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Vozes negras nos anos 30 
Florentina Souza* 

 
Momento histórico e politicamente importante para o estudo da história 

política e cultural do Brasil, a década de 30 testemunhou um certo boom de 
publicações de diferentes áreas do saber que tentavam “reescrever” e 
reinterpretar o Brasil e o perfil da sua comunidade imaginada, focalizando-a como 
etnicamente tripla e una simultaneamente. Além de famosas publicações sempre 
citadas1, destaco livro O negro brasileiro, de Arthur Ramos e coleções como a 
Brasiliana e a Biblioteca de Divulgação Científica, esta última dirigida por Arthur 
Ramos, que vai publicar os trabalhos de Nina Rodrigues, e mais as pesquisas e 
textos de Edison Carneiro sobre as festas e as culturas de origem africana. 
Podemos considerar esta década (que também recolhe e publica os trabalhos de 
Manuel Querino), um marco para o estabelecimento de genealogias de estudos 
sobre o negro no Brasil. As discussões sobre raça e mestiçagem desenvolvidas no 
início do século colaboram para a formação, na década e na seguinte, do 
chamado ”afro-brasilianismo” no campo das ciências sociais.2 

Se a preocupação com o negro e sua participação nas atividades de 
construção do perfil nacional frequentou o pensamento dos intelectuais que 
circulavam pelos meios acadêmicos e institucionais, também perpassou as 
reflexões e as ações de afrodescendentes que, à época, buscavam formas de 
alterar o modo como o grupo era representado e discutir as interferências dessas 
representações na definição de suas relações socioeconômicas na sociedade 
brasileira, na década em que se comemorariam os 50 anos de abolição da 
escravatura. 

Segundo estudiosos como Bastide, Florestan Fernandes, Clóvis Moura e 
Miriam Ferrara, entre outros, desde 1915 que alguns afro-brasileiros, a maioria, de 
restrita condição financeira e parca formação escolar, reuniam-se para a 
organização de clubes, associações e edição de jornais que entre outros, tinham 
por objetivo interferir positivamente para a inserção/ascensão dos negros na vida 
social das cidades. Esse conjunto de jornais e periódicos, editados principalmente 
em São Paulo, ganha maior visibilidade na década de 30, e muitos elegem os 
anos 30 a 45 como o período áureo desta produção. Na tentativa de registrar a 
memória das atividades dos afrodescendentes na época, Luis da Silva, 
pseudônimo Cuti e Márcio Barbosa, poetas, escritores e estudiosos da literatura 
afro-brasileira recolhem e organizam depoimentos de militantes da imprensa negra 
e da Frente Negra Brasileira, apresentando-nos um mosaico da experiência e 
perfomances de alguns atores dos citados momentos históricos. Eles recuperam a 
importância do narrador que faz a experiência passar de pessoa a pessoa, 
artífices que, de modo criativo, aperfeiçoam, como quer Walter Benjamim, a arte 
de narrar. Eles buscam a “sabedoria” dos velhos narradores; “A reminiscência 
funda a cadeia da tradição que transmite os acontecimentos de geração em 
geração” dirá Benjamim3. A cadeia da tradição da história dos afro-brasileiros 
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 Refiro-me principalmente a Casa grande e senzala, Raízes do Brasil e à literatura regionalista. 

 
3 Benjamin, 19, p. 211. 
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ganha mais um elo com os depoimentos que servem para caracterizar contextos e 
estabelecer ligações entre os atores e outros momentos da história dos 
movimentos negros no Brasil. 
  Luis Silva organiza os depoimentos de Correia Leite em livro intitulado E 
disse o velho militante José Correia Leite; já Márcio Barbosa organiza o Frente 
Negra Brasileira: depoimentos, ambos publicados na década de 90. Os depoentes 
e os organizadores, de certo modo, revitalizam a posição do narrador tradicional 
de que fala Benjamim. Os primeiros contam aos mais novos a sua experiência e a 
sua história, os segundos, atenciosamente, recolhem as narrativas de Correia 
Leite, Aristides Barbosa, Francisco Lucrécio, procurando ordenar, costurar e 
entender seus discursos, fazendo emergir, para a rememoração, pequenas e 
grandes histórias, muitas vezes esquecidas. Histórias perdidas no turbilhão de 
registros diferentes daqueles do narrador experiente que, passados anos, busca 
dar a sua versão dos episódios, fisgando e exorcizando os fantasmas 
retidos/perdidos na memória. Os depoentes assumem o papel de criadores da 
história com o intuito de resgatar fatos do esquecimento e tecer redes que 
abrirão/fecharão portas da memória para construir outras tramas da história. 
Correia Leite, por exemplo, lembrará dos vínculos que o seu grupo estabelece, 
àquela altura, com os poetas Mário e Oswald de Andrade e falará de seus desejos 
e esforços para mostrar ao Brasil e aos brasileiros que também eles, 
afrodescendentes, contribuíam  para o crescimento do País. Suas palavras-
memórias movem-se pelo passado, preenchendo vazios e hiatos, deixando outros 
a preencher, registrando séries de contatos, trabalhos e ações movidos pela 
crença de que, organizados conseguiriam mudar os rumos da história de exclusão 
dos afrodescendentes do mercado de trabalho e da vida sociocultural brasileira. 
As narrativas dos militantes me fizeram pensar em momentos significativos da 
história: a atuação dos afro-brasileiros para inserir-se na campanha abolicionista, 
no rádio, no futebol, no teatro e na televisão, por exemplo. Por outro lado Cuti e 
Márcio Barbosa, ouvintes pacientes, recolhem e registram as histórias no papel, 
organizam uma sintaxe que estabelece novos diálogos entre o passado e o 
presente. 

Vou analisar alguns aspectos destes depoimentos, situando-os nesse 
contexto de discussões sobre nação e cultura nacional nos anos 30. Sucintamente 
apontarei algumas facetas desses debates com o fim de evidenciar ligações 
prováveis/possíveis entre as atividades da imprensa negra na década de 30 e 
aquelas desenvolvidas pelos intelectuais do País, nomeadamente nos dois 
Congressos Afro-brasileiros da década; o de Recife, de 1935 e o da Bahia, de 
1937.  

O Clarim da Alvorada, jornal fundado em 1924, editado até a década de 
trinta, tinha como diretores e editores Jayme Aguiar e José Correia Leite, este 
último pontua que, na década de 20, inicia-se um jornalismo negro de militância 
ideológica e a discussão de questões relativas à condição social do afro-brasileiro. 
Em torno do jornal agrupavam-se afrodescendentes que se propunham a criar 
espaços para a afirmação de suas potencialidades socioculturais e políticas. As 
Associações promoviam reuniões e bailes com o objetivo de agregar a 
comunidade negra para o lazer, e trazer à cena discussões relativas à identidade 
do grupo, identidade da raça, como era dito àquela altura. O grupo também 
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promovia atos comemorativos de fatos históricos e homenagens a personalidades, 
tendo por meta organizar e propagar uma história de atuação do afro-brasileiro. 

Leite destaca que um dos marcos significativos deste o movimento é Centro 
Cívico Palmares, que funcionou entre 1924 e 1929 em São Paulo, cujo objetivo 

era de união, de aproximação. O clamor era sempre esse: de que o negro 
tinha de ter uma liderança um caminho. (...) Toda preocupação era aquela: 
unir os negros pra uma luta de reivindicação junto aos governos, para que 
eles ouvissem nosso apelo. Naquele tempo ainda o negro pensava nisso. 
Porque o treze de maio não estava longe. (Cuti, 1992, p.74).  

Por este depoimento cai por terra a alegada despreocupação ou 
inapetência o afro-brasileiro para com o trabalho assalariado e para a inserção 
social como fatores determinantes de sua não absorção pelo mercado de trabalho.   

As estratégias utilizadas para criar essa história de inserção baseavam-se 
em projetos políticos diferenciados e motivaram divergências e rupturas no grupo. 
Os editores do Clarim da Alvorada procuravam entender e explicar as dificuldades 
de competição do seu grupo étnico com os imigrantes no mercado de trabalho 
livre, destacam a função pedagógica da imprensa negra e justificam a existência 
dos jornais como espaço de formação e também de reivindicação:  

a comunidade negra tinha necessidade dessa imprensa alternativa. Não se 
tinha outro meio a não ser copiar o que as colônias estrangeiras faziam. O 
negro, de certa forma, era também uma minoria como os italianos, aos 
alemães, os espanhóis. E todos eles tinham jornais e sociedades. As 
publicações negras davam aquelas informações que não se obtinha em 
outra parte”. (Cuti, 1992, p. 33).   

E continua Leite no seu depoimento: “O Clarim d’Alvorada partiu para ser 
um jornal de luta, de denúncias, de reivindicações de direitos. Ficou um jornal 
diferente dos outros existentes antes ou que ainda existiam. Por isto ele foi criando 
uma certa fama.”(Idem, p.41). 

Ora, se os discursos institucionais afirmavam que as dificuldades de 
inserção dos afrodescendentes advinham da sua má formação educacional e da 
ausência de práticas sociais, os jornais da Imprensa Negra trabalhavam com a 
hipótese de que, uma vez superadas as supostas deficiências através do acesso à 
educação formal e da demonstração das habilidades do grupo no exercício das 
atividades sociais, as barreiras que se entrepunham à sua ascensão seriam 
ultrapassadas. Crentes nisso, os militantes assumem, pois a missão pedagógica 
de incentivo à formação educacional e à adequação às normas e comportamentos 
aceites. Nesse intuito, muitas das tradições, principalmente aquelas religiosas, 
desprestigiadas e perseguidas, são rejeitadas e são organizados cursos de 
alfabetização e copiados alguns comportamentos dos imigrantes como indicativos 
do forte desejo de integração. E na verdade, o uso de tais estratégias não 
consegue derrubar as barreiras do racismo que obstruem a ascensão social dos 
afro-brasileiros. 

Correia Leite definia-se socialista e imprimia suas idéias, segundo ele, na 
orientação do jornal, mas compreendia que as lutas dos negros deveriam estar 
acima ou imune às disputas político-ideológicas:  
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Não posso misturar meus ideais de negro com as minhas obrigações de 
brasileiro, de cidadão (...). Então, nunca misturei uma coisa com outra. 
Sempre agi como negro. Quando eu tinha de tomar as minhas atitudes 
políticas eu era outra coisa. (Cuti, 1992, p. 54). 

É impossível deixar de observar o conflito que se instala entre a posição política 
ideológica assumida por Leite e a sua posição de militante negro. A dupla 
consciência que se antepunha a Correia Leite, homem negro, expressão aqui 
usada em sentido que ultrapassa os limites da cor da pele, e socialista; homem 
negro e  cidadão brasileiro; “identidades” vividas de modo diferente, mas que se 
cruzavam no cotidiano, que se excluíam quando se pensava que as categorias de 
raça e classe  podiam ser vividas em fronteiras rigidamente determinadas.  

Os embates político-ideológicos dos anos 29 e 30 e divergências geradas 
nos debates internos constituíram motivo para que Correia Leite, Isaltino Veiga 
dos Santos e Arlindo Veiga dos Santos se desentendessem quanto à configuração 
ideológica do movimento negro em São Paulo e os dois últimos criassem, em 16 
de setembro de 1931, na cidade de São Paulo, a Frente Negra. Sedimentaram-se, 
pois dois grupos: O do Clarim, que em 1932, cria o Clube Negro de Cultura Social 
(definido como de convicções políticas, republicanas, democráticas e socialistas,) 
e o Grupo da Frente Negra que se coloca como avesso a insubmissões quanto à 
ordem estabelecida e nos seus estatutos define-se como “união política e social 
da Gente Negra Nacional, para afirmação dos direitos históricos da mesma, em 
virtude da sua atividade material e moral no passado e para reivindicação de seus 
direitos sociais e políticos”. Instala-se a partir daí uma oposição sistemática entre 
os dois grupos:  o de Correia Leite e O Clarim da Alvorada de um lado e o dos 
irmãos Isaltino e Arlindo Veiga  da Frente Negra e o Voz da raça  de outro, ambos 
com seus defensores e seguidores. Esta divergência antiga mostra-se bem 
evidente no discurso de José Correia Leite, que embora afirme que procurou fazer 
as pazes com quase todos do grupo, em vários momentos da memória registrada 
por Cuti, explicita uma crítica acentuada às atividades desenvolvidas pelos 
militantes da Frente Negra. 

A Frente Negra também se orientava de acordo com uma ética pedagógica 
e defendia a idéia de que pela instrução e bom comportamento a discriminação 
racial seria superada; explicita uma forte feição política e termina por registrar-se 
como partido político em 1936, influenciada e dirigida pelas idéias conservadoras, 
monarquistas e de explícitas ligações com o integralismo. A entidade cria, em 
1932, seu Jornal, A voz da Raça, torna-se partido político em 1936 e é fechada 
pelo Estado Novo em 1937. As atividades da Frente Negra atingiam  e 
empolgavam um grande contingente de afro-brasileiros que participavam das 
atividades de aulas, conferências, além dos serviços de assistência médica e 
agenciamento de empregos para associados e simpatizantes. 

Afirma Aristides Barbosa em depoimento a Márcio Barbosa: “e entrei para a 
Frente Negra e não saí mais, porque outras entidades de negros não cuidavam 
das reivindicações sociais e políticas nem tampouco enfrentavam o preconceito 
assim como a Frente Negra o fez”.(Quilombhoje,1998, p.36). Também Francisco 
Lucrécio, outro participante da Frente Negra afirma: 
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A Frente Negra foi um movimento social que ajudou muito nas lutas pelas 
posições do negro aqui em S. Paulo. Existiam diversas entidades negras. 
Todas essas entidades cuidavam da parte recreativa social, mas a Frente 
veio com um programa de luta para conquistar posições para o negro em 
todos os setores da vida brasileira. (Idem, p. 38). 

Apesar de não ter encontrado registros mais detalhados sobre o modo 
como os grupos negros se organizaram no País e criaram suas redes de conexão 
no período pós-abolição, o depoimento de Correia Leite sugere que este 
movimento não ocorria apenas em São Paulo, parece ter havido uma certa 
organização de grupos em outros estados, talvez bem pequeno, que trocava 
colaborações com o Clarim d’Alvorada:  

Certa vez, na redação d’O Clarim d’Alvorada, apareceu um grupo de 
baianos que se prontificou a colaborar. Dentre eles ficaram dois, um com o 
nome de Alcino dos Santos e o outro chamado João Sótero da Silva. Por 
intermédio deles, O Clarim d’Alvorada conseguiu um representante na 
Bahia que entrou em contato com um poliglota, o Mário de Vasconcelos. E 
foi daí que começamos a conhecer melhor o movimento panafricanista, o 
movimento do Marcus Garvey. Tudo por meio desse Mário de Vasconcelos, 
porque lá da Bahia ele começou a mandar colaboração já traduzida para o 
nosso jornal sobre o trabalho do movimento negro nos Estados Unidos e 
outras partes. (Cuti, 1992, p.77). 

Segundo Jéferson Bacelar, as idéias da Frente Negra chegam a Salvador através 
de Marcos Rodrigues dos Santos e é criada a Frente Negra na Bahia entre julho e 
novembro de 19334, já Thales de Azevedo afirma no livro As elites de cor: “em 
novembro de 1932 um grupo de menos de dez modestos homens de cor, quase 
todos pretos, fundava a Frente Negra na Bahia” (1996, p. 157). 

 Em outro momento, ainda se referindo à Bahia, ele fala sobre a 
necessidade aumentar a tiragem de O Clarim a fim de que fosse enviado para 
Salvador e distribuído no dia da Comemoração da Mãe Negra (Cuti, 1992, p. 80). 
Se os textos de publicações afro-americanas eram traduzidos e enviados para S. 
Paulo, também o Clarim da Alvorada enviava para os Estados Unidos alguns dos 
seus números e recebia números do Chicago Defender. O texto de Sartre “Orfeu 
Negro” e outros  textos da negritude francesa também circulavam nas edições dos 
jornais, evidenciando este circuito transnacional de publicações afrodescendentes 
que se firmava no Brasil. Os depoimentos são unânimes em apontar a admiração 
dos militantes afro-brasileiros pelo movimento negro nos Estados Unidos. 

O alcance desta produção, embora ainda não mapeado, deve ter sido maior 
do que se tem registro, a considerarmos os depoimentos dos militantes. E outro 
dado para pensar se no estabelecimento deste trânsito de informações, textos e 
idéias reside no fato de logo depois da fundação da Frente, em 1931, terem sido 
criadas ‘sucursais’ em várias cidades do País, a exemplo da de Salvador, já 
citada.   

                                                 
4
 BACELAR, J. A hierarquia das raças: negros e brancos em Salvador. Rio de Janeiro: Pallas, 

2001. 
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Por outro lado, o movimento da imprensa negra obteve visibilidade entre 
alguns intelectuais hoje canônicos que circulavam eventualmente por algumas de 
suas reuniões e procuravam até participar de algumas. Os depoimentos referem-
se a Arthur Ramos, Mario de Andrade e Jorge Amado como figuras que 
transitaram tanto pela Frente Negra como entre o grupo do Clarim da Alvorada e, 
em alguns casos, até colaboraram com algumas atividades propostas pelo grupo e 
vice versa. (Foram oferecidos almoço a Arthur Ramos e Mario de Andrade. Mário 
e Jorge Amado assistiram a corrida de encerramento das atividades do 
Cinquentenário organizada pelo grupo de Correia Leite). É ainda Francisco 
Lucrécio quem faz questão de destacar a existência desta ligação: 

A Frente Negra recebia todo mundo, inclusive os brancos, mas não eram 
sócios. Os brancos que frequentavam eram intelectuais  que iam lá para 
fazer seus discursos, iam também transmitir ensinamentos. Eram aquela 
linha de intelectuais nacionalistas, como Cassiano Ricardo, Menotti del 
Pichia, Jorge Amado, Oswald de Andrade, Mario de Andrade. (...) Eles iam 
fazer palestras, ou às vezes viajavam conosco para o interior, mas não 
eram sócios. (Quilombhoje, 1998, p.40, grifos meus). 

Muitas vezes, como parte destes intercâmbios, os intelectuais buscavam a 
legitimação destas entidades para festividades por eles promovidas. Correia Leite 
conta, imprimindo certo tom crítico, o episódio de comemoração do 
Cinqüentenário da Abolição. Mario de Andrade, então diretor do Departamento de 
Cultura,: 

estava preparando uma grande festa folclórica na cidade. Já estava tudo 
pronto. Só que ele queria entrar em contato com a comunidade Negra de S. 
Paulo. (...) Ele queria apenas o aval, o contato de representantes da 
coletividade negra, pessoas representativas, porque o plano dele já estava 
todo estabelecido. (Cuti, p.132). 

No depoimento do já citado de Francisco Lucrécio observamos a narrativa 
do mesmo fato: 

No cinquentenário da abolição está em meu nome um alvará concedido 
para fazer uma manifestação no Teatro Municipal. Foi um evento em que 
estava presente o grande escritor Oswald de Andrade e outros que não me 
lembro o  nome. 

 com os já citados intelectuais: 

Uma vez fiz um discurso. Eu não tinha máquina de escrever. Fui escrever 
na máquina de Oswald de Andrade ali na Praça Júlio Mesquita. Quando eu 
estava escrevendo o Jorge Amado veio atrás e leu e tal e disse: “Ó eu 
fosse você, não punha isso assim, punha assim e tal. Na época ele não era 
o romancista famoso, era pobre. Depois que ele enriqueceu passou para o 
outro lado. Eu li os romances dele, mas a grande maioria das pessoas não 
tinha assim o hábito da leitura. Não havia muitos romances falando do 
negro naquela época... (Quilombhoje, 1998, p.56). 
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É interessante registrar de que maneira Correia Leite e Francisco Lucrécio 
leram o contato, como eles compreendem que aquelas visitas, por mais bem 
intencionadas que fossem, mantinham os negros na posição de objetos e não de 
sujeitos. Este trânsito entre os participantes da imprensa negra e os intelectuais 
pode ser notado em evento que tinha o negro como tema, promovido na década 
de 30 por estudiosos: O Congresso Afro-brasileiro, realizado por intelectuais 
brasileiros na década de 30, discutia os rumos dos estudos sobre o negro – alguns 
deles voltados para a etno-psiquiatria de tom determinista. Participaram do I 
Congressso de Recife, Mario de Andrade, Melville Herskovits, Edison Carneiro, 
Renato Mendonça, Arthur Ramos, entre outros. Os congressos não possuíram o 
tom  político-militante da imprensa negra, queriam estudar as tradições culturais 
dos negros no Brasil e estavam muito preocupados em demonstrar a efetiva 
participação dos afrodescendentes e suas culturas para a formação da cultura 
brasileira e destacar a pureza e consequente validade dos cultos de origem 
africana. Além de registrar e analisar contos, citar romances, enumerar aspectos 
de hibridização linguística, contribuições alimentares, tudo sempre tendo como 
meta ressaltar a participação das culturas de origem africana na formação da 
cultura brasileira. Gilberto Freyre destaca na avaliação que faz no último texto do 
segundo volume dos anais do congresso a suposta imparcialidade político-
religiosa e partidária dos participantes, talvez movido pelo contexto político da 
época: 

O Congresso do Recife foi, ainda, o mais independente dos congressos. 
Não recebeu nenhum favor do governo. Não se associou a  nenhum 
movimento político, a nenhuma doutrina religiosa, a nenhum partido.(...) 
Qualquer insinuação contra a pureza intelectual das suas intenções, contra 
o profundo sentido brasileiro de suas tendências, peca por leviana (Anais, 
1988, p.349). 

Jorge Amado participa dos dois Congressos e no primeiro, faz 
apresentação das coleções Biblioteca do Povo e Coleção Moderna, transcreve 
alguns folhetos, enfatizando nas duas coleções a marca e influência negra e 
popular. Já no Congresso da Bahia, de 1937, do qual participam Donald Pierson, 
Clóvis Amorim, Aydano de Couto Ferraz, Martiniano Bonfim (líder de terreiro), 
Manoel Diegues Jr, Arthur Ramos e Edison Carneiro, Jorge Amado fala sobre a 
presença africana na música nacional de Cuba e aponta mudanças na forma 
como os intelectuais brasileiros vêm o negro na vida cultural brasileira, 
provavelmente uma conquista que teve a contribuição do primeiro congresso:  

Acabou a vergonha a covardia. Hoje os intelectuais brasileiros (exceção 
feita de um pequeno grupo de fascistas-arianos, em geral mulatos, que 
vivem a pensar e a chamar pelo transcendente e a procurar, usando de 
todas as calúnias em que são useiros, inúteis bestalhões que por uma 
baixa questão de interesses econômicos continuam a renegar o sangue 
negro que lhes corre nas veias) OS INTELECTUAIS BRASILEIROS têm 
reconhecido, estudado, classificando e louvando a contribuição do 
trabalho, da inteligência do negro à formação do país do Brasil”, (Anais do 
segundo Congresso, p.328). 
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Também no segundo Congresso, afrodescendentes que não transitavam no 
meio acadêmico foram convidados a apresentar trabalhos, principalmente aqueles 
ligados à religião. Os dois Congressos parecem disputar o grau da intensidade da 
participação deste grupo como que para atestar as suas ligações com as 
comunidades negras. Nota-se as ênfases na busca de adesões de representantes 
das culturas africanas como a demonstrar que era uma atividade simultaneamente 
acadêmica e popular, para indicar que os negros não eram apenas objeto de 
estudos, mas participavam como sujeitos. 

Gilberto Freyre, organizador do primeiro evento, no volume dois dos Anais 
faz questão de destacar a participação de representantes da comunidade afro-
brasileira, é curioso o modo como ele descreve estes participantes: 

A técnica do Congresso foi inteiramente nova. Não só nenhuma pompa 
como quase nenhuma burocracia. Sentaram-se em volta da velha mesa, na 
cabeceira da qual se sucederam os presidentes conforme o assunto, não 
só doutores, como grande erudição de gabinete e de laboratório, como 
ialorixás gordas, cozinheiras velhas, pretas de fogareiro(...) negros de 
engenho... (Anais .p. 348). 
O congresso do Recife, com toda a sua simplicidade, deu novo feitio e novo 
sabor aos estudos afro-brasileiros, libertando-os do exclusivismo 
acadêmico cientificista das ‘escolas’ rígidas por um lado, e por outro, da 
leviandade e da ligeireza dos que cultivam o assunto por simples gosto do 
pitoresco, por literatice, por politiquice, por esteticismo sem nenhuma 
disciplina intelectual ou científica, sem um sentido social mais profundo dos 
fatos. A colaboração de analfabetos, de cozinheiras, de pais de terreiro, ao 
lado de doutores, como que deu uma força nova aos estudos, a frescura e 
a vivacidade dos contatos diretos com a realidade bruta. (Anais p.351). 

Edison Caneiro, em Ursa Maior, livro de ensaios publicado postumamente e 
organizado por Waldir Freitas, também procura evidenciar o trânsito do II 
Congresso, por ele organizado, pelos universos popular e acadêmico: 

Teve assim, o Congresso da Bahia, uma dupla fisionomia. Foi um certame 
popular, ao mesmo tempo em que foi um certame cientifico. Homens de 
ciência e homens do povo se encontram ombro a ombro, discutindo as 
mesmas questões, que, se interessavam a uns pelo lado teórico, a outros 
interessavam pelo lado prático, por constituir parte da sua vida.”(Anais, p. 
46). 

Se havia a intenção de dialogar com segmentos da tradição afro-brasileira, por 
outro lado foi buscado um certo distanciamento dos grupos politico-ideológicos. A 
análise que Edison Carneiro faz do Segundo Congresso, em texto escrito em 
1940, pode ilustrar o interesse do organizado em assinalar a ausência de ligações 
com os grupos governantes, embora recebendo  subvenção do governo estadual:  

Nestor Duarte, líder da oposição, foi quem conseguiu que nos fosse 
facilitado o auxílio pedido, sem que tivesse havido qualquer confabulação 
anterior. Nós não éramos, nem somos ainda hoje, políticos no sentido que 
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Gilberto Freyre dava à palavra. Nem o congresso tratou de tão interessante 
assunto. (Idem, p. 44).  

Os registros do primeiro congresso também falam da disposição de Freyre 
para repelir qualquer tentativa ‘comunista’ de aproveitar a atividade com caráter 
político5. Como se vê, tal preocupação com o distanciamento partidário e até 
político estava presente tanto nas atividades de alguns setores do movimento 
negro de São Paulo, quanto dos intelectuais do nordeste que organizavam os 
Congressos. 

Embora nos trabalhos publicados nos anais dos dois Congressos não haja 
referência ao movimento dos negros e à Frente Negra, aparece, como último texto 
do primeiro volume dos Anais do I Congresso um texto de autoria de Miguel 
Barros e intitulado na publicação “Discurso do representante da Frente Negra 
pelotense”, em que o autor faz questão de assinalar a necessidade de 
organização dos afro-brasileiros  para que o estado de discriminação seja 
enfrentado de modo  coletivo.6 

Através da leitura dos Anais dos Congressos constatamos que alguns 
textos insistem na necessidade de promoverem-se alterações significativas nas 
relações da sociedade brasileira com os afro-brasileiros, e  de modo mais direto, 
Edison Carneiro apresenta (no primeiro Congresso) um texto intitulado “Situação 
do negro no Brasil”, no qual aponta a legislação e a vida política econômica e 
social como responsáveis pela fixação do negro em um lugar desprestigiado; a 
tônica dos Congressos  entretanto não foi a avaliação ou análise dos modos como 
a sociedade brasileira recusava ou limitava a participação do negro na sociedade 
brasileira. Embora o trânsito entre os intelectuais e os participantes dos 
movimentos políticos reivindicatórios possa ser constatado, os dois congressos 
evidenciam maior interesse por grupos aos quais não se pode negar o trabalho de 
resistência ao apagamento das culturas e tradições negras, mas que não 
explicitavam tanto seu engajamento em projetos de maior intervenção na vida 
pública brasileira.  

Existe uma diferença significativa entre os trabalhos de reivindicação dos 
afro-brasileiros e o trabalho dos intelectuais de 30. O desejo de inserção a vida 
sociocultural aparece como tônica constante nos jornais e discursos  dos grupos 
negros: desejam participar, inserir seus rostos e vozes nos espaços que 
consideram pertencentes a todo cidadão, querem atuar como sujeitos,  interferir 

                                                 
5
 Afirma José Antônio Gonçalves de Mello, prefaciador da reedição dos Anais publicada em 1988:  

“Houve  desconfianças de alguns setores de que fosse iniciativa de comunistas. Não posso negar 
que não tivesse havido tentativas de infiltração por parte dos comunistas – todas repelidas por 
Gilberto Freyre” p. 3. 
6 Arilson dos Santos Gomes, em A Frente Negra Brasileira e as suas idéias no Rio Grande do Sul 
na década de 1930, afirma: “no Rio Grande do Sul, dados apontam 1933 como o ano da vinda das 
idéias desse pensamento para o nosso Estado. Pelotas, principal cidade charqueadora do século 
XIX, impulsionada pela mão de obra escrava se constituiu, no Pós-Abolição, numa cidade com 
grande número de população negra, possuindo ao longo de sua história diversas irmandades, 
associações e  organizações que atuaram constantemente na causa dessas pessoas como meio 
de melhorar as suas condições de vida. A Frente Negra Pelotense, baseada no pensamento da 
Frente Negra Brasileira, em 1933, foi a principal ligação gaúcha do movimento “frentenegrino”.  
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nos modos como são representados e principalmente participar da vida política 
nacional. Os jornais são veículos de divulgação dos desejos e interesses dos 
grupos, eles conclamam a organização e união grupal como forma de obter 
resultados mais satisfatórios; de outro lado, visam a demonstrar aos não negros 
que podem atuar de acordo com as normas comportamentais estabelecidas por 
estes últimos. Estão todos interessados em modificar os modos como os 
afrodescendentes vivem e participam da sociedade, a maneira como são 
representados e querem remover estereótipos, provando competência e 
capacidade de organização. Este aspecto pode ser observado nos depoimentos 
dos antigos militantes e as observações  quando ao desejo de provar que eram 
tão capazes quanto os italianos, por exemplo.7 Os intelectuais, por seu turno, 
dialogam com esses grupos, até auxiliam no plano material, mas o seu foco reside 
na cultura e na religião como objeto de estudo. Não desenvolvem atividade de 
militância e parecem não tão preocupados em intervenções que substancialmente 
alterem as relações do sistema de poder. Com isto não pretendo afirmar que os 
intelectuais não tenham contribuído para a efetivação de alterações, mas isto 
ocorre mais precisamente no tocante às repressões aos cultos que propriamente 
nas intervenções contra as desigualdades e a discriminação de base étnico-racial. 
Mesmo aqueles intelectuais caracterizados como negros estão mais preocupados 
com as tradições e as culturas como objetos de estudo. Sem contar as disputas 
internas entre os estudiosos de que os dois Congressos realizados em Recife e 
em Salvador são exemplos. Vale ressaltar no entanto, os esforços de Edison 
Carneiro para fundar a União de Seitas Afro-Brasileiras da Bahia em 1937 e o seu 
desejo de criar o Instituto Afro-Brasileiro na Bahia, “explicando que tal idéia se 
tornaria realidade depois de conseguida a liberdade religiosa.” (Oliveira, 1987, 
p.28-29). 
  Entretanto, parece que uma questão se coloca: como um grupo de 
intelectuais provenientes de vários estados, reúne-se, na década de 30, para 
discutir questões relativas às culturas de origem africana, conhecem e já tiveram 
contato com militantes negros da imprensa e da Frente Negras e no Congresso, 
não conseguem estabelecer diálogos e debates a respeito das suas similaridades 
e/ou divergências? Achavam que os campos de atuação eram tão diferenciados?  
Achavam que militância e atividade intelectual eram atividades desvinculadas?  
 Talvez a continuidade deste trabalho me leve a propor respostas a tais 
questões, assim espero. 
  

 

                                                 
7 Roger Bastide, Florestan Fernandes e Clóvis Moura, entre outros, estudaram a imprensa negra e, 
afirma o último: “Em quase todas as publicações é visível a preocupação com uma ética puritana 
capaz de retirar o negro da sua situação de marginalização. (...) Os jornais servem,  portanto, para 
indicar, através de regras morais, o comportamento que deveriam seguir os membros da 
comunidade negra.” (Moura, 1988, p. 205).  
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