.
Disponível
em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dulcina_de_Moraes. Acesso em: 03 fev. 2021.
54 Maria Olga Narduzzo (conhecida como Olga Navarro) nasceu em Veneza, na Itália, em 1905 e
faleceu no Rio de Janeiro em 1993. Ainda criança emigrou para o Brasil, onde teve uma grande
trajetória artística, trabalhando na Rádio Mayrink Veiga do Rio de Janeiro. Foi atriz de rádio, televisão
e teatro e atuou em várias companhias, entre elas a Os Comediantes. Participou do movimento
renovador do teatro brasileiro nos anos 1940. Além de atriz foi também cantora, dançarina, diretora de
teleteatros na TV Paulista. Intérprete de primeiro escalão, Olga Navarro é comparada a Dulcina de
Moraes. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349498/olga-navarro. Acesso em:
04 fev. 2021..
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aos projetos culturais do TEN. No entanto, no limite das fontes consultadas acerca da
biografia dessas atrizes brancas não encontrei menção sobre atuações em peças do
TEN. Seria possível pensar que a aliança de Abdias Nascimento com as mesmas teria
sido importante apenas para ele? Ou, por outro lado, que o suposto apagamento
nesse sentido teria como pano de fundo um racismo por parte dos biógrafos
(brancos?) dessas atrizes?
Ademais, um outro ponto que também merece ser ressaltado é que o TEN
encenou e reencenou três peças de Eugene O’Neil55 (cujos textos foram cedidos por
ele mesmo a Abdias Nascimento, após solicitação deste). Uma delas foi a peça de
estreia do TEN, O Imperador Jones56, dirigida por Abdias Nascimento no ano de 1947
e totalmente interpretada por atores negros. De acordo com Rosa (2016), a estreia foi
realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na mesma noite em que a elite
carioca queria fazer um baile para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial. Cabe
destacar a perspicácia de Abdias Nascimento ao estrear O Imperador Jones
exatamente em uma data que ficaria marcada para sempre na história. De acordo com
Rosa (2006), valendo-se de seus muitos contatos com intelectuais no Rio de Janeiro,
Abdias Nascimento conseguiu participar de uma reunião de Getúlio Vargas com
alguns profissionais do teatro carioca e, naquela ocasião, conseguiu permissão para
a estreia do TEN no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (ROSA, 2006, p. 48). Sob
protestos da elite que não pôde fazer o referido baile, pois, o então Presidente Getúlio

55

Segundo Adriano de Paula Rabelo (2010), Eugene Gladstone O'Neill (1888 - 1953) é considerado o
maior dramaturgo dos Estados Unidos e uma das maiores expressões do teatro do século XX. Durante
toda a sua trajetória, teve um propósito claro de recriar a tragédia conforme os parâmetros de sua
época. Autor de mais de sessenta peças completas ou parcialmente escritas, O'Neill foi o primeiro autor
a apresentar, no palco americano, personagens complexos e autênticos representantes dos mais
diversos estratos sociais empregando sua linguagem típica, vivenciando ilusões e perseguindo sonhos
irrealizáveis. Temas até então considerados tabus como suicídio, relações entre negros e brancos,
adultério, acusação do materialismo da sociedade americana, perda da fé religiosa, loucura e
consequências da repressão sexual de natureza puritana passaram a ser discutidos em cena. Sua
dramaturgia influenciou reconhecidamente o dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, além de
Imperador Jones ter sido o ponto de partida do Teatro Experimental do Negro. Acerca de sua vida e
análise
de
sua
obra
cf.
RABELO,
2010,
p.
227-244.
Disponível
em:
https://www.scielo.br/pdf/ea/v24n70/a14v2470.pdf. Acesso em: 08 ago. 2020.
56 O Imperador Jones conta a história do personagem Brutus Jones, um servente negro de trens nos
Estados Unidos que assassina um amigo numa discussão de jogo. É preso e ao cumprir a sentença
mata um dos guardas, conseguindo fugir da prisão para uma ilha das Antilhas. Ali, com muita argúcia,
consegue tornar-se imperador dos indígenas selvagens. Finalmente, os indígenas estando fartos da
tirania de seu “imperador” se rebelam e Jones foge para o mato. Durante sua fuga, ele revive com
horror todo o seu passado. Aparecem-lhe em fantasmagorias, primeiro os quadros de sua vida e depois,
solenes e trágicas, todas as dores passadas nas experiências dos povos africanos nas Américas.
Disponível em: https://ipeafro.org.br/acervo-digital/documentos/ten-atuacao-teatral/o-imperador-jones1/. Acesso em: 12 ago. 2020.
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Vargas autorizou que o TEN pudesse ocupar o espaço naquela noite. A esse respeito,
Éle Semog e Abdias Nascimento (2006) asseveram que ao TEN coube o pioneirismo
de levar atores negros como protagonistas da cena em um local que era considerado
por eles como a “cidadela do racismo, onde o negro não entrava nem como artista,
nem como plateia, nem como faxineiro” (SEMOG; NASCIMENTO, 2006, p.133). A
figura 19 apresenta Marina Gonçalves e Ruth de Souza, cofundadoras do TEN,
ensaiando o papel da personagem “velha nativa” em O Imperador Jones, de Eugene
O’Neill.
FIGURA 19: Ruth de Souza, Abdias Nascimento (ao centro) e Marina Gonçalves
no ensaio de O Imperador Jones, de Eugene O’Neill, 1945

FONTE:
http://seguindopassoshistoria.blogspot.com/2013/11/teatroexperimental-do-negro-trajetoria.html. Acesso em 30 jan. 2021.

Em concomitância à criação do teatro negro, o TEN encampou muitas outras
iniciativas e, tendo em vista os objetivos da presente pesquisa, investiguei aquelas em
que a participação das mulheres negras se deu de forma mais atuante e organizada.
Dessa maneira, foram priorizados o projeto de educação popular desenvolvido pelo
TEN (1944-1950), os Concursos de Beleza Rainha das Mulatas (1947 e 1948) e
Boneca de Pixe (1948 e 1950), bem como a Associação das Empregadas Domésticas
(1950) e o Conselho Nacional das Mulheres Negras (1950) que iniciativas realizadas
sob a liderança de Maria de Lurdes Valle Nascimento:
Em relação à primeira dessas realizações elencadas, Ceva (2016) destaca que
os líderes desse movimento afirmavam existir discriminação racial na educação
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escolar brasileira e defendiam a necessidade de se criar estratégias para combatê-la.
Nesse sentido, Abdias Nascimento afirmou que,
Sem atingir o sistema educativo, que é por onde começa o racismo, nosso
objetivo não seria alcançado. O sistema educativo é o maior engendrador do
racismo e um beneficiário do racismo, porque os educadores são brancos
imbuídos de uma ideologia racista. A primeira coisa que o TEN tentava
impingir era a consciência da educação. O racismo precisa ser combatido
através da educação, na educação é que se propaga o racismo. (Abdias
Nascimento, em entrevista a Antônia Lana de Alencastre Ceva em 2006).

A respeito dessa importância atribuída pelas lideranças negras à educação (a
exemplo da FNB na década de 1930 e do TEN nos anos de 1940), Luiz Antônio
Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2007) afirmam que a
educação formal dos negros foi pauta presente na agenda de todos os movimentos
negros no Brasil, desde o período que antecedeu a abolição (GONÇALVES; SILVA,
2007, p. 190). Conquanto, Gonçalves (2000) aponta que esses movimentos atribuíam
à educação diferentes concepções:
Ora vista como estratégia capaz de equiparar os negros aos brancos, dandolhes oportunidades iguais no mercado de trabalho; ora como veículo de
ascensão social e por conseguinte de integração; ora como instrumento de
conscientização por meio da qual os negros aprenderiam a história de seus
ancestrais, os valores e a cultura de seu povo, podendo a partir deles
reivindicar direitos sociais e políticos, direito à diferença e respeito humano
(GONÇALVES, 2000, p. 337).

No caso específico do TEN, é possível perceber que seus líderes defendiam a
educação como um instrumento a partir do qual os negros teriam acesso à herança
histórico-cultural dos povos africanos e reivindicariam, a partir disto, seus direitos
sociais, civis e políticos. Nesse sentido, Gonçalves e Silva (2007) também destacam
que no projeto educacional do TEN houve um entrelaçamento entre educação e
cultura:
Entendem seus idealizadores que a escolarização, pura e simples, não
bastaria para criar aquilo que Guerreiro Ramos 57 chamou de “estímulos
57

Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982) foi um sociólogo e político brasileiro. Figura de grande relevo
da ciência social no Brasil, estudou a questão racial, e suas ideias influenciaram intelectuais e
pensadores de todo o mundo na sociologia e na política. Foi parceiro de Abdias Nascimento na criação
do Teatro Experimental do Negro, bem como redigiu várias matérias para o Jornal Quilombo. No TEN
ocupou um lugar de extrema relevância e prestígio, integrando a organização de eventos intelectuais e
dirigindo o Instituto Nacional do Negro em 1949 (órgão responsável por realizar seminários de
grupoterapia e psicodrama que visavam desenvolver uma terapia para a consciência do negro)
(NASCIMENTO, 2004, p. 223).
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mentais apropriados à vida civil”. Segundo ele, os negros desenvolveram um
profundo sentimento de inferioridade cujas raízes estão na cultura brasileira.
Para libertá-los desse sentimento não basta simplesmente escolarizá-los;
seria preciso produzir uma radical revisão dos mapas culturais, que as elites
e, por consequência, os currículos escolares, elaboraram sobre o povo
brasileiro. Aliás este foi o tema do I Congresso do Negro Brasileiro
(GONÇALVES; SILVA, 2007, p. 209).

Para tanto, o TEN se valeu do teatro como estratégia para a criação de um
projeto de educação popular e, segundo Elisa Nascimento (2014), o espaço do
restaurante da União Nacional dos Estudantes (UNE), cedido para os ensaios do TEN,
passou a ser palco para uma ampla atividade educativa que atraiu cerca de seiscentas
pessoas. Nesse universo, havia pessoas negras e brancas, homens e mulheres de
procedência humilde e moradores de subúrbios e favelas cariocas. Acerca dos
aspectos relativos à configuração e ao desenvolvimento do projeto de educação
popular do TEN, o Professor Ironides Rodrigues58 (1998) fez o seguinte relato:
A pedido de Abdias, ministrei por anos a fio, um extenso curso de
alfabetização em que, além dos rudimentos de português, história, aritmética,
educação moral e cívica, ensinei também noções de história e Evolução do
Teatro Universal, tudo entremeado com lições sobre folclore afro-brasileiro e
as façanhas e lendas dos maiores vultos de nossa raça [...]. Como
aprendizado das matérias mais prementes, para um alfabetizado, havia a
leitura, os ensaios e os debates de peças como O Imperador Jones, de
Eugene O’Neill, História de Carlitos, de Henrique Pongetti, História de
Perlimplín, de Garcia Lorca, Todos os filhos de Deus têm asas [...] todas as
peças de forte conteúdo racial e humano, de Eugene O’Neill (RODRIGUES,
1998, p. 210-211).

Em relação aos professores que ministravam as aulas e à existência de
arquivos específicos referentes aos frequentadores desses cursos e aos materiais
didáticos utilizados pelos professores, Elisa Nascimento informou que
[...] não tem muito registro disso não. Tem uma foto, que é clássica, do
Ironides dando aula, temos a publicação no Jornal Quilombo sobre as
58

Ironides Rodrigues (1923-1987) foi escritor, crítico, teatrólogo, ativista negro e um dos colaboradores
do Teatro Experimental do Negro desde sua fundação. Ministrou aulas de alfabetização e de cultura
geral nos cursos de preparação de elenco do TEN. Contribuiu ainda para diversas atividades da
companhia, apresentando palestras, elaborando textos e fazendo traduções para o Jornal Quilombo.
Foi Secretário Geral da Convenção Nacional do Negro Brasileiro. No I Congresso do Negro Brasileiro,
realizado no Rio de Janeiro em 1950, ele apresentou a tese “Estética e Negritude” que provocou
calorosas discussões. Como jornalista, Ironides Rodrigues tornou-se especialista em crítica
cinematográfica e publicava seus trabalhos em diversos jornais como o Correio da Manhã e Vanguarda.
Dotado de uma cultura vasta, lecionou Latim, Francês, Português e Literatura. Deixou duas séries de
cadernos intitulados Estética da Negritude e Diários de um Negro Atuante: Cadernos de Bento Ribeiro,
além de outros textos disponibilizados no site do IPEAFRO. Disponível em:
https://ipeafro.org.br/personalidades/ironides-rodrigues/ Acesso em: 01/ maio 2020.
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sessões de grupoterapia que o Guerreiro Ramos chamava de sociodrama.
Enfim, os registros são as matérias que existem lá no Jornal Quilombo. Mas
o que eram os cursos de alfabetização? Isso foi na época da sede da UNE e
o Abdias dava aula. O Aguinaldo era uma pessoa muito letrada, muito, muito,
de grande saber, de grande conhecimento. [...] Ele e o Abdias davam as aulas
de cultura geral. O Guerreiro Ramos chegou mais tarde, lá pra 48 [...] e só
entrou no Teatro Experimental do Negro [...] porque o Guerreiro era um
intelectual que certamente por sua condição racial tinha dificuldade em se
afirmar na academia e foi preterido em situações que indicam uma certa
manipulação [...] ele ficou fascinado pela questão racial ao conhecer o
trabalho do Teatro Experimental do Negro [...] Portanto, o curso de
alfabetização era basicamente o Ironides e o Aguinaldo59 e o Abdias
ministrava o curso de cultura geral (Elisa Nascimento, em entrevista à autora
em maio de 2019).

A partir dessas informações, é possível perceber que os temas e métodos de
ensino utilizados nos cursos tinham uma relação direta com a formação acadêmica e
as ações de militância de alguns intelectuais cofundadores do TEN. Esses intelectuais
atuavam como professores voluntários no projeto de educação popular, sendo
necessário salientar que não encontrei registros que mencionem a atuação de
mulheres como “docentes” nos cursos oferecidos. Ademais, conforme informado por
Elisa Nascimento, os registros documentais sobre esses cursos são escassos, o que
me impediu de obter dados mais específicos dos estudantes em geral (como o
quantitativo, idade, ofícios ou profissões, dentre outros) e das mulheres
frequentadoras desses cursos, em específico.
Não obstante, é preciso retomar então a discussão que foi iniciada no primeiro
capítulo desta dissertação acerca do ingresso precoce das mulheres negras no mundo
do trabalho e estabelecer uma relação com o tipo de formação escolar comumente a
elas destinada, no período investigado. Nesse sentido, Gonçalves e Silva (2007)
apontam que
As mulheres eram encaminhadas a orfanatos, onde recebiam preparo para
trabalhar como empregada doméstica ou como costureira. Famílias
59

Aguinaldo Camargo foi um dos fundadores e mais destacados integrantes do Teatro Experimental
do Negro, onde atuou como talentoso ator e diretor de peças consagradas, como Todos os filhos de
Deus têm asas, de Eugene O’Neill. Sua atuação, no entanto, não se restringia aos palcos, pois
trabalhou intensamente pelos direitos e conscientização da população negra. Assim, esteve à frente de
projetos do TEN no campo social e político, ajudou a organizar o Congresso Afro-Capineiro (Campinas,
1938) e a criar o Comitê Democrático Afro-Brasileiro (Rio de Janeiro em 1945. Além disso, participou
da organização da Convenção Política do Negro Brasileiro (São Paulo, 1945) e escreveu artigos no
jornal da União dos Homens de Cor. Em 1946, Aguinaldo Camargo presidiu a Convenção do Negro
Brasileiro no Rio de Janeiro, cujo Manifesto à Nação apresentava propostas de políticas de igualdade
racial. Disponível em: https://ipeafro.org.br/personalidades/aguinaldo-camargo/. Acesso em: 03 jun.
2020.
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abastadas as adotavam, quando adolescentes, como filhas de criação, o que
de fato significava empregadas domésticas não remuneradas (GONÇALVES;
SILVA, 2007, p. 181).

Condizente a essa realidade, a “formação” que comumente lhes era destinada
se restringia ao ensino de habilidades necessárias ao desempenho dessas
ocupações. De acordo com os mesmos autores, esse “currículo” também contribuiu
para uma estigmatização das mulheres negras no mercado de trabalho e para a
consequente situação de exploração de sua mão de obra, o que corrobora as
discussões feitas anteriormente neste estudo, a partir da autora Tânia Pereira de
Freitas (2017).
Em decorrência disso, faz-se necessário enfatizar que as mulheres negras que
aderiram ao projeto pedagógico do TEN receberam um tipo de formação contraposta:
valendo-se do teatro como base educativa, os cursos oferecidos tinham no “currículo”
uma fundamentação teórica e prática: a cultura afro-brasileira. Outro aspecto a ser
observado é que as aulas e atividades afins oferecidas contemplavam indistintamente
homens e mulheres que conviviam, portanto, em espaços comuns de aprendizagem.
O que pode ser verificado a partir da figura 20 na qual é possível visualizar uma sala
de aula dos integrantes do TEN:
Figura 20: O Professor Ironides Rodrigues lecionando aulas de alfabetização e
de cultura geral para integrantes do TEN na sede da UNE, em 1944

Fonte: NASCIMENTO (2014, p. 155)
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Ao observar essa fotografia, vale a pena destacar o quão interessante é a
disposição dos alunos na sala de aula. Não estão enfileirados, mas sim agrupados de
forma propícia à interação e à aprendizagem construída na troca e no diálogo,
revelando que a concepção de ensino-aprendizagem do TEN era avançada para
aquele período.
Em 1950, após seis anos de existência, as atividades do projeto de educação
popular do TEN tiveram fim em razão (principalmente) da falta de um espaço físico
próprio que permitisse sua continuidade. De acordo com Elisa Nascimento (2003), o
TEN nunca conseguiu estabelecer-se em uma sede própria “e dependeu de
empréstimos de espaços físicos por parte de artistas e colaboradores que sempre os
retomava, por uma ou outra razão (NASCIMENTO, 2003, p. 309). Assim, esse
obstáculo comprometeu a continuidade de projetos que agregavam muitas pessoas,
a exemplo dos cursos de alfabetização e cultura geral aqui tratados.
No final da década de 1940, além do teatro negro e dos cursos de alfabetização
e cultura, o TEN realizou outro empreendimento: os concursos de beleza de mulheres
negras. Segundo Elisa Nascimento (2003), esses concursos visavam valorizar as
mulheres afrodescendentes e, ao mesmo tempo, iam de encontro aos critérios dos
concursos de beleza da época como o Miss Brasil, que só admitia a inscrição de
candidatas brancas (NASCIMENTO, 2003). O referido concurso de beleza branca
teve seu auge nas décadas de 1950 a 1980 e sobre ele José Ricardo Ferraz (2015)
analisa que:
O concurso “Miss Brasil” foi o dispositivo pelo qual se criou e se modelou, não
apenas um novo sujeito, a Miss, mas, também outras categorias como a
beleza, a pureza e a feminilidade, já que a eleita representava ao mesmo
tempo a beleza física agregada aos valores sociais mais importantes do
período (a virgindade, a simpatia, e acima de tudo confirmar os valores que
se esperavam de uma moça de reputação e de boa família) (FERRAZ, 2015,
p. 79).

Além desses atributos, o autor também chama atenção para a construção de
um ideal de perfeição de beleza feminina que passou a ser exigido das candidatas,
ao longo das edições do concurso. Ele alerta para um processo de matematização da
beleza das mulheres, feito a partir do estabelecimento de um rigor de medidas que
deveriam ter os corpos das misses. Ferraz (2015, p. 83) exemplifica esse processo
por meio das considerações feitas na Revista O Cruzeiro (1961), pelo jornalista
Ubiratan de Lemos:
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Olhos castanhos, 1m70 de altura, 58 quilos, 98 cm de busto, 58 de cintura,
98 de quadris, 56 de coxa, 22 de tornozelo e 19 anos de idadeComo era
lembrado em diversas matérias sobre os concursos, há detalhes de medidas,
proporções, maneiras de ficar em pé, sentada, modos de andar, relação entre
os ombros bonitos e todo o resto que suporta esses ombros” a serem
considerados e, por isso, quatro polegadas a mais no quadril ou alguns
centímetros a menos no busto adiavam o sonho da jovem candidata a miss
ou o impedia para sempre (LEMOS, 1961, p. 4).

Dessa maneira, é fácil perceber que as mulheres negras não foram
reconhecidas dentro desse “ideal” branco matematizado. À vista disso, Elisa
Nascimento (2003) afirma terem sido criados os concursos de beleza 60 do TEN que,
segunda ela:
Visavam ‘valorizar a mulher de cor’, enaltecendo o seu padrão de beleza
próprio. Esses eventos sublinhavam o caráter racista pelos quais os
concursos de beleza só admitiam inscrever candidatas brancas e lhe davam
uma resposta concreta [...] O TEN procurava ensejar espaços de conquista
de autoestima às mulheres afrodescendentes inferiorizadas por esse padrão
exclusivista e eurocentrista de beleza (NASCIMENTO, 2003, p. 296).

De acordo com Rosa (2007), o primeiro concurso realizado foi o Rainha das
Mulatas, em 1947. As participantes eram mulheres que tinham os traços negros
menos pronunciados, como tez mais clara, por exemplo. Um ano depois, em 1948, a
autora pontua que o TEN lançou outro concurso de beleza, dessa vez com o título de
Boneca de Pixe. As candidatas, nesse caso, distinguiam-se das participantes do
Rainha das Mulatas em relação ao seu biotipo: tez mais escura e traços negros mais
pronunciados. A demarcação dessas diferenças fenotípicas entre as candidatas de
cada concurso permite pensar, dentre outras hipóteses, que as lideranças do TEN
buscassem valorizar a existência de uma diversidade estética entre as mulheres
negras. Daí buscarem estabelecer um contraponto aos demais concursos de beleza
marcados por uma homogeneização de padrões estéticos femininos (a exemplo do
Miss Brasil).
Importa destacar ainda que embora os atributos físicos específicos fossem
utilizados como critérios, os organizadores dos concursos de beleza negra
estabeleceram, em 1950, outros aspectos a observar:

A divulgação, cobertura e repercussão dos concursos promovidos pelo TEN foram feitas
principalmente pelo Jornal Quilombo e os artigos referentes aos mesmos serão discutidos
posteriormente.
60
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[...] foram apresentadas as candidatas ao título de Boneca de Pixe de 1950,
lindas jovens e dignas representantes da beleza negra de nossa terra. O
certame, tendo a finalidade de promover a valorização social da mulher de
côr (sic), não poderia se ater apenas à beleza física das candidatas, tendo
sido exigido também qualidades morais, predicados de inteligência, requisitos
de graça e elegância (QUILOMBO, n. 7-8, 1950, p.5).

Dessa forma, os concursos valorizavam a inteligência, as qualidades morais
(talvez entendidas por eles como o não envolvimento com prostituição, bebidas
alcóolicas, brigas e situações afins) e outros atributos relacionados a aspectos que
extrapolavam a simples beleza física das candidatas. Esses requisitos talvez tivessem
o objetivo de destacar as mulheres negras aos olhos dos jurados e do público
envolvido ao buscarem conciliar a beleza física com os “preceitos morais” vigentes
naquele período...
As quatro edições dos concursos de beleza negra aconteceram no período de
1948 a 1950 e tiveram em comum tanto os objetivos definidos pelos seus
idealizadores quanto as polêmicas suscitadas. Nesse sentido, Leda Maria Martins
(1995) avalia que os títulos dos concursos de beleza negra “reproduzem a
discriminação utilizada socialmente, na medida em que os termos ‘mulata’ e ‘pixe’
manifestam gradações de cor e fenótipo” (MARTINS, 1995, p. 79). Outros estudiosos
também fizeram críticas ao Rainha da Mulata e Boneca de Pixe, sinalizando haver
uma contradição entre as intenções traçadas pelo TEN para esses certames e os
estereótipos, ligados às mulheres negras, que esses concursos poderiam reforçar. De
qualquer forma, os Concursos de Beleza do TEN tiveram curta duração e foram
suspensos em 1950, devido à dificuldade quanto a espaço físico para sua realização,
bem como pelas polêmicas suscitadas.
No período de efervescência do TEN, a atuação das mulheres negras também
foi marcada pela participação em atividades sociopolíticas como a I Convenção
Nacional do Negro (1946) e o Congresso Nacional de Mulheres (1949), bem como
pela criação das organizações Associação das Empregadas Domésticas e Conselho
Nacional das Mulheres Negras, ambas no ano de 1950. O surgimento dessas
corporações no interior do TEN está relacionado à luta encampada pelo movimento
junto à causa das empregadas domésticas, sob a liderança de Maria de Lurdes Valle
Nascimento e de outras militantes. Dessa forma, as porta-vozes do TEN que
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participaram da Convenção Nacional do Negro61 já tinham encaminhado um
memorial62 à Assembleia Nacional Constituinte de 1946. Neste documento, elas
expuseram a situação de falta de regulamentação da profissão e fizeram
reivindicações importantes como o direito ao registro profissional, a inclusão nas leis
trabalhistas e a permissão para sindicalizar-se. Elisa Nascimento (2003) ressalta o
seguinte trecho desse memorial:
Veja a que ponto nosso trabalho é considerado: temos de apresentar não
uma Carteira do Ministério do Trabalho, mas uma carteira da polícia como
prova de que não somos ladras [...] Só os preconceitos mais atrasados é que
podem opor-se à existência das Leis do Trabalho às empregadas domésticas.
Exigimos o direito de sindicalização, que significará para nós o primeiro
degrau no progresso social, pois nos dará todas as vantagens da Legislação
do Trabalho. Para mostrar ainda mais o absurdo da proibição de
sindicalizarmo-nos, basta dizer que nós, cozinheiras, arrumadeiras,
lavadeiras, copeiras, amas-secas, governantas etc., trabalharmos em hotéis,
pensões e similares, podemos possuir a carteira profissional e pertencer ao
Sindicato do Comércio Hoteleiro, Pensões e similares, mas se exercermos as
mesmas profissões em casa de famílias, não temos esse direito
(NASCIMENTO, 2003, p. 305-306).

O conteúdo observado revela a resistência do poder público quanto à garantia
de direitos às empregadas domésticas (em sua maioria de cor negra) e, ao mesmo
tempo, justifica a prioridade dada pelas lideranças femininas do TEN junto a essa
causa. Nesse sentido, o Congresso Nacional de Mulheres (1949), bem como a
Associação das Empregadas Domésticas e o Conselho Nacional das Mulheres
Negras (1950) prosseguiram em defesa da pauta dessa categoria. Em 1950, durante
o I Congresso do Negro Brasileiro, Guiomar Ferreira de Mattos apresentou aos
presentes a tese “Regulamentação da profissão doméstica”, composta basicamente
pelas mesmas reivindicações do Manifesto que fora enviado à Assembleia
Constituinte, em 1946. De acordo com Rosa (2007), a exposição dessa tese pela
congressista suscitou tantos comentários a favor quanto questionamentos acerca da
pertinência de sua pauta nos debates do Congresso. Isto permite apontar para uma
tentativa de silenciamento das mulheres negras feita por parte dos militantes negros
participantes. Vale mencionar que na ocasião Guiomar Ferreira de Mattos argumentou
que a maior parte das empregadas domésticas era constituída por pessoas de cor e
deu prosseguimento com sua exposição. Além da advogada, outras mulheres negras
61

Após a realização da Convenção Nacional do Negro, em 1946, o TEN encaminhou aos membros da
Assembleia Nacional Constituinte as reivindicações das empregadas domésticas, juntamente com o
Manifesto da Convenção Nacional do Negro (NASCIMENTO, 2003, p. 303).
62 O Memorial foi publicado no Jornal A Manhã, Rio de Janeiro, 20 jan. 1946.
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estiveram presentes no I Congresso do Negro Brasileiro como a empregada
doméstica Elza de Souza, Maria de Lurdes Valle Nascimento e outras lideranças
femininas do TEN (ROSA, 2007, p. 85-86).
Dentre as organizações femininas mencionadas nesse estudo, cabe pontuar
que o Conselho Nacional das Mulheres Negras tinha pretensões que abarcavam
outros segmentos para além das empregadas domésticas. De acordo com Elisa
Nascimento (2003), a organização foi concebida como sendo um setor do TEN
especializado em assuntos voltados aos interesses e necessidades das mulheres e
das crianças. Em decorrência disso, os objetivos dessa organização contemplavam a
oferta de serviços sociais como obtenção de certidões de nascimento e de carteira de
trabalho, por exemplo. Segundo a autora, outras iniciativas de cunho socioeducativo
também foram elencadas pelo grupo de mulheres negras lideradas por Maria de
Lurdes Valle Nascimento, de forma que as metas do Conselho Nacional das Mulheres
Negras
também incluíam cursos de alfabetização e de educação primária para
crianças e adultos [...], projetos de teatro infantil e teatro de bonecos, curso
de orientação às mães, assistência jurídica, orientação sociológica, cursos
profissionalizantes (corte e costura, bordados, tricô, datilografia), de
educação física e de natação (NASCIMENTO, 2003, p. 309).

No entanto, a falta de espaço físico próprio e de recursos financeiros para
locação (e outras despesas) impediram a realização de muitos dos projetos previstos.
Ainda assim alguns puderam ser efetivados, a exemplo da criação do Curso de Ballet
Infantil, da prestação de apoio jurídico em relação a questões de ordem trabalhista
das empregadas domésticas, bem como da participação das mulheres e crianças
negras nos cursos de alfabetização e de cultura geral.
De acordo com Petrônio Domingues (2007), o período compreendido entre a
fundação em 1944 até o ano de 1950 foi o mais produtivo do TEN. Todavia, a partir
da década de 1950 o grupo teve dificuldades para encenar as peças com regularidade
e para levar adiante os projetos político-pedagógicos. Mais tarde, em meados da
década de 1960, o Golpe Militar de 1964 contribuiu para que o movimento definhasse.
Em relação aos impactos sofridos pelos movimentos negros em face do referido
Golpe, Domingues (2007) avalia que
O golpe militar de 1964 representou uma derrota, ainda que temporária, para
a luta política dos negros. Ele desarticulou uma coalizão de forças que
palmilhava no enfrentamento do “preconceito de cor” no país. Como
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consequência, o Movimento Negro organizado entrou em refluxo. Seus
militantes eram estigmatizados e acusados pelos militares de criar um
problema que supostamente não existia, o racismo no Brasil. De acordo com
Gonzalez, a repressão ‘desmobilizou as lideranças negras, lançando-as
numa espécie de semiclandestinidade’. A discussão pública da questão racial
foi praticamente banida (DOMINGUES, 2007, p. 111).

Contudo, entre meados da década de 1950 e o Golpe Militar de 1964, o TEN
realizou o polêmico concurso de artes plásticas intitulado Cristo Negro. Sua
culminância se deu durante a realização do I Congresso Eucarístico Mundial, em
1955, no Rio de Janeiro. A intenção do movimento era confrontar o padrão estético
eurocêntrico predominante nas linguagens artísticas e, para tanto, a proposta foi que
artistas plásticos fizessem uma releitura das convencionais representações de Jesus
Cristo. De acordo com Elisa Nascimento (2019), o concurso teve apoio da Revista
Forma e de Dom Helder Câmara63, bem como de Dinah Silveira de Queirós64 e de
Quirino Campofiorito65, dentre outros intelectuais e artistas. A proposta gerou
protestos por parte de vários segmentos da sociedade e de representantes da
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Dom Hélder Câmara (1909-1999) foi um religioso, bispo católico e arcebispo emérito de Olinda e
Recife. Ficou conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos humanos. Além das atividades
pastorais de sua Arquidiocese, atuou em movimentos estudantis, operários e em ligas comunitárias
contra a fome e a miséria. Teve significativa participação contra o autoritarismo praticado pelos militares
durante a ditadura militar. Dom Hélder denunciou a prática de tortura e a situação dos presos políticos
no Brasil. Em 1972, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Criou também organizações pastorais em
prol da valorização dos pobres. Publicou 23 livros, sendo 19 deles traduzidos para 16 idiomas e recebeu
um total de 716 títulos de homenagens e condecorações, no Brasil e no exterior. Disponível em:
https://www.ebiografia.com/dom_helder_camara/. Acesso em: 10 ago. 2020.
64 Dinah Silveira de Queiroz (1911- 1982) foi romancista e iniciou sua carreira como escritora na revista
Fon-Fon, em 1924. Seus primeiros contos foram editados nos anos de 1937 e 1938 com os títulos
“Pecado” e “A Sereia Verde”, respectivamente. Em 1939 publicou seu primeiro romance, Floradas na
Serra. De 1949 a 1979, seguiu carreira como escritora no Brasil e em Madri (para onde foi nomeada
como adido cultural), em Moscou (em compahia do segundo marido, diplomata) e em Roma. De volta
ao Brasil em 1980, assumiu a cadeira número 7 na Academia Brasileira de Letras. Disponível em:
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa485480/dinah-silveira-de-queiroz. Acesso em: 11 ago.
2020.
65 Quirino Campofiorito (1902-1993) foi pintor, desenhista, gravador, crítico e historiador da arte,
ilustrador, caricaturista e professor. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em
1929 ganhou um prêmio de viagem à Europa, onde permaneceu de 1930 a 1934 estudando em
importantes escolas de artes em Paris e Roma. Retornando ao Brasil, entre 1935 e 1937, organizou a
criação e foi diretor da Escola de Belas Artes de Araraquara, SP. Publicou e dirigiu o jornal Belas Artes
e lecionou desenho artístico e arte decorativa na Escola Nacional de Belas Artes, da qual se tornou
vice-diretor. Em 1940, integrou a comissão organizadora da divisão moderna do Salão Nacional de
Belas Artes. Entre 1961 e 1963 integrou a Comissão Nacional de Belas Artes. Em 1981, ganhou o título
de Professor Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autor, entre outros, do livro “História
da Pintura Brasileira no Século XIX”, publicado pelas Edições Pinakotheke, 1983, pelo qual recebeu o
prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/acamara/visiteacamara/cultura-na-camara/museu/acervo/obras-de-arte/quirino-campofiorito-1/quirinocampofiorito. Acesso em: 9 ago. 2020.
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imprensa da época, a exemplo do Jornal do Brasil, que publicou a seguinte matéria
assinada por Alice Linhares Uraguay, em 1955:
Está prestes a ser aberta ao público uma exposição de pintura que reúne em
si a blasfêmia e o sacrilégio, aliados ao mau gosto. É a do Cristo Negro. [...]
Essa exposição que se anuncia deveria ser proibida como altamente
subversiva. Tal acontecimento realizado às vésperas do Congresso
Eucarístico, foi preparado adrede para servir de pedra de escândalo e motivo
de repulsa. O nosso descontrole moral, a nossa grande falta de respeito e de
bom gosto, o nosso triste estado d’alma, não podem ser dados em espetáculo
aos que nos visitam. Damos aqui o brado de alarma. As autoridades
eclesiásticas devem, quanto antes, tomar providências para impedir a
realização desse atentado feito à Religião e às Artes (JORNAL DO BRASIL,
26 jun. 1955).

A resposta a essas críticas foi dada por Abdias Nascimento através de uma
nota que foi publicada no jornal Tribuna da Imprensa, em 1955. Nessa nota, ele
defende que o TEN ao promover a exaltação dos valores e da beleza negra não é
agressivo e nem separatista. Ao contrário disso “oferece o que de mais universal, de
mais ecumênico, e, pois, de mais excelso e católico existe na sua substância negra
como é exemplo, feliz e atual, o concurso do Cristo de Côr (TRIBUNA DA IMPRENSA,
1955, p. 5).
Polêmicas à parte, Elisa Nascimento (2003) afirma que o Cristo de Côr” foi um
sucesso: O TEN recebeu em torno de 106 obras de artistas negros e brancos, entre
pinturas, esculturas, desenhos e outras linguagens artísticas. A tela da pintora
modernista Djanira da Motta e Silva66 com o título Cristo na Coluna conquistou o
primeiro lugar. A releitura feita pela artista apresentou a imagem de Jesus como um
homem negro escravizado, sendo açoitado no Pelourinho de Salvador (Figura 21).
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Djanira da Motta e Silva (1914-1979) foi uma importante pintora do modernismo brasileiro, além de
ter realizado trabalhos com xilogravura, gravura em metal, ilustração e desenhos para tapeçaria e
azulejaria. Em suas obras, as temáticas giram em torno de uma religiosidade composta por elementos
que fazem menção ao catolicismo e também a religiões de matrizes africanas. Esses elementos
coexistem com uma diversidade de cenas e paisagens que remetem à realidade cultural e social do
Brasil como festas folclóricas e o cotidiano de tecelões, colhedores de café, batedores de arroz e
vaqueiros, dentre outras. Disponível em https://www.guiadasartes.com.br/djanira-da-motta-esilva/obras-principais e em https://arteref.com/artista-da-semana/djanira-da-motta-e-silva-e-a-sua-artesocial/ Acessos em: 14/04/2020.
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FIGURA 21: Tela vencedora do Concurso Cristo Negro, intitulada
Cristo na Coluna, da pintora Djanira da Motta e Silva, 1955

FONTE:https://www.atelier.guide/home/djanira-a-memria-de-seu
povo-abre-2019-no-masp. Acesso em: 29 jan. 2021.

Como pode ser observado na tela, Djanira da Motta e Silva pintou Jesus como
um homem negro escravizado amarrado no Pelourinho de Salvador e sendo açoitado
por um homem negro, sob o olhar de outro homem que, pelas vestes, parece ser um
policial ou algo afim. Em volta, a vida segue normalmente, o que permite supor que a
artista tenha intencionado expressar a naturalização pelos transeuntes quanto ao
sofrimento do homem açoitado. Destarte, a obra Cristo na Coluna apresenta
personagens em uma ambientação que remonta ao período de escravização dos
negros no Brasil.
De acordo com Elisa Nascimento67 (2019), o Concurso Cristo Negro mereceu
comentários da imprensa também depois de sua realização e, neste sentido, a autora
destaca a análise feita por Clemente de Magalhães Bastos (1955), do jornal Diário de
Notícias:
Colocaram Cristo nos dias atuais, crucificado ou flagelado em bairros pobres,
entre mulheres do povo, famintas e sofredoras. Essa concepção realista
mereceu a aprovação da maioria do júri e foi realmente a nota mais autêntica
da exposição. O Cristo negro seria, pois, um homem contemporâneo,
explorado e sofredor (BASTOS, 1955, p. 5).

67

Cf. NASCIMENTO, 2019.
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Cabe ainda destacar que no ano de 1968, período de encerramento das
atividades do TEN, o movimento conseguiu fundar o Museu de Artes Negras – MAN.
A exposição de fundação do MAN foi realizada no Museu da Imagem e do Som do
Rio de Janeiro. A esse respeito, Elisa Nascimento afirmou em entrevista concedida à
autora que a questão das artes visuais surgiu organicamente do trabalho teatral do
TEN. Por isso, desde 1944 o Movimento já contava com a contribuição de artistas
plásticos para a composição de cenários e figurinos para as peças. Dentre eles, foram
por ela mencionados alguns nomes como Aldemir Martins, Augusto Rodrigues, Iberê
Camargo, Anísio Medeiros, Enrico Bianco e outros68. Durante a entrevista, Elisa
Nascimento salientou que o MAN foi criado tendo como objetivo divulgar os artistas
negros como artistas e não artesãos de forma a romper com rótulos folcloristas e
primitivistas, comumente atribuídos pela crítica.. Com esse propósito, o projeto do
MAN foi desenvolvido por 18 anos até ser realizada a referida Exposição que marcou
sua fundação no ano de 1968. Cumpre mencionar que durante as atividades
panafricanistas exercidas por Abdias Nascimento no autoexílio, além de produzir seus
próprios quadros ele continuou dialogando com artistas plásticos e recebendo obras
como doações. Esse acervo e outras obras de arte (provenientes de iniciativas
posteriores de Abdias Nascimento e do IPEAFRO) encontram-se abrigados na sede
desse Instituto, no Rio de Janeiro, sob a curadoria de Elisa Nascimento.
Importa sublinhar que todo esse acervo corresponde a escolhas feitas
principalmente por Abdias Nascimento sobre as artes negras (produzidas em
determinado contexto histórico) que deveriam ficar conhecidas e registradas para a
posteridade. Nesse sentido, é possível afirmar que o referido acervo foi também
monumentalizado.
Do conjunto de ações empreendidas pelo TEN no período de 1944 a 1968, o
Museu de Artes Negras foi o último projeto realizado. De acordo com Petrônio
Domingues (2011), a desconfiança por parte da ditadura militar acerca dos
movimentos negros foi um dos determinantes para o encerramento das atividades,
em 1968. A este, somaram-se outros fatores, como:
A precariedade financeira, os problemas internos do próprio TEN, a ausência
de apoio institucional, o personalismo e o autoritarismo de sua maior
liderança, a falta de respaldo político e cultural quer da comunidade negra
68

Nesta ocasião, conheci grande parte do acervo de obras artísticas do MAN e dentre elas estavam as
produções dos artistas citados por Elisa Nascimento na entrevista a mim concedida, em maio de 2019..
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quer da sociedade mais abrangente — incluindo, evidentemente, a da classe
artística (DOMINGUES, 2011, p. 54).

Vale realçar que durante todo o período de sua existência, o Teatro
Experimental do Negro levou à cena o combate ao racismo e a afirmação de uma
identidade negra brasileira. A valorização dos artistas negros nos palcos e das
temáticas afro-brasileiras nos enredos protagonizaram a ocupação de um outro lugar
para os afrodescendentes na dramaturgia do país. Além disso, foram revelados
grandes talentos, como as atrizes negras Léa Garcia e Ruth de Souza. Valendo-se do
teatro negro como ferramenta pedagógica e sociopolítica, os demais projetos
realizados pelo TEN contribuíram sobremaneira para mobilizar homens e mulheres
negras em torno de seus próprios talentos, conquistas, necessidades, reivindicações
e capacidade de organização e resistência.
Para dar visibilidade, pois, a todos esses empreendimentos do TEN foi criado
no ano de 1948 o Jornal Quilombo: vida, problemas e aspirações do negro. Esse
impresso integra a Imprensa Negra: nome dado a um tipo de imprensa composta por
jornais que foram produzidos por militantes negros, a partir do século XIX, como uma
estratégia de luta e resistência contra o descaso e o silenciamento impostos à sua
população. Antes no entanto de nos encontrarmos em mais uma encruzilhada na qual
vamos nos ater a esse tipo de imprensa, vale um poema singelo...

Imprensa Negra

Palavra qualquer nasce sem cor
mas quando a mão que escreve é negra
palavra ganha tinta
reverbera tons
movimenta, grita, resiste
vira força-motriz.
(A autora)
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2.2- A Imprensa Negra Brasileira no século XX
O autorretrato do negro por ele mesmo (Roger Bastide, 1972, p. 55).

A despeito do histórico de exclusão e abandono a que a população negra foi
submetida nas primeiras décadas após a abolição do trabalho escravo no Brasil, é
possível destacar a importância que tiveram os movimentos negros criados nos
centros urbanos do país, na medida em que se constituíram em polos agregadores de
ações de resistência e de fortalecimento dessa população. Assim, as associações
recreativas e político-culturais afro-brasileiras das primeiras décadas do século XX
(dentre as quais se encontra o TEN) foram importantes movimentos criados em defesa
de pautas consideradas pertinentes pelas lideranças negras, naquele período.
Importa ao escopo desta pesquisa focalizar que uma das estratégias utilizadas
para a defesa dessas pautas foi a imprensa negra69, constituída por jornais escritos
por negros e que veiculavam assuntos de interesse da população negra para um
público prioritariamente negro.
Segundo Roger Bastide (1982), a imprensa negra é o autorretrato do negro por
ele mesmo! Por sua vez, Valmir Teixeira de Araújo (2018) considera os jornais negros
como sendo “veículos de comunicação especializados na temática racial, na luta
contra o racismo e comprometidos com a construção de narrativas negras sobre os
diversos assuntos: economia, política, esportes, cultura, dentre outros” (ARAÚJO,
2018, p. 213). A importância da imprensa negra também foi destacada por Nilma Lino
Gomes (2012) ao asseverar que esse tipo de imprensa
[...] rompeu com o imaginário racista do final do século XIX e início do século
XX que, pautado no ideário do racismo científico, atribuía à população negra
o lugar de inferioridade intelectual. Os jornais tinham um papel educativo,
informavam e politizavam a população negra sobre os seus próprios destinos
rumo à construção de sua integração na sociedade da época (GOMES, 2010,
p. 736).

Tendo em vista essas considerações, cabe apresentar uma visão geral das
produções que foram realizadas nas primeiras décadas do século XX. Para tanto,
mobilizei a proposta de periodização de Miriam Nicolau Ferrara (1986) acerca da
imprensa negra paulista , bem como as contribuições de Elisa Larkin Nascimento
69

A historiadora e jornalista Ana Flavia Magalhães Pinto fez um importante estudo a respeito da
imprensa negra que foi produzida pelos movimentos negros, durante o século XIX. Cf. PINTO, 2010..
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(2003). Assim, a partir de pesquisas em fontes primárias e de entrevistas com
articulistas da imprensa negra paulista, Ferrara (1986) agrupou os jornais negros em
três períodos: o primeiro compreendido entre os anos de 1915 a 1923, o segundo de
1924 a 1937 e, o terceiro, no interim de 1945 a 1960. Para estabelecer a referida
periodização, a autora utilizou como critérios o contexto histórico em que os jornais
foram produzidos, as características formais apresentadas e a intensidade do teor
reivindicatório trazido por eles, em cada fase70. A partir, pois, dos estudos de Ferrara
(1986) e de Nascimento (2003), organizei o Quadro 4 que apresenta uma visão geral
acerca da principal produção de imprensa negra realizada até a década de 1960.

Quadro 4: Periodização dos jornais de imprensa negra de 1900 a 1960
Períodos

1ª
(De 1915 a
1923)

2º
(De 1924 a
1937)

Jornais/ Cidades
Campinas:
A União (1918),
A Protectora (1919)
Getulino (1923)
Pelotas:
União (1918),
São Paulo:
O Menelick (1915),
A Rua (1916),
O Xauter (1916),
O Alfinete (1918),
Princesa do Oeste
(1918)
O Bandeirante (1919),
A Liberdade (1919),
A Sentinela (1920),
O Kosmos (1922)
O Clarim (1923)
Bagé:
A Revolta (1925)
Blumenau:
Alvorada (1936)
Campinas:
Escravos (1935)
Piracicaba:
O Patrocínio (1924)

Conexões
-Divulgação de pautas e atividades
promovidas pelas associações negras:
como eventos sociais e iniciativas
voltadas à educação (abertura de
bibliotecas, realização de conferências,
peças teatrais, cursos, concertos
musicais e outros).
-Publicação de anúncios, versos e
mexericos, através dos quais era
exercido um certo controle sobre o
grupo, via ditame de regras de conduta.
-Censura no trato de assuntos como
alcoolismo, desordem, violência e,
especificamente quanto às mulheres
negras, prostituição e até vestuário.
-Periódicos que atuavam primeiramente
como órgãos de educação da população
negra com viés moralizante e, em
segundo lugar, de protesto.
-Pautas voltadas com assertividade para
os protestos e reivindicações da
população negra em relação a vários
âmbitos da vida pública, como lazer,
profissão, educação e política.

Lívia Maria Tiede (2010) pondera quanto à intensidade do cunho reivindicatório que foi atribuído por
Ferrara (1986) aos jornais em cada fase, sob argumento de que muitos articulistas e militantes que
tiveram participação ativa nos primeiros jornais negros “continuaram suas atividades no que a autora
classificou como segundo período, e mantiveram seus modelos de combate ao racismo e de
preocupação com o desenvolvimento da população negra (TIEDE, 2005, p. 24). Disponível em:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279798. Acesso em: 04 ago. 2020.
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Porto Alegre:
O Exemplo (1892 e
1930)
Rio Grande:
A Hora (1917-1934)
Santana do Livramento
A Navalha (1931)
São Paulo:
O Clarim da Alvorada
(1924), O Elite (1924),
O Kosmos (1924),
Auriverde (1928),
O Patrocínio (1928),
Progresso (1928),
Chibata (1932),
Promissão (1932),
Evolução (1933),
Cultura, Social e
Esportiva (1934)
A Voz da Raça (1933),
Tribuna Negra (1935)
Uberlândia:
Raça (1935)

3º

Curitiba:

-Período marcado pelo auge das
políticas de branqueamento71 com base
em teorias científicas que afirmavam a
inferioridade inata dos negros. Em
defesa, esses periódicos afirmavam as
qualidades e realizações dos heróis
negros do passado.
- Apelo para a formação de consciência
social de união e de autodefesa.
-Entendimento dos militantes sobre onde
estariam as duas frentes de luta dos
negros,
no
pósAbolição:
primeiramente, no campo da educação
e, em seguida, no campo dos direitos de
cidadania.
-Publicizavam estratégias engendradas
pelas organizações negras para garantir
a oferta de educação escolar para sua
população (abertura de escolas para
crianças e de cursos de alfabetização e
formação para jovens e adultos, dentre
outras).
-Criação e importante atuação da Frente
Negra Brasileira, com destaque para a
participação das mulheres negras em
projetos voltados para a educação e
sociabilidade dos negros.
-Fechamento dos jornais e dos partidos
políticos pelo Estado Novo (1937-1945).
-Resistência da população negra,
durante o período ditatorial, através de
sua
organização
persistente
em
entidades sociais, clubes dançantes,
irmandades religiosas e, sobretudo, nas
comunidades-terreiro72.
-Jornais criados após o fim da ditadura
do Estado Novo (1937-1945).

Petrônio Domingues (2002), aponta que o branqueamento se constituiu em uma das modalidades
do racismo à brasileira, efetivado nas primeiras décadas do século XX. O autor adverte se tratar de
categoria analítica que vem sendo usada com mais de um sentido, “ora é visto como a interiorização
dos modelos culturais brancos pelo segmento negro, implicando a perda do seu ethos de matriz
africana, ora é definido pelos autores como o processo de ‘clareamento’ da população brasileira,
registrado pelos censos oficiais e previsões estatísticas do final do século XIX e início do XX”
(DOMINGUES, 2002, 565, 566). A partir dessa premissa, o autor apresenta importante análise acerca
do discurso ideológico que permeia a teoria do embranquecimento no Brasil, bem como das estratégias
empregadas pelos segmentos dominantes na busca pelo branqueamento “concreto” da cor da pele da
população. Cf. DOMINGUES, 2002.
72 A respeito da importância das comunidades-terreiro, Elisa Larkin Nascimento (2003) atribui-lhes um
papel de esteio da resistência afro-brasileira e aponta que essas associações religiosas negras eram
“clandestinas e violentamente reprimidas pela polícia, pela sociedade e pela religião oficial”
(NASCIMENTO, 2003, p. 245).
71
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(De 1945 a
1963)

União (1947)
Pelotas:
A Alvorada (1907-1965)
São Paulo:
Alvorada (1945),
Senzala (1946),
União (1948),
Mundo Novo (1950),
Redenção (1950),
A Voz da Negritude
(1953),
O Novo Horizonte
(1954),
Notícias de Ébano
(1957),
O Mutirão (1958),
Hífen (1960),
Níger (1960),
Nosso Jornal (1961),
Correio d’Ébano (1963)
Rio de Janeiro:
Quilombo (1948),
Redenção (1950),

-Início
de
um
processo
de
redemocratização com a rearticulação
das pautas negras, debatidas em
exaustão durante a realização da
Convenção Nacional do Negro (1945).
-Interesse de participação na vida
política do Brasil, tendo em vista a
eleição
da
Assembleia
Nacional
Constituinte (1945) e a promulgação da
Constituição de 1946.
-Atuação das mulheres negras nos
movimentos negros.
-Compreensão de que ao poder público
caberia a obrigatoriedade da oferta de
escolarização para os negros (e não às
organizações negras e às famílias).
-Ativismo das mulheres negras.
-Evolução das organizações e da
imprensa desse período rumo a uma
consciência internacional sobre a causa
dos negros, visibilizada a partir do
intercâmbio de matérias entre os
articulistas nacionais e de outros países.
-Consolidação
do
discurso
da
democracia racial no Brasil, estimulada
pela derrota dos regimes nazifascistas
na Europa, na Segunda Guerra Mundial.
-Criação
e
atuação
do
Teatro
Experimental do Negro, em 1944, no Rio
de Janeiro e da Associação do Negro
Brasileiro- ABN, em 1945, São Paulo,
dentre outros movimentos negros

FONTE: Organização feita pela autora a partir de Ferrara (1986, p. 200-205) e Nascimento (2003,
p. 221-250).

A partir das informações contidas no Quadro 4 é possível perceber que foram
produzidos 48 jornais de imprensa negra, entre os anos de 1915 e 1963. Deste total,
vale ressaltar que 33 foram publicados na cidade de São Paulo, o que corresponde a
69% de toda a produção do referido período. Isto permite pensar que a opção de se
valer desse tipo de impresso como estratégia para divulgar pautas antirracistas tenha
sido feita, em larga escala, pelos movimentos negros (majoritariamente concentrados
naquela capital). Além disso, os jornais negros cotejados no mesmo Quadro revelam
duas características que lhes eram comuns: a curta duração e a irregularidade das
publicações. Essas características podem ser atribuídas principalmente à condição
econômica da maioria dos articulistas, tendo em vista serem eles os maiores
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responsáveis pelo trabalho artesanal de edição e de distribuição dos impressos.
Conforme afirma Ana Flávia Magalhães Pinto (2010), sem interesse em lucros, a
imprensa negra era um compromisso político e não uma fonte de renda para a
sobrevivência desses militantes Em razão disso, quando os articulistas tinham
condições financeiras, havia jornal. Em caso contrário, ou não se produzia o impresso
ou se reduzia a quantidade e o tamanho das páginas (PINTO, 2010). Acerca das
condições de circulação dos impressos negros, a autora também observa que
foi na articulação com seus leitores por meio da convivência social que essa
imprensa possibilitou o debate sobre assuntos pertinentes à comunidade
negra. Afinal, os jornais dos homens de cor, além dos mexericos e da
descrição de atividades sociais, também expuseram ideias mais abrangentes
sobre moral, costumes, política, educação, religião, trabalho, etc. (TIEDE,
2005, p. 39).

Ao observar o Quadro 4 ainda é possível verificar que algumas temáticas
perpassaram todas as três fases da periodização proposta por Ferrara (1915 a
1923; 1924 a 1937; 1945 a 1963), a saber: a educação dos negros, a luta pelo
reconhecimento de direitos civis e políticos, os movimentos negros e suas
estratégias de resistência e de afirmação identitária.
Em se tratando da participação das mulheres negras nesse tipo de imprensa,
Petrônio Domingues (2007) assevera que “uma característica da imprensa negra
foi o predomínio absoluto dos homens” (DOMINGUES, 2007, p. 349). A assertiva
de Domingues pode ser referendada pelo levantamento feito por Regina Pahim
Pinto (1993) acerca dos jornais produzidos entre os anos de 1907 a 1937. Nesse
período, ela verificou que dos 244 colaboradores desses impressos apenas 15
eram mulheres (o que representa 6,14%). Além de serem minoria, a autora destaca
que “elas também não ocupavam lugares de liderança ou chefia” (PINTO, 1993, p.
64).
Considerando esta realidade nos jornais negros, cabe situar que o Jornal
Quilombo: vida, problemas e aspirações do negro foi produzido uma década após
o recorte cronológico da pesquisa de Pinto (1993) e se destaca como um dos mais
importantes jornais produzidos por um movimento negro, no terceiro período da
imprensa negra brasileira (1945-1963). Por conseguinte, esse impresso será
tomado a partir daqui como principal fonte da presente pesquisa e outrossim como
objeto de estudo. Outra encruzilhada e a partir dela, mais outras...
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2.3- JORNAL QUILOMBO: VIDA, PROBLEMAS E ASPIRAÇÕES DO NEGRO
(1948-1950)

Novamente, muitas possibilidades emergem e muitos são os caminhos
possíveis para uma leitura investigativa do Jornal Quilombo... Dentre eles, a análise
feita neste trabalho teve por intenção dar pistas ao leitor de forma a permitir-lhe uma
compreensão geral a respeito das principais propostas defendidas por esse periódico
e de como elas foram construídas a partir de sua materialidade. Por isso, foi realizado
um estudo detalhado acerca de seus aspectos editoriais e tipográficos, enfocando sua
importância para a construção de sentidos nas colunas e artigos que compõem o
impresso. O que poderá ser lido a partir de mais esse ponto de encontro.

2.3.1- Aspectos editoriais e tipográficos
Os jornais de imprensa negra da primeira metade do século XX possuíam em
comum várias características em relação à sua materialidade e discutirei nessa seção
algumas especificidades do Jornal Quilombo que o tornaram peculiar, naquele
período.
Tendo em vista a importância de se nominar para conferir uma identidade
àquilo que é criado, nosso ponto de partida serão alguns aspectos referentes ao título
do impresso em estudo (que pode ser verificado na figura 22).

Figura 22: Cabeçalho da primeira página do Jornal Quilombo: vida, problemas
e aspirações do negro (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 1)

FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar (2011, p. 19).

A observação do título do Jornal (Figura 22) permite perceber que os editores
do periódico Quilombo se valeram de um procedimento comum à imprensa negra do
período: a definição de um nome e de um slogan que tivessem relação com a história
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dos africanos e seus descendentes no Brasil. Dessa maneira, é possível compreender
a escolha do nome “Quilombo” a partir do significado que foi atribuído por Abdias
Nascimento a esta palavra como sendo “a resistência contra a sistemática violação
da dignidade da pessoa humana e a construção da vida em liberdade – expressão
perfeita da busca dos direitos humanos e da cidadania” (NASCIMENTO, 2014, p. 274).
Portanto, a força semântica da palavra “quilombo” somada à sua decorrente
associação ao Quilombo dos Palmares podem justificar a escolha do nome do
periódico, na medida em que imprimem o caráter pretendido pelo TEN de que o jornal
fosse um instrumento de protesto e de defesa dos direitos da população negra,
naquele período.
Dessa forma, o nome do impresso remete a representações acerca da
República de Palmares, que é considerado o maior e o mais longo movimento de
resistência e de organização social dos negros escravizados, no período colonial. Sua
localização compreendia a região da Serra da Barriga na capitania de Pernambuco
(atualmente Alagoas). Cabe ressaltar que A República dos Palmares resistiu e se
manteve atuante pelo período estimado de 1597 a 1695 e, nesse sentido, Flavio dos
Santos Gomes (2011) afirma que
As primeiras notícias de Palmares, a mais importante comunidade de
fugitivos das Américas, são do final do século XVI. Ao longo de quase 150
anos, milhares de africanos e seus descendentes formaram aldeias,
reinventando culturas, economias e identidades. Enfrentaram tropas
coloniais, de portugueses e holandeses, e também expedições organizadas
por senhores de engenho (GOMES, 2011, p. 8-9).

O slogan “vida, problemas e aspirações do negro” por sua vez sinaliza o teor
diversificado das temáticas atinentes ao impresso e, principalmente, faz referência à
assertiva defendida pela liderança do TEN sobre a existência de “problemas” do negro
brasileiro. A esse respeito, cabe acrescentar a afirmação de Antônio Sérgio Alfredo
Guimarães e Márcio Macedo (2008) de que
[...] Abdias e seus companheiros estavam na defensiva, tentando convencer
a opinião pública de que havia realmente um “problema do negro” no Brasil e
de que eles não o estavam criando do nada. Três pontos eram regularmente
citados como compondo o “problema do negro”: alienação econômica e social
dos negros na pós-Abolição; preconceito de cor e inaceitável discriminação
dos negros no comércio, nas Forças Armadas e no Itamaraty; o sentimento
de inferioridade dos próprios negros (GUIMARAES; MACEDO, 2008, p. 172).

121

Dessa forma, Abdias Nascimento e o grupo do TEN defendiam que havia
racismo no Brasil e que esse racismo era o pano de fundo de todos os problemas
sociais, políticos e econômicos vivenciados pela população negra, naquele período.
Nesse sentido, mais tarde, Abdias Nascimento e Elisa Nascimento ratificaram que
prevalecia, naquela época, uma ideia contrária de que
o racismo, não existente no Brasil, era um problema criado por negros
racistas que teimavam em importá-lo dos Estados Unidos, formando “quistos
étnicos” antibrasileiros. O verdadeiro problema do negro seria apenas a
barreira da pobreza” (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2011, p. 5).

Em relação às “aspirações do negro” (parte final do slogan do Jornal Quilombo),
a leitura das matérias publicadas nesse impresso permite perceber que elas se
concentravam em torno de duas direções principais: ocupar lugares de poder a partir
do alcance de uma representatividade política autônoma no sistema eleitoral e
provocar uma inovação cultural que retirasse as culturas negras da restrita
folclorização (a elas atribuída pela crítica branca) e as legitimasse enquanto culturas
afro-brasileiras.
Faz-se necessário mencionar que o corpo editorial do impresso investigado era
formado por alguns dos principais intelectuais negros que fundaram o TEN. Dessa
forma, Guerreiro Ramos, Edison Carneiro73 e Ironides Carvalho foram integrantes de
relevância na concepção, redação e edição do Quilombo. Junto a eles, cabe ratificar
a importância da atuação de Maria de Lurdes Valle Nascimento.
Quanto às especificidades tipográficas do Quilombo, o impresso se destacou
em meio aos seus pares a partir de seu formato em papel-jornal e do primor gráfico
que caracterizaram todas as dez edições. Nesse aspecto, o jornal apresentou um rico
acervo de fotografias em preto e branco que se constituiu em um diferencial em
relação aos seus pares de imprensa negra. A esse respeito, Daiana de Souza Andrade
(2016) atenta que

73

Edison de Souza Carneiro (1912-1972) foi um dos maiores etnólogos brasileiros, comprometido com
os estudos sobre a cultura afro-brasileira. Integrante de relevo nos projetos do Teatro Experimental do
Negro e escritor de matérias para o Jornal Quilombo, também participou da organização e realização
de eventos importantes como a Conferência Nacional do Negro (1949) e a 1ª Convenção Brasileira do
Negro (1950), dentre outros. Além disso, cumpre evidenciar que ele foi vítima de racismo acadêmico
ao ter sua titulação negligenciada (e atestada como “notório saber”) em concurso prestado, em 1950,
para Professor de Antropologia na Faculdade Nacional de Filosofia, Rio de Janeiro (CARVALHO, 2003,
p.167). Em consequência dessa estratégia, ele foi reprovado. O Jornal Quilombo publicou uma matéria
específica sobre esse concurso, com o título “Notório Saber” (QUILOMBO, n.9, 1950, p. 9).
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O Jornal Quilombo em suas 9 edições nunca teve menos de 10 fotografias,
se no início as imagens técnicas apareciam apenas como ilustrações das
notícias, principalmente retratos de quem escrevia ou era noticiado, com o
tempo elas passaram a apresentar aqueles corpos de homens e mulheres
negras de forma artística, distanciados dos lugares de trabalho braçal e
próximos de esferas de poder, de arte, de reconhecimento (ANDRADE, 2016,
p. 98).

A partir dessas informações é possível afirmar que as imagens do periódico em
estudo contribuíram para publicizar as novas representações que os negros deveriam
ocupar na esfera pública, de acordo com seus articulistas. Isto pode ser verificado por
meio da observação da figura 23 onde estão reunidos em plenária três intelectuais:
um Diretor de Companhia de Dança, Abdias Nascimento e a conferencista. Os negros
fotografados se encontram, portanto, protagonizando a pauta do evento e também
fazendo interlocução com o intelectual branco Gilberto Freire.

FIGURA 23: Mesa que presidiu o 1º Congresso do Negro Brasileiro. Da
esquerda para a direita: Renato de Almeida (escritor), John Pratt (Diretor da
Cia de Dança de Katherine Dunhan), Abdias Nascimento, a conferencista,
Guerreiro Ramos e Gilberto Freyre (QUILOMBO, n. 10, 1950, p. 7)

FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar (2011, p. 113).

Em relação ao cabeçalho da figura 23, é preciso destacar a ausência do nome
da mulher que fazia parte da mesa. Ela é referida apenas como a conferencista. É
possível supor que se tratasse de Guiomar Ferreira de Mattos, advogada e militante
do TEN, tendo em vista seu discurso de defesa à pauta das empregadas domésticas
nesse evento. Vale registrar, portanto, o estranhamento em relação à omissão do
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nome da conferencista fotografada. Um possível silenciamento com relação à
participação de mulheres nesse tipo de fórum...
Em relação à periodicidade e número de páginas desse Jornal, é importante
destacar o caráter irregular das publicações, o que pode ser observado no Quadro 5.

Quadro 5: Dados sobre a periodicidade e os preços das dez edições do Jornal
Quilombo
Mês/ ano de

Nº de edição

Nº de páginas

Preços:

Dez.1948

1

08 p.

1,00 cruzeiro

Maio 1949

2

08 p.

Jun.1949

3

12 p.

Jul.1949

4

12 p.

Jan.1950

5

12 p.

Fev. 1950

6

12 p.

7-8

12 p.

Maio 1950

9

12 p.

Jun./jul. 1950

10

12 p.

publicação

Mar./abr.
1950

1,50

3,00

FONTE: Organização feita pela autora a partir de QUILOMBO, edição fac-similar
(2011, p. 4, 19, 22, 29, 42, 54, 78, 65, 90 e 102).

A análise dos dados do Quadro 5 nos possibilita observar que 1950 foi o ano
mais produtivo quanto à quantidade de edições publicadas em comparação aos anos
anteriores (uma edição em 1948, três em 1949 e seis em 1950). Essa irregularidade
também foi verificada em relação ao número de páginas e aos respectivos preços das
edições. Houve, pois, um aumento crescente nos valores das mesmas: as duas
primeiras custavam 1,00 cruzeiro, entre a terceira e a sexta o valor foi para 1,50 e as
três últimas tiveram esse custo dobrado. Esse aumento estava associado à gradativa
ampliação do número de páginas do Jornal, que nas duas primeiras edições possuíam
um total de oito e passaram a contar com 12 páginas nas demais. Para se ter noção
do valor relativo de um número do Jornal Quilombo, o Jornal A Noite74 publicou uma

74

A Noite, 1961, p. 5.
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matéria com o título A dança dos preços: em 1930 ovo era um tostão. Nele, o articulista
discute o aumento abusivo dos preços de gêneros alimentícios básicos, no decorrer
das décadas de 1930 a 1960. Por meio da referida matéria foi possível descobrir que,
em 1950, um quilo de feijão preto custava 2,00 cruzeiros, um litro de leite 3,40, um
quilo de açúcar 4,10, um quilo de arroz 6,40, um quilo de carne de vaca 9,00 e uma
dúzia de ovos 14,40. Em vista disso, verifiquei que a média de preços das seis
primeiras edições correspondia ao custo aproximado de um quilo de feijão (por jornal
avulso). A partir da sétima edição, cada volume passou a custar quase o preço de um
quilo de arroz. No entanto, esses valores se mostraram altos em relação a um jornal
de grande circulação naquele período, tendo em vista que um exemplar do Jornal do
Brasil75 em 1950 custava 0,58 centavos, com exceção aos domingos em que esse
valor subia para 1,03 cruzeiros.
Em relação à tiragem do Jornal Quilombo, o levantamento realizado por Ferrara
(1986, p. 92) verificou que foram compostos e impressos nas Oficinas Gráficas do
Jornal do Brasil aproximadamente 2.000 a 3.000 exemplares por edição. Esses
exemplares eram vendidos ou distribuídos de forma gratuita (principalmente em locais
públicos da Cinelândia, Rio de Janeiro, ponto de atuação dos editores do Quilombo,
segundo Elisa Nascimento. Essa autora relatou que o TEN tinha muitas dificuldades
financeiras para custear as despesas com todos os projetos empreendidos e o Jornal
não fugiu à regra. Para sua manutenção, portanto, ela relata que as lideranças do TEN
se valiam de estratégias variadas:
Houve várias tentativas. Eles vendiam assinaturas que provavelmente
arrecadavam muito pouco, mas havia também um elo político com o
candidato que o Abdias foi candidato junto com ele, uma coisa partidária,
então é pessoa física. Assim, não houve recursos e muita coisa eles mesmos
custeavam. Muitas vezes eles não tinham dinheiro pra (sic) tomar um
cafezinho[...] e as vezes que Abdias tentava conseguir um recurso do
governo, uma vez ou outra ele pode ter tido, mas nunca de uma forma regular
(Elisa Nascimento, entrevista à autora em maio de 2019).

Além do apadrinhamento partidário76 mencionado por Elisa Nascimento e a
busca de Abdias Nascimento por subsídios junto ao poder público, outras estratégias

75

Jornal do Brasil, mar. 1950, p. 1.
Através de pesquisa no Jornal Quilombo, pude constatar no artigo Duas candidaturas que se impõem:
Jael de Oliveira Lima e Abdias Nascimento (n. 10, 1950, p. 5) que o candidato mencionado por Elisa
Nascimento era o engenheiro Jael P. de Oliveira Lima. Ele foi candidato pelo Rio de Janeiro a deputado
estadual juntamente com Abdias Nascimento a vereador, nas eleições de 1950.
76
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foram utilizadas como a busca por contribuições voluntárias e a venda de espaços
para propagandas77 de produtos e de prestação de serviços públicos e privados.
Entretanto, ao que tudo indica os recursos advindos nesse sentido eram insuficientes,
já que os anúncios não eram regulares e robustos o bastante de forma a terem
garantido uma maior longevidade ao Jornal.
A direção do impresso investiu também na venda de exemplares em avulso
(em bancas de jornais e livrarias) e na venda por assinaturas, conforme mencionado
por Elisa Nascimento. Pude verificar nas edições do Quilombo que havia preços
estipulados de assinaturas por periodicidade, com diferenciação para cidades do
Brasil e para outros países, o que revela a intenção de seus editores de que o Jornal
circulasse internacionalmente também.
Não encontrei nos arquivos físicos do IPEAFRO, tão pouco no acervo digital
desse Instituto, quaisquer registros78 acerca de vendas avulsas ou por assinaturas
que me permitissem traçar um perfil de seus leitores e dimensionar, com precisão, a
circulação do periódico em estudo. No entanto, de acordo com Mônica Yumi Jinzenji
(2008) a inserção nos periódicos de cartas que são enviadas por leitores representa
um feedback acerca das matérias abordadas e se constituem em uma etapa do
“circuito do impresso”, contribuindo com o redator com os elementos que indicariam a
recepção de seus escritos. Uma análise dessa interlocução, portanto, permite
perceber em que medida os periódicos eram permeáveis aos interesses e
preferências do público leitor e se constituíam como veículos em construção
(JINZENJI, 2008).
Dessa forma, fiz um levantamento acerca das correspondências que foram
recebidas e publicadas no impresso, bem como de outros aspectos que pudessem
trazer pistas sobre sua circulação e recepção. Pude constatar que até a quinta edição
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No levantamento feito no Jornal Quilombo por ANDRADE (2016) foram encontrados 35 anúncios
publicitários de produtos e prestações de serviços, como: serviços bancários; de lazer, saúde e
assistência social; de advocacia; empresa de engenharia e construção; remédios; consertos de
aparelhos elétricos; lavanderia e tinturaria; bar e restaurante; água sanitária; filtro esterilizante; óleo de
cedro; pasta para alisar o cabelo; loção e brilhantina; loja de departamentos e revistas (ANDRADE,
2016, p. 78-79). Destaco que a presença de anunciantes de grandes empresas e instituições
financeiras como BAYER, SESC do Rio de Janeiro e Caixa Econômica Federal, respectivamente,
podem sinalizar a questão de que o Jornal tenha conseguido alcançar alguma credibilidade junto a
essas instituições e, ao mesmo tempo, que a possível heterogeneidade dos leitores do Quilombo
fossem um chamariz para essas empresas.
78 Durante visita ao IPEAFRO, nos dias 02 e 03 de maio de 2019 procurei, sem êxito, por registros
acerca dos assinantes e leitores do Jornal Quilombo; o único documento disponível era um modelo em
branco de uma Ficha de Adesão para Assinantes.
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havia uma coluna fixa intitulada Cartas, na qual o Diretor do Quilombo tanto publicava
as correspondências recebidas quanto respondia aos remetentes (o que atesta que
Abdias Nascimento era o único interlocutor e destinatário dessas correspondências).
Outro ponto a destacar é que, do total de oito cartas, distribuídas entre as edições de
1948 a 1950, cinco foram enviadas por remetentes das cidades brasileiras de São
Paulo, Cabo Frio (RJ) e Nova Aliança (SP) e as demais por leitores de Nova Iorque
(EUA), Paris (França) e Luanda (Angola). Dentre esses remetentes estavam um
estudante secundarista, dois jornalistas de impressos negros internacionais, um
curador, um advogado/jornalista e três leitores que não tiveram as profissões
identificadas. Esses dados permitem, pois, dimensionar que o Jornal Quilombo
circulou não apenas no Brasil, mas também no exterior. Além disso, o levantamento
atesta a interlocução estabelecida entre o Jornal e outros impressos internacionais
(Jornal The Pittsburgh Courier New York e Revista Presence Africaine), o que ratifica
a tentativa de criação por Abdias Nascimento de uma rede de sociabilidades entre o
TEN e militantes de outras diásporas africanas. Além desse tipo de interlocução, o
Jornal interagia com outros periódicos do período, o que pode ser exemplificado pelo
comentário do leitor Milton Nunes da Silva quanto à publicação de uma matéria
assinada por Abdias Nascimento no Diário do Comércio. Na referida matéria,
Nascimento denuncia um episódio de racismo sofrido por ele e alguns integrantes e
artistas do TEN ao serem impedidos de entrar no Baile dos Artistas, realizado no Hotel
Glória, Rio de Janeiro. O leitor Milton Nunes da Silva se solidarizou com Abdias
Nascimento por meio de carta enviada ao Quilombo, na qual afirmava
Li com indignação a sua carta aberta publicada no “Diário de Notícias” de
domingo, último dia vinte do fluente mês [...] O que se verificou no baile dos
artistas com o irmão atingiu a raça negra, mas esses fatos são quotidianos
(sic). Solidário com o irmão, junto ao seu, o meu protesto contra a hipocrisia.
O episódio do Hotel Glória feriu os negros do Brasil (QUILOMBO, n. 2, 1949,
p. 3).

Outro aspecto a destacar é que o Quilombo era lido não apenas por aqueles
que o adquiriam, mas também por meio de indicação de um leitor para o outro e daí
por diante, conforme o relato feito na carta de Durvalino Alves da Silva:
O número do QUILOMBO que li foi enviado por uma irmã de côr (sic) à minha
filha, a qual estuda na faculdade de Comércio em S. José do Rio Preto,
Estado de São Paulo (QUILOMBO, n. 4, 1949, p. 2).
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Pela leitura de toda a correspondência enviada e respondida por Abdias
Nascimento na coluna Cartas, consolidada na Tabela 3 (anexo 3), seria possível supor
que o público-leitor do Jornal Quilombo tenha se constituído por negros brasileiros e
de outras diásporas africanas, interessados ou engajados com o debate sobre as
relações raciais, naquele período. No entanto, a leitura das dez edições do Jornal me
permitiu ampliar essas características, tendo em vista uma especificidade verificada
no Quilombo e que o diferencia dos demais impressos negros: o Quilombo efetivou
uma interlocução com intelectuais e artistas não apenas negros, mas também brancos
e de outras nacionalidades, além de brasileiros.
Quanto à presença específica de uma intelectualidade branca nas páginas do
impresso, Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e Márcio Macedo (2008) afirmam que o
esforço de Abdias Nascimento para se aproximar de intelectuais brancos remonta aos
anos de 1946-1948, período no qual chegou a entrevistar alguns deles em sua coluna
do Diário Trabalhista79. De acordo com os autores, Abdias Nascimento desejava,
assim, ‘legitimar seu movimento e encontrar aliados no mundo intelectual branco”
(GUIMARÃES e MACEDO, 2008, p. 163). Dentre esses possíveis aliados constavam
nomes como Gilberto Freyre, Nelson Rodrigues, Estanislau Fischlowitz Orígenes
Lessa, Paul Vanorden Shaw, Roger Bastide e Di Cavalcanti, dentre outros.
Completando essa rede de sociabilidades visibilizada pelo Jornal investigado
estavam, ainda, o jornalista norte-americano George Schuyler (já mencionado), bem
como o escritor argentino Efrain Tomás Bó e o diplomata norte-americano Ralph
Bunche. Vale sublinhar que do levantamento feito acerca de matérias assinadas no
Jornal por intelectuais e artistas brancos, a única mulher a ter matéria publicada foi a
escritora Raquel de Queirós.
Mais uma ampliação em relação ao perfil do público leitor do Quilombo se refere
à repercussão de suas matérias junto à imprensa oficial branca do período. Exemplo
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De acordo com Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e Márcio Macedo, o Diário Trabalhista foi um
periódico que circulou no Rio de Janeiro, entre os anos de 1946 a 1961. Abdias Nascimento trabalhou
como repórter e tinha uma coluna de entrevistas nesse impresso, intitulada “Problemas e aspirações
do negro brasileiro”. Nessa coluna, constantemente os entrevistados eram pessoas do circuito
intelectual branco carioca. Os proprietários do Diário Trabalhista, até 1950, foram Eurico de Oliveira,
Antônio Vieira de Melo, José Pedroso Teixeira da Silva e Mauro Renault Leite (genro do então
Presidente Eurico Gaspar Dutra). A despeito de uma orientação política de caráter trabalhista, o Jornal
se voltava mesmo era para a defesa ao governo de Dutra (GUIMARAES e MACEDO, 2008, p. 145). A
proximidade de Abdias Nascimento com os proprietários do Diário Trabalhista justificam a presença de
matérias favoráveis à Dutra em duas edições do Jornal Quilombo: Dutra contra o racismo (QUILOMBO,
n. 6, 1950, p. 6) e autodeclaração do Presidente de que se orgulhava dele mesmo por ter autorizado o
decreto de criação do Serviço Social da Indústria-SESI (QUILOMBO, n. 7/8, 1950, p. 8).
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disto é o editorial da primeira página do Jornal O Globo, de 13 de abril de 1950, que
foi reproduzido (na íntegra) no Jornal Quilombo. No texto, o articulista de O Globo faz
duras críticas à candidatura de negros ao pleito eleitoral de 1950, bem como aos
movimentos negros e seus jornais:
[...] Teatro negro, jornal dos negros, clubes dos negros... [...] Agora já se fala
mesmo em candidatos negros ao pleito de outubro. Pode-se imaginar um
movimento pior e mais danoso ao espírito indiscutível de nossa formação
democrática? Vale a pena combatê-lo, desde logo, sem prejuízo dos direitos
que os homens de cor reclamam e nunca lhe foram recusados. Do contrário,
em vez de preconceitos de brancos teríamos, paradoxalmente, preconceitos
de pretos [...] Os indivíduos passariam a ser isto ou aquilo, a ocupar
determinados cargos, não pelo valor pessoal que os recomendasse, mas por
serem pretos ou não serem pretos. A pigmentação cutânea entraria a valer
como prova de títulos (QUILOMBO, n. 9, 1950, p. 5).

Como réplica aos “ataques gratuitos” do Jornal O Globo, a Direção do Quilombo
publicou na mesma página uma matéria (em inglês) de João Conceição (articulista do
impresso negro Pittsburgh Courier) em defesa de Abdias Nascimento e da tese de
existência de racismo no Brasil. Além disso, Conceição terminou o artigo acentuando
a ascendência africana de Roberto Marinho, Diretor e Redator-chefe de O Globo.
Esse tipo de repercussão do periódico pesquisado e sua diversidade de lugares
de fala80 a respeito da temática racial apontam o alcance do Quilombo para além do
circuito de jornais de imprensa negra do período. Possivelmente revelam indícios de
que o perfil de seu público leitor fosse marcado por uma heterogeneidade étnica,
cultural, econômica, religiosa, profissional e de gênero.

2.3.2- A coluna Nosso Programa, o editorial Nós e as colunas fixas do Quilombo

Enquanto porta-voz do TEN, o Jornal Quilombo foi criado com objetivos bem
definidos, tendo em vista as representações dos negros que Abdias Nascimento,
Maria de Lurdes Nascimento e demais articulistas do impresso pretendiam disseminar
para a sociedade. Nesse sentido, Elisa Nascimento afirmou que os intelectuais do
TEN buscavam revelar “uma imagem de um negro como protagonista, o negro como
pensador, como um ator pensante da sociedade brasileira, construída tanto por meio
De acordo com Djamila Ribeiro (2017) é possível compreender “lugares de fala” como “Os saberes
produzidos pelos indivíduos de grupos historicamente discriminados. Para além de serem contradiscursos importantes são lugares de potência e configuração do mundo por outros olhares e
geografias” (RIBEIRO, 2017, p. 74).
80
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das produções teatrais como também pela produção jornalística mesma ali do
Quilombo” (Elisa Nascimento, entrevista à autora em maio de 2019).
Para tanto, cabe salientar que o impresso em estudo publicou desde a sua
primeira edição uma coluna com o título Nosso Programa81. Nela constavam cinco
propostas específicas, decorrentes do objetivo do periódico, a saber:

Nosso Programa
Trabalhar pela valorização e valoração do negro brasileiro em todos os
setores: social, cultural, educacional, político, econômico e artístico. Para
atingir esses objetivos o Quilombo se propõe a:
1- Colaborar na formação da consciência de que não existem raças
superiores nem servidão natural, conforme nos ensina a teologia, a
filosofia e a ciência.
2- esclarecer ao negro que de que a escravidão significa um fenômeno
histórico completamente superado, não devendo por isso constituir
motivo para ódios ou ressentimentos e nem para inibições motivadas pela
cor da epiderme que lhe recorda sempre o passado ignominioso;
3- lutar para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os
graus, sejam admitidos alunos estudantes negros como pensionistas do
Estado, em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino
secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares;
4- combater os preconceitos de cor e de raça e as discriminações que por
esses motivos praticam, atentando contra a civilização cristã, as leis e a
nossa constituição;
5- pleitear para que seja previsto e definido o crime de discriminação racial
e de cor em nossos códigos, tal como se fez em alguns estados de NorteAmérica e na Constituição Cubana de 1940 (FONTE: QUILOMBO, n. 1,
1948, p. ).

Esses propósitos apontam para o teor persuasivo e reivindicatório do Jornal.
Nesse sentido, corroboram o significado dos verbos que dão início a cada tópico. As
propostas 1 e 2 introduzidas pelos verbos “colaborar” e “esclarecer” foram voltadas à
persuasão dos próprios negros contra teorias científicas, filosóficas e religiosas que
defendiam o servilismo e a supremacia entre raças. Além disso, salientavam que o
“passado ignominioso” dos ascendentes escravizados não deveria ser motivo de
vergonha ou divergências por ter sido um “fenômeno histórico” já superado. Os últimos
propósitos de Nosso Programa, por sua vez iniciados com os verbos “lutar”,
“combater” e “pleitear”, ratificam o caráter militante do Quilombo em duas direções: a
criação de ações compensatórias para a educação da população negra brasileira
(tópico 3) e o combate à discriminação de cor e raça (tópicos 4 e 5).
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Quilombo, n. 1, 1948, p. 3.
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Em relação ao tópico 3, vale ressaltar o pioneirismo do Jornal Quilombo que,
segundo José Jorge Carvalho (2003), iniciou a discussão acerca da implantação de
ações compensatórias a favor da população negra, já em fins da década de 1940
(CARVALHO, 2003). Essa discussão ia ao encontro da defesa dos militantes do TEN
de que a desigualdade educacional era um fator atenuante para a desigualdade social
e econômica dos negros. Por isso, a necessidade de combatê-la e a defesa da criação
de bolsas de estudo para estudantes negros até que houvesse a universalização do
ensino público.
Os propósitos de números 4 e 5 de Nosso Programa se voltaram para a
exigência de criminalização do racismo pela legislação brasileira, de forma
semelhante ao ocorrido em estados norte-americanos e em Cuba (novamente os
intelectuais do grupo do TEN demonstraram sua interlocução com outras diásporas
africanas).
Vale a pena ressaltar que a coluna Nosso Programa está em consonância com
o disposto no primeiro Editorial do Jornal Quilombo, assinado por Abdias Nascimento
com o título Nós. Nesse editorial, o autor assevera que
Nós saímos - vigorosa e ativamente, ao encontro de todos aqueles que
acreditam - com ingenuidade ou malícia-, que pretendemos criar um
problema no país [...] a luta de Quilombo não é especificamente contra os que
negam os nosso direitos, sinão (sic) em especial para fazer lembrar e
conhecer ao próprio negro os seus direitos à vida e à cultura.[...] O nosso
trabalho, o esforço do Quilombo é para que o negro rompa com o dique das
resistências atuais com seu valor humano e cultural dentro de um clima de
legalidade democrática que assegura a todos os brasileiros igualdade de
oportunidades e obrigações (QUILOMBO, edição fac-similar, 2011, p. 19).

Á vista dessas considerações é possível sinalizar que os objetivos e propostas
apresentados pela Direção do impresso por meio da coluna Nosso Programa e do
editorial Nós tenham imprimido um tom militante às temáticas das matérias,
entrevistas, reportagens e colunas que foram divulgadas pelo Quilombo, entre os anos
de 1948 e1950.
É preciso informar que a partir da realização de um levantamento em suas dez
edições verifiquei que o impresso apresenta um total de vinte e uma colunas fixas, a
respeito das quais procederei um estudo minucioso a partir deste ponto da
encruzilhada. São elas: Arquivo, Cartas, Cartaz, Cinema, Contatos Raciais no Brasil,
Democracia Racial, Esportes, Estados em Revista, Fala a Mulher, Fórum Político,
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Livros, Música, Negros da História, Nossa Capa, Oba – Viva a Alegria, Pelourinho,
Poesia Afro-Americana, Rádio, Tribuna Estudantil, Sociais e Tópicos.
A primeira coluna fixa a ser abordada neste estudo é Democracia Racial, tendo
em vista sua importância por ter agregado importantes debates da intelectualidade
negra e branca acerca da questão racial no Brasil e em outras diásporas africanas.
Essa coluna foi considerada por Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (2011) como uma
das portas de entrada do amplo e sólido arco de alianças que foram estabelecidas
entre brancos e negros na luta antirracista. Além disso, esse autor assevera que à
maneira “dos melhores jornais americanos ou franceses da época, o Quilombo
congregava, num mesmo espaço político e cultural, intelectuais negros e brancos, que
emprestavam sua grandeza para a construção do pós-racismo brasileiro”
(GUIMARÃES, 2011, p. 11).
É importante sublinhar que em Democracia Racial a Direção do impresso abriu
espaço para argumentos e teses acerca da questão racial no Brasil que
necessariamente não comungavam com aquelas defendidas pelo TEN. Nesse
sentido, destaco entre os nove artigos que compuseram essa coluna aquele que foi
intitulado como A Atitude Brasileira, de autoria de Gilberto Freyre especialmente para
o Quilombo. Nesse artigo, Freyre defendeu os valores da mestiçagem no Brasil e
afirmou que estava se configurando no país uma democracia étnica:
Não há exagero em dizer-se que no Brasil vem se definindo uma democracia
étnica contra a qual não prevaleceram até hoje os esporádicos arianismos ou
os líricos, embora às vezes sangrentos melanismos que, uma vez por outra,
se têm manifestado entre nós (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8).

O autor admitiu em Atitude Brasileira que preconceitos de cor por certo
existiam, mas afirmou que estavam longe de se constituir em “ódio arregimentado de
branco contra preto ou de ariano contra judeu ou de indígena contra europeu, que se
encontra em outros países de formação étnica e social semelhante à do Brasil
(QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8). Em se tratando dos afrodescendentes, em específico,
Freyre seguiu pontuando que eles “não se sentem ‘africanos’ ou ‘negros’, mas
brasileiros” (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8). Em seguida, ele se valeu da seguinte frase
de José do Patrocínio “Nós da raça latina” para argumentar que “Era da ‘raça latina’
que se sentia o notável brasileiro, quase preto, e não da raça africana” (QUILOMBO,
n. 1, 1948, p. 8). A partir disto, Freyre defendeu o predomínio no Brasil de uma
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“consciência de brasileiros” ou de “latinos” sobre a origem particular de cada um. O
que (segundo ele) seria decorrente do processo de mestiçagem e da democratização
das relações entre pessoas e grupos, ocorrido desde o período colonial. A essa
argumentação Gilberto Freyre agregou o papel da Igreja Católica como defensora do
antissegregacionismo, afirmando que o referido processo de democratização das
relações raciais
não se trata de simples resultado da “indiferença”, que seria uma
característica dos brasileiros em face de todos os problemas mais difíceis
com que se se têm defrontado mas consequência do cristianismo, porventura
mais fraternal que o das gentes europeias do Norte, que parece ter
condicionado ou inspirado decisivamente a política lusitana de colonização
do Brasil [...] (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8).

A partir disso, Freyre apresentou qual deveria ser a “atitude brasileira”: uma
atitude de vigilantes contra qualquer tentativa de se segregar brancos de africanos,
ou europeus de vermelhos, de amarelos ou de pardos “como se o descendente de
africano tivesse que se comportar como um neoafricano diante de inimigos e o
descendente de europeu como um neoeuropeu civilizado diante de bárbaros”
(QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8). O articulista finalizou então suas análises com a
assertiva de que o comportamento dos brasileiros deveria ser “o de brasileiros”, com
a ressalva de que poderiam conservar valores de suas culturas de origem que “fossem
úteis a todos. Inclusive os valores africanos” (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8).
É possível perceber, pois, que em Atitude Brasileira, Gilberto Freyre defendeu
existir no Brasil, desde o período colonial, uma convivência equânime entre
descendentes de diferentes etnias e, por isso, não haveria a necessidade de se
particularizar pautas e culturas específicas. Cabe reiterar que a direção e os
articulistas do Quilombo negavam a existência de uma democracia racial no país e
tinham o receio de que, na crença de viverem em uma sociedade igualitária, os
militantes negros arrefecessem a luta. O que poderia prejudicar a mobilização de
políticas públicas favoráveis à efetivação dos direitos previstos pela Constituição de
1946.
Destarte, o fato de que o primeiro o artigo da coluna Democracia Racial tenha
sido escrito por Freyre permite supor que uma das intenções de Abdias Nascimento e
de seu grupo fosse valorizar a coluna, por meio de um debate a partir do ponto de
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vista (divergente) de um intelectual branco, autor de obras reconhecidas como Casa
Grande e Senzala (1933) e de Sobrados e Mocambos (1936).
Os outros intelectuais82 que tiveram artigos publicados na coluna Democracia
Racial contribuíram em sua maioria com os argumentos de Freyre. Contudo, é preciso
pontuar que, ao abrir espaço em Democracia Racial para perspectivas dissonantes
àquelas defendidas pela Direção, o impresso “inverteu e reelaborou essas ideias,
visando estabelecer uma nova prática de emancipação social, cultural, política e
econômica dos negros no Brasil” (GUIMARÃES, 2011, p. 11). Além disso, certamente
a Direção e os articulistas do Quilombo intencionavam despertar o interesse e
fomentar o debate de seu público-leitor, em torno da temática proposta.
Com teor político-partidário, a coluna Fórum Político não teve a mesma
presença que Democracia Racial no impresso em estudo, uma vez que constou
apenas em duas edições. Assim, no artigo intitulado É urgente a urbanização dos
morros (n. 5, 1950, p.5), Abdias Nascimento relatou a palestra que teve com Jael de
Oliveira Lima, engenheiro civil, branco e possível candidato a Deputado nas eleições
de 1950. Uma das principais pautas dessa conversa foi exatamente o problema das
favelas cariocas:
Falar em ajuda ao negro é abordar o problema das favelas. E foi por este
caminho que enveredou a conversação.
- Os planos no Brasil estão muito desmoralizados (sic). Por isso sinto
constrangimento em declarar que dos meus estudos das favelas resultou
também um plano de urbanizar (sic) os morros. Isso é obra que leva tempo e
dinheiro, acontece que das minhas experiências como construtor sei das
possibilidades que de fato existem de, dentro de certo prazo, ter a população
das favelas tanto conforto quanto os habitantes da cidade” (QUILOMBO, n.
5, 1950, p. 5).

Mais adiante, no segundo artigo intitulado Continuo sendo um homem do
Morro do Pinto (n. 6, 1950, p. 5) o Quilombo trouxe à coluna outro candidato branco a
Deputado, dessa vez Eurico de Oliveira (anteriormente mencionado nesta pesquisa).
O articulista afirma aos leitores do jornal que
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Além de Gilberto Freyre, a coluna fixa Democracia Racial contou com a participação de Artur Ramos
(“A mestiçagem no Brasil”), Paul Vanorden Shaw (“A conferência do negro e as Nações Unidas”),
Orestes Barbosa (“Uma Carta Esquecida”), Hamilton Nogueira (“Presença de Joaquim Nabuco”),
Estanislau Fischlowitz (“Século da Questão Racial”), Ralph Bunche (”Da solidariedade humana”), Roger
Bastide (“O movimento negro francês”) e Murilo Mendes (“Uma negra e sua equipe – Katherine
Dunham”).
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De entre os brancos que mais se têm batido pelas causas dos homens de côr
(sic) no Brasil, podemos salientar que o nome de Eurico Oliveira. Durante
vários anos à frente do “Diário Trabalhista” do qual foi fundador, teve
oportunidade de, em artigos incontáveis, chamar a atenção dos ocupantes
dos postos de mando do país para o problema angustioso e complexo do
homem de côr (sic) brasileiro, reclamando a necessidade cada vez mais
premente do reconhecimento de uma situação de coisas que dia a dia vem
se impondo e reclamando uma solução” (QUILOMBO, n. 6, 1950, p. 5).

Esse movimento de aproximação feito por parte do TEN junto a políticos
brancos pode ser visto enquanto estratégia para que candidatos negros tivessem
maiores chances nos pleitos. Por outro lado, o recurso também deveria ser muito
atrativo para os candidatos brancos, pois ampliariam maciçamente o número de seus
eleitores, tendo em vista que, segundo Nascimento, “o negro está integrado nessa
atuante massa eleitoral carioca com cerca de cinquenta por cento dos votantes”
(QUILOMBO, n. 5, 1950, p. 5). Cabe destacar, finalmente, que apesar da curta duração
da coluna Fórum Político, o cunho político-partidário de seus artigos dialoga com
matérias “soltas” de outras edições83.
Contatos raciais no Brasil também teve curta duração, visto que constou
apenas na primeira edição do periódico. Apesar disso, essa coluna publicou reflexões
importantes feitas por Guerreiro Ramos. Dentre os oito aspectos abordados por ele,
dois se referiam especificamente às culturas negras e é possível perceber o tom crítico
e ácido com que Guerreiro Ramos alerta seus pares no sentido de que
V- O homem de côr (sic) brasileiro não é um híbrido cultural, um ambivalente,
um hesitante entre duas heranças culturais. É univalente. Sua lealdade adere
à cultura da classe dominante. Considera pitoresco os traços das culturas
africanas.
[...]
VII- As chamadas culturas negras estão passando para a categoria de
curiosidades históricas tendendo, mesmo para o desespero dos antropólogos
e sociólogos, a ser instrumentalizadas por negros e mulatos ladinos numa
espécie de indústria turística do pitoresco (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8).

Esse alerta dado por Guerreiro Ramos aos seus pares aponta para a
necessidade de que os afro-brasileiros tenham conhecimento e se apropriem da

As matérias “soltas” de Quilombo que possuem fundo político-partidário a que me referi são: Dutra
contra o racismo: Punido o comissário que barrou os artistas negros à porta do Hotel Glória (n. 6, 1950,
p.4); O TEN dirige-se aos partidos políticos/ Jael de Oliveira Lima patrocina a criação de uma escola
profissional para os brasileiros de cor / Manifesto Político dos Negros Fluminenses (n. 7/8, 1950, p. 5);
Duas candidaturas que se impõem: Jael de Oliveira Lima e Abdias Nascimento/ José Bernardo,
candidato à câmara estadual do Rio/ José Alcides na chapa de vereadores do PSD/ Um homem de cor
na chapa do PDC- Isaltino Veiga dos Santos (n. 10, 1950, p. 5).
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herança cultural advinda dos povos africanos, de forma a não permitir que as
chamadas culturas negras caiam na folclorização e no meramente pitoresco.
A coluna Arquivo, por sua vez, foi publicada nas edições 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 do
Quilombo, o que indica a importância dada pelos editores aos assuntos tratados nesse
espaço. Exemplo disso é a temática do racismo que foi discutida por meio da
publicação (na íntegra) de um artigo do periódico carioca O Jornal. Nesse artigo, com
o título de Racismo, herança de Hitle”, Daniel Rops, articulista de O Jornal, abordou
questões acerca do racismo nos EUA e em países da África do Sul, apontando como
“enganosa, sob certos aspectos” a Declaração dos Direitos do Homem:
Não é a União Sul-Africana um dos signatários dessa Declaração dos Direitos
do Homem (tão enganosa, sob certos aspectos, mas isso já outra história)
que a ONU penosamente elaborou no branco palácio do Trocadeiro? Como
são belos os direitos do homem no papel! Na realidade, porém, que desgraça!
(QUILOMBO, n. 2, 1949, p. 2).

Daniel Rops finalizou o artigo com a afirmação de que os democratas,
gabaram-se “de haver vencido o monstro, quando somente espalharam os seus
membros por todas as partes da Terra, e como sementes maléficas eles germinaram.
É a herança de Hitler que delapidamos” (QUILOMBO, n. 2, 1949, p. 2).
Merece destaque também na Coluna Arquivo o artigo intitulado Linha de Cor,
de Raquel de Queirós, única intelectual branca a ter matéria publicada no Quilombo.
Nesse artigo, a escritora fez uma escrita contundente quanto à existência do racismo
no Brasil:
Um notável escritor, a quem muito respeito e admiro, lamentou outro dia, nas
colunas de um matutino paulista “a invenção artificial do problema da gente
de côr” (sic) aqui no Brasil. Invenção pela qual seria uma das responsáveis
esta vossa humilde servidora. Diz o ilustre confrade que “essa filosofia da
mulataria” nasceu de um conceito primário, brotado no cérebro de certos
“sociólogos de pacotilha: Se nos Estados Unidos existe um problema negro,
por que no Brasil não haveremos de ter também?” [...] (QUILOMBO, n. 1,
1948, p. 2).

Contra as palavras do “notável escritor”, rebateu Raquel de Queirós com vários
exemplos, como:
Recorda o famoso caso de Criciúma, Santa Catarina, onde um engenheiro
de cor (filho, alías, de um médico ilustre) quase foi linchado porque ousou
entrar - com convite - num baile do clube local? E será por ausência de
preconceito que quase nenhuma das ordens religiosas existentes no Brasil
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recebe pessoas de cor no seu seio - salvo como leigos, quer dizer, como
criados? E que os colégios grã-finos não aceitam alunos ou alunas de cor? E
que a Light (e o governo fecha os olhos ante isso) não aceita telefonistas de
cor? Já viu manicuras e cabeleireiros de cor nos salões de beleza de luxo?
Leu no livro de Mário Filho o que foi a batalha para se introduzirem jogadores
negros nos clubes de futebol carioca? [...] E por falar em escolas, sabe o meu
distinto confrade que a Fundação Rio Branco, escola de preparação de
rapazes para a carreira diplomática, igualmente recusa alunos de cor? Se isto
não é discriminação racial - e mais grave ainda, discriminação admitida e
amparada pelo governo - que nome lhe daremos? (QUILOMBO, n. 1, 1948,
p. 2).

A assertividade dos exemplos de discriminação dados por Raquel de Queirós
revelam o olhar antropológico dessa escritora, na medida em que ela focaliza a
discriminação racial tangenciando os negros em aspectos essenciais como a
educação, o lazer, o esporte, o trabalho e a carreira.
As edições 7/8 e 9 do Jornal trouxeram as únicas matérias da coluna Cartaz.
Ambas trataram da biografia e das qualidades intelectuais e militantes de dois
importantes integrantes do TEN e do corpo de editores e articulistas negros do
Quilombo: Edison Carneiro e Guerreiro Ramos. No impresso pesquisado, eles
assinaram matérias individualmente e também em parceria com Abdias Nascimento.
Interessante observar que os articulistas do jornal em tela publicavam entre eles e
nunca com mulheres... Assim, Carneiro escreveu acerca (e em defesa) das religiões
de matrizes africanas em Como se desenrola uma festa de candomblé (n. 1, 1948, p.
4-5), Liberdade de culto (n. 5, 1949, p. 7) e A teogonia negra - excerto de Candomblés
da Bahia (n.10, 1950, p. 3). Essa temática continua sendo relevante nos dias atuais e
vale a pena trazer um excerto de um desses artigos. Assim, em Liberdade de Culto o
autor assevera que
nenhuma das liberdades civis tem sido tão impunemente desrespeitada, no
Brasil, como a liberdade de culto. O texto constitucional não tem clareza,
embora seja claro como a luz do dia, o princípio democrático que lhe serve
de base - e qualquer beleguim da polícia se acha com o direito de intervir
numa cerimônia religiosa para semear o terror entre os crentes. Esta violência
já se tornou um hábito, sem que contra ela se eleve sequer uma voz de
protesto, nem mesmo quando a casa de culto, na forma da constituição, tem
personalidade jurídica. Esse desrespeito a uma liberdade tão elementar
atinge somente as religiões chamadas inferiores. E quanto mais inferiores
mais perseguidas. A Igreja Católica não se vê incomodada pelas autoridades
policiais, ainda que interrompa o tráfego, numa cidade sem ruas como o Rio
de Janeiro, com suas morosas procissões. Nem as seitas protestantes. [...]
Já as religiões mais populares, mais do agrado da massa - o espiritismo e a
macumba - são vítimas quase cotidianas da influência moralizadora - a
depredação, as borrachadas e os bofetões - da polícia (QUILOMBO, n.5,
1950, p. 7).
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Quanto a Guerreiro Ramos, o segundo homenageado da coluna Cartaz, cabe
informar que sua contribuição ao Jornal Quilombo foi verificada na coluna Relações
Raciais no Brasil (já mencionada) por meio de cinco artigos: um acerca do movimento
Negritude e os demais a respeito das sessões de grupoterapia e sociodrama
(coordenadas por ele junto aos atores e atrizes do TEN).
A coluna Cinema foi registrada nas edições de número 1, 2, 3 e 6 e se voltava
para o enaltecimento do talento de artistas negros nacionais e internacionais. A
atuação da atriz Ruth de Souza, formada pelo TEN, e do ator negro Grande Otelo,
mereceram destaque entre as matérias dessa coluna. Nesse sentido, logo na primeira
edição do jornal, em 1948, consta um artigo intitulado Encontro com Ruth de Souza,
no qual, concomitantemente aos elogios feitos pelo articulista Rex Ingram ao talento
da atriz, lê-se a ressalva de que esse talento foi invisibilizado pelo papel a ela atribuído
no filme Falta alguém no manicômio.
Ruth de Souza é a mais recente e importante aquisição do nosso cinema. A
jovem e impressionante atriz do Teatro Experimental do Negro acaba de
filmar em duas produções da Atlântida: “Falta alguém no manicômio” e “Terra
violenta”, extraído do romance de Jorge Amado. Na primeira dessas películas
[...] Ruth de Souza desempenha o pequeno papel de “Júlia”, a governanta da
casa de loucos. Papel inexpressivo, Ruth quase nada tem a fazer, o que lhe
tira a possibilidade de revelar seu enorme talento (QUILOMBO, n. 1, 1948, p.
6).

Como pode ser percebido nesse excerto, embora Ruth de Souza tenha sido
convidada a integrar o grupo de atores e atrizes da Atlântida (o que demonstra o
reconhecimento de seu talento), a ela é atribuído o papel de criada. Papel este que
não apenas remonta ao servilismo do período da escravidão como também silenciou
e invisibilizou seu potencial como atriz. Mais tarde, no ano de 2007, Ruth de Souza
fez o seguinte relato acerca da dificuldade dos atores e atrizes negros se inserirem no
mercado de trabalho:
Até hoje o mercado de trabalho para o ator negro é muito difícil. Em uma
novela se tem, o autor escreve lá na rubrica, o ator é negro, a atriz é negra.
Se não, não tem trabalho. O mercado de trabalho é muito raro. Até hoje é
assim. Daquela época, então, muito menos. Por isso não existia ator negro.
Não tinham, nem lembravam. Os autores são quase sempre brancos. Eles
contam o mundo deles. Quer dizer, não contam o mundo dos negros. A
carpintaria de fazer uma peça bem feita, bem escrita, tem que ter uma... É
como hoje os autores de novela, que fizeram uma escola, uma fórmula de
escrever uma novela. Então não havia, como não há personagens, bom
personagem para autor negro, até hoje. Tem vários atores negros, excelentes
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aí, sem trabalho (Ruth de Souza, em entrevista a Júlio Cláudio da Silva, em
julho de 2007).

Música, Negros na Música e Rádio foram colunas que não tiveram longevidade,
tendo aparecido somente nas edições de número 1, 2 e 3. Apesar disso, os artigos
contribuíram para dar visibilidade à imagem que o jornal intencionava construir a
respeito dos negros como sujeitos dotados de talento e bom gosto musical. Nesse
sentido, a Orquestra Afro-Brasileira foi enaltecida na pessoa de seu maestro Abigail
Moura. Elogios também foram verificados a respeito da cantora negra norteamericana Marian Anderson, dentre outros cantores. A referida Orquestra foi elogiada
em artigo específico no Jornal, tendo em vista sua grande importância na sonoplastia
de peças do TEN:
Dispensa qualquer apresentação o conjunto creado (sic) e dirigido pelo
maestro Abigail Moura. Desde alguns anos vem a Orquestra Afro-Brasileira
realizando uma obra das mais úteis e interessantes no sector (sic) da
expressão musical do negro. Vários concertos já realizou esse conjunto, na
Escola Nacional de Música, União Nacional dos Estudantes, Associação
Brasileira de Imprensa, havendo também feito uma vigorosa excursão pelas
principais cidades desse grande estado (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 6).

Por meio, portanto, dos artigos das colunas Música, Negros na Música e Rádio,
o Quilombo ratificou as relações estabelecidas pelo TEN (na pessoa de Abdias
Nascimento, principalmente) junto a artistas de outras diásporas africanas e, assim,
levou a conhecer aos leitores do jornal sobre a produção musical negra de outros
países. Dessa forma, no artigo Marian Anderson Símbolo da unidade americana, a
cantora Marian Anderson foi destacada no impresso como sendo “a primeira cantora
negra do mundo a aparecer num recital do Metropolitan Opera House de New York
[...] (QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 3). Em relação às cantoras negras brasileiras,
verifiquei que o impresso apenas fez menção breve a respeito de duas: Maria do
Carmo, cantora solista da Orquestra Afro-brasileira, e Maria D’Aparecida Marques,
cantora lírica. Ambas eram ligadas de alguma forma ao TEN. Isto permite afirmar que
o Quilombo não deu visibilidade a cantoras negras brasileiras, inclusive àquelas que
já eram populares naquele período, a exemplo de Eliseth Cardoso e Araci de Almeida,
dentre outras.
Além das colunas até então mencionadas, o Jornal Quilombo possui também
colunas voltadas ao lazer e às conquistas acadêmicas ou profissionais dos negros:
Sociais e Oba, Alegria! Esses espaços no impresso só não constaram nas edições de
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números 1, 2, 7 e 8. Nas demais é possível ver, através das reportagens e das
fotografias, como os editores do Jornal consideravam importante registrar e divulgar
situações em que as relações familiares, a beleza, o talento e a capacidade dos
negros fossem destaque e servissem de exemplo para seus pares. Isto pode ser
verificado através da seguinte nota referente à formatura do estudante negro Djalma
Arruda da Costa:
Este operário trabalhava de dia e estudava de noite. No ano passado,
graduou-se em técnico de contabilidade pela Academia de Comércio do Rio
de Janeiro. É filho de Manoel Arruda da Costa; seu esforço e tenacidade
serve de exemplo a muitos rapazes e moças de côr (sic) que não estudam
sob a alegação de que não tem tempo, esquecendo que a ascensão
intelectual e social é fruto do trabalho árduo, até mesmo de sacrifícios.
Sentimo-nos orgulhosos em registrar, mesmo atrasados, a formatura de
Djalma Arruda da Costa, a quem auguramos uma carreira brilhante
(QUILOMBO, n. 9, 1950, p. 7).

É possível perceber a defesa do articulista no sentido de que a “ascensão
intelectual e social” dos negros dependeria dos próprios negros. Dessa forma, a eles
caberia a atribuição de “lutar para vencer” e, nesse caso, o caminho apontado para
essa “luta” seria o sacrifício do estudante para conseguir conjugar trabalho e estudo.
Esse tom meritocrático que o articulista imprimiu à questão da ascensão intelectual e
social dos negros permite supor que sua intenção fosse estimulá-los para que
lutassem por sua escolarização, considerada por ele mesmo como uma porta de
acesso para a ascensão dos negros na sociedade, naquele período. De qualquer
forma, é preciso pontuar dois aspectos nesse sentido: o primeiro é a questão de que
o articulista atribuiu aos negros a incumbência de garantirem, por si próprios, sua
escolarização (ao invés de associar a isto a necessidade de políticas públicas voltadas
para a educação dos negros) e o segundo é que ele estabeleceu uma relação de
causa e efeito entre a escolarização dos mesmos e sua ascensão social (o que
significaria afirmar que o critério racial não seria relevante para definir as chances dos
estudantes negros na vida acadêmica e no mundo do trabalho). Essa matéria trouxe
ainda a fotografia de Djalma Arruda da Costa vestido “a caráter”, no dia de sua
formatura:
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FIGURA 24: Fotografia de Djalma Arruda Costa na Coluna
Sociais (QUILOMBO, n. 9, 1950, p. 11)

FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar
(2011, p. 100).

A defesa da educação escolar para a população negra feita na Coluna Sociais
vai ao encontro das pautas dos movimentos negros que reivindicavam o ingresso e
condições de permanência para os estudantes negros nas instituições de ensino
brasileiras.
Ainda no que diz respeito à cultura letrada e escolarização, as seções Livros
(edições n. 1, 2, 3, 5 e 6) e Tribuna Estudantil (edição n. 1), tiveram por sua vez grande
importância no Quilombo, uma vez que concentraram reflexões acerca de produções
literárias de autores afrodescendentes nacionais e internacionais, bem como uma
contundente discussão sobre a educação dos negros no Brasil. Em relação às
análises de obras e comentários acerca de seus autores, vale citar como exemplo o
artigo Clara dos Anjos, assinado por Francisco de Assis. Nele, o articulista fez uma
resenha do enredo e teceu elogios ao romancista negro Lima Barreto.
CLARA DOS ANJOS é um livro a bem dizer inédito de Lima Barreto, o grande
escritor carioca [...] Filha de modesto carteiro, Clara dos Anjos apaixona-se
por um rapaz de situação social superior à sua. É boa, bonita e jovem. Mas a
família se opõe ao casamento. O noivo, fraco de caráter, abandona-a. E Clara
sofre por sua paixão, cruelmente despedaçada, não só pela ingratidão do
amado, que todavia não a merecia, como por reconhecer a sua inferioridade
social [...] “Clara dos Anjos” trás (sic) um notável prefácio de Lúcia Miguel
Pereira, penetrante ensaio crítico não só do romance, como de toda a obra
de Lima Barreto, o nosso grande romancista negro (QUILOMBO, n.1,1948, p.
2).
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Em relação à divulgação de autores e obras de escritores negros de outras
diásporas, Exotismo Literário é um bom exemplo. Nesse artigo, Ironides Rodrigues
fez uma resenha da obra “Magie Noire” do poeta e dramaturgo francês Paul Morand.
O articulista assim iniciou a resenha:
Em Magie Noire de Paul Morand, foi-nos dado ler um dos mais lúcidos
estudos sobre as feitiçarias e superstições do negro. O El Garron de Paris é
onde se encontram todos os tocadores de jazz da cidade, mercadores de
mulheres brancas e até traficantes de cocaína. Pretos do Harlem e das
Antilhas ali praticam a mandinga dos seus ancestrais [...] (QUILOMBO, 1949,
n. 2, p. 4).

A coluna Livros, portanto, foi um espaço aberto à literatura produzida por
escritores negros brasileiros e de outras nacionalidades, o que evidenciava o objetivo
do grupo do TEN de tornar o Jornal Quilombo um fórum de divulgação e valorização
da cultura dos afro-diaspórica. No entanto, é preciso salientar que as escritoras negras
brasileiras foram invisibilizadas no impresso uma vez que não existe matéria alguma
acerca da produção literária de mulheres negras em suas páginas. Dessa forma, elas
foram preteridas em relação aos escritores negros e brancos.
A seção intitulada Tribuna Estudantil teve apenas um artigo publicado,
Queremos estudar, assinado por Haroldo Campo (identificado como ex-vice
Presidente da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas do Rio de
Janeiro). Embora a coluna não tenha se estendido, o referido artigo é importante na
medida em que denunciou (na perspectiva de um “raríssimo” estudante negro de
sucesso) as dificuldades encontradas por homens e mulheres negras para o ingresso
e permanência nas instituições de ensino no Brasil, naquele período. Assim, Haroldo
Campos denuncia que
No Brasil não obstante “a ausência oficial” do preconceito de côr (sic) nós o
sentimos em diversos setores. É comum quando se diz que em determinados
educandários não é permitido ao jovem de côr se matricular, surgirem os
acomodados dizendo enfaticamente: - “A questão é simplesmente
econômica. Se o negro tiver dinheiro poderá estudar onde lhe aprouver”. No
entanto, verdadeiramente a questão não se reduz a isso. Aí está o Colégio
Notre Daime de Sion que não aceita alunas negras, mesmo que elas se
sujeitem a pagar as pesadas mensalidades [...] O mais estranhável é que
determinados educandários dirigidos por padres católicos e freiras também
se destaquem nessa frente constituída para impedir a formação da gente de
cor. Amai-vos uns aos outros (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 4).
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Portanto, fica claro nesse relato a grande dificuldade encontrada pelos
estudantes negros para conseguirem se matricular nas instituições de ensino. No
trecho que se segue, o articulista também aponta a existência de estratégias de
exclusão comumente utilizadas contra esses estudantes, quando conseguiam se
inserir nas instituições:
Quando o diretor de um estabelecimento de ensino não consegue proibir a
entrada de um aluno negro no corpo discente de seu educandário, e a veia
de seu preconceito entra em efervescência, ele move-lhe uma perseguição
durante o decorrer do curso, promove seu alijamento psicológico, dificulta-lhe
o que houver de mais banal: enfim, tudo faz crer que há uma campanha
subterrânea e organizada visando anular as aspirações do negro que deseja
estudar (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 4).

Além das denúncias feitas, Campos ratificou a defesa do TEN quanto ao direito
dos negros à escolarização em todos os níveis de ensino e conclamou seus pares a
lutarem para o esclarecimento dos negros a esse respeito, bem como os incentivou
ao engajamento junto às organizações voltadas para sua valorização social por meio
da educação e da cultura:
Os negros que já estudam em colégios ou faculdades precisam adquirir a
consciência da necessidade de um trabalho de esclarecimento do negro mais
ignorante. E que lutem também pela valorização da gente de cor em torno
das organizações que trabalham pela sua valorização social, através da
educação e cultura ou da arte. Porque somente assim não estará longe o dia
em que todos os negros do Brasil sejam admirados pela sua natural lucidez
e instrução adquirida, e nesse dia os nossos filhos não aprenderão em seu
livro de geografia que “de todas as raças, a negra é a mais ignorante”
(QUILOMBO, n. 1,1948, p. 4).

Portanto, o jovem estudante denuncia que aos negros recém libertos do
cativeiro e aos seus descendentes foram negadas condições materiais e estruturais
de acesso a um projeto educacional efetivo. A pauta de Haroldo de Campos nos idos
de 1948 tem sido objeto de estudo e pesquisa por parte de autores que se debruçam
sobre a História da Educação de Negros no Brasil, destacando-se Marcus Vinícius
Fonseca (2001, 2002, 2007, 2009, 2016), Nilma Lino Gomes (2001, 2004, 2005, 2012,
2017), Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2000, 2005, 2007)), Luiz Alberto Oliveira
Gonçalves (2000, 2003, 2005, 2007), Petrônio Domingues (2008, 2009) e Kabengele
Munanga (2005, 2014, 2016).
Uma vez tecidas as considerações acerca da materialidade do Jornal
Quilombo, bem como dado a ler a respeito de suas principais colunas fixas, cabe ainda
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chamar a atenção do leitor em relação ao protagonismo dado pelos artigos do
impresso a intelectuais e artistas homens (negros e brancos), em detrimento das
intelectuais e artistas negras brasileiras.
Isto posto, convido ao leitor para que sigamos. Se a pergunta for “O que nos
espera à frente?, a resposta é “Um olhar focalizado nas e com as mulheres negras, a
partir do Quilombo e de outros escritos”...
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QUILOMBO:

“ENTRE MULHERES!” E “SOBRE AS MULHERES NEGRAS...”
Nesse capítulo, a fim de investigar as representações sobre as mulheres
negras difundidas no contexto histórico em análise, o periódico Quilombo e outros
impressos serão submetidos a uma análise realizada à luz de duas perspectivas: 1) o
protagonismo das mulheres negras escritoras no tratamento de temáticas gerais e de
suas próprias questões; 2) o olhar dos articulistas do sexo masculino acerca das
mulheres negras.
Dessa forma, primeiramente procederei à análise da coluna fixa do Quilombo
intitulada Fala a Mulher, bem como darei destaque para sua articulista, Maria de
Lurdes Valle Nascimento, cofundadora do impresso em estudo. Em seguida, serão
abordadas as matérias que foram escritas por outras mulheres negras no decorrer
das dez edições do periódico e, por fim, os artigos assinados por articulistas negros e
brancos sobre as mulheres negras.
3.1- “Entre mulheres!”: Maria de Lurdes Valle Nascimento e “suas” patrícias de
cor
O Jornal Quilombo publicou a coluna Fala a Mulher em nove de suas dez
edições, o que evidencia a importância das pautas tratadas nessa coluna para o corpo
editorial do impresso. Todos os artigos que compõem essa seção foram assinados
exclusivamente por Maria de Lurdes Valle Nascimento, sendo que em nove edições
foram publicados oito artigos. Após realizar o levantamento no que se refere aos seus
títulos e informes editoriais, os dados foram coligidos no Quadro 6 que se segue:

QUADRO 6: Artigos que compõem a coluna fixa Fala a Mulher, de autoria de
Maria de Lurdes Valle Nascimento
Edição, ano e
Título do Artigo

página do Jornal
Quilombo

Crianças racistas

n. 1, 1948, p. 8

Infância agonizante
Morro e favela

n. 2, 1949, p. 8
n. 3, 1949, p. 3
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O Congresso Nacional de Mulheres e a
regulamentação do trabalho doméstico

n. 4, 1949, p. 3

A Fundação Leão XIII e as favelas

n. 5, 1950, p.11

Nosso dever cívico

n. 6, 1950, p. 7, 10

O Conselho Nacional das Mulheres
Negras (Escreve a Mulher)

n. 7-8, 1950, p. 4

Conferência da articulista com o tema
Integração da mulher de cor na vida

n. 9, 1950, p. 4

social
FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar, 2011, p. 14. Dados coligidos pela autora.

De acordo com o Quadro 6, o artigo Crianças Racistas inaugurou a coluna.
Nele, Maria de Lurdes Nascimento narrou às suas patrícias de cor um exemplo de ato
racista protagonizado por uma criança branca (Robertinho), que acompanhou sua
empregada doméstica à creche para que buscassem o filho dela. A articulista relata o
ocorrido no retorno de ambos para casa:
Quando regressaram, minha amiga perguntou ao garoto: - “Então,
Robertinho, gostou da casa das crianças?” Robertinho deu de ombros, fez
uma cara de desprezo e, petulante “sinhozinho” de Copacabana, respondeu:
- Não, não gostei. Muita mistura. Crianças brancas e pretas, todas nas
mesmas salas (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8.).

A empregada doméstica negra nada respondeu a Robertinho e o menino, por
sua vez, também nada mais disse. O suposto diálogo, tendo ou não ocorrido, não
importa. Foi utilizado por Maria de Lurdes Nascimento como uma estratégia para
chamar a atenção de suas leitoras sobre as situações de violência protagonizadas
pelas empregadas domésticas negras junto às famílias brancas e suas vivências do
racismo. De acordo com a articulista:
A complexidade dos problemas que pesam sobre os ombros das mulheres
negras e da tarefa que lhes toca como elemento de harmonização,
esclarecedor das mais sutis divergências entre pretos e brancos que
avolumando-se podem se transformar em motivos de desgraça, ódio e
guerras (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 8.).

Nas palavras de Maria de Lurdes Valle Nascimento percebe-se o quanto o
racismo estava disseminado entre as famílias que se consideravam brancas, sendo
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proferido de maneira naturalizada pelas crianças, representadas no texto por
Robertinho. Mas qual papel caberia às empregadas domésticas negras diante dessa
trama complexa? Tornar-se um “elemento de harmonização, esclarecedor” das
divergências geradas em uma sociedade racista poderia significar, na perspectiva da
articulista, que as empregadas domésticas negras poderiam assumir o papel de
educadoras dessas crianças criadas em ambientes racistas.
As experiências infantis tinham relevância para Maria de Lurdes Valle
Nascimento. Tanto que no segundo artigo intitulado Infância Agonizante, a partir de
seu conhecimento enquanto Assistente Social junto às famílias negras moradoras em
morros, porões e cortiços de bairros cariocas, ela denuncia de forma contundente as
péssimas condições em que viviam as crianças negras naquele período:
Queridas leitoras e amigas, volto mais uma vês a falar das nossas crianças.
Não é preciso diariamente subir e descer morros, entrar e sair de porões e
cortiços, - como eu faço diariamente no desempenho de minha profissão de
Assistente Social - para conhecer a angustiosa situação da infância brasileira.
É fato sabido e notório que nos porões de Botafogo ou Catete, nos barracões
de São Carlos ou Salgueiro, nos cortiços da Saúde ou São Cristóvão, o
drama, em qualquer cidade do interior do país, o espetáculo é sempre o
mesmo: subalimentação, sujeira, miséria e doença (QUILOMBO, n. 2, 1949,
p. 8).

Além dos aspectos sanitários apontados na citação, merecem atenção especial
nesse artigo a denúncia acerca do que a autora nomeia como “promiscuidade” a que
as crianças negras viviam expostas, bem como a dura realidade de seu ingresso
precoce no mundo do trabalho. Assim, Maria de Lurdes Valle Nascimento se refere à
infância negra como “Essa infância precocemente adulta pela promiscuidade em que
vivem, pela necessidade de trabalhar - ah o suplício dos feixes de lenha e das latas
d’água na cabeça - é em sua quase totalidade de cor“ (QUILOMBO, n. 2, 1949, p. 8).
Além de cuidar das crianças pois as creches não eram uma realidade nos
morros cariocas, para realizar os trabalhos domésticos as donas de casa negras se
encontravam submetidas à dura rotina de carregar as latas d’água morro acima, tendo
em vista a falta de água encanada e de esgoto (condições sanitárias mínimas para a
sobrevivência e bem-estar).
Outro ponto a destacar é a sagacidade de Maria de Lurdes Valle Nascimento
nesse artigo ao apresentar dados estatísticos para referendar o quão essas condições
impróprias acentuavam os índices de mortalidade infantil entre crianças negras, em
relação às brancas:
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Vocês sabem, minhas amigas, qual foi o coeficiente de mortalidade infantil no
Distrito Federal entre 1939 e 1941? Pasmem: segundo estatísticas do
Departamento Nacional da Criança, brancos - 123,30 e pretos e mestiços 227,60! Portanto, morre quase duas crianças de cor por cada uma branca [...]
(QUILOMBO, n. 2, 1949, p. 8).

Além disso, no mesmo texto, a articulista demonstrou criticidade em relação à
omissão de governos e à comiseração de instituições filantrópicas quanto à infância
negra. Em Infância agonizante, Maria de Lurdes Valle Nascimento termina então sua
“conversa” com suas “amigas” conclamando-as a exigirem seus direitos, quando
parturientes, bem como a buscarem “o auxílio da ciência da civilização” para salvarem
a vida de seus filhos”. Cumpre ressaltar a pertinência dessa pauta defendida pela
articulista no final da década de 1940, visto que ainda é uma questão presente no
Brasil atual. Nesse sentido, os dados estatísticos84 aferidos pelo Ministério da Saúde,
referentes ao ano de 2017 apontam que a taxa de mortalidade infantil (TMI) apresenta
diferenças em relação à raça/cor da mãe. Assim, crianças de mães indígenas têm as
maiores taxas (23,2% de óbitos para cada nascido vivo) e, em seguida, vêm as filhas
de mães pretas e pardas cuja TMI é de 14,4% e 12,6%. Essas taxas apresentam, por
sua vez, um diferencial quanto ao número de consultas pré-natal realizadas e, nesse
sentido, cabe destacar que “ainda persistem diferenças entre as TMIs para raça/cor
da mãe, uma vez que crianças de mães indígenas, pretas e pardas possuem risco
maior de morrer com menos de 1 ano de idade do que crianças de mães brancas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019, p. 47-48). Portanto, o alerta dado às mães negras e
pardas por Maria de Lurdes Valle Nascimento em sua coluna Fala a Mulher,
infelizmente ainda se faz necessário no Brasil, mesmo após decorridos setenta anos...
Um misto de acidez e lirismo marca o terceiro artigo de Fala a Mulher. Assim,
Morro e Favela trouxe críticas de sua articulista quanto à repugnância que as palavras
“morro” e “favela” causavam nos granfinos dos bairros elegantes. A articulista também
denunciou o uso que os políticos faziam das necessidades dos moradores de favelas
em suas campanhas eleitorais, ao afirmar que “Morro e favela se prestam
principalmente para tudo quanto é demagogo, cujas promessas de acabar com a
miséria das cidades de caixotes e latas de querosene vem e vão, ao sabor da
politicagem (QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 3). Através desse artigo, Maria de Lurdes Valle
Nascimento contestou a irresponsabilidade e o desinteresse das elites que se
84

Embora as análises acerca da TMI no Brasil tenham sido feitas pelo Ministério da Saúde no ano de
2019, o ano-base dos dados estatísticos a que se referem é 2017.
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mantinham alheias “aos favelados que viviam nas lombadas dos morros e ilhados em
suas necessidades” (QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 3). Em contraposição, segundo ela,
estava a fraternidade, a humildade e a alegria dos moradores dos morros. Além disso,
o samba foi destacado como sendo uma criação genuína desse povo que, por meio
dele, “liricamente vai sublimando em canto e poesia as pesadas latas d’água na
cabeça” (QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 3). Essa passagem traz imediatamente à memória
a marchinha de Carnaval Lata d’água na cabeça85, de autoria de Luiz Antônio e Jota
Júnior e lançada no carnaval de 1952, na voz de Marlene::
Lata d'água na cabeça/ Lá vai Maria, lá vai Maria/ Sobe o morro e não se
cansa/ Pela mão leva a criança/ Lá vai Maria/ Maria lava roupa lá no alto/
Lutando pelo pão de cada dia/ Sonhando com a vida no asfalto/ Que acaba
onde
o
morro
principia
(Disponível
em:
https://www.cifraclub.com.br/marchinhas-de-carnaval/473879/letra/. Acesso
em 01 fev. 2021).

Maria de Lurdes Valle Nascimento termina o artigo denunciando o descaso das
elites do país mediante as necessidades dos favelados e afirmando que o samba era
o único meio de participação dos moradores dos morros e favelas no mundo “lá fora”.
Mundo ao qual eles ofereciam o samba “com a mesma inocência e espontaneidade
do suor que rega(va) a economia do nosso Brasil” (QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 3).
A esse respeito, Fred Góes (2015) afirma que os compositores de sambas e
marchinhas eram cronistas da canção por colocarem em foco as circunstâncias e fatos
da vida cotidiana carioca, dando voz à cidade e aos moradores, especialmente aos
moradores dos morros e favelas. Segundo esse autor, esses dois gêneros musicais
eram absolutos no rádio, nos meses de outubro a fevereiro das décadas de 1930 a
1960., de forma tal que a música popular se dividia entre música de meio do ano e
música de carnaval. Um gênero ou outro, há que se se destacar sua importância para
a expressão da cultura dos negros, bem como para publicizar os desafios e lutas de
seu cotidiano, naquele período. Nesse sentido, Góes (2015) apresenta e tece
comentários acerca do samba O trem atrasou86, composto por Artur Vilarinho,
Estanislau Silva e Paquito no ano de1941.
Patrão o trem atrasou/ Por isso estou chegando agora/ Trago aqui o
memorando da Central/ O trem atrasou meia hora/ O senhor não tem razão
A canção Lata d’água na cabeça pode ser ouvida na voz de Marlene em: https://youtu.be/_nOs4FhBak
86 O samba O trem atrasou encontra-se disponível para ser ouvido na voz do cantor Roberto Paiva em:
https://youtu.be/fBGbDRmhZiM
85
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para me mandar embora/ O senhor tenha paciência/ É preciso compreender/
Sempre fui obediente/ Reconheço meu dever/ um atraso é muito justo/
quando há explicação/ sou um chefe de família/ preciso ganhar o pão/
(Disponível
em:
http://museudacancao.blogspot.com/2012/11/o-trematrasou.html. Acesso em: 01 fev. 2021).

Segundo Góes (2015), a letra desse samba trata de questões
socioeconômicas que se revelam a partir do lugar de fala de seus
compositores. Nesse caso, dos moradores de morros e favelas cariocas que
tinham dificuldade para cumprir horário de trabalho por causa dos atrasos do
trem. O samba torna público, portanto, o sentimento de humilhação e a
preocupação do trabalhador perante o patrão, em virtude da possibilidade de
perder seu emprego.
Vale a pena ressaltar que os compositores negros cariocas também
criaram sambas e marchinhas para expressarem lamentos e protestos a
mudanças ocorridas na cidade. A exemplo do samba Praça Onze87, composto
em 1942 por Herivelto Martins e Grande Otelo:
Vão acabar com a Praça Onze/ Não vai haver mais Escola de Samba, não
vai/ Chora o tamborim/ Chora o morro inteiro/ Favela, Salgueiro/ Mangueira,
Estação Primeira/ Guardai os vossos pandeiros, guardai/ Porque a Escola de
Samba não sai/ Adeus, minha Praça Onze, adeus/ Já sabemos que vais
desaparecer/ Leva contigo a nossa recordação/ Mas ficarás eternamente em
nosso coração/ E algum dia nova praça nós teremos/ E o teu passado
cantaremos
(Disponível
em:
https://www.letras.mus.br/heriveltomartins/386766/. Acesso em: 01 fev. 2021).

De acordo com Góes (2015), o desfile das escolas de samba nesse período
ainda não tinha sido oficializado. Era na Praça Onze que as escolas se apresentavam
e a comunidade do samba se reunia, sem mediação do poder público. Ali o carnaval
proletário se realizava, distinguindo-se do carnaval “oficial” composto pelos bailes da
elite e das grandes sociedades (GÓES, 2015). Daí o protesto e o lamento expressos
no samba Praça Onze, mediante o risco de fechamento dessa Praça no intuito de
coibir o carnaval genuíno da gente (negra) moradora nos morros e favelas cariocas.
Seguindo adiante com a análise dos artigos de Fala a Mulher, vale sublinhar
que dois deles e uma conferência proferida por Maria de Lurdes Valle Nascimento
trataram, especificamente, dos direitos sociais, civis e/ou trabalhistas das mulheres

87

O samba Praça Onze pode ser ouvido na voz de Emilinha Borba ao vivo no programa de rádio da
Rádio Nacional- RJ em: https://youtu.be/w4STkCNj_gk
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negras. O primeiro deles foi intitulado O Congresso Nacional de Mulheres e a
Regulamentação do Trabalho Doméstico. Infelizmente, é possível que a voz de Maria
de Lurdes Valle Nascimento nesses artigos ainda encontre eco em nosso país. Isto
porque os abusos morais, a subalternização das mulheres negras nos postos de
trabalho, bem como o desrespeito aos direitos das trabalhadoras domésticas ainda
são realidade em muitas partes do Brasil. Esses aspectos foram denunciados pela
articulista em 1949 ao afirmar que
é inacreditável que numa época em que tanto se fala em justiça social possa
existir milhares de trabalhadoras como as empregadas domésticas sem
horário de entrar e sair do serviço, sem amparo na doença e na velhice, sem
proteção no período de gestação e post-parto, sem maternidade, sem creche
para abrigar seus filhos durante as horas de trabalho [...] Além desse aspecto
econômico há um outro mais doloroso ainda: são as violências morais de que
as empregadas domésticas são vítimas constantes (QUILOMBO, n. 4. 1949,
p. 3).

Nesse artigo, além da veemente defesa à criação de uma legislação que
protegesse os direitos das empregadas domésticas e das “lavadeiras profissionais”,
Maria de Lurdes Valle Nascimento também denunciou a criminalização feita pela
polícia a essa categoria.
O desprestígio junto aos órgãos oficiais encarregados de proteger o trabalho
lançou as domésticas sob o ignominioso controle policial. Muita gente não
sabe que, ao invés da carteira profissional, as domésticas são fichadas na
polícia. Assim, sob o disfarce de um serviço de identificação do trabalho
doméstico, o que se pratica na polícia é o pré-julgamento de que toda
doméstica é uma ladra, uma criminosa (QUILOMBO, n. 4, 1949, p. 3.).

A esse respeito, Natália Batista Peçanha (2019) faz uma discussão em torno
das representações negativas que foram construídas pela imprensa sobre o
comportamento e as práticas sociais das trabalhadoras negras, especialmente as
empregadas domésticas, no período de 1880 a 1930 (PEÇANHA, 2019). A autora
assevera que a imprensa foi fundamental para a associação das criadas à
criminalidade, principalmente ao furto doméstico. A exemplo da Revista Criminal que
exibia fotos de empregadas apontadas como ladras (às quais a Revista chamava de
“ladras”, “infiéis” ou “ratas”), o que pode ser verificado na figura 25 que se segue.

151

Figura 25: Fotografias de empregadas domésticas exibidas pela Revista
Criminal,1928a: 52

FONTE: PEÇANHA, 2019, p. 293

Nessa imagem, das dez mulheres acusadas como “ladras” oito são negras e
apenas duas são brancas (sobre as quais a autora supõe serem estrangeiras). A
autora ressalta que bastava a suspeição acerca da idoneidade dessas serviçais para
que elas fossem indicadas como principais suspeitas, o que causava muitas vezes o
desespero das mesmas como o ocorrido com a empregada Celecina e foi assim
noticiado: “Celecina Maria da Conceição, criada de uma família residente à Rua Barão
do Amazonas, em Niterói, devido a uma falsa acusação, quis matar-se, ingerindo
creosoto” (A Noite, 14 de fevereiro de 1912, p. 2). Peçanha (2019) também assevera
que a maioria dos discursos veiculados sobre as mulheres (no período por ela
focalizado) foram produzidos por homens. Além disso, pessoas brancas de uma elite
letrada também atribuíam preconceitos e erotização aos corpos das mulheres negras,
na maioria das vezes balizados por saberes médicos ou jurídicos. Dessa forma, é
possível compreender o porquê (ou os porquês) de Maria de Lurdes Valle Nascimento
defender através do Quilombo a garantia de medidas contra a criminalização das
empregadas domésticas pela polícia e/ou pela sociedade como um todo.
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Outro ponto que merece destaque nos artigos analisados se refere à falta de
vagas em creches para os filhos de trabalhadoras negras. Dirigindo-se com ironia “às
inocentes do Leblon”, a articulista evidenciou a dura realidade de que as creches não
eram feitas para atendimento aos filhos “de pobres negras de forno e fogão”. No final
desse artigo, Maria Nascimento ressalta que as mulheres negras, porém
Estão abrindo os olhos e saindo da passividade com a qual amamentavam
sinhozinho e o filho do doutô [...] empregada doméstica, funcionária pública,
comerciária, industriaria, médica, advogada ou mãe de família, a mulher
negra está aprendendo a andar de cabeça erguida, a impor sua
personalidade (QUILOMBO, n. 4, 1949, p. 3).

Não era sem razão que a articulista conclamou suas patrícias a erguerem a
cabeça e a lutarem (também) pelo direito a vagas em creches para seus filhos,
naquele período. De acordo com Célia Maria Guimarães (2017), até a metade da
década de 1950 a maioria das creches existentes foram criadas pelas indústrias e
destinadas aos filhos das operárias, atendendo ao previsto na Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) de 1943 que determinou que as empresas particulares com mais
de 30 funcionárias acima de 16 anos teriam que implantar creches para os filhos das
mesmas (GUIMARÂES, 2017). Por outro lado, as crianças filhas das elites
frequentavam os jardins de infância criados por iniciativas privadas e que se
diferenciavam das creches não apenas pelo público atendido, mas por seus objetivos
e propostas de atendimento. Nesse sentido, Moysés Khulmann Júnior (1999) aponta
que o jardim de infância seria a instituição educativa por excelência, enquanto a
creche teria o caráter assistencial e não educaria para a emancipação, mas para a
subordinação (KHULMANN JR, 1999). Dessa forma, é possível constatar que os
jardins de infância desse período não se destinavam às crianças negras/ pobres e
que, outrossim, as creches de iniciativa privada também não. Lembrando ainda que
as creches existentes eram voltadas para os filhos de mães trabalhadoras e o trabalho
doméstico não fora regulamentado na CLT de 1943. Assim, seus direitos não eram
legalmente reconhecidos o que se estendia, por conseguinte, à questão de vagas em
creches para seus filhos. Filhos de trabalhadoras a quem Maria de Lurdes Valle
Nascimento (em seu artigo O Congresso Nacional de Mulheres e a regulamentação
do trabalho doméstico) se refere como sendo “pobres negras de forno e fogão”
(QUILOMBO, n. 4, 1949, p. 3).
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Dando sequência aos demais artigos escritos por Maria de Lurdes Valle
Nascimento, o próximo a ser enfocado foi intitulado como O Conselho Nacional das
Mulheres Negras. Por meio dele, a articulista apresentou às “patrícias de cor” os
objetivos dessa organização e as principais ações previstas em relação ao seu
público-alvo (mulheres e crianças negras). Dentre os projetos pretendidos a favor da
infância, destaco a criação de um Abrigo do Negrinho Abandonado, o que incide em
uma questão que (embora não seja objeto de investigação desta pesquisa) precisa
ser mencionada: a possibilidade de uma incidência considerável de abandono de
crianças negras no Distrito Federal, naquele período88. Outro aspecto a relevar nesse
artigo é que a articulista se dirigiu também às leitoras brancas do Quilombo,
convocando-as a se unirem às negras:
O trabalho do conselho será uma tarefa árdua a necessitar impiedosamente
da colaboração de toda mulher, preta ou branca. Precisamos ser
solidariamente unidas em torno desse objetivo de nos valorizarmos, de impor
a nossa capacidade de trabalho e realizar algo em benefício geral. Somente
assim teremos possibilidade de vitória (QUILOMBO, n. 7/8, 1950, p. 4).

Neste sentido, o artigo aponta para a existência de dificuldades enfrentadas
pelas mulheres ao tentarem ingressar no mundo do trabalho. Essa temática discutida
por Maria de Lurdes Valle Nascimento no Quilombo se manteve na agenda dos
movimentos feministas e também dos movimentos negros brasileiros no decorrer do
século XX, tendo adentrado o século XXI. A importância dessa luta se mantém na
medida em que, a despeito de avanços alcançados ao longo do tempo, o Centro de
Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT) da Universidade Estadual de
Campinas, Unicamp (2017) aponta que
alguns aspectos do trabalho das mulheres permanecem idênticos, apesar da
passagem dos anos, como as diferenças salariais, a significativa
concentração em setores e ocupações com estereótipos de gênero e o
grande volume de horas dedicadas ao trabalho de reprodução social. Ainda
que as mudanças nas estruturas ocupacionais, resultado das transformações
tecnológicas e nas formas de organização dos processos de trabalho, tenham
gerado novas ocupações, persistem alguns atributos a ela associados e que
acompanham a sua inserção no mundo produtivo (CESIT, 2016, p. 45).

O próximo artigo da coluna Fala a Mulher a ser discutido é A Integração da
Mulher de Cor na Vida Social que recebeu o mesmo título da palestra feita por Maria

88

A esse respeito, cf. Cunha, 2016.
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de Lurdes Valle Nascimento na cerimônia de fundação do Conselho Nacional das
Mulheres Negras, em 1950. Novamente a articulista reforçou a importância das ações
do referido Conselho como forma de dirimir as situações de “desvantagem social”
sofridas pelas mulheres negras devido ao “despreparo cultural e a ausência de
adequada formação profissional”. O que pode ser verificado nessa parte do artigo:
A mulher negra sofre várias desvantagens sociais. Por causa do seu
despreparo cultural, por causa da pobreza da nossa gente de cor, pela
ausência de adequada educação profissional [...] Esse departamento
feminino tem por objetivo lutar pela integração da mulher negra na vida social,
pelo seu alevantamento educacional, cultural e econômico (QUILOMBO, n.
9, 1950, p. 4).

Maria de Lurdes Valle Nascimento fechou o artigo enfatizando que o
“preconceito de cor” era um “fator da inferioridade social desfrutada pela mulher negra”
(QUILOMBO, n. 9, 1950, p. 4). Portanto, o conjunto de ações elencadas pelo
departamento feminino do TEN, coordenado pela articulista, previa criar condições
culturais e profissionais que lhes permitissem uma integração à sociedade livre e uma
inserção no mundo do trabalho.
Dando sequência aos demais artigos de Fala a Mulher cabe destacar que se
em Morros e favelas Maria Nascimento rechaçou o tipo de assistencialismo
comumente prestado por instituições filantrópicas junto à população dos morros e
favelas cariocas, já no artigo A Fundação Leão XIII e as favelas essa articulista abriu
uma exceção. Ela afirma que raramente uma instituição católica conseguiria tanta
popularidade e prestígio junto aos moradores de favelas cariocas do que a referida
Fundação. A articulista conta que testemunhou “os altos objetivos da entidade” por
ter sido uma colaboradora da instituição (em favelas do Salgueiro, São Carlos,
Barreira do Vasco e Praia do Pinto, entre outras):
Tive a oportunidade de colaborar na obra que esta instituição vem
empreendendo, desempenhando funções de escritório, de visitadora e de
assistente social, e pude por isso mesmo sentir de perto a honestidade de
propósitos, a luta árdua da fundação para atingir seus altos objetivos
(QUILOMBO, n. 5, 1950, p. 11).

Em relação ao mesmo artigo, vale ainda ressaltar a importância atribuída por
ela ao atendimento jurídico aos favelados e à criação e manutenção (pela Fundação
Leão XIII) de escolas em morros do então Distrito Federal. A assistência jurídica
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prestada se tratava da emissão de registros de nascimento e outros, bem como da
legalização de casamentos que eram feitos nos morros, “expontaneamente”,
“obedecendo à simples lei da natureza” (QUILOMBO, n. 5, 1950, p. 11). É possível
nesse sentido relacionar a legalização dessas uniões a uma talvez imposição de
preceitos morais da religião católica da Fundação Leão XIII à população negra por ela
atendida. Maria de Lurdes Valle Nascimento também teceu muitos elogios quanto às
iniciativas da Fundação voltadas para a escolarização de menores e adultos. A partir
desse ponto do artigo, ela passou a discorrer assertivamente sobre a importância da
educação para a população negra:
E aqui chegamos ao ponto fundamental da valorização da gente de cor: a
educação. Pela educação é que havemos de conquistar igualdade moral,
intelectual, cultural, artística, econômica e política. Quando todo negro souber
ler e escrever teremos dado o passo mais decisivo para nossa recuperação.
Enfim, educar e alfabetizar a população dos negros é uma forma de libertar e
emancipar a gente negra. Porque a ignorância e o analfabetismo é a forma
mais terrível de escravidão89 (QUILOMBO, edição fac-similar, 2011, p. 64).

Dessa forma, novamente a articulista exerceu seu ativismo não apenas junto
às “irmãs de cor”, mas às mulheres e homens brancos que possivelmente eram
leitores de sua coluna. Ao afirmar que “a ignorância e o analfabetismo eram a forma
mais terrível de escravidão”, ela não só defendeu a educação como direito, mas por
premissa acabou também por denunciar o descaso do poder público em relação à
oferta e garantia de escolarização para a gente negra, naquele período. Assim, na
condição de ignorantes e analfabetos os negros, embora livres, vivenciariam “a forma
mais terrível de escravidão”. Daí a importância dada por Maria de Lurdes Valle
Nascimento à iniciativa da referida Fundação junto à educação de menores e adultos,
não obstante fosse uma entidade de ordem filantrópica e confessional.
Além de abordar temáticas atinentes à educação, trabalho, moradia, saúde e
cultura das mulheres negras e de seus filhos, Maria de Lurdes Valle Nascimento
também escreveu um artigo específico com foco na educação política de suas leitoras.
Em Nosso Direito Cívico, ela chama a atenção das “irmãs de cor” para a situação de
total atraso em que se encontravam as mulheres negras brasileiras em relação à
participação na política partidária. No intuito, pois, de convencê-las quanto à
necessidade dessa participação, asseverou que “quanto mais necessitado um povo,
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Jornal Quilombo, n. 5, 1950, p. 11
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mais ele deve atuar politicamente e que, se quisessem alcançar um padrão de vida
digno, deveriam sem mais tardança fazer política” (Quilombo, n. 6, 1950, p. 7). Maria
de Lurdes Valle Nascimento foi mais longe ao definir para as leitoras o que significava
“fazer política”, o que implicava em “ingressar em partidos políticos, influir na
elaboração dos seus programas e na escolha dos futuros candidatos e senadores,
deputados e vereadores, governadores e Presidentes da República” (QUILOMBO, n.
6, 1950, p. 7). Finalmente, ela chamou as leitoras de cor a constituírem um “exército
de eleitoras pesando na balança das urnas” e a valerem-se “do direito de votar e
serem votadas nas eleições”. A articulista concluiu sua argumentação com a assertiva
de que “a longa luta pela valorização e igualdade social, moral e cultural do povo negro
não pode dispensar a participação entusiástica das mulheres negras” (QUILOMBO, n.
6, 1950, p. 7). Destarte, é importante lembrar que apenas com a aprovação do Código
Eleitoral Brasileiro em 1932 é que o direito ao voto feminino foi estabelecido. Porém,
esse direito concedido “com uma mão” foi “contido com a outra” na medida em que
como o voto feminino não era obrigatório, as mulheres só poderiam votar com a
permissão do maridos. A esse respeito, Fernando LimongiI, Juliana de Souza Oliveira
e Stefanie Tomé Schmitt (2019), salientam que
Entre 1932 e 1965, os direitos políticos das mulheres não foram equiparados
ao dos homens. De diferentes maneiras, as Constituições e leis vigentes
encontraram formas para deixar as mulheres sem renda própria em uma
espécie de limbo. Em todo esse período, o alistamento e o voto eram
obrigatórios para os homens, mas voluntários para as mulheres que não
trabalhavam. Em face das estipulações do Código Civil vigente, a
voluntariedade era uma forma disfarçada de deixar a decisão nas mãos do
chefe da família, isto é, de não garantir às mulheres o direito de votar, caso
seus maridos não autorizassem sua participação na vida política..
(LIMONGIL; OLIVEIRA; SCHMITT, 2019, p. 9).

Dessa maneira, mais uma vez Maria de Lurdes Valle Nascimento trouxe às
leitoras do Jornal Quilombo uma temática de importância não apenas para as
mulheres negras mas também para as mulheres brancas. Vou mais longe: as
estratégias para solapar a participação feminina nos pleitos apontam para uma visão
sexista e discriminatória em relação às mulheres brancas e negras, (também) naquele
período.
Isto posto, cabe ressaltar que todos os artigos da coluna Fala a Mulher
permitem verificar que Maria de Lurdes Valle Nascimento transformou sua coluna em
um fórum de representação e de mobilização social e política de suas “irmãs de cor”.
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O que permite supor que seus escritos no Quilombo tenham contribuído para uma
construção identitária e de valorização das mulheres negras e também brancas, entre
as décadas de 1940 e 1950.
Peço ao leitor, finalmente, que me permita o desvario (censurável a uma
pesquisadora) da inserção do poema que se segue...

Maria de Lurdes

Na urdidura de seu tear
ela entrelaça palavras.
O fio é longo
mas ela não os embaraça.
A trama é clara
como claros são os contornos que surgem
na estampa do tecido que ela faz:
Aos poucos, figuras de mulheres negras se impõem
e junto com elas o que há de sabedoria e resistência.
Daqui posso ouvir, ver, saborear e até mesmo tocar
a força de suas palavras, Maria...
(A autora)
3.2- “Entre mulheres!”: Outras vozes femininas no Jornal Quilombo...

Ao verificar todas as edições do Quilombo, constatei que além de Maria de
Lurdes Valle Nascimento apenas a advogada negra Guiomar Ferreira de Matos, a
socióloga e bailarina americana negra Katherine Dunhan e a escritora branca Raquel
de Queirós tiveram matérias assinadas no periódico. Do total de cem matérias
assinadas do impresso, portanto, apenas

12% foram escritas por mulheres em

contraposição aos 88% de artigos redigidos por homens. Esses dados apontam
portanto para uma predominância quantitativa de pontos de vista masculinos no
tratamento das temáticas que foram abordadas no impresso.
Procedendo então a uma análise dos artigos escritos especificamente por
outras mulheres negras no periódico em estudo, o primeiro a ser enfocado foi assinado
por Guiomar Ferreira de Matos. Nele, o assunto tratado se refere a uma entrevista
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feita pela articulista junto a uma poetisa branca de nome Sônia Regina. Sua obra
Romanceiro do Negrinho recebeu muitos elogios, bem como a própria poetisa que
mereceu de Guiomar o comentário de que “Sônia Regina sentiu os negros em
confidência. Foi, por um momento, negra também. Revela que sua generosa alma de
poeta se deixou penetrar de toda grandeza pungente do drama da gente de cor”
(QUILOMBO, n. 10, 1950, p. 11, 2). Mediante esses elogios, procurei por menções à
obra nas redes sociais, mas só encontrei dois anúncios de venda de exemplares em
sebos virtuais, de onde extraí a seguinte imagem de sua capa:

FIGURA 26: Livro Romanceiro do Negrinho da autora Sônia Regina

FONTE:
https://www.miguelsalles.com.br/peca.a
sp?ID=4033597. Acesso em 03 fev.
2021.

Vale a pena destacar que Guiomar Ferreira de Mattos era também escritora.
Segundo Vagner Gonçalves da Silva (2005), ela é autora de um ensaio intitulado O
preconceito nos livros infantis, que foi publicado em 1954 na Revista Forma nº 4.
Nesse ensaio, de acordo com Silva (2005), Guiomar Ferreira de Mattos discute os
resultados negativos e prejudiciais provenientes de uma educação racista sobre as
crianças negras.
Quanto à articulista Katherine Dunhan, primeiramente cabe destacar o quão
ela foi elogiada no Jornal por seu talento como bailarina, intérprete, diretora e ativista.
A tal ponto que ela mereceu quatro matérias (escritas por homens) no Quilombo.
Dunhan também foi autora de duas matérias no impresso. A primeira delas tem como
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foco a intolerância às religiões de matrizes africanas e a criminalização dos
candomblés cariocas:
Temos nos batido sempre por isto: a liberdade da expressão religiosa deve
ser um fato [...] Ainda mais quando se trata de religião, cultos com profundas
raízes na alma da gente brasileira, que não devem ser encarados
levianamente como coisas reprováveis e de baixa manifestação, mas algo
sério e respeitado por religiosos e por cientistas eminentes (QUILOMBO, n.
10, 1950, p. 4).

Essa defesa feita por Dunhan remonta ao contexto de criminalização vivido
pelos praticantes das religiões afro-brasileiras, desde o ano de 1890. Segundo
Nathalia Vince Esgalha Fernandes (2017), ao adentrar o século XX outros
mecanismos de regulação institucional a essas práticas foram somados, a exemplo
da criação da Delegacia de Jogos e Costumes que passou a exigir registro, alvará e
licença para o funcionamento dos centros. Delegacias especializadas também
surgiram para verificar os antecedentes políticos, sociais e criminais dos membros dos
terreiros de candomblé (FERNANDES, 2017). A discriminação era o pano de fundo
dessas imposições e seu caráter repressor engendrava estratégias para realizar a
associação das religiões africanas com a feitiçaria, o curandeirismo

e o

charlatanismo. À vista disso, a articulista Katherine Dunhan saiu em defesa da
seriedade e do respeito a essas religiões, às quais se refere como “cultos com
profundas raízes na alma da gente brasileira” (QUILOMBO, n. 10, 1950, p. 4).
O segundo texto assinado por Dunhan foi a transcrição de uma exposição feita
por ela durante uma conferência do TEN acerca (também) do tema religiosidade .
Assim, em O estado dos cultos entre os povos deserdados a articulista fez um
apanhado histórico acerca das principais religiões e cultos dos negros norteamericanos, destacando o racismo, a intolerância religiosa e a violência praticada
contra os negros por segmentos como a Ku Klux Klan (vale a pena lembrar que ela
era norte-americana e que a direção do Jornal Quilombo manteve interlocução com a
imprensa negra daquele país). Dessa forma, os dois artigos escritos por Dunhan
enfocaram a intolerância religiosa existente tanto nos EUA, país em que o racismo
era visto como “existente”, como no Brasil onde o “mito da democracia racial” era
defendido por políticos e intelectuais (como Gilberto Freyre, por exemplo).
Isto posto, a investigação feita a respeito das matérias assinadas por Maria de
Lurdes Nascimento, Guiomar Ferreira de Matos e Katherine Dunhan permite supor
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que elas tenham tido liberdade de expressão no Quilombo para defender suas ideias
e posicionamentos mediante questões sociais, religiosas e políticas. A partir dessa
suposição, cabe ressaltar que embora 88% das matérias assinadas no impresso
sejam de articulistas homens, essa tríade de militantes negras conseguiu imprimir
pertinência, propriedade e relevância às discussões que se propuseram a fazer.

3.3- “Sobre as Mulheres Negras...”
Nesta encruzilhada o que se apresenta como foco são os 30 artigos “sobre as
mulheres negras” que se apresentam abrigados no impresso investigado (informações
gerais sobre esses artigos se encontram disponibilizadas no Quadro 7 (Anexo 4)
deste estudo).
É preciso sublinhar que desses 30 artigos, apenas três possuem autoria
revelada (10 %) e seus autores foram Bráulio Bessa, J. Barbosa e Murilo Mendes. Os
outros 27 (90 %) não foram assinados, o que permite supor que muitos possam ter
sido escritos tanto por autores masculinos quanto por Maria de Lurdes Valle
Nascimento e outras autoras ou coautoras.
Outro aspecto importante a pontuar é que a leitura desses 30 artigos me
permitiu agrupá-los neste estudo em duas categorias de análise: 1) artigos nos quais
os autores inominados buscaram dar visibilidade ao talento, beleza e capacidade das
mulheres negras referidas (totalizando 26 artigos); 2) artigos nos quais percebi, à
priori, uma possibilidade de investigar questões atinentes à estigmatização e à
erotização das mulheres negras (totalizando um total de três artigos).
Em relação à primeira categoria de análise, cabe informar que os autores dos
26 artigos teceram considerações positivas às mulheres negras. Isto pôde ser
verificado de forma mais incisiva nos que se relacionavam àquelas engajadas de
alguma maneira ao TEN e ao próprio impresso. Assim, artistas internacionais e
algumas brasileiras foram reverenciadas nas matérias em questão, a exemplo de
Katherine Dunhan, Cleoo Novarro e Ruth de Souza. Vale mencionar que Cleoo
Novarro era pintora e participou do Concurso Cristo Negro promovido pelo TEN. A
figura 27 apresenta a tela que foi por ela pintada para o referido Concurso. Nessa
imagem é possível perceber a semelhança entre a vestimenta do Cristo Negro de
Novarro com os trajes ritualísticos típicos de cerimônias religiosas católicas. Segundo
essa pintora, sua representação do Cristo Negro foi feita em homenagem ao evento
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católico Congresso Internacional Eucarístico (realizado em concomitância com o
referido concurso).

Figura 27: Tela Cristo Negro pintada por Cléoo Navarro, 1955

FONTE: NASCIMENTO, 2016, p. 96.

Além disso, cumpre destacar que esses 26 artigos (Quadro 7, Anexo 4)
agrupados em nossa primeira categoria de análise da seção “Sobre as mulheres
negras...” deram a conhecer também aos seus leitores a respeito do talento de
mulheres negras atuantes em peças teatrais, orquestras, filmes (como Atavismo90) e
em outros eventos culturais. Algumas dessas matérias sem autoria expressa
evidenciaram ainda a capacidade de liderança feminina face à mobilização e
organização em defesa de pautas sociais, políticas e trabalhistas e à frente de eventos
e projetos importantes, a exemplo do Congresso Nacional do Negro e do Conselho
Nacional das Mulheres Negras.
Chegamos agora ao ponto desta encruzilhada em que será feita uma análise
acerca dos quatro artigos que compõem a segunda categoria estabelecida para
análise dos artigos do Quadro 7 (Anexo 4). Lembrando que teremos como fio de
90

Filme inglês gravado em 1946 cujo enredo gira em torno de um estudante de música africana que
regressa a casa e tem de derrotar um feiticeiro que domina a sua tribo. Disponível em:
https://www.interfilmes.com/person_1748832_Eseka.Makumbi.html. Acesso em: 01 fev. 2021.
Verifiquei que na sexta edição (n. 6, 1950, p. 11) do jornal em estudo, após a chegada do filme Atavismo
aos cinemas do Brasil, o mesmo foi criticado como sendo uma propaganda imperialista britânica que
mostrava de forma ridicularizada a religiosidade africana.
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Ariadne a hipótese de que os mesmos me permitirão investigar acerca de uma
possível estigmatização e erotização das mulheres negras no Jornal Quilombo. Tais
artigos foram intitulados por seus autores como: “Visita ao Elite”, “Mercedes Batista”,
” Concursos de Rainha das Mulatas e Boneca de Pixe” e “Da Beleza Racial”
Assim, o primeiro deles a ser focalizado será o Visita ao Elite. O articulista
afirma logo no início tratar-se de um relato da experiência de integrantes do Quilombo
(não foi mencionado se havia mulheres no grupo) em visita à gafieira carioca Elite.
Essa gafieira foi por ele avaliada como sendo “um dos melhores night club da gente
de cor”. O que contrariaria aos que pensavam que “gafieira era um antro escuso, onde
a cachaça escorre encharcando brigas de negros valentões e gaforinhas de criolas
descaídas” ( QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 8). A partir desses atributos dados pelo
articulista ao night club é possível supor que a escolha do nome “Elite” por seu
proprietário tenha sido estratégica, uma vez que de acordo com o Dicionário Léxico,
a palavra elite significa “o que existe de melhor numa comunidade, sociedade ou
grupo”. Entretanto, é necessário destacar que o redator do artigo acabou caindo em
contradição na medida em que narrou, logo em seguida, o episódio de uma briga na
entrada do Elite, na qual duas mulheres negras que disputavam um mesmo homem:
Já na entrada anotamos que não é somente em Jacarepaguá que mulher é
mato: duas garotas, uma toda de cetim preto, elegantíssima em seu perfil
delgado de cegonha e outra, forte e musculosa como um atleta [...] A
Lourdinha, mulatinha espigada e de riso aberto como uma flor na ponta de
longa haste olhou com olhar maguado (sic) seu parceiro, negro retinto, que
abarcava o salão com sorriso vitorioso de quem está dizendo: Está para mim
(QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 12).

A narrativa sobre a contenda se encerrou por aí e o articulista deu sequência à
descrição de outros acontecimentos do baile. Porém, o que interessa a esta pesquisa
é salientar a forma como as mulheres foram descritas no artigo, por meio do uso de
palavras no diminutivo como “mulatinha” acrescido de “espigada”. Ou por referências
feitas aos cabelos como “gaforinhas de criola decaídas”, além da comparação do perfil
de uma delas a uma “cegonha”. Em contrapartida o Oscar, alvo da disputa entre as
duas mulheres, foi descrito como um vitorioso. O redator do artigo deu a entender
inclusive que o “negro retinto” envaidecido julgava que a noite estava “para ele”. Afinal
(como pode ser observado na legenda da figura 28) o próprio articulista afirmou que
‘Mulher no Elite é mato: estas não conseguiram par e conversando esperam...”
(QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 8).
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FIGURA 28: Fotografia do baile da gafieira Elite, visitado por integrantes do
Jornal Quilombo (QUILOMBO, n. 3, 1949, p. 12)

FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar, 2011,
p. 42,46.

Portanto, cabe chamar a atenção do leitor para a questão de que o artigo “Visita
ao Elite” divergiu dos outros 26 artigos que foram elencados no Quadro 7 (Anexo 4),
uma vez que naqueles as mulheres negras foram comprovadamente referidas com
deferência e admiração. Essa dissonância possibilita supor que o protagonismo das
mulheres negras do TEN e do Jornal em estudo seria um diferencial que as colocaria
em condição superior às “negrinhas” que frequentavam as gafieiras. Dessa suposição,
decorre outra: a existência no seio de elites intelectuais negras (das quais o articulista
do artigo seria um representante) de um comportamento discriminatório em relação
às mulheres negras não pertencentes aos circuitos intelectuais, culturais ou de
politização (como era o caso de Lurdinha e de sua rival inominada).
Um segundo artigo a ser analisado na mesma perspectiva de “Visita ao Elite” é
o intitulado como “Mercedes Batista”. Ele foi escrito na coluna fixa Nossa Capa e se
refere à bailarina Mercedes Batista que foi a modelo da capa da edição 7/8 do Jornal
Quilombo. Nesse artigo, o autor lhe rendeu a seguinte homenagem:
Mercedes Batista, um poema de linhas e formas é a linda bailarina que enfeita
a nossa capa. Após o curso rigoroso da Escola de baile do Teatro Municipal,
Mercedes Batista, talentosa e persistente foi a primeira artista de cor que
conseguiu transpor a barreira racial e ingressar no corpo de baile de nosso
principal Teatro (QUILOMBO, n. 7/8, 1950, p. 3).
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Faz-se necessário pontuar que dentre todas as artistas negras que foram foto
de capa no impresso (Ruth de Souza, Josephine Baker91, Philippa Shuyler92,
Katherine Dunhan e Eseza Makumbi93), chamou minha atenção o fato de que
Mercedes Batista foi a única participante do Concurso Rainha das Mulatas. Vencedora
na edição de 1948, ela foi também a única modelo de capa a ser fotografada de
fantasia e cujo corpo foi mostrado de forma mais exposta, conforme mostra a figura
29.

FIGURA 29: Fotografia da bailarina Mercedes Batista que foi capa do Jornal
Quilombo (QUILOMBO, n. 7/8, 1950, p. 1)

FONTE: QUILOMBO, edição fac- similar,
2011, p. 83.

91

Josephine Baker (Saint Louis- 1906 / Paris- 1975), cantora e dançaria norte-americana conhecida
como Vênus Negra e Deusa de Ébano. Filha da lavadeira Carrie McDonald e o baterista de vaudeville
Eddie Carson. Iniciou sua carreira como dançaria aos 12 anos nas ruas de Saint Louis. Aos quinze
anos viajou pelos Estados Unidos e foi rejeitada nos palcos por ser negra e magra demais. Porém,
seguiu carreira e na década de 1920 chegou a ser uma das artistas mais bem pagas da Europa. Esteve
quatro vezes no Brasil e em uma delas contracenou com Grande Otelo, no espetáculo Casamento de
Preto, em 1952. Disponível em: http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Josephine_Baker. Acesso em:
01 fev. 2021.
92 Philippa Schuyler Duke (1931-1967) era filha do jornalista negro George Schuyler (ligado ao TEN no
Brasil) e de Josephine Schuyler. Grande pianista, tornou-se famosa na década de 1930 como resultado
de seu talento e intelecto. Schuyler foi reconhecida como pianista brilhante em países da Europa, mas
devido ao racismo norte-americano não teve o mesmo reconhecimento em seu país de origem.
Disponível em: https://pt.qaz.wiki/wiki/Philippa_Schuyler. Acesso em: 01 fev. 2021.
93 Ezeka Makumbi foi uma atriz africana de Angola que fez um papel de ponta no filma inglês Atavismo,
em 1946.
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Ainda a respeito de Mercedes Batista, o articulista salientou o mérito de ela ter
vencido barreiras quanto à sua cor e raça, bem como as dificuldades financeiras
advindas de sua filiação humilde. Além disso, relatou que ela participava de todas as
iniciativas do TEN “em prol da valorização dos homens de cor e estudava canto, piano
e artes plásticas” (QUILOMBO, n. 7/8, 1950, p. 3). Segundo o articulista, a bailarina
almejava realizar uma “turnê folclórica” na Europa e que, “por ter os pés endoidecidos
de dança”, iria até o fim em seus sonhos. Nesse sentido, através de pesquisa realizada
acerca da biografia de Mercedes Batista descobri que ela de fato conseguiu realizar
importantes projetos94, ao longo de sua carreira. Um deles foi estudar dança nos EUA
junto à Companhia de Dança de Katherine Dunhan. Em sua volta ao Brasil no ano de
1953, Mercedes Batista criou (juntamente com Edson Carneiro) um grupo de dança
totalmente voltado à cultura afro-brasileira: o Ballet Folclórico Mercedes Batista. Além
disso, posteriormente ela mudou a concepção dos desfiles de escolas de samba
cariocas que passaram a coreografar nas alas. Influência muito importante dessa
dançarina foi a criação da disciplina Dança Afro-Brasileira, na Escola de Dança do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Dando continuidade à análise dos quatro artigos enfocados neste ponto de
encontro da pesquisa, o terceiro deles a que me aterei intitula-se Concursos de Rainha
das Mulatas e Boneca de Pixe. Esse artigo se relaciona de certa forma ao que foi
analisado anteriormente na medida em que tem também como temática a questão da
beleza das mulheres negras. Especificamente ele trata dos concursos de beleza negra
feminina que foram promovidos pelo TEN. Assim, o autor de Concursos de Rainha
das Mulatas e Boneca de Pixe abre o artigo convidando as moças bonitas, “cor de
canela ou de jaboticaba madura” a candidatarem-se nesses concursos. Vale informar
que a menção feita à especiaria “canela” e à fruta “jaboticaba madura” se relacionava
à cor da tez das candidatas e aos seus traços que poderiam ser mais ou menos
próximos ao fenótipo de suas ascendentes africanas (daí os nomes Rainha das
Mulatas e Boneca de Pixe). É possível constatar que essa relação sinestésica entre
paladar e pessoas não foi feita pelo articulista em relação aos homens que estiveram
(de alguma maneira envolvidos) nesses Concursos. Apenas as mulheres negras
receberam esse enfoque, o que permite pensar numa ratificação dos estereótipos e
da erotização dos corpos das mulheres negras por este artigo. Após citar as atrações
94

Disponível em: https://diariodorio.com/mercedes-baptista-a-primeira-bailarina-negra-do-theatromunicipal-e-homenageada/. Acesso em: 04 fev. 2021.
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da noite de premiação e o valor do prêmio, ele informou que a vencedora também
receberia a escultura Vênus de Ébano, de um escultor “patrício” chamado Bruno
Giorgi. O autor terminou a matéria explicitando que “a iniciativa do concurso era em
prol da valorização estética e social das qualidades mestiças de nossa civilização”.
Apesar disso, Rainha das Mulatas e Boneca de Pixe foram polemizados (a partir
inclusive de seus títulos), tendo em vista a associação feita pelos críticos dos
concursos ao apelo à erotização das mulheres negras por meio da exposição
provocada pelos mesmos. Exemplo disso é a assertiva de Leda Maria Martins (1999)
ao apontar que “o título dos concursos reproduz a discriminação utilizada socialmente,
na medida em que os termos mulata e pixe manifestam gradações de cor e fenótipo”
(MARTINS, 1995, p. 79). Por outro lado, cabe destacar o artigo da revista O Cruzeiro
em defesa desses concursos:
Nascido em berço humilde, não deixou de ser um empreendimento justo e
oportuno. Mobilizaram-se as sedutoras belezas de azeviche, inscrevendo-se
ao certame todas elas desejando não somente à popularização, mas também
um aparecimento condigno perante os olhos do povo expondo-lhe as suas
virtudes físicas e cientificando-lhes dos seus dotes morais. Nos dias que
precederam o encerramento do pleito, os quartéis-generais das sinuosas
pequenas da cor-de-carvão abriram-se inesperadamente, e as patroas
suportaram com uma paciente resignação o temporário afastamento de suas
cozinheiras, babás e arrumadeiras [...] (O CRUZEIRO, 1948, p. 30).

Esse excerto da revista O Cruzeiro aponta para o olhar preconceituoso das
patroas em relação às participantes dos concursos de beleza. Pelo que o artigo indica,
é permitido pensar que essas “patroas-generais” mantinham uma relação com suas
empregadas domésticas que remontavam à época da escravização, o que
pressupunha que cozinheiras, babás e arrumadeiras deveriam ficar integralmente à
disposição de suas “sinhás”. À despeito de qualquer insatisfação por parte das
patroas, a questão é que os concursos de beleza promovidos pelo TEN e cobertos
pelo Quilombo despertaram o interesse de um público leitor não só do impresso
investigado, mas também de outros periódicos (a exemplo de O Cruzeiro).
Doravante, sigamos então para uma análise acerca do último dos quatro artigos
focalizados na perspectiva de se investigar uma possível estigmatização e erotização
das mulheres negras no Jornal Quilombo. Diferentemente dos últimos três artigos
analisados, “Da Beleza Racial” este encontra-se assinado. Seu autor é um articulista

167

de nome J. Barbosa95 e ele faz no corpo do texto uma defesa em relação à estética
dos afrodescendentes e questiona o porquê de a beleza física de um homem ou
mulher branca não ser associada a questões de raça e cor, como acontece em relação
aos negros. Ele chama a atenção do leitor para a expressão “Que belo negro!”,
comumente dita por brancos mediante corpos negros por eles “aprovados”. Segundo
J. Barbosa, essa expressão aponta para duas possibilidades: na primeira de que “o
belo negro” seria considerado como “um privilegiado entre os seus irmãos de raça ou
de cor” por ter nascido belo, embora negro. Na segunda, “Que belo negro!” seria um
indício de que (para eles) os negros não seriam capazes de produzir “belos tipos”. No
entanto, justamente na argumentação feita posteriormente pelo articulista podem ser
percebidos alguns indícios de uma sensualização das mulheres negras. Isto foi
verificado a partir da própria escolha de mulheres (e não de homens) como exemplo
de beleza racial, além da forma pela qual J. Barbosa se referiu a elas. Assim, àqueles
que julgavam que os negros não poderiam produzir “belos tipos”, o autor convidou
a um estudo da fisionomia metropolitana, enfeitada nas suas manhãs e tardes
por um colorido ondulante, vivo e gracioso, serpeando entre as ruas da
cidade. São umas mulatas que dignificariam qualquer trono e outras tantas
bonequinhas de pixe que honrariam qualquer coroa de rainha, ao emprestar
aos ares cariocas a sedução dos seus sorrisos simples e encantadores.
Bastante razão tinha um amigo meu que ao aproximar-se de um outro,
louvando as belezas de nossa raça, trazia em uma das mãos o número 5, de
dezembro deste ano, de QUILOMBO, cuja capa ostentava a fotografia de
uma bela e graciosa americana, cujo sorriso irradiava a meiguice
característica das mulatas.
-Que coisinha ein (sic)? Exclamou mostrando o jornal.
- Qual coisinha nada meu amigo. Eu diria melhor e com mais propriedade, se
me permite, qui... lombinho (QUILOMBO, n. 9, 1950, p. 6).

Dessa forma, o articulista iniciou o artigo questionando a frase: Que belo negro!
E o encerrou com: “qui...lombinho”. É possível supor que a intenção de J. Barbosa
fosse mesmo valorizar a beleza negra, porém a maneira com que descreveu a modelo
da capa da quinta edição do Quilombo demonstrou uma postura de vulgarização em
relação às mulheres negras.

Merecem atenção nesse sentido a utilização de

vocábulos como “serpeando” (gerúndio do verbo serpear- ondeando, coleando,

95

O jornal pesquisado não apresentou o primeiro nome do autor da matéria, o que me impediu de
pesquisar informações sobre ele (além da questão de que era negro). No entanto, foi possível verificar
que ele não fazia parte do corpo editorial do jornal, uma vez que abaixo do título do artigo consta Em
especial para o Quilombo. Além disso, constatei que esse foi o único artigo de J. Barbosa escrito para
o impresso pesquisado.
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serpenteando96) e principalmente “lombinho” (diminutivo do substantivo masculinocarne da região lombar da rês97). Além de menções à “sedução de seus sorrisos” e à
“meiguice característica das mulatas” (como se meiguice fosse característica só das
“mulheres de cor”). Como é possível perceber, mais uma vez as mulheres negras
foram associadas a comida. Dessa vez, literalmente a um tipo de carne: um
“lombinho”... Ora, pois!
Destarte, é importante observar que “Sobre as mulheres negras...” (Quadro 7,
Anexo 4) reuniu um total de trinta artigos e que, desse universo, quatro deles
permitiram investigar acerca da presença de indícios de uma postura discriminatória
e estigmatizante em relação às mulheres negras no Jornal Quilombo. Nesse sentido,
embora estatisticamente esses quatro artigos analisados representem um baixo índice
(13%) mediante o universo de 30 artigos desta seção, a sua própria existência no
Jornal é algo que me chamou a atenção. Isto porque o teor desses quatro artigos
diverge completamente dos objetivos antidiscriminatórios da imprensa negra de
maneira geral e, de forma específica, dos propósitos estabelecidos pela equipe
editorial do Jornal Quilombo.
Essas considerações portanto apontam para a importância da pesquisa que foi
feita em “Visita ao Elite”, “Mercedes Batista”, “Concursos de Rainha das Mulatas e
Boneca de Pixe” e “Da Beleza Racial” visto que a sua análise me permitiu discutir a
atribuição de estereótipos às mulheres negras e à erotização de seus corpos, a partir
especificamente desses artigos do impresso em estudo. Para além disso, cabe ainda
mais uma vez chamar a atenção do leitor a respeito da existência de nuances do
racismo: ele pode ser verificado não apenas relacionados à raça, mas também ao
gênero dos indivíduos negros.

3.4-“Entre mulheres!” e “Sobre as mulheres...”: as categorias de análise

presentes nas encruzilhadas

Neste ponto de encontro da presente pesquisa elaborei três gráficos e um
quadro com o objetivo de tornar visíveis algumas percepções acerca das articulistas

96

Definição do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Disponível em: www.dicio.com.br . Acesso
em: 15/05/2020.
97 Definição do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Disponível em: www.dicio.com.br Acesso
em: 15/05/2020.
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e dos articulistas do impresso. Tanto os gráficos quanto o referido quadro foram
balizados pelo estudo anteriormente feito sobre o contexto de produção e de
circulação do Jornal Quilombo, bem como da análise de sua materialidade,
Para uma compreensão geral dos mesmos, cabe informar que o Quilombo
possui um total de 212 matérias. Desse universo, verifiquei que 100 (47%) delas foram
assinadas e que 112 (53%) não o foram. Dentre as 100 que foram assinadas, onze
foram escritas por mulheres negras e uma por mulher branca. As 88 restantes foram
redigidas por articulistas homens. A partir desses dados importa ressaltar, pois, que o
Jornal apresenta um número muito inferior de artigos assinados por mulheres em
relação àqueles que foram assinados por homens. O que pode ser observado por
meio do Gráfico 2:
Gráfico 2: Porcentagem de artigos do Quilombo redigidos por homens e por
mulheres

Artigos do Quilombo assinados por homens e por
mulheres
Articulistas
mulheres
12%

Articulistas
homens
88%
FONTE: Elaboração feita pela autora.

Uma vez que o Gráfico 2 aponta para uma participação quantitativamente
menor das mulheres em relação à participação dos homens no impresso em estudo,
cabem alguns questionamentos como: quais foram as principais temáticas discutidas
nos artigos que foram escritos pelos articulistas e pelas articulistas? O que um
contraponto entre as perspectivas masculina e feminina potencialmente poderia
revelar de visões semelhantes ou diferenciadas acerca de temáticas comuns?
Em busca de possíveis respostas para essas perguntas, fiz um levantamento
tanto das temáticas que foram abordadas por articulistas femininas quanto daquelas
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discutidas comprovadamente por homens. O que resultou nos Gráficos 3 e 4,
respectivamente.

Gráfico 3: Temáticas abordadas pelas articulistas no Quilombo
Temáticas abordadas pelas mulheres

Congressos de
negras
6%

Racismo
17%

Trabalho
17%

Infância negra e
pobre
12%

Religiosidade
12%
Artes
6%

Moradia
12%
Política
6%

Educação
12%

FONTE: Elaboração feita pela autora.

De acordo com os dados consolidados no Gráfico 3, é possível verificar que
oito temáticas foram discutidas pelas articulistas, lembrando que Maria de Lurdes
Valle Nascimento foi a grande responsável por trazer ao centro as pautas observadas
nesses artigos. Dessa forma, de um total de 12 artigos verifiquei que apenas quatro
foram escritos por outras articulistas (Raquel de Queirós, Guiomar Ferreira de Matos
e Katherine Dunhan). Nesse sentido, vale a pena novamente ressaltar a importância
de Maria de Lurdes Valle Nascimento enquanto protagonista de agendas que atingiam
diretamente as mulheres negras, já que essa articulista escrevia a partir do seu “lugar
de fala” a respeito de temáticas que poderiam passar desapercebidas não apenas por
“suas patrícias”, mas também pelas mulheres em geral daquele período (e quiçá,
ainda hoje...).
Seguindo adiante com o consolidado das temáticas abordadas nas matérias
que foram assinadas no Quilombo, o Gráfico 4 se refere àquelas sobre as quais se
debruçaram os articulistas do impresso.
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Gráfico 4: Temáticas abordadas pelos articulistas no Quilombo
Temáticas abordadas pelos homens
Racismo
22%
Congressos de
Negros
6%
Intelectuais
homens TEM
4%

Artes
53%

Política
6%
Moradia
2%

Trabalho
1%
Educação
1%

Religiosidade
3%

Beleza racial
2%

FONTE: Elaboração feita pela autora.

À vista dos Gráficos 3 e 4, alguns dados foram consolidados na Tabela 4 com
o objetivo de estabelecer uma comparação do que foi verificado em relação às
temáticas sobre as quais se ativeram tanto os articulistas quanto as articulistas do
Jornal.

Tabela 4: Comparativo entre as temáticas abordadas pelas articulistas e pelos
articulistas no Quilombo

Temáticas
Artes
Racismo
Congressos de negros / negras
Política
Infância negra e pobre
Homenagem a intelectuais homens
do TEM
Religiosidade
Beleza racial
Moradia
Educação
Trabalho
Total
Fonte: Elaboração feita pela autora.

Quantitativo de articulistas e
porcentagem de artigos escritos
4 articulistas
52 articulistas
mulheres
homens
6%
53%
17%
22%
6%
6%
6%
6%
12%
-

4%

12%
12%
12%
17%
100%

3%
2%
2%
1%
1%
100%
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A partir dos dados da Tabela 4, é possível verificar que enquanto os articulistas
se propuseram à discussão e/ou divulgação majoritária (em 53% dos artigos) do
talento e das atividades artísticas dos negros e negras, as articulistas (leia-se,
principalmente, Maria de Lurdes Valle Nascimento) focalizaram quatro questões como
de maior relevância: a infância negra e (não coincidentemente) pobre que vivia nos
morros e favelas cariocas, a educação de negros, o trabalho e a religiosidade.
Também vale a pena destacar que a observação dessa tabela permite perceber que
apenas os intelectuais homens receberam homenagens no jornal, o que aponta para
uma hierarquização na qual as intelectuais do TEN/Quilombo (como Maria de Lurdes
Valle Nascimento e outras) não recebiam o mesmo reconhecimento e valorização no
meio em que circulavam e atuavam. Outra questão ainda a ressaltar é que a beleza
racial foi preocupação exclusiva dos articulistas. Além disso, a beleza racial à qual
eles propuseram discussões foi exclusivamente acerca das mulheres negras e
mulatas (conforme artigos analisados no item 3.3 deste capítulo). No entanto, vale
ressaltar que a questão da beleza feminina não era preocupação ou exigência apenas
em relação às “mulheres de cor” mas também se voltava às mulheres em geral, por
parte da imprensa “branca”. Exemplo disso pode ser visto no excerto que se segue,
extraído da Revista Feminina, no qual se pode ler que
é bem provável que a maior parte das mulheres de gênio, que a natureza não
favoreceu no ponto de vista da formosura plástica, não ache este preço em
demasia exagerado. Aqui para nós, devemos tomar a vida como ella é, com
suas injustiças e defeitos. Todas as mulheres sabem que o homem não
procura nelas o gênio ou a intelligencia – o que sucede só em caso acidental
– mas sim a belleza que o seduz e o attrahe. Eis a razão por que a mulher
tenta por todos os modos segurar a belleza que os anos vão delapidando;
atenuar e modificar todos os defeitos physicos por artifícios e “maquillagem"
(REVISTA FEMININA, dez. 1914).

É perceptível, pois, a associação feita no artigo entre a estética feminina e a
obrigatoriedade de que as mulheres “agradassem” e “satisfizessem” seus maridos por
meio de sua aparência (e não de sua inteligência já que, segundo o articulista, mulher
inteligente seria “um caso acidental”). Ou seja, a beleza feminina não era
necessariamente assunto feminino, mas sim de interesse dos homens... O que pode
também ser comprovado pelo seguinte trecho do Jornal das Moças:
A mulher tem a obrigação de embelezar-se para o marido que é o homem
mais importante de sua vida [...] Vista-se depois de casada com a mesma
elegância e bom gosto de solteira. Lembre-se: é uma verdade que a caça já
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foi feita, mas agora você deve tê-la bem presa (JORNAL DAS MOÇAS, out.
1955).

Embora esses periódicos façam parte da chamada imprensa feminina, é
possível supor que seus articulistas fossem homens que se valiam de periódicos
voltados ao público feminino para (através de um discurso machista “maquilado”)
disseminarem aconselhamentos e regras de conduta que eram convenientes a eles
próprios. Em vista disso, vale pensar na existência de um ponto em comum entre os
articulistas do Quilombo e aqueles que escreveram os artigos mencionados da
Revista Feminina e do Jornal das Moças: a preocupação com a beleza feminina, fosse
como estratégia de afirmação e valorização de um padrão estético ou como forma de
defesa de seus próprios interesses sexistas. Impossível saber ao certo “se” e “de que”
maneira esses interesses se apartam, fundem-se ou se confundem nesses
periódicos...
Já em relação às temáticas em comum, é possível observar que tanto os
escritores quanto as escritoras (embora em níveis muito distintos) trouxeram para o
Quilombo discussões acerca de questões relacionadas ao trabalho, educação,
religiosidade, moradia, racismo e política. Cabe salientar que embora apenas quatro
mulheres tenham escrito no Quilombo, elas conseguiram abarcar as seis temáticas
sobre as quais se debruçaram nada menos que 52 articulistas homens. Esses dados
apontam, pois, para a questão de que essas articulistas (especialmente Maria de
Lurdes Valle Nascimento, autora de 8 artigos) encamparam numa perspectiva
feminina as principais temáticas consideradas de relevância para a população negra,
naquele período.
Procedendo então a uma análise das categorias comuns aos artigos
comprovadamente escritos por homens e por mulheres articulistas, verifiquei que a
categoria “trabalho” foi discutida pelos homens por meio de um único artigo, intitulado
Vida Trabalhista. Pensando (do meu lugar de fala) na importância dessa categoria, é
surpreendente que ela tenha merecido um só artigo num jornal de imprensa negra.
Além disso, sua leitura permite perceber que o autor Mauro de Carvalho discute a
pequena participação de profissionais de cor ocupando cargos administrativos e
destaca o Banco do Brasil como uma instituição de exceção, nesse sentido:
[...] o Banco do Brasil também tem os seus pretos e mestiços. Além da
multidão de modestos servidores de portaria e quadros anexos, que
concorrem para a prosperidade de nossa principal casa de crédito, não
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poucos são os postos de influência administrativa daquele banco ocupados
por herdeiros de sangue africano (QUILOMBO, n. 6, 1950, p. 4).

Em seguida, o autor cita alguns nomes desses “herdeiros de sangue africano”,
todos eles homens. O artigo então é finalizado com o elogio de que os homenageados
no artigo “[...] são homens que sôbre merecem nossa admiração, conseguem levar ao
extremo a prova de capacidade, como integrantes da elite negra do país [...]
(QUILOMBO, n. 6,1950, p. 4). A partir desse final, cabe observar que tudo indica que
o articulista estaria escrevendo sobre uma elite negra para uma elite negra. Ou seja:
sua abordagem não levou em conta o contingente de homens e de mulheres negras
não inseridos no mundo do trabalho, naquele período.
Por outro lado, o trabalho foi tema muito focalizado por Maria de Lurdes Valle
Nascimento nos artigos O Congresso Nacional de Mulheres e a regulamentação do
trabalho doméstico, O Conselho Nacional das Mulheres Negras e Integração da
mulher de cor na vida social. Em todos eles, a articulista constrói uma argumentação
buscando orientar as suas patrícias de cor sobre a necessidade de sua união para
reivindicarem direitos trabalhistas junto ao poder público. Além disso, Maria de Lurdes
Valle Nascimento demonstra sua preocupação com a formação profissional das
mulheres voltadas a essa profissão, bem como com seu amparo. Nesse sentido, ela
propôs que as trabalhadoras domésticas se organizassem em associações,
demonstrando sua percepção sobre seu potencial no enfrentamento de lutas por seus
direitos enquanto trabalhadoras. Daí sua iniciativa de criar uma organização feminina
no TEN, que foi o Conselho Nacional das Mulheres Negras.
Portanto, embora a temática “trabalho” tenha sido discutida por homens e
mulheres no Jornal, as perspectivas foram muito diferenciadas no que tange às
prioridades enfocadas por eles. Enquanto no artigo de Mauro de Carvalho a
preocupação foi denunciar o pouco espaço existente para homens negros na área
administrativa e homenagear aqueles que conseguiram ser inseridos, Maria de Lurdes
Valle Nascimento se debruçou sobre a causa trabalhista das trabalhadoras
domésticas negras (om vistas à profissionalização, formação específica e criação de
entidades que as fortalecessem e as representassem junto ao poder público e aos
empregadores).
Em relação à “educação”, o único artigo voltado especificamente a essa
temática foi escrito por Haroldo de Campos (cuja análise foi feita no capítulo 2). Reitero
que esse artigo se refere a um apelo à juventude negra em prol do direito de entrada
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e permanência de estudantes negros em instituições de ensino. Já os artigos escritos
por Maria de Lurdes do Nascimento nos quais a temática “educação” foi mobilizada,
é clara a sua preocupação com a educação dos jovens e adultos e, de maneira
especial, das crianças negras. É possível perceberem seu enfoque a influência de sua
atuação profissional como assistente social junto às crianças e mulheres dos morros
e favelas cariocas, as quais visitava sistematicamente. Nesse sentido, no artigo O
Conselho Nacional das Mulheres Negras ela aponta que uma das metas dessa
instituição seria trabalhar pela educação da infância: “O Conselho tratará de criar o
seu Teatro Infantil (curso de dança, canto e música) e o Teatro de Bonecos”
(QUILOMBO, n. 7/8, 1950, p. 4). Vale destacar novamente que a articulista demonstra
ter uma compreensão de que a educação abarcava tanto a escolarização de crianças,
jovens e adultos negros como também seu acesso a bens culturais.
Outra temática comum debatida por homens e mulheres no Quilombo se refere
à “religiosidade”. Dessa forma, as religiões de matriz africana e a liberdade de culto
foram defendidas com veemência tanto por Katherine Dunhan (nos artigos já
analisados neste estudo) quanto por Edison Carneiro. Esse articulista chegou a
descrever um ritual de candomblé em um de seus artigos, intitulado Como se
desenrola uma festa de candomblé:
Uma festa de candomblé geralmente começa com a matança - sacrifício de
animais, galo, bode, pombo etc ao som de cânticos e em meio a danças
sagradas, com a assistência apenas da mãe, do sacrificador (axôgún) e de
algumas filhas mais velhas, co-administradoras da comunidade. O sangue
dos animais rega as pedras (itás) dos orixás em cerimônia propiciatória, no
pêji do candomblé. Depois da matança todas as filhas são arrumadas em
círculo no barracão. No chão haverá uma garrafa de azeite de dendê, um
prato de farofa, talvez um copo de água ou de cachaça. Vai-se fazer o
despacho (Padê) de Exu, o homem da rua [...] Os atabaques começam a
tocar enquanto as filhas em côro entoam canções para Exu. Depois dessa
indispensável cerimônia, as filhas cantam para todos os orixás, sob a direção
de Iyá têbêxê, encarregada de puxar os cânticos, ou da mãe que se senta
perto da orquestra e sacode o adjá, uma ou duas campânulas de metal, de
som agudo. Para cada orixá devem-se cantar três cantigas. Depois de
esgotada a lista de orixás a festa chega ao auge. Está cumprida a sua missão
que se resume no culto dos deuses [...] (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 4).

Edison Carneiro continua a descrição da festa, destacando a autoridade
absoluta da mãe de santo sobre a comunidade, apontando para a importância do
papel das mulheres nessas religiões. Esse artigo conta ainda com dois desenhos e
duas fotografias representando um culto de candomblé. A figura 30 apresenta a
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fotografia de um “santo” cumprimentando a orquestra numa casa de candomblé do
Recife.
Figura 30: A orquestra sendo cumprimentada por um “santo” na casa de Mãe
Joana- Xangô do Recife (QUILOMBO, n. 1, 1948, p. 5)

FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar, 2011, p. 5.

A respeito do papel de liderança exercido pelas mulheres negras nos terreiros
de candomblé, vale a pena mencionar o documentário A Dona do Terreiro98, produzido
pela jornalista Deyse Assunção. Ele é composto por relatos de mulheres importantes
do candomblé no Brasil como Makota Valdina, Lindinalva Barbosa, Mãe Stela de
Óxossi e Mãe Gilda D’Oxum. O documentário foi também balizado por depoimentos
de estudiosos sobre a religiosidade negra no país, como o sociólogo Reginaldo
Prandi. Em todas as falas prepondera a afirmação e a defesa de que as mulheres
negras têm um papel de liderança no candomblé cujo alicerce ancestral deve ser
mantido. Confesso que foi difícil escolher alguns excertos das entrevistas do
documentário para trazer ao corpo deste estudo em razão do quão interessante foi
ouvir os depoimentos das Mães de Santo entrevistadas. Entretanto, optei por duas
falas que se referem mais objetivamente ao acolhimento e à liderança das mulheres,
(também) em seus terreiros:
98

Este documentário encontra-se disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6wP1Tg8MF2I.
Acesso em: 05 fev. 2021.
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Foi através do candomblé que a gente resgatou uma família que foi
esfacelada e que a gente não tinha direito de ter família. Então a Mãe de
Santo era a mãe dos filhos que ela paria quando ela paria e dos filhos que
ela não paria, mas que era filho espiritual. E todos se sentiam irmãos (Mãe
Makota Valdina Oliveira, Terreiro Unzó Onimboyá, BA).
O candomblé quando é bem dividido e bem estruturado, ele é uma família. A
mulher sempre teve raça de segurar o babado. Teve raça e tomou conta da
sua família. De repente a vizinha que deu filho pra batizar, ela já mandava no
afilhado e por aí foi subindo assim e foi se formando uma hierarquia sem
nenhuma pretensão e de repente nós tomamos conta e queresse ou não, fora
de vaidade, a mulher sempre nasceu pra líder. Líder não é quem senta numa
cadeira de presidência não. Líder é quem sabe mandar (Mãe Stella de
Oxóssi, Terreiro Illê Axé Opó Afonxá- BA).

A fala de Mãe Stella de Oxóssi é muito importante para que se busque um
entendimento a respeito do histórico de atuação das religiões de matriz africana junto
aos afro-brasileiros e, principalmente, sobre a importância do papel feminino na
centralidade delas. Cabe destacar que as articulistas do Jornal Quilombo tinham
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compreensão, o que justifica o percentual de 13% de seus artigos terem se voltado à
temática da religiosidade.
Isto posto, sigamos rumo a uma outra categoria de análise que se fez presente
em artigos (novamente) escritos por Maria de Lurdes Valle Nascimento (e que,
outrossim, já foram discutidos nesta pesquisa): a categoria “moradia”. Assim, Maria
de Lurdes Valle Nascimento demonstra uma preocupação com a qualidade de vida
dos moradores dos morros e favelas cariocas alertando, inclusive, para a esperteza
de políticos que se aproveitavam da extrema necessidade desses moradores para
fazerem promessas em campanhas eleitorais. Em contraposição, os artigos assinados
por homens ironicamente veiculam pautas que incentivam os políticos a se
aproximarem dos morros e favelas. Dois artigos com esse teor são de autoria do
próprio Abdias Nascimento, sendo que em ambos o candidato apoiado pelo Diretor
do Quilombo é branco e se chama Jael P. de Oliveira Lima. Dessa forma, no artigo É
urgente a urbanização dos morros, Abdias Nascimento reproduz a entrevista que fez
a esse então candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Abdias Nascimento
ressalta que a urbanização dos morros era uma das pautas de campanha de Jael P.
de Oliveira Lima:
Falar em ajuda ao negro é abordar o problema das favelas. E foi nesse
caminho que enveredou a conversação:
- Os planos no Brasil estão muito desmoralizados. Por isso sinto
constrangimento em declarar que um dos meus estudos das favelas resultou
também um plano de urbanização dos morros (QUILOMBO, n. 6, 1950, p. 5).
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O mesmo candidato mereceu por parte de Abdias Nascimento ainda um
segundo artigo. Assim, em Reivindicações dos Faveleiros as intenções de Jael P. de
Oliveira Lima são destacadas a partir do próprio subtítulo dado por Abdias Nascimento
ao artigo: “Palpitante entrevista do líder do morro do Salgueiro - Jael de Oliveira Lima,
o defensor incansável das causas populares. – Revelações sobre uma família
dedicada ao bem dos humildes” (QUILOMBO, n. 6, 1950, p. 5). Portanto, é possível
verificar que diferentemente do tipo de abordagem feita por Maria de Lurdes Valle
Nascimento acerca da temática “moradia”, Abdias Nascimento se voltou à divulgação
de promessas de um candidato branco quanto a melhorias das condições dos
favelados. Ou seja, o uso eleitoreiro das necessidades dos moradores dos morros e
favelas que foi censurado nos artigos de Maria de Lurdes Valle Nascimento foi
efetivado no Quilombo, em artigos redigidos pelo próprio Abdias Nascimento...
Incoerência? Contradição? Estratégias políticas? Interesses velados? Ao que parece,
Abdias Nascimento tinha preocupações e ambições ligadas à sua participação na
cena política, enquanto que Maria de Lurdes Nascimento tinha um olhar mais atento
ao cotidiano e à falta de necessidades básicas dos que viviam nos morros. Nesse
sentido, vale lembrar o samba Barracão de Zinco99 que foi composto por Jair de Araújo
Costa em parceria com Jamelão, no ano de 1962. Em um de seus versos, os
compositores afirmam que o barracão de zinco (que pode ser estendido a todos os
tipos de moradia das favelas e morros) é uma “tradição do meu país”:
Vai, barracão/ Pendurado no morro/ E pedindo socorro/ À cidade a teus pés/
Vai, barracão/ Tua voz eu escuto/ Não te esqueço um minuto/ Porque sei que
tu és/ Barracão de zinco/ Tradição do meu país/ Barracão de zinco/ Pobretão
infeliz/ Vai, barracão/ Pendurado no morro/ E pedindo socorro/ À cidade a
teus pés/ Vai, barracão/ Tua voz eu escuto/ Não te esqueço um minuto/
Porque sei que tu és/ Barracão de zinco/ Tradição do meu país/ Barracão de
zinco/ Pobretão infeliz/ Barracão de zinco/ Tradição do meu país (Disponível
em: https://www.letras.mus.br/elisete-cardoso. Acesso em: 05 fev. 2021).

A temática “política” também foi discutida tanto pelos articulistas quanto por
Maria de Lurdes Nascimento e é importante ressaltar que, em ambos os casos, os
artigos giraram principalmente em torno da política partidária. Cabe destacar que a
maioria dos artigos escritos por homens são de autoria de Abdias Nascimento e neles,
além de lançar sua candidatura a vereador, ele defendeu a igualdade de
99

O samba Barracão de Zinco pode ser ouvido na voz de Eliseth Cardoso pelo endereço
https://www.youtube.com/watch?v=YaBzuPGqDXo
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oportunidades para candidaturas negras nos partidos políticos e a inscrição de seus
pares em partidos, com vistas às disputas eleitorais de 1950. Isto pode ser verificado
no seguinte trecho do artigo Candidatos negros e mulatos:
“Incitamos calorosamente aos negros e mulatos a se filiarem aos partidos
nacionais a fim de que dentro de qualquer organização política legal sejam
os primeiros a dar motivação popular, nobreza e ardor à campanha cívica que
está ocupando neste momento a atenção do país (QUILOMBO, n. 6, 1950, p.
1, 8).

Nos artigos sobre política que foram escritos por articulistas homens, pude
observar que apenas foram estimuladas as candidaturas masculinas. Possivelmente,
o silenciamento no jornal quanto à educação política das mulheres negras e às
candidaturas negras femininas tenha incomodado Maria de Lurdes Valle Nascimento
e que, por isso, ela tenha tomado para si o papel de articuladora dessa pauta. Nesse
sentido, sublinho novamente a argumentação desenvolvida por ela no artigo Nosso
dever cívico e o quão esse artigo, solitariamente, conseguiu condensar o vigor do
pensamento político de Maria de Lurdes Valle Nascimento, nos idos da década de
1940.
A última categoria (e não menos importante) a ser discutida neste tópico é o
racismo. Essa temática subjaz à própria criação do Teatro Experimental do Negro e
do Quilombo e, por isso, dialoga de formas diferenciadas com todas as colunas e
artigos do jornal e com todos os escritos e textos orais presentes nas encruzilhadas.
No entanto, cabe de novo chamar a atenção do leitor sobre uma suposta diferença
entre o racismo vivido pelos homens e pelas mulheres negras. Com um olhar mais
apurado, é possível inclusive pensar que o tratamento diferenciado dado às mulheres
negras que não faziam parte do TEN (e de seu circuito artístico e intelectual) seria um
indício de um tipo de racismo onde os opressores fossem os próprios homens negros.
Nessa perspectiva, a questão racial certamente não era vista (e nem vivida) pelos
articulistas do Quilombo sob as mesmas lentes das mulheres negras e, em especial,
pelas lentes perspicazes de Maria de Lurdes Valle Nascimento.
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3.5- UMA ÚLTIMA ENCRUZILHADA: TRÊS MULHERES NEGRAS, URDIDURAS
DIFERENTES EM TORNO DE UMA MESMA TRAMA
“Eu classifico São Paulo assim, o Palácio é a sala de visita.
A Prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim.
E a favela é o quintal onde jogam os lixos”.
(Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, 1960, p. 28).

Três mulheres: Maria de Lurdes Valle Nascimento, Ruth de Souza e Carolina
Maria de Jesus. Três lugares de fala: a assistente social e jornalista, a moradora da
favela do Canindé e a (então) ex-atriz do Teatro Experimental do Negro. No centro da
trama, as agruras e resistências de mulheres e crianças moradoras de favelas, nos
idos de 1940, 1950 e 1960.
Pois bem, a problematização acerca da temática da moradia dos negros sobre
a qual se debruçou Maria de Lurdes Valle Nascimento em seus artigos do Jornal
Quilombo foi também discutida por Carolina Maria de Jesus em seu livro Quarto de
Despejo: diário de uma favelada. Numa perspectiva de quem fala “de dentro”, essa
obra é composta por registros autobiográficos do cotidiano da autora, entre os anos
de 1946 a 1960. Período em que viveu na favela paulista do Canindé. Nesse interim,
ela trabalhou como catadora de papel, estopa, ferro velho e tudo o mais que fosse
possível transportar nos braços para açambarcar, sozinha, seu sustento e o de seus
três filhos, João José (nascido em 1949), José Carlos (nascido em 1950) e Vera
Eunice (nascida em 1953), cada um de um pai. Carolina Maria de Jesus foi escritora
e leitora contumaz e por várias vezes em Quarto de Despejo declara que a leitura e,
principalmente, a escrita lhe eram válvulas de escape para o enfrentamento das
dificuldades que assolavam os moradores da favela. Como é possível verificar no
excerto abaixo:
O Seu Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo. Mas eu não
quero porque estou na maturidade. E depois, um homem não há de gostar
de uma mulher que não pode passar sem ler. E que levanta para escrever. E
que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro (JESUS, 1960, p. 44)

Enquanto leitora, durante os catorze anos em que “sobreviveu” na favela do
Canindé, ela conta em seu diário que lia notícias sobre cotidiano e política nas capas
dos impressos dependurados em bancas de jornais e revistas, como relatado na
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passagem “Fui catar papel. Na volta parei numa banca de jornais” (JESUS, 1960, p.
116). Avisos e outros gêneros textuais afixados pelos comércios e ruas por onde
passava também atraíam a atenção da leitora. E ela possuía livros, adquiridos fosse
através de compra ou resgatados em lixeiras da cidade de São Paulo. Como escritora,
ficou famosa a partir de 1960 devido justamente à publicação de um de seus diários100,
o Quarto de Despejo: diário de uma favelada. Cabe destacar que essa obra
autobiográfica compõe um conjunto de outros gêneros literários que foram produzidos
por Carolina Maria de Jesus não apenas de forma concomitante com os diários, mas
que os precederam e tiveram prosseguimento ao longo de sua vida. A respeito de seu
encantamento pela leitura e pela escrita, o biógrafo Tom Farias (2018) destaca que
Desde os tempos de Sacramento quando se alfabetizou no Colégio Allan
Kardec, e aprendeu, duramente, naqueles curtos dois anos letivos, a ler e a
escrever, ainda que precariamente, que Carolina não deixou mais o hábito da
escrita e da leitura. A partir dessa etapa de sua vida, não mais se desligará
dos livros e dos cadernos de anotações (FARIAS, 2018, p. 118).

A escrita e a leitura foram tão marcantes para Carolina Maria de Jesus que
Farias (2018) relata que em uma entrevista a um jornalista do Jornal A Noite101,
Carolina Maria de Jesus disse querer arrumar um “batente”, mas que fosse
longe do fogão e das panelas entre as quais a poesia não se dá bem [...]
Quero um emprego, por exemplo, numa casa editora, onde eu pudesse
escrever, escrever e só escrever... Compreendeu? Tenho de descarregar a
cabeça de toda esta inspiração que me atormenta dia e noite. Já sei que as
patroas não gostam de cozinheiras que saibam fazer versos, como eu. Talvez
haja nisso um pouco de inveja... (FARIAS, 2021, p. 137, grifo nosso).

É necessário reiterar as condições de subalternização a que as mulheres
negras eram submetidas no mundo do trabalho no Brasil, no período enfocado. Nesse
sentido Carolina Maria de Jesus (também) estava certa: “patroas não gostam de
cozinheiras que saibam versos”. Fazer versos pressupõe liberdade de pensamento,
sentimento e expressão. Pressupõe: LIBERDADE. A despeito da suposta “inveja das
patroas”, essa escritora seguiu vida afora descarregando “a cabeça de toda a

100

Elzira Divina Perpétua (2003) afirma que Carolina Maria de Jesus produziu vários diários
manuscritos, nos anos de 1958 a 1961, dos quais ela teve acesso a nove (os de número 1, 2, 6, 11,
16, 9, 21, 24 e “primeiro”). A autora destaca que esses diários “cobrem e abrangem parte do que foi
publicado em Quarto de despejo : diário de uma favelada e em Casa de alvenaria: diário de uma exfavelada (PERPÉTUA, 2003, p. 63).
101 Jornal A Noite, 9 de janeiro de 1942.
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inspiração que a atormentava dia e noite”. A esse respeito, Elzira Divina Perpétua
(2003) aponta que “ela continuava a produzir, juntamente com a escrita do cotidiano,
os textos não autobiográficos a que denominava contos, provérbios, romances,
poemas e letras de música, e tentava obstinadamente publicá-los” (PERPÉTUA, 2003,
p. 70). No entanto, adverte que a maior parte desses outros gêneros literários
produzidos por Carolina Maria de Jesus, quando (e se) publicados, não superaram
em visibilidade e sucesso a sua produção autobiográfica. É preciso informar que foge
ao escopo do presente estudo fazer possíveis problematizações a respeito das
condições de produção e de publicação (ou não) de suas obras102. Há que se
destacar, entretanto, que foi em Quarto de despejo: diário de uma favelada que a
escritora trouxe à tona, através de uma narrativa contundente e crua, como era o dia
a dia dos favelados da Favela paulista do Canindé, nas décadas de 1950 e 1960.
Despertando a atenção de leitores do Brasil e do exterior, as narrativas de Carolina
Maria de Jesus em Quarto de Despejo recaem de forma vigorosa nas dificuldades
vivenciadas, principalmente, pelas mulheres e crianças que habitavam o que ela
conceituou como “[...] o quintal onde jogam os lixos” (JESUS, 1960, p. 28) e como um
“quarto de despejo”.
Nesse sentido, é possível entrecruzar o diário caroliniano com os artigos
escritos por Maria de Lurdes Valle Nascimento e dessa forma perceber que ambas
falaram (de lugares diferentes) acerca de tramas afins. Assim, a articulista do
Quilombo aponta em Infância Agonizante103 as péssimas condições de vida das
crianças moradoras dos morros e favelas cariocas, bem como a questão da
mortalidade infantil que os assolava . Outrossim, Carolina Maria de Jesus em Quarto
de Despejo descreve as condições de fome, miséria, abandono, insalubridade,
alcoolismo e outras situações de calamidade vivenciados pela população do Canindé
(da qual ela e seus três filhos faziam parte). Nesse sentido, é possível citar como
exemplo o relato da escritora de que havia morrido “um menino aqui na favela. Tinha
dois meses. Se vivesse ia passar fome” (JESUS, 2020, p. 110). A angústia
devastadora da escritora fica evidente nesta outra passagem na qual diz que “Hoje
não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei
meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer
(JESUS, 1960, 9. 153).
102
103

A esse respeito, cf Perpétua, 2003.
QUILOMBO, n. 2, 1949, p. 8.
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Além disso, as condições insalubres predominantes na favela também foram
explicitadas em Quarto de Despejo em trechos como “O único perfume que exala na
favela é a lama podre, os excrementos e a pinga” (JESUS, 1960, p. 42). O alcoolismo
recorrente entre seus moradores era uma grande preocupação de Carolina Maria de
Jesus e esteve presente em passagens do mesmo livro: “Um menino de 9 anos. O
padrasto bebe, a mãe bebe e a avó bebe. E ele é quem vai comprar a pinga. E vem
bebendo pelo caminho” (JESUS, 1960, p. 96). Além dessas questões que a afligiam,
a escritora expõe sua indignação mediante a exposição a que ficavam submetidas as
crianças da favela, em relação ao desrespeito presente em muitos relacionamentos:
[...] o pior na favela é o que as crianças presenciam. Todas as crianças da
favela sabem como é o corpo de uma mulher. Porque quando os casais que
se embriagam brigam, a mulher para não apanhar sai nua para a rua [...] Tem
barracões de meretrizes que praticam suas cenas amorosas na frente das
crianças (JESUS, 1960, p. 40-41).

A esse respeito, ela demonstra sua preocupação com as crianças em geral e,
em particular, com seus próprios filhos ao expor, pesarosamente, que “pretendia
conversar com meu filho as coisas sérias da vida só quando ele atingisse a
maioridade. Mas quem reside na favela não tem quadra de vida. Não tem infância,
juventude e maturidade” (JESUS, 1960, p. 82).
A partir dos excertos de Quarto de Despejo que foram aqui destacados, vale a
pena ressaltar que tanto Maria de Lurdes Valle Nascimento quanto Carolina Maria de
Jesus se valeram da escrita para tratarem de importantes questões atinentes às
mulheres negras, moradoras de morros e favelas dos grandes centros urbanos do
país, em meados do século XX. Dessa forma, a articulista de Quilombo utilizou de sua
coluna Fala a Mulher para encampar discussões voltadas à escolarização,
profissionalização, regulamentação do trabalho doméstico e politização de suas
“patrícias”. Num outro viés, Carolina Maria de Jesus em seus diários demonstra,
preocupar-se com a situação de miséria e exploração a que eram submetidas as
mulheres negras e pobres da favela do Canindé:
Há casa que tem cinco filhos e a velha é quem anda o dia inteiro pedindo
esmola. Há as mulheres que os esposos adoece e elas no penado da
enfermidade mantém o lar. Os esposos quando vê as esposas manter o lar
não saram nunca mais (JESUS, 1960, p. 17-18).
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A relação conturbada entre as mulheres negras faveladas e seus companheiros
foi também relatada em Quarto de Despejo por meio de passagens como a que se
segue:
As mulheres que eu vejo passar vão nas igrejas buscar pães para os filhos.
Que o Frei Luís lhes dá, enquanto os esposos permanecem debaixo das
cobertas. Uns porque não encontram emprego. Outros porque estão doentes.
Outros porque embriagam-se (JESUS, p. 160, p. 34).

Esse trecho aponta também para questões relacionadas à realidade dos
homens negros nas primeiras décadas do pós-Abolição, como o desemprego, as
doenças relacionadas às más qualidades de vida e o alcoolismo. Doravante, os relatos
de Carolina Maria de Jesus apontam para o papel muitas vezes exercido pelas
mulheres negras como arrimos de família. Nessa condição, é possível supor que além
de terem que garantir seu próprio sustento e de sua prole, muitas vezes essas
mulheres também sustentavam os companheiros. O que não as redimia de serem
submetidas a situações de violência por parte dos mesmos, a exemplo de uma briga
narrada em Quarto de Despejo na qual “O senhor Alexandre começou a bater na sua
esposa. A Dona Rosa interviu. Ele dava ponta-pé nos filhos. Quando ele ia enforcar a
Dona Nena, a Dona Rosa pediu socorro” (JESUS, 1960, p. 85). Outro aspecto que
merece ainda ser destacado em Quarto de Despejo são as possíveis representações
acerca das mulheres faveladas, naquele período. Segundo ela, comumente elas eram
associadas à violência e à criminalidade. O que pode ser observado no relato de que
“Quando o povo via as mulheres da favela nas ruas perguntava se nós íamos no
Gabinete prestar declarações” (JESUS, 1960, p. 89).
Uma vez estabelecida uma correlação entre os artigos de Maria de Lurdes Valle
Nascimento em Quilombo e alguns excertos de Quarto de Despejo de Carolina Maria
de Jesus, é possível pensar que ambas enxergavam a realidade das favelas que
frequentaram (seja como assistente social ou como moradora) de uma forma
universal. Assim, para além de discussões ou relatos pontuais sobre os
acontecimentos e percepções acerca das favelas cariocas ou do Canindé (em SP),
Maria de Lurdes Valle Nascimento e Carolina de Jesus demonstram possuir uma
compreensão sobre o contexto dos moradores de todas as favelas e morros do país.
Esse olhar universal a que me refiro em relação a ambas, foi nomeado por Fernanda
Rodrigues de Miranda (2013) como “pan-ótico” (pan, prefixo de origem grega que
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significa “todos, a totalidade” e ótico, relativo à visão). Nesse sentido, em relação
especificamente à Carolina de Jesus, Miranda (2013) aponta que essa escritora
percorria diariamente longas distâncias em busca dos materiais que recolhia
por onde passava e que garantiam seu sustento e dos seus filhos. Enquanto
caminhava, conversava com transeuntes e, principalmente, observava. Em
consequência do seu constante andar pelas ruas, o olhar pan-ótico da
narradora não circunscreve apenas à favela, o que a sua narração ainda mais
interessante, pois se volta aos dois lados da cidade, buscando apreendê-la
em sua totalidade (MIRANDA, 2013, p. 85).

É possível também pensar que esse olhar pan-ótico também esteve presente
nas percepções de Carolina Maria de Jesus e de Maria de Lurdes Valle Nascimento
no que se refere à postura dos políticos e do poder público em face das necessidades
dos moradores das favelas e morros. Nesse sentido, permito-me a ousadia de forjar
um “diálogo” entre trechos de dois artigos de Maria de Lurdes Valle Nascimento, Morro
e favela e Nosso dever cívico, e algumas passagens de Quarto de Despejo:
Morro e favela se prestam principalmente para tudo quanto é demagogo,
cujas promessas de acabar com a miséria das cidades de caixotes e latas de
querosene vem e vão, ao sabor da politicagem (NASCIMENTO, n. 3, 1949,
p. 3).
Mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los fui na Assembléia.
A sucursal do purgatório, porque a matriz é a sede do Serviço Social, no
Palácio do governo [...] vi os pobres sair chorando. E as lágrimas dos pobres
comove os poetas. Não comove os poetas de salão. Mas os poetas do lixo.
Os idealistas das favelas, um expectador que assiste e observa as trajedias
que os políticos representam em relação ao povo (JESUS, 1960, p. 47).
Quanto mais necessitado um povo, mais ele deve atuar politicamente e que,
se quisessem alcançar um padrão de vida digno, deveriam sem mais
tardança fazer política” (NASCIMENTO, n. 6, 1950, p. 7).
Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo, que
visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida pedindo
o nosso voto e prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando
esse grave problema ele vence nas urnas. Depois divorcia-se do povo
(JESUS, 1960, p. 34).

A leitura desse “diálogo” possibilita chamar a atenção do leitor para a questão
de que embora suas autoras tivessem diferenciais em relação à “profissão” e à
formação acadêmica (Carolina Maria de Jesus estudou até o segundo ano primário e
Maria de Lurdes Valle Nascimento possuía curso de Assistente Social; a primeira,
moradora de favela e, a outra, jornalista e assistente social), ambas demonstram uma
visão negativa sobre a postura dos políticos demagogos e corruptos que infestavam
a política partidária no país. Mais do que isso: nos textos dessa encruzilhada as
escritoras apontam as implicações dessa politicagem em relação às péssimas
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condições de saúde, educação, emprego e de saneamento básico que assolavam os
favelados. De forma especial, as mulheres e crianças. No entanto, vale ressaltar que
diferentemente de Carolina Maria de Jesus que em Quarto de Despejo limitou-se a
relatos, críticas e denúncias sobre os “políticos açambarcadores” (JESUS, 1960, p.
35), a articulista do Quilombo foi mais longe: convocou as patrícias a se lançarem na
política partidária. Portanto, sua perspectiva era de que a educação política das
mulheres negras lhes seria um trampolim para sua participação como candidatas aos
pleitos eleitorais. Se eleitas fossem (segundo Maria de Lurdes Valle Nascimento),
essas mulheres poderiam participar ativamente nas decisões do país e lutar com
maiores chances pela inserção social e econômica das negras e negros afrobrasileiros.
Posto isto, sigamos então rumo à próxima urdidura desse tecido. O que adiante
se fará ecoar é a força da palavra falada. Palavra falada pela voz de Ruth de Souza,
a partir da palavra escrita de Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo. Na lógica
das religiões africanas, segundo Vagner Gonçalves da Silva (2000) “a palavra falada
é considerada uma importante fonte de axé (força vital) e veículo do poder sagrado.
Falar é um ato mágico que impregna por contaminação simbólica o sujeito da fala e o
ouvinte” (SILVA, 2000, p. 44).
Dessa forma, para além do alcance do livro de Carolina Maria de Jesus nas
livrarias do Brasil e do exterior, seu relatos autobiográficos ganharam voz e corpo no
teatro, em 1961, ao serem adaptados para os palcos com o título de Quarto de
Despejo. Foi a atriz Ruth de Souza quem interpretou Carolina Maria de Jesus no palco
do Teatro Bela Vista, em São Paulo, desde a noite de estreia do espetáculo em 27 de
abril de 1961. A esse respeito, aponta Laura Klemz (2014) que:
No ano seguinte ao lançamento de Quarto de despejo: diário de uma
favelada, de Carolina Maria de Jesus, o crítico de teatro Decio de Almeida
Prado deu notícia da adaptação da obra para teatro feita pela escritora
gaúcha Edy Lima. Com Ruth de Souza no papel de Carolina, a peça teve
direção de Amir Haddad e cenário de Cyro Del Nero (KLENZ, 2014,
disponível em: https://blogdoims.com.br/quarto-de-despejo-a-peca-por-elviabezerra-julia-menezes-e-laura-klemz/. Acesso em: 02 dez. 2020).

A despeito das informações gerais sobre a adaptação feita de Quarto de
Despejo para o teatro, algo talvez produza estranhamento na leitura desse trecho: não
foi Abdias Nascimento quem dirigiu a peça, mas sim o diretor Amir Haddad. O
estranhamento se justifica na medida em que Ruth de Souza foi uma das maiores
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atrizes do TEN. Porém, quando essa atriz interpretou Carolina Maria de Jesus em
Quarto de Despejo, ela já não mais compunha o corpo cênico do TEN104. Sua trajetória
no teatro negro dirigido por Abdias Nascimento remonta ao ano de 1945. No entanto,
mais tarde, a “palavra falada” de Ruth de Souza ecoou para além dos limites TEN e,
tal como “fonte de axé”, expandiu-se para outras companhias teatrais às quais essa
atriz se uniu. É preciso destacar que uma dessas companhias foi a norte-americana
Karamuru House na qual ela atuou entre os anos de 1951 e 1952. Além dos palcos
brasileiros e internacionais, a partir da década de 1960 Ruth de Souza também
expandiu seus horizontes para outras linguagens como o cinema e a televisão. Essa
diversificação na atuação de Ruth de Souza a partir da década de 1950 aponta para
um concomitante movimento de distanciamento entre ela e o TEN. O que veio a se
efetivar em razão não apenas das oportunidades profissionais que lhe foram surgindo,
mas por sua discordância em relação ao personalismo de Abdias Nascimento. Essa
característica do diretor do TEN foi apontada por autores como Petrônio Domingues
(2007) e, outrossim, pela própria atriz Ruth de Souza. em sua entrevista ao
pesquisador Júlio Cláudio da Silva (2011). Ao ser indagada por ele acerca das razões
pelas quais rompera com o TEN, essa atriz respondeu com assertividade que:
A culpa foi do Abdias. Segundo ela, o senhor Abdias Nascimento, diretor do
teatro, “queria tomar conta de tudo e de todos. Afinal, eu estive com ele desde
1945, quando inauguramos o Teatro, e a sua mania era mandar em todo
mundo, inclusive em mim. O Abdias se julgava um predestinado” (SILVA,
2011, p. 234).

Essas palavras de Ruth de Souza ratificam (de uma perspectiva “de dentro” do
TEN) o personalismo de Abdias Nascimento já apontado nesta pesquisa por meio de
citação de Domingues (2007). Partindo, portanto, do pressuposto de que Abdias
Nascimento gostava de “mandar em todo mundo”, cabe o questionamento em torno
das escolhas feitas por ele em relação ao que deveria ser monumentalizado e o que
deveria ser silenciado quanto às ações e às pessoas envolvidas nos projetos político-

104

Vale a pena mencionar que o Teatro Experimental do Negro também homenageou Carolina de Jesus
por meio da adaptação, no ano de 1961, de Quarto de Despejo para um samba que foi a ela dedicado.
Esta homenagem foi mencionada pela escritora no livro Casa de alvenaria: diário de uma ex-favelada,
ao narrar que “Eu recebi convite para ir na Associação Cultural do Negro, no predio Martinelli, no dia
da Mãe Preta. Ganhei um jogo de chá. Os componentes do Teatro Experimental do Negro cantaram
um samba para mim” (JESUS, 1961, p. 63). Infelizmente, não consegui encontrar nas fontes
pesquisadas a letra desse samba...
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pedagógicos do TEN. Ruth de Souza subverteu uma dessas escolhas ao se recusar
a fazer parte dos planos do Diretor do TEN para ela. Daí a revolta de Abdias
Nascimento relatada pela atriz no trecho que se segue: “Quando eu me tornei
profissional, ele ficou furioso. Quando a Vera Cruz me chamou, ele foi agressivo,
despeitado e muito deselegante: Vá, vá trabalhar com os seus diretores brancos! “
(SILVA, 2011, P. 114).
Uma vez feitas tais considerações, voltemos ao encontro entre a palavra falada
de Ruth de Souza e a palavra escrita de Carolina Maria de Jesus, em Quarto de
Despejo... Nesse sentido, para interpretar a escritora na referida peça, a atriz Ruth de
Souza visitou a Favela do Canindé, juntamente coma escritora. Esse encontro com a
atriz foi relatado por Carolina Maria de Jesus no livro Casa de alvenaria: diário de uma
ex-favelada quando ela relata que “Vou a cidade. Vou sair com o repórter e a Ruth de
Souza. Vamos na favela. A Ruth quer identificar os tipos para representar no palco.
Fomos na residência da Ruth. Ela foi preparar-se para sairmos” (JESUS, 1961, p.
158).
Um dos registros fotográficos que foram feitos desse encontro pode ser
verificado na figura 31 que se segue.

FIGURA 31: Ruth de Souza e Carolina Maria de Jesus, Favela do Canindé, 1961

FONTE: Coleção Ruth de Souza. Disponível em: https://blogdoims.com.
br/quarto-de-despejo-a-peca-por-elvia-bezerra-julia-menezes-e-aura-klem
z/. Acesso em: 04 dez. 2020.
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A próxima fotografia (figura 32) permite visualizar Carolina Maria de Jesus e
Ruth de Souza acompanhadas por Audálio Dantas105, repórter que conheceu a
produção escrita de Carolina Maria de Jesus quando visitou a Favela do Canindé, em
1958. A partir desse encontro entre ambos, ele se interessou por seus diários se
tornando então o responsável pela edição, publicação e divulgação de Quarto de
Despejo e de outras obras da escritora.

FIGURA 32: Carolina de Jesus, Audálio Dantas e Ruth de Souza. Favela do
Canindé, São Paulo, 1961

FONTE: Coleção Ruth de Souza. Disponível em: https://blogdoims.com.br/quarto
-de- despejo-a-peca-por-elvia-bezerra-julia-menezes-e-laura-klemz/.Acesso em:
04 dez. 2020.

No livro Casa de Alvenaria: diário de uma ex-favelada, a autora também
descreve a noite de estreia da peça, em 27 de abril de 1961:

105

A respeito da relação entre Audálio Dantas e Carolina de Jesus, o Portal dos Jornalistas (2015)
aponta que quando o repórter se dirigiu à Favela do Canindé, em 1958, “A ideia inicial era observar o
local por uma semana para uma reportagem, mas, no segundo dia, ouviu Carolina de Jesus gritar para
quem quisesse ouvir que denunciaria todas as mazelas dos favelados num livro que estava escrevendo.
O livro realmente existia – na realidade, uma série de cadernos manuscritos – e precisou apenas de
uma abertura e uma seleção do repórter para virar matéria jornalística de primeira. A Folha da Noite a
publicou e obteve grande repercussão. Em 1959, logo após ser convidado para trabalhar na revista O
Cruzeiro (RJ), fez outra matéria com Carolina, e desta vez a repercussão foi internacional. O diário foi
novamente compilado e resultou no livro Quarto de despejo: diário de uma favelada (Ática, 1960), de
Carolina Maria de Jesus, que foi traduzido para 13 idiomas”.
Disponível em:
https://www.portaldosjornalistas.com.br/jornalista/audalio-dantas/. Acesso em: 05 dez. 2020.
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O Teatro Bela Vista estava superlotado. Pessoas de destaque, porque o
espetáculo é beneficente. Os paulistanos bem vestidos circulavam pelo
teatro. (…) Quando iniciou o espetáculo eu subi no palco para sortear uns
prêmios. Fui aplaudida. O espetáculo agradou. A cena mais comovente foi a
briga com o cigano e o porco que saiu do chiqueiro e ficou circulando pelo
palco. Ouvi uma voz humorística:
– Este porco é ator.
Findo o espetáculo fui agradecer os artista” (JESUS, 1961 p.169).

Além desses dois registros fotográficos, a capa do programa da peça Quarto
de Despejo também pode ser vista na figura 33 que se segue:

FIGURA 33: Capa do programa da peça Quarto de Despejo, adaptação da
obra de Carolina Maria de Jesus por Edy Lima

Disponível em: https://blogdoims.com.br/
quarto-de-despejo-a-peca-por-elvia-bezerrajulia-menezes-e-laura-klemz/.Acesso em:
04 dez. 2020.

Cumpre destacar que extrapola os limites desta pesquisa qualquer
possibilidade de fazer um estudo aprofundado acerca das condições de produção e
de recepção da referida peça. O que importa sobremaneira nesta última encruzilhada
da presente pesquisa é dar visibilidade à potência das palavras e da atuação de Maria
de Lurdes Valle Nascimento, Carolina de Jesus e Ruth de Souza, bem como às
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representações que elas trouxeram sobre as mulheres negras moradoras das favelas
e morros das capitais do país, entre as décadas de 1940 a 1960.
Ademais, quão importante é dar visibilidade a essas três mulheres enquanto
“leitoras” de mundo, uma vez que pelo uso da palavra e da arte elas conseguiram ir
além dos limites da denúncia. Assim, Ruth de Souza ao romper com o TEN (devido
também ao autoritarismo de Abdias Nascimento) e se lançar ao “sabor dos ventos”
por outras paragens e paisagens, demonstrou ter rompido com uma relação desigual
de poder entre homens e mulheres naquele período, no âmbito da cultura dos palcos
no Brasil. Por sua vez, Carolina Maria de Jesus e Maria de Lurdes Nascimento
expressaram em seus textos (cada uma à sua maneira) a importância da educação e
da politização da população negra e, de forma específica, das mulheres negras de
forma a instrumentalizá-las para lutarem por seus direitos e pelos direitos de seus
filhos.
Destarte, cabe ainda a consideração de que a potência das palavras dessas
três mulheres continuam reverberando (de forma perceptível ou subentendida) na
agenda dos movimentos negros contemporâneos. Por isso, faz-se necessário o
resgate da força da militância exercida por Ruth de Souza, Carolina Maria de Jesus
e Maria de Lurdes Valle Nascimento a partir dos anos finais da primeira metade do
século XX. A elas, portanto, e a todas aquelas que ainda permanecem invisibilizadas
e silenciadas o meu reconhecimento da importância de que “sem mais tardança” elas
possam ser vistas, ouvidas, publicadas, lidas e ditas...
Chegando a esse ponto de encontro de meu texto em que todas as
encruzilhadas se fundem, proponho como oferenda unir a força vital das palavras
escritas e ditas por Carolina Maria de Jesus, Maria de Lurdes Valle Nascimento e
Ruth de Souza à escrevivência da poetisa negra Conceição Evaristo no poema
memorialístico Vozes-Mulheres:

Vozes-mulheres
A voz de minha bisavó
ecoou criança
nos porões do navio.
ecoou lamentos
de uma infância perdida.
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A voz de minha avó
ecoou obediência
aos brancos-donos de tudo.
A voz de minha mãe
ecoou baixinho revolta
no fundo das cozinhas alheias
debaixo das trouxas
roupagens sujas dos brancos
pelo caminho empoeirado
rumo à favela.
A minha voz ainda
ecoa versos perplexos
com rimas de sangue
e
fome.
A voz de minha filha
recolhe todas as nossas vozes
recolhe em si
as vozes mudas caladas
engasgadas nas gargantas.
A voz de minha filha
recolhe em si
a fala e o ato.
O ontem – o hoje – o agora.
Na voz de minha filha
se fará ouvir a ressonância
o eco da vida-liberdade.
(EVARISTO, 2008, p. 10-11)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo é encruzilhada e tudo é encruzilhada. E se tem encruza tem
Exu106 (NATALINO, 2018, p. 79)

Ao definir o Jornal Quilombo: vida, problemas e aspirações do negro como
principal fonte de pesquisa da presente dissertação, eu não tinha ideia de que por
meio desse “caminho” muitos outros potencialmente se abririam e se desdobrariam
como potencialidades de estudo sobre e com as mulheres negras. Dessa forma, foi
possível perceber que para além de gêneros textuais reconhecidos pela imprensa
“branca”, os escritos negros extrapolam e subvertem critérios de regulação ao
permitirem iluminar sujeitos históricos como o compositor de samba da favela, a
escritora negra do Canindé, a empregada doméstica que se transformou em atriz de
teatro e cinema, a ama de leite, a doceira, o estudante negro que se formou na
academia, a dançarina da gafieira, a advogada negra, a poetisa das escrevivências,
a dançarina da escola de samba, as carregadoras de latas d’água na cabeça, a
cantora do rádio, a assistente social, a jornalista, as Mães de Santo, as mães negras,
as quituteiras e seus tabuleiros, as cozinheiras de “forno e fogão” e... um universo de
vidas e memórias negras que embora invisibilizadas resistem e respiram pelas
encruzilhadas...
A partir, portanto, de um diálogo forjado entre o Quilombo e outros escritos
negros como letras de sambas, poemas, Manifestos, diários, periódicos e afins foi
possível tecer uma “arqueologia” que me permitiu chegar ao objetivo proposto neste
estudo: investigar representações sobre e entre mulheres negras, nas décadas de
1940 a 1960.
Nesse sentido, este trabalho deu a ler várias nuances de opressão vividas pelos
negros naquele período: a opressão dos brancos sobre os negros, dos negros sobre
os negros, dos negros sobre as mulheres negras e das mulheres brancas sobre as
negras. A esse respeito, Sueli Carneiro (2011) afirma que

106Exu

é uma figura muito importante da cultura iorubá e sem ele o mundo não faria sentido, pois só
através de Exu é que se chega aos demais orixás e ao Deus Supremo Olodumaré.. É também a figura
mais controversa do panteão africano, o mais humano dos orixás, senhor do princípio e da
transformação. Deus da terra e do universo; na verdade, Exu é a ordem, aquele que se multiplica e se
transforma na unidade elementar da existência humana. Exu fala toda as línguas e permite a
comunicação entre o orum e o aiê, entre os orixás e os homens. Disponível em:
https://ocandomble.com/os-orixas/exu/. Acesso em: 02 ag. 2020.
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As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o
discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim
como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão
sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras
(CARNEIRO, 2011, p.2).

Em se tratando especificamente do Jornal Quilombo, pude verificar através da
investigação que quando os homens articulistas escrevem sobre as mulheres negras
que não faziam parte do círculo artístico e intelectual do TEN o fazem a partir de uma
visão machista. Do ponto de vista masculino, portanto, as mulheres negras referidas
em alguns dos artigos focalizados se transformaram em objetos de degustação, aos
moldes de um...lombinho ou de uma jabuticaba madura...
É preciso também apontar um diferencial existente entre os enunciadores e os
destinatários dos textos presentes no Jornal investigado. Dessa forma, enquanto os
intelectuais e artistas negros escreviam para uma elite negra, as mulheres articulistas
escreviam

principalmente

para

seus

pares,

trabalhadoras

domésticas,

desempregadas, mães solteiras e outros sujeitos de lugares sociais subalternizados
e jogados “ao relento” pelo Estado. Além disso, comprovadamente as temáticas
discutidas pelas articulistas não se voltaram para o ditame de regras de
comportamento e de beleza ou de conselhos para os cuidados com o lar e o marido.
Ao contrário disso, através dos artigos assinados por essas ativistas negras, os
leitores e leitoras do periódico foram brindados com argumentações acerca de
assuntos de extrema importância para a gente negra em geral, como: a intolerância
religiosa, a prostituição e a criminalização das mulheres de cor, a exclusão dessas
mulheres na política partidária, a precariedade das condições de vida e saúde das
crianças negras, a educação e a escolarização dos afrodescendentes brasileiros, a
“escravização” das empregadas domésticas, dentre outros quistos do sistema
escravista brasileiro contra os quais precisamos lutar e resistir de forma individual,
coletiva e organizada.
Destarte, a potência das agendas sobre as quais se debruçaram as militantes
do impresso investigado nas décadas de 1940 e 1950 foram silenciadas no período
da ditadura, tendo retornado nos movimento negros que surgiram (ou ressurgiram)
nas décadas de 1980 e 1990 no Brasil. Nesse sentido, é imprescindível chamar a
atenção para os saberes que foram sendo produzidos e ressignificados por esses
movimentos. A esse respeito, Nilma Lino Gomes (2017) ressalta que
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Esse movimento social trouxe as discussões sobre racismo, discriminação
racial desigualdade social, crítica à democracia racial, gênero, juventude,
ações afirmativas, igualdade racial, africanidades, saúde da população negra,
educação das relações étnico-raciais, intolerância religiosa contra as religiões
afro-brasileiras, violência, questões quilombolas, e antirracismo para o cerne
das discussões epistemológicas das Ciências Humanas, Sociais, Jurídicas e
da Saúde, indagando, inclusive, as produções das teorias raciais do século
XIX disseminadas na teoria e no imaginário social e pedagógico (GOMES,
2017, p. 17).

É possível identificar nas pautas destacadas por Gomes (2017) a ressonância
de muitas temáticas que foram discutidas pelas articulistas do Jornal Quilombo, bem
como em alguns escritos e imagens com os quais esse impresso dialogou neste
estudo. O que permite apontar para a atualidade das pautas defendidas por Maria de
Lurdes Valle Nascimento, Guiomar Ferreira de Mattos, Katherine Dunhan e,
possivelmente, por outras escritoras negras presentes de forma inominada nas
páginas do Quilombo.
Nesse sentido, Gomes (2017) também afirma que os saberes e conhecimentos
produzidos pelo Movimento Negro a partir do início do século XX se transformaram
em reivindicações que, nas primeiras décadas do século XXI, tornaram-se políticas
públicas de igualdade racial no Brasil. Além disso, a autora destaca a importância do
Movimento Negro ter construído saberes estético-corpóreos que reconfiguraram o
olhar sobre e com os corpos negros. Daí o alcance da representatividade e do
reconhecimento do cabelo crespo, bem como da corporeidade e da arte dos afrobrasileiros e dos povos diaspóricos (GOMES, 2017). Graças, portanto, a esses
saberes construídos pelo Movimento Negro no Brasil é que uma estética negra se fez
reconhecida, não apenas para os brancos mas para os próprios negros e negras.
Cabe destacar, pois, que muitos foram os avanços do Movimento Negro no
Brasil e, outrossim, que muitas agendas continuam sendo um desafio. Uma delas é a
que se refere ao combate à violência dirigida a negros e negras, não apenas afrobrasileiros, mas também em relação aos afrodescendentes de outras diásporas
africanas pelo mundo. Uma resposta nesse sentido pode ser percebida através da
criação de movimentos ativistas como o originado nos EUA no ano de 2013, com o
título de Vidas negras importam. Lembrando que, em 2020, esse Movimento teve sua
adesão intensificada a partir da visibilidade dada pela mídia sobre o assassinato do
americano negro George Floyd asfixiado por um policial branco, na cidade de
Minnelópolis (à vista de câmeras de celulares dos transeuntes). A repercussão desse
assassinato impulsionou a criação no Brasil do Movimento Vidas Negras importam:
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nós queremos respirar (Movimento AR)107, cujo título faz menção ao crime racista
contra Floyd. A campanha também faz alusão ao assassinato de João Pedro,
adolescente de 14 anos que foi morto dentro de casa durante uma ação policial em
São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Mediante, pois, o cenário de violência praticado
contra negros e negras no país, o objetivo da referida organização brasileira é
provocar o debate sobre a diversidade racial brasileira e fomentar a construção de
políticas públicas e privadas contra o racismo (vale sublinhar que ao ler o Manifesto
do Movimento AR , constatei que uma das metas propostas é voltada à educação dos
negros...).
Destarte, se a prática da violência contra negros e negras é uma entre as mil
faces do racismo, por sua vez as práticas de silenciamento investigadas neste estudo
em relação às mulheres negras constituem-se em um outro tipo de face. Existem
silêncios na história de hoje e na história de ontem. Nesse sentido e sem
anacronismos, é possível apontar que o passado e o presente das mulheres negras
são atuais e se esbarram, reverberando histórias de desafios, escolhas, caminhos,
recuos, resistências e protagonismos. Dar-lhes visibilidade e dialogar com suas
palavras (ditas, escritas e subentendidas) em espaços de construção de
conhecimento como o PPEDU foi a minha contribuição para buscar tirar-lhes da
invisibilidade e do silenciamento.
Isto posto me despeço das leitoras e dos leitores e me arrisco a um último
convite: a leitura do poema A Trama da Trança escrito pela poetisa negra Fátima
Tristão (2010)...
A Trama da Trança
A trama das tranças dos cabelos das negras
Coroas que fazem rainhas, princesas,
Cabelos bonitos,
Assaz trazem nisso,
Mistérios suaves
Profundos segredos.
E os trazem consigo
A respeito dos objetivos do Movimento “Vidas negras importam- queremos respirar”, bem como das
10 ações por ele propostas, consultar o site pelo endereço http://movimentoar.com.br/manifesto/
Acesso em 12 fev. 2021.
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Distante no tempo
De tempos seculares,
Com elas chegaram,
Vieram ao degredo,
Trazendo consigo,
Profundos segredos,
Com seus mis ardis,
A trama da trança
transcende
tudo aquilo que o tempo vela
e em arte
Se revela.
A trama da trança transcende o tempo.
Tramando futuros
Derrubando muros,
Espantando medos,
Escrevendo tratados,
Tecendo segredos.
Profundos segredos!
A trama da trança
Que orná-lhe a cabeça
E generosa guarda
Milenares segredos
Que foram trancados
Na trama da trança.
A trama da trança
Traduz e traça
Esconde segredos
Trazidos de longe
De além mar,
De além do degredo.
A trama da trança
Nos é milenar,
Trazidas que foram,
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por nobre majestade,
Rainha,
Princesa,
Senhora em Sabá,
A nobre senhora
do Rei Salomão.
A trama da trança
esconde segredos
intangíveis que são
ao comum dos mortais
A trama das tranças
tão belas
tradicionalmente
tecidas,
tramadas,
tratadas,
trocadas,
trazidas,
trançadas.
A trama da trança
Do cabelo da negra,
A trama da trança
Que nos é comum,
A trama da trança
Esconde segredos,
trazidos ao degredo
Do reino d’Oxum.
(TRINCHÃO, 2010, p. 137)
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ANEXO 1
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Entrevistada: Elisa Larkin Nascimento
Entrevistadora: Leila Maria de Barros
Data: 02 de maio de 2019
Local: Sede do Ipeafro- Instituto de Pesquisas e Estudos Afro Brasileiros, Rio de
Janeiro- RJ

Passos:
1- Agradecimentos a Elisa Larkin pela oportunidade de entrevistá-la.
2- Minha apresentação enquanto mestranda do PPEDU/ UFSJ, bem como
apresentação de meu tema de pesquisa.
3- Proposição das seguintes questões norteadoras da entrevista:
3.1- Como se deu o encontro entre Elisa Larkin e Abdias Nascimento, a partir
do qual ambos foram companheiros de vida e de militância por 33 anos.
3.2- Li a biografia “Abdias Nascimento Grandes Vultos que honraram o
Senado”, publicada em 2014, escrita por Elisa Larkin e gostaria de saber a
respeito das condições de produção e de circulação desta obra.
3.3- O papel de Abdias Nascimento no movimento negro na primeira metade
do século XX
3.4- Acerca do TEN – Teatro Experimental do Negro (1944-1968):
- História de sua criação;
-Paralelo entre a FNB- Frente Negra Brasileira(1929-1937), da qual Abdias
Nascimento participou de manifestações públicas) e o TEN;
- Os cursos de Alfabetização e de Cultura Geral promovidos pelo TEN (existem
arquivos sobre os frequentadores desses cursos, os professores, o material
utilizado nas aulas, a metodologia, as sessões de Grupoterapia de Guerreiro
Ramos...)
- A criação e os objetivos do MAN- Museu de Arte Negra
3.5- O Jornal Quilombo- vida, problemas e aspirações do Negro:
-O porquê da criação do Quilombo
-De que maneira o Jornal abordava a questão das mulheres.
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- Como A.N conseguiu agregar, nas páginas do Quilombo, intelectuais não
somente negros como também brancos para os debates sobre o preconceito e
a discriminação racial no Brasil e em países como os EUA.
-Que imagem do negro A.N e seu grupo pretendiam transmitir para a sociedade
daquele período de circulação do Quilombo? De que forma essa imagem do
negro era construída.
-De onde vinham os recursos para custear a impressão do Jornal e outras
despesas decorrentes.
- A importância de Abdias Nascimento como jornalista.
3.6- O Ipeafro:
-Criação
-Atividades
3.7- Agradecimentos finais.
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ANEXO 2
TABELA 2: Cronologia das peças encenadas pelo TEN no período de 1945 a 1961 e
relação de atrizes negras e brancas que formaram o corpo cênico
Peças e autores

Período de

Teatro

encenação
O Imperador
Jones de Eugene
O’Neil

Maio e julho de
1945, junho de
1946 e abril de
1953

brancas
Teatro

Ruth de Souza e

Municipal do

Arinda Serafim

Rio de Janeiro

Todos os filhos
de Deus têm
asas de Eugene

Marina Gonçalves
Julho de 1946

Teatro Fênix

O’Neil
O moleque
Sonhador de
Eugene O’Neil

Atrizes negras e

Ilena Teixeira
Ruth de Souza
Marlene Silva

9 de dezembro
de 1946

Marina Gonçalves
Teatro Regina

Ilena Teixeira
Ruth de Souza
Marina Gonçalves
Leda Maria

Festival Castro
Alves

Francisca Luiza
Março de 1947

Teatro Fênix

Elisabeth
Nogueira
Neuza Paladino
Nair Gonçalves
Ruth de Souza

Terras do Sem-

Yara Isabel

Fim de Jorge
Amado

Agosto de 1947

(coprodução de

Teatro

Cacilda Becker

Ginástico

Margarida Rey
Maria Della Costa

Os Comediantes)
Recital Castro
Alves

Nieta Junqueira
Elisabeth Nogueira
Março de 1947

Teatro Fênix

Francisca Luiza
Leda Maria
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Maria Gonçalves
Nair Gonçalves
Neusa Paladino
Ruth de Souza
Otelo
de Shakespeare

1948

Cacilda Becker

Dezembro de
O filho pródigo

1947, maio de

Teatro

de Lúcio Cardoso

1953 e julho de

Ginástico

1955
Aruanda de
Joaquim Ribeiro

Dezembro de
1948 e julho de
1950

Ruth de Souza e
Marina Gonçalves
Ana Maria
Ruth de Souza

Teatro

Renê Ferreira

Ginástico

Vandinha Dias
Zeni Pereira

A Família e a

Bibi Ferreira

Festa na Roça,

Dulcina de Moraes

de Martins Pena

Dezembro de

Teatro

Olga Navarro

(coprodução do

1948

Ginástico

Ruth de Souza

Serviço Nacional

Yara Isabel

do Teatro)

Aimée
Deise

Filhos-de-Santo
de José Morais

Março de 1949

Teatro Regina

Pinho
Calígula
de Albert Camus

Rapsódia Negra
de Abdias do
Nascimento

Reedição de O

Luiza Barreto Leite
Marina Gonçalves,
Ruth de Souza

Julho 1949

Julho, agosto,
outubro e
novembro de
1952
Abril de 1953

Teatro
Ginástico
Boate
Acapulco,
Teatro Recreio
e Teatro João
Caetano
Teatro São

Ruth de Souza
Léa Garcia e
Mercedes Batista
(bailarina negra)
Maria Teresa
Nilce Cruz
Yeman Lima
Léa Garcia
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Imperador Jones

Paulo

e O filho pródigo
Festival

O’Neill-

Onde

está

marcada a cruz
Reedição de O
Filho Pródigo

Ana Felimonov
Aparecida Rodrigues

Janeiro a

Teatro

fevereiro de

Municipal do

1954

Rio de Janeiro

Janeiro a
fevereiro de
1955

Léa Garcia

Teatro Carlos
Gomes
Amália Paiva
Célia Rosana da Silva
Salles
Cléa Simões

Orfeu da

Daisy Paiva

Conceição de

Francisca de Queiros

Vinicius de
Moraes
(coprodução de

Setembro de
1956

Teatro

Glória Moreira

Municipal do

Guiomar Elvira Pinto

Rio de Janeiro

Ferreira

Vinícius de

Ilzete Santos

Moraes)

Jacyra Costa
Léa Garcia
Milka Costa Maia
Nilce Castro

Perdoa-me por
me traíres de
Nelson
Rodrigues
(Produção de

Teatro

Léa Garcia

Municipal do

Dália Palma

Rio de Janeiro

Sônia Oiticica

Agosto e

Teatro

Ana Pelusi

outubro de

Municipal do

Conceição do

Junho de 1957

Gláucio Gill e
participação
especial do TEN)
Sortilégio –
Mistério Negro

220

de Abdias do
Nascimento

1957.

Rio de Janeiro

Nascimento
Edi dos Santos
Helba Nogueria
Heloisa Hertã
Léa Garcia
Marlene Barbosa
Matilde Gomes
Stela Delfino

Remontagem de
Sortilégio
Castigo de
Oxalá, de
Romeu Crusoé
(coprodução do
Grupo
Peregrinos)

Outubro de
1957
Janeiro de 1961

Teatro
Municipal do
Rio de Janeiro
Teatro da
Escola
Dramática
Martins Pena

FONTE: Organização feita pela autora a partir das pesquisas de MOURA e LIMA (2006, p. 40-61)
e de ROSA (2007, p. 23 -57).
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ANEXO 3
Tabela 3: Relação de correspondências publicadas na Coluna Cartas do Jornal
Quilombo
Edição,
ano e

Autor

Procedência

Assunto

página
Pedido de esclarecimentos acerca do

n.1,
1948,
p. 3

Teatro Experimental do Negro, críticas à

Renato
Malachias,

São Paulo

estudante do

(SP)

2º ano ginasial

insuficiência de informações existentes
sobre o movimento nas revistas e elogios
e disponibilização de ajuda moral e
financeira, caso estivesse “em suas
posses”.
Solidariedade

a

Abdias

Nascimento

quanto ao episódio de racismo sofrido por
ele ao ser impedido de entrar no Baile dos
Artistas, Hotel Glória, Rio de Janeiro
Milton Nunes

Cabo Frio

(sobre o qual tomara conhecimento

da Silva

(RJ)

através de relato do próprio Abdias no
Jornal Diário de Notícias). O leitor
também enalteceu a importância de

n. 2,

“negros votarem em negros para o

1949,

parlamento”, nas eleições de 1950.

p. 3

Agradecimentos pelo envio do primeiro

Jean

exemplar do Quilombo e pedido de envio

BlackWeel,

das próximas edições, com afirmação de

curador
interino da
Biblioteca
Pública de
Nova Iorque

Nova Iorque

que “os nossos leitores terão tanto
interesse

quanto

conhecimento

dos

nós

em

tomar

problemas

e

aspirações de nossos irmãos da América
do Sul”.
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George S.
Shuyler, Editor
do jornal

Felicitações

americano de
imprensa

Nova Iorque

negra The

ao

“amigo

Abdias

Nascimento pela realização do almejado
projeto de criação do Jornal” e pedido de
envio de exemplares.

Pittsburgh
Courier New
York

Solicitação por parte da Revista para
intercâmbio entre Presence Africaine e o
Quilombo,

Redação do

negritude

1949,

francesa,

p. 2

Revista

de

permuta

de

anúncios e artigos, troca de serviços de

periódico da
n. 3,

através

imprensa e convite a Abdias Nascimento
Paris

para

que

se

tornasse

colaborador

permanente da Revista (o que se efetivou,
destacando-se que o Quilombo manteve

Presence

contato regular com a equipe do Présence

Africaine

Africaine e chegou a publicar, em suas
páginas, propagandas e artigos dessa
Revista francesa).
Elogios

ao

Jornal

por

tratar-se

“exclusivamente de educação social de
nossos irmãos de côr (sic); informação de
n. 4,
1949,
p. 2

que o impresso chegara até ele, “um
Durvalino
Alves da Silva

Nova

homem inculto”, através de uma “irmã de

Aliança (SP) côr” de sua filha (estudante secundarista).
Durvalino

demonstrou

(justíssimo)

orgulho ao informar a Abdias que “essa
educação que não alcancei, meus filhos
estão alcançando”.
Arlindo Alves

São Paulo

Felicitações pela fundação do Instituto

(SP)

Nacional do Negro e declaração de apoio
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àquele empreendimento do TEN por parte
dos “elementos negros positivamente
conscientes que realmente sabem o que
esejam e o que precisa a sua raça”, em
meio aos quais Arlindo se julgava
n. 5,

incluído.

1950,

Elogios

p.4

Tomé

à

orientação

do

Jornal

e

agradecimentos porque através da leitura

Agostinho das

Lourenço

do Quilombo pôde tomar conhecimento

Neves,

Marquês

dos livros de autores negros brasileiros,

advogado e

(Luanda)

bem como sobre “a vida social dos negros

jornalista

da América do Norte e da luta do negro
pelo direito ao direito”.

FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar (2011, p. 16, 24, 31, 43 e 57).
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ANEXO 4
Quadro 7: Artigos e notícias do Jornal Quilombo não assinados ou de autoria
masculina, referentes a mulheres negras
Autor

Não ass.

Título/ edição

Assunto
Contratação da atriz do TEN pela
Atlântida e seu descontentamento em
razão de sua estreia “inexpressiva” no
filme Falta alguém no manicômio, no
qual ela representou uma governanta.
Em seguida, a atriz afirma com
satisfação ter desempenhado papel

Encontro
X

com em

outro

filme,

Terra

Violenta

Ruth de Souza- (extraído do romance Terras sem fim
n. 1, 1948, p. 6

de Jorge Amado) que lhe permitiu
mostrar “seu gênero no teatro”. O
articulista elogiou o talento de Ruth e
sua contratação pela companhia de
cinema, bem como teceu várias
considerações sobre a atuação de
atores negros no cinema nacional e
internacional.
Breve

Teatro

história

Experimental do realização
X

Negro-

n.

cultural”;

“importante
Marina

1, Gonçalves e Ruth de Souza foram

1948, p. 7
Notícia

dessa

destaques.
sobre

apresentação da O talento de Maria do Carmo,
X

Orquestra Afro- diretora-gerente

e

solista

da

sobre

as

brasileira. - n. 2, Orquestra.
1949, p. 5
Notícias sobre o Dentre
X

Teatro

informações

realizações teatrais e outros projetos

Experimental do desenvolvidos

pelo

movimento,
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Negro - n. 2, elogios para à atriz Luiza Barreto
1949, p. 7

Leite.
Película de filme francês gravado no

Notícia
X

na Rio de Janeiro com participação de

coluna Cinema - atores negros; destaque para a
n. 3, 1949, p. 2

atuação de Heloisa de Oliveira, “atriz
mais debretiana do TEN”.

Marian
Anderson:

X

símbolo da

Homenagem à cantora que foi “a

unidade

primeira artista negra do mundo a

americana

aparecer num recital do Metropolitan

(Negros na

Opera House de New York”.

música)- n. 3,
1949, p. 3
Eseza Makumbi
(Coluna Nossa
Capa)- n. 3,

Atriz africana de Uganda.

1949, p.1
Destaque para Eseza Makumbi que
Notícia na
X

coluna Cineman. 3, 1949, p. 3

fazia parte do elenco do filme inglês
Atavismo. A atriz foi enaltecida pois,
mesmo tendo feito “um papel de
ponta”, ela mostrou “a glória comum
dos povos de cor”.
Objetivos
Conferência

X

e

importância
que

teve

da

grande

Conferência

participação de entidades negras de

Nacional do

estados

Negro- n. 3,

representantes da imprensa negra

1949, p. 5-6

norte-americana; grande participação

brasileiros

e

de

de mulheres negras na organização ,
bem como presença de algumas
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delas na composição de mesas dos
trabalhos.

Nesse

sentido,

foram

destacadas no artigo: Guiomar Matos,
Maria de Lurdes Valle Nascimento,
Arinda Serafim, Marina Gonçalves,
Maria Conceição, Nilza Conceição,
Neide Carvalho, Elza Soares Ribeiro,
Maria de Lourdes Oliveira, Neusa
Heloisa Paladino, Nylde M. Ribeiro,
Maria

Manhães,

Alda

Antunes,

Marieta Campos, Augusta D. Ferreira
da Costa, Theresa Antunes, Odília da
Silva, Felícia Santos, Maria do Carmo
Azevedo, Lígia Oliveira dos Santos,
Nilma dos Santos, Ambrosina Santos,
Arlete C. da Silva, Sarah Belém,
Consuelo Vieira Vasconcelos, Emílie
Campos,

Heloisa

Oliveira,

Antunes

Conceição,

Dina

Mercedes

Batista, Ruth Otomi Gonçalves e
Angelina Chaves das Graças.
Visita ao Elite- n.
X

3, 1949, p. 8, 12
Publicação dos nomes escolhidos
para a comissão de preparação do
Congresso Nacional do Negro que foi
1º Congresso do realizado no distrito federal, em 1950.

X

Negro Brasileiro- Integraram essa comissão, além de
n.3, 1949, p. 11

militantes

homens,

a

advogada

Guiomar Ferreira de Matos e a chefe
do setor trabalhista da Rádio Mauá e
da seção de empregos do SESI.
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Concursos

de

Rainha
X

das

Mulatas

e

Boneca de Pixen.3, 1949, p. 12
Ruth de Souza
X

(Nossa

Capa)-

n.4, 1949, p. 1,3
Uma
X

Homenagem à atriz do TEN que foi
capa da quarta edição de Quilombo.

artista Homenagem e entrevista à pintora

negra-

n.

4, Cleoo Novarro, brasileira educada na

1949, p. 11

África e que estava de volta ao Brasil.
Apresentação da primeira candidata
inscrita no concurso unificado de

Neli,
X

candidata

nº 1- n. 4, 1949,
p. 12

beleza negra, promovido pelo TEN,
em 1950. Descrita como “botão de
flor,

meiguice

de

sonho,

encantamento de ébano e raro tipo de
beleza, graça e distinção da mulher
negra”.
Homenagem

à

jovem

musicista

Philippa Shuyler norte-americana, filha de mãe branca
X

(Coluna

Nossa e

Capa)-

n.

do

jornalista

5, Schuyler,

1950, p. 1-2

Abdias

grande

Nascimento

negro

George

interlocutor
e

do

de

jornal

pesquisado.
Criação da entidade Arte e Música,
Os compositores
populares
X

defendem a sua
música1950, p. 5

n.

5,

em

defesa

dos

compositores

genuínos do samba contra o avanço
capitalista sobre esse gênero musical;
um dos diretores era uma mulher de
nome Jurema Xavier Alcides que
mereceu destaque no artigo, sendo
entrevistada pelo articulista.
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Denúncia

de

dois

casos

de

intolerância racial e de cor, ocorridos
em São Paulo, junto a cantores
negros (Luís Gonzaga, impedido de
entrar

no

estúdio

da

Rádio

Bandeirantes e Edson Lopes, barrado
na porta de uma barbearia). Após
reflexão acerca do racismo no Brasil,
foi relatado um outro caso. Dessa vez
envolvendo o casamento entre Maria,
uma jovem filha de fazendeiro rico, e
O amor venceu o Issac, um jogador de futebol. Por
preconceito- não causa da recusa do pai de Maria em
se vê a cor de aceitar o romance, o casal fugiu para
quem se ama- a casa de familiares do jovem.
X

Romance

da Enquanto planejavam o casamento, o

jovem fazendeira casal foi surpreendido e preso pela
e do futebolista polícia carioca, a pedido da polícia de
negro-

n.

1950, p. 9

5, São

Paulo.

Ambos

foram

recambiados para o Rio de Janeiro e
ficaram na cadeia por mais seis
horas. Ela foi solta e ele continuou
preso. Porém, mediante constatado
que Issac “era um perfeito cavalheiro
e não tinha feito mal à moça”, bem
como por causa da ameaça de Maria
de que “ou me caso ou me mato”, o
“velho” não teve outro remédio e
consentiu a união dos dois, mesmo
afirmando que “filha minha não se
casava com preto”.

Anúncio
X

mil

Vinte Valor da premiação do concurso de

cruzeiros beleza negra no ano de 1950.
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para

a

negra

mais bonita do
Rio - n.5, 1950,
p. 9, 12
Homenagem

à

“escultural

e

Josephine Baker trepidante” bailarina negra nascida
X

(Coluna

Nossa nos EUA e radicada na França. Ela é

Capa)-

n.

6, exaltada por seu talento e por seu

1950, p. 1-2

potencial agregador de outros artistas
negros.
Novamente o Quilombo dedicou uma
página inteira de uma edição para
tratar

das

questões

trabalhistas

das

sociais

e

empregadas

domésticas. Nessa longa matéria, a
discussão

foi

enriquecida

pela

abordagem histórica da escravização
Precisam-se de
X

escravas- n. 6,
1950, p. 9

de mulheres negras e por denúncias
de

tratamentos

humilhantes

e

exploratórios, sofridos por obra das
atuais patroas, inconformadas com a
evasão crescente das semiescravas
das casas de família para outros
postos de trabalho (como o de
operárias em indústrias). A matéria foi
ilustrada de forma pertinente com o
desenho Desembarque de Escravos
do pintor alemão Rugendas.

Mercedes
Batista
X

Capa)-

(Nossa
n.

1950, p. 1, 3

7/8,
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Caty foi foto de capa da edição que
fez a cobertura do baile de realização
do concurso, ocorrido na data de
comemoração da libertação do Haiti.
Caty, a Boneca Estiveram

presentes

autoridades

de Pixe de 1950- internacionais como o embaixador e
X

n. 9, 1950, p. 1, embaixatriz do Haiti e o adido cultural
6-7

da embaixada da Espanha no Brasil.
Artistas negros que já eram de
renome, naquela época, também
compareceram

ao

evento,

como

Grande Otelo e Ataulfo Alves
Instalado

o

Conselho
Nacional
X

das

Mulheres
Negras-

n.

9,

1950, p. 4

J. Barbosa

Matéria que ocupou uma página
inteira da edição para a apresentação
da importância, objetivos e projetos
do

Conselho;

destaque

para

o

discurso de Maria de Lurdes Valle
Nascimento

como

Presidente

da

à

antropóloga

e

entidade.

Da

Beleza

Racial-

n.

9,

1950, p. 6
Katherine
Dunhan (Coluna
X

Nossa Capa)- n.
10, 1950, p. 1
Uma negra e sua

Murilo
Mendes

equipe:
Katherine
Dunhan - n. 10,
1950, p. 3

Homenagem

bailarina que foi capa da última edição
do Jornal Quilombo.
Murilo

Mendes

teceu

críticas

à

atuação da Companhia de Balé
dirigida por Dunhan, sem deixar de
elogiar a inteligência da bailarina e
terminou o artigo com a frase “E
aceitemos

com

simplicidade

a
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contribuição

do

negro,

homem

religioso”.
Bráulio

do

Katherine- n. 10, Elogios do articulista à Katherine, por

Nascimento

1950, p. 5

ele considerada artista ideal.
Súmula da entrevista concedida pela
bailarina para o Jornal Correio da
Manhã, logo após ter sofrido racismo
ao ser impedida de entrar (juntamente
com seu grupo do qual Abdias
Nascimento era integrante) no Hotel
Glória, em São Paulo. Após a súmula,
o referido artigo trouxe uma ressalva
da

Nós e Katherine
X

Dunhan- )- n. 10,
1950, p. 11

própria bailarina acerca da

interpretação

errônea

que

a

entrevistadora teve sobre sua fala
acerca da questão racial no Brasil.
Dunhan

afirmou, então, que o

racismo realmente existia no Brasil e
deu

seu

testemunho

quanto

ao

ocorrido no Hotel Glória como um
exemplo disso. Além disso, Katherine
ressaltou

ser

amiga

de

Abdias

Nascimento e de seus associados e
uma conhecedora dos problemas do
grupo

do

TEN

e

dos

negros

brasileiros.
Elogios ao talento das cantoras
Três dimensões
X

da cena lírica: n. 10, 1950, p. 12

Marian Anderson, Carol Brice e Maria
D’Aparecida
primeiras
última,

Marques,

as

norte-americanas
vencedora

de

um

concursos de beleza do TEN.
FONTE: QUILOMBO, edição fac-similar, 2011, p. 13-118.
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