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RESUMO 

 

Clubes negros foram a expressão da sociabilidade afro-negra no meio urbanos das 

cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dentre 

outros. Abrigaram as facetas do registro urbano brasileiro da população negra. A 

pesquisa estuda o conjunto dos clubes negros de Juiz de Fora como uma expressão 

política importante para a história da população negra da cidade. Através deles 

realizaram-se ideias de inserção destas populações nas dinâmicas sociais da 

cidade. A cidade formal processa o racismo institucional na sua produção. Racismo 

interpretado como um processo de dominação entre grupos sociais e com as 

imposições contrárias às necessidades da população negra de inclusão social. 

Pensamos que a dimensão do lazer dos bailes e festas exigiu um projeto de 

resistência coletiva e de uma forma de inserção social das populações negras. A 

pesquisa utiliza Metodologia da Afrodescendência no seu desenvolvimento, 

traduzindo o sujeito pesquisar como o sujeito pesquisado. Utiliza dos instrumentos 

da história oral e documental. O trabalho traz a formação da cidade de Juiz de Fora, 

a constituição e transformação dos bairros negros. Discute a amplitude e a 

importância desses clubes para a população negra. Traduz a inscrição da população 

negra na história urbana. 

 

Palavras-chave: Clubes negros. Sociabilidade. Bairros negros. História e memória, 

População negra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Black people clubs were an expression of african-black urban sociability in the cities 

of states of Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina and Rio Grande do Sul, 

sheltered facets of Brazilian urban record of the black population. The research 

studies the set of black clubs of city of Juiz de For a as an important political 

expression to the history of the black population. Through them were held ideals of 

inclusion of these populations in the social dynamics of the city. The formal city 

processes the institutional racism in its production. Racism interpreted as a process 

of domination between social groups and the impositions contrary to the needs of the 

black population of social justice. We believe that the size of leisure of balls and 

parties there was a collective resistance project and a form of social inclusion. The 

research employs the methodology and the subject as life experience. This research 

work uses the tools of oral and documentary history. The work brings the formation of 

the city of Juiz de For a, the constitution and transformation of black neighborhoods. 

Discusses the breadth and importance of these clubs to the black population. 

Translates the inscription of the black population in urban history. 

 

Keywords: Black people clubs. Sociability. Black neighborhoods. History and 

memory. Black population.  
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1 QUAL É NOSSA TESE E A NOSSA PESQUISA 

 

 Afro desejos criaram sonhos, desafios, dificuldades e lutas contra obstáculos 

produzidos por uma sociedade capitalista racista neste período do pós-abolição. 

Enredos da minha vida e da minha família somam-se na perspectiva de narrativa de 

uma história coletiva que a sociedade brasileira até o presente nos negou. 

Os motivos que me levaram à realizar uma pesquisa com o tema Clubes 

Sociais Negros, veem de necessidades pessoais em diversificar os objetos que 

abordam a história dos afrodescendentes no Brasil. Primeiramente porque desde 

minha infância, nos primeiros anos de vida escolar, deparei-me com uma incômoda 

inquietação: gostava da disciplina História. Aliás, gostava muito. Todavia, eu também 

rejeitava a disciplina que provocava essa extrema dualidade de sentimento, devido à 

estranheza causada pelo conteúdo de algumas aulas da mesma. O sentimento 

perdurou por vários anos e assim transcorreram o Ensino Fundamental I e II. 

Chegando ao Ensino Médio percebi que o problema persistia em toda a sua 

essência. Talvez com maior intensidade de rejeição de parte do irritante conteúdo, 

numa incompreendida situação até então vivenciada silenciosamente nas escolas.  

Ao conversar com as pessoas, percebi que meu problema não era somente 

meu. Tratava-se de um sentimento compartilhado por grande número de pessoas. 

Descobrimos que a historiografia não nos contemplava devidamente, pois as 

representações que prevaleciam estavam diretamente relacionadas ao sofrimento, 

perdas, e dores físicas, psicológicas, emocionais e outras formas extremamente 

negativas de participação na história. Daí, o conteúdo da matéria ser ancorado em 

temas didaticamente afastados do interesse das crianças e jovens. A disciplina não 

se  apresentava apenas com postulados distantes no tempo e no espaço, mas 

distoantes dos conteúdos que ouvíamos em casa, a história contada por nossos 

pais, tios, avós. O que aprendíamos nas escolas, não era a nossa história. Por isso, 

não a reconhecíamos. Não tínhamos uma conduta reflexiva. Algo deveria ser 

removido para outro lugar.  

A intenção era buscar meios, os quais viessem eliminar o nefasto sentimento 

de não pertencimento à nossa história narrada nos livros didáticos. Passei a me 

preocupar em registrar a nossa história de acordo com as narrativas  existentes nos 

grupos familiares e na rede de amigos. 
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Eis que a história das populações negras passou a ser considerada uma 

disciplina com conteúdo “vivo”, dinâmico, prazeroso e interativo. Os diversificados 

objetos de estudos permitiram um expressivo diálogo entre a literatura e o público 

diretamente interessado em ampliar seu papel político na historiografia. Atualmente 

temos diferentes abordagens de objetos nesse processo de construção de 

conhecimento, os quais variam desde a formação de famílias, organização de 

quilombos, aspectos relaciondos às Religiosidades de Matriz Africana, saúde das 

populações negras, seus patrimônios materiais e imateriais, a filosofia, dentre outros. 

Nesse aspecto, a cultura afrobrasileira e africana, o lazer e diversão são 

considerados aspectos fundamentais para a compreensão e conhecimento da 

história do Brasil. Desta forma, podemos verificar que novas técnicas, bem como 

novos instrumentos utilizados nas investigações, surgiram e acrescentaram 

informações valiosas para que a literatura brasileira pudesse cunhar suas memórias 

e ampliar seu papel na história e na historiografia.    

Clubes negros foram expressões da sociabilidade afro-negra que o meio 

urbano das cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Cataria, Rio 

Grande do Sul e outros estados, abrigaram e que as facetas do registro histórico 

urbano brasileiro desprezaram. Estamos, portanto no campo das histórias urbanas 

das cidades brasileiras e nos temas da experiência urbana das populações negras. 

Assunto que raras pesquisas acadêmicas abordaram e que pouca consideração 

obteve na literatura das cidades, do urbanismo e da história de famílias e 

populações figurou.  

A tese afirma que o conjunto dos clubes negros de Juiz de Fora produziram 

uma expressão política e social importante para a história da população negra e que 

através deles, realizaram-se ideais de inserção destas populações nas dinâmicas 

sociais da cidade.  

Nasci em família militante com presença ativa no Elite Clube. Espaço de 

grande concentração da população negra de Juiz de Fora e deste, veio a minha 

percepção da importância social desta organização social. Cresci em um ambiente 

ladeado por pessoas inquietas com algumas manifestações discriminadoras da 

sociedade. Cursei graduação e mestrado com a preocupação de compreender o 

lugar das experiências sociais da população negra da minha cidade na história local. 

Em minha trajetória escolar, as histórias oficiais locais. narraram denso conteúdo 

com abordagem de  experiências de imigrantes europeus e desprezando as histórias 
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da população negra e sua importância na formação da cidade. Criaram uma 

sensação de invisibilidade e de inexistência ou de ausência da relevância histórica 

dessa população negra. Fato que dificulta a afirmação das identidades individuais e 

coletivas, e da produção da cidadania como expressão do direito coletivo de fazer 

parte da história e da sociedade. Portanto, a hipótese do trabalho é que a estratégia 

de dominação é transformada em ideologia e transcrita na história local pela 

omissão. Para o poder dominante, a população negra não tem importância, não tem 

passado e, portanto, não tem direitos. Penso que assim que se produz a prática do 

racismo institucional por meio da história oficial.  

Um dos problemas da historiografia brasileira é que a população negra 

aparece quase somente na história do escravismo e desaparece na história do 

capitalismo, da industrialização e da urbanização; em suma, do período do pós-

abolição. Figura apenas nas estatísticas que marcam a desigualdade entre os 

grupos sociais brasileiros; sem, contudo, considerar através de uma análise histórica 

crítica e concreta da produção desta desigualdade levando em consideração a 

existência de racismo.  

Neste trabalho de pesquisa adotei a Metodologia de Afrodescendente de 

Pesquisa,  visto que esta privilegia a experiência do sujeito pesquisador como parte 

do tema pesquisado e combate a neutralidade da pesquisa científica, como veremos 

mais adiante.  

Trabalho com o conceito de população negra, pensando o dado da geografia 

e do censo brasileiro que produz dados sobre a população de pretos e pardos, que 

somados podemos traduzir em número de negras e negros.  Negros, 

afrodescendentes, população negra são conceitos tratados como sinônimos 

designando a população que resultou do tráfico humano de pessoas sequestradas 

do solo africano, escravizadas no Brasil e que vivem a experiência histórica do 

capitalismo racista. Racismo pensado como forma social de dominação e 

manutenção de privilégios de uma classe sobre outra. Esse processo assinala a 

população negra como grupo subalterno na sociedade brasileira.  

Apresentamos neste texto de tese no segundo capítulo a minha história de 

vida como parte da compreensão da história mais ampla, partindo da minha 

experiência e da minha família, que faz parte de uma postura epistemológica da 

afrodescendência. A necessidade de apresentar um memorial se faz presente no 

momento que se tem o argumento como sustentação da fonte e surgimento da 
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trajetória do pesquisador. Tal procedimento torna-se a base que justifica e alicerceia 

a busca do objeto a ser investigado, referendado em fatos vivenciados pelo 

sujeito/objeto da pesquisa. 

O capitulo três apresenta e justifica os procedimentos de pesquisa utilizados 

no desenvolvimento da pesquisa, os quais foram amparados pela pesquisa 

qualitativa, pesquisa bibliográfica e pela empiria. Além da pesquisa bibliográfica e 

documental, um dos instrumentos utilizados foi a entrevista não estruturada 

realizada com pessoas idosas que se tornaram os testemunhos principais das 

atividades dos clubes sociais, objeto dessa pesquisa. Nesse momento do trabalho, 

foi considerada oportuna a realização de algumas reflexões no que se referem a um 

certo distanciamento das correntes doutrinárias tradicionalmente apregoadas nas 

academias. Daí, realizo um esforço no sentido de apresentar os motivos que as 

correntes teóricas citadas, não mais atendem às necessidades intelectuais das 

populações negras. Os tradicionais e conservadores referenciais praticados nas 

instituições, desconsideram os conhecimentos oriundos dos continentes africanos e 

asiáticos, o que nos induz a buscar o conhecimento desses nossos referenciais. A 

partir daí, a intenção é inseri-los nos debates existentes nas universidades e 

incentivar novas reflexões e questionamentos existentes no âmbito da validade das 

ciências. Apresento parte de uma vasta produção de autores negros, que são 

colocados em níveis de invisibilidade e possibilito o reconhecimento e a inserção de 

novos paradigmas no processo de construção de novos saberes. 

O capítulo quarto trata da história da Zona da Mata Mineira. Uma mesorregião 

geográfica, localizada na região sudeste do estado e com características singulares 

no que se referem à sua história social, política, econômica e cultural. Aí se encontra 

situada a cidade de Juiz de Fora. Neste contexto, tratamos de colocar em evidência 

aspectos como o número expressivo da população negra, a formação da cidade, o 

comprometimento com os valores eurobrancos, bem como ações que induzem ao 

apego e à cultura colonizadora e capitalista. Nesse capítulo coloco em relevo a 

importância dessas reflexões, bem como a necessidade de inserção dessas 

abordagens para a compreensão da ocupação do espaço urbano no Brasil no pós-

abolição. Daí é possível verificar as “manobras” realizadas pelas populações negras, 

a fim de que pudessem se ajustar na excludente espacialidade urbana brasileira e 

juizforana  nesse período.  
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As inscrições urbanas da população negra no meio urbano brasileiro são a 

tônica de nosso estudo no capítulo cinco. Colocamos ênfase na relevância dos 

meios de socialização através das festas, bailes e outras formas de laser 

associativas. Importa salientar a intenção de afirmar a importância do lazer como 

umas das práticas herdadas da ancestralidade africana. Há também o esforço em 

demonstrar que essas atividades acabaram por se tornarem um importante veículo 

de sustentação emocional e psíquica  para a sobrevivência grupal  das populações 

negras. 

No capitulo seis estabelecemos os laços da memória sobre o conjunto dos 

clubes negros que existiram no sul e sudeste do Brasil. Neste capitulo faz-se ampla 

retrospectiva destes clubes mostrando que se trata de um fenômeno sistemático na 

experiência de socialização e inclusão social da população negra através dos 

diversos estados brasileiros. Além de serem apresentadas características 

significativas dos Clubes Sociais Negros que se tem registros, descrevemos a 

natureza de cada um, bem como os motivos que levaram à necessidade do 

surgimento dos mesmos. Por fim, o capítulo apresenta o conjunto dos clubes 

existentes em Juiz de Fora, bem como os recantos negros existentes nessa cidade, 

uma vez que esses lugares se tornaram numerosos e são relembrados com 

expressivo entusiasmo pelos entrevistados.  

A título de conclusão, no capítulo sétimo, afirmamos que o material coletado 

compõe um acervo importante para educação da população negra juizforana, como 

também dos lugares onde existiram clubes negros por nesse país. Afirmamos que a 

tese lançou novos olhares sobre as interpretações da historiografia urbana brasileira 

no que se refere à população negra, assim como apresenta mais uma ferramenta a 

ser acrescentada nos livros didáticos e paradidáticos. Desta forma, acreditamos 

estar contribuindo com mais uma abordagem para que possamos vencer os desafios 

de manter nossas crianças nas escolas com prazer e satisfação. 
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2 COISAS DA MINHA VIDA E COISAS DA GENTE   

 

A minha família é parte integrante do Elite Clube Mineiro e isso tem 

importância na condução dessa pesquisa. Como a maioria das famílias de 

descendentes de africanos na diáspora, meus ascendentes sobreviviam nas zonas 

urbanas na primeira república à custa de superar cotidianamente as adversidades 

impostas desde que foram sequestrados de seus territórios de origem. Muito 

trabalho, sacrifícios, luta incessante em busca de dias melhores e a certeza de que 

os tambores um dia iriam ressoar a favor de si e seu grupo. O indicativo que 

ratificava tal segurança referia-se à constante aglutinação dos povos que em 

recintos construídos de formas diversas e práticas de rituais religiosos, esporte, 

relação familiar, cultural,  incluindo o lazer e descontração, perpetuavam a convicção 

de que um futuro melhor estavam a edificar.   

Tratam-se de espaços que se entrelaçaram grupos de pessoas negras1, que 

foram colocados à margem das sociedades brancas e que essas sociedades 

dificultaram sobremaneira a inserção da população negra  nas atividades cotidianas 

nas zonas urbanas que se instauravam no decorrer da virada do século XIX com 

amplitude por todo o século XX.  

Meu pai chegou à cidade de Juiz de Fora ainda menino e aos dez anos já 

vendia verduras no centro da cidade. Isso nos idos dos anos 30 do século passado. 

Originado do município de Piau, em momento que o êxodo rural direcionava as 

famílias para os grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida.  

A família se instalou no bairro Grama, um dos bairros de acesso à cidade 

para quem é oriundo da MG 262; porém  distante do centro e difícil acesso à época.  

Antônio Olinto (1978), retrata muito bem o movimento migratório nessa região 

realizado pelas famílias negras em busca de melhores dias e melhores  localidades 

para sua instalação e de suas famílias. Em seu livro, Olinto descreve o percurso de 

uma família negra composta por uma ex-escravizada com destino ao continente de 

origem, passando pela cidade de Juiz de Fora. Para o acesso à zona urbana,  o 

trajeto se fazia necessariamente pela via de entrada da antiga Fazenda da Tapera, 

primeira fazenda de café do município de Juiz de Fora e que Olinto (op. cit.) 

                                                             
1
 No decorrer desse trabalho, ora utilizo o termo negro ora afrodescendente para referir-me aos 
descendentes dos ex-escravizados, os quais foram vítimas das diásporas oriundas das invasões 
europeias no continente africano. Não há um compromisso com o debate acadêmico e/ou empírico 
no que se refere a questões conceituais ou terminológicas, relacionadas com suas ideologias. 
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descreve de forma espetacular nas primeiras páginas de seus escritos em ‘A casa 

da Água’.  

Muito trabalho, sacrifícios, luta incessante em busca de dias melhores e a 

certeza de que os tambores um dia iriam ressoar a favor de si e seu grupo. O 

indicativo que ratificava tal segurança referia-se à constante aglutinação dos povos 

em lugares próximos e com os mais diversos propósitos, mas estavam lá; reunidos, 

como se estivessem amparados uns aos outros. Práticas de rituais religiosos, 

esporte, relação familiar, cultural, entre outras,  incluindo o lazer e descontração, 

solidificavam a convicção de que um futuro diferenciado estavam a edificar.   

Minha mãe Agostinha de Souza Félix acompanhava cotidianamente as 

atividades inventivas de meu pai e isso, segundo ela, tornou-a mais dinâmica, mais 

crítica e conhecedora de uma realidade que ainda desconhecia. Minha mãe dizia 

que somente após seu casamento é que ela conheceu de fato o carnaval de rua, os 

bailes de salão e somente a partir dessa época ela podia dançar com alegria e 

desprendimento. Somente após o casamento a ela foram permitidas as saídas 

noturnas em busca dos prazeres da vida social, da vida dita fora dos rígidos padrões 

morais que regiam a sociedade mineira à época. No casamento, ela viveu tempos de 

intensa liberdade e dizia que eram tempos cheios de vida, de contentamento e 

prazer. Descobriu que esse mundo era diferente do que apregoavam e as moças 

que frequentavam os salões não poderiam ser consideradas moças de rua ou 

desqualificadas. Na verdade, havia uma grande maioria de pessoas que ali estavam 

somente pelo simples fato de conhecerem e divertirem nas danças de salão, 

participarem das festas e desfiles de escolas de samba, bem como frequentar 

lugares antes permitidos somente para as moças de famílias abastadas: cinemas, 

viagens, saídas das noites. 

Nascida em São Pedro Pequeri, cidade localizada na Zona da Mata mineira, 

minha mãe era a mais nova de uma família de sete irmãos, sendo apenas dois 

homens e cinco mulheres. Talvez a quantidade de mulheres tenha sido uma das 

razões de seus pais serem tão rígidos na educação de seus filhos, submetendo-as 

ao rigor dos costumes locais a lograrem êxito no futuro que surgia. Apesar de toda a 

dificuldade que marcou tempos idos no decorrer da metade do século XX, o país 

passava por um período histórico singular, que foi a criação e expansão das 

estradas de ferro abrindo possibilidades de desenvolvimento no interior das Minas 

Gerais.   
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Meu avô era trabalhador na construção da Estrada de Ferro Leopoldina no 

trecho entre Bicas e Guarani. 

Por pouquíssimo tempo minha mãe foi dona de casa. Ao trabalhar enquanto 

solteira em um ginásio em Guarani, chegando  em Juiz de Fora, foi direto ao 

trabalho doméstico. Depois de casada, tornou-se a grande companheira de meu pai, 

principalmente porque ela incentivava as iniciativas dele. Ao tomar conhecimento de 

suas ideias de arrumar um local para tornar-se ponto de encontro do povo negro, ela 

o motivava com mais ações: planejava, organizava o orçamento e tomada de 

decisões. Ela convivia diariamente com os amigos e colegas do marido, sem 

restrições. Interagia  nos bate-papos e novas conversas que muitas das vezes 

faziam alusão à precária situação do povo negro no município de Juiz de Fora e 

adjacências. Era uma autodidata. Desta forma, ocorreu a tomada de consciência de 

questões sociais e culturais enfrentados pela negritude e que não deveriam mais 

permanecer no silêncio. Assunto que ela evitava no início, por ser muito doloroso, 

mas com o decorrer do tempo a discussão se tornava mais acirrada e rotineira, 

inserindo-a no bojo das discussões, até mesmo porque a constatação da verdade 

histórica era inevitável; a exclusão social, bem como a discriminação contra a 

população negra, as dificuldades no campo político e cultural, se faziam presentes a 

cada dia. Até fins dos anos sessenta, Juiz de Fora apresentava-se como um 

município que consolidava suas ações apartheidianas, explicita e formalmente, 

conforme Batista (2006). 

Uma diversidade de eventos e celebrações congregavam a população à 

reunião do grupo. Confraternização e externização de ações coletivas solidificavam 

os laços de convivência e perpetuação da memória, Desde sempre. A festa, o lazer 

e os festejos, eram considerados rituais naturalizados no dia-a-dia da população 

negra. Herança do continente mãe: a musicalidade, as comemorações e as 

celebrações. A socialização, o lazer, a dança, dentre outras formas de expressões 

formavam o singular universo para a população negra manifestar uma de suas 

marcas que mais a caracteriza: sobreviver superando as adversidades impostas em 

ambiente absolutamente adverso. 

Em Juiz de Fora/MG no decorrer do século XX existiram inúmeros Clubes 

Sociais frequentados pela sociedade branca que habitava a cidade e região. Tal 

população teve sua chegada acentuada a partir do incentivo decorrido com do fluxo 

migratório motivado no decorrer da segunda metade do século XIX. Foi por ocasião 
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do constructo da nação brasileira pautada na elaboração de uma malgrada e nefasta 

miscigenação, fruto de um arianismo científico elaborado no pensamento 

ocidentalizado. 

Como parte de uma herança cultural advinda de sua ancestralidade africana, 

o povo oriundo das diásporas, adquiriu meios de sobreviver às inúmeras hostilidades 

impostas, trilhando a perpetuidade das tradições (ação ora ou  vez, considerada 

voluntária ora uma ação involuntária).  

 

Figura 1 – Sr. José Félix, esposa e 
frequentadores do Elite Clube/1969 

 
 Fonte: Foto cedida do acervo de D. Luzia. 

 

A figura acima apresenta o Sr. José Félix juntamente com alguns membros 

frequentadores do Elite Clube em pose na rua Halfeld, nº405; no meio da rua, bem 

em frente às instalações do referido Clube. A proprietária da imagem encontra-se à 

esquerda da foto, senhora Luzia Francisca de Souza. Hoje com 68 anos, uma das 

entrevistadas desta pesquisa, afirma que a fotografia data de 1969. O  Elite Clube 

encontrava-se localizado em uma área privilegiada no centro da cidade.  

Meu pai trabalhava durante o dia como contínuo no Banco de Crédito Real de 

Minas Gerais e à época, minha mãe que se iniciou no serviço público trabalhando no 

SAPS    passou a trabalhar na antiga Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL). 

As dificuldades financeiras eram inerentes a toda família descendente de ex-

escravizados, uma vez que galgavam por um futuro diferenciado. Isso fez com que 

partissem para um acirrado enfrentamento dos obstáculos impostos pela implacável 

estrutura que edificava a república no limiar do século XX.  Já em meados do século 
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XX, já casada, minha mãe esteve presente em tempo integral incentivando as 

“aventuras” de meu pai e os dois rumaram em buscas de oportunidades 

vislumbradas em horizontes somente vistos e sentidos pelos dois. O casal 

trabalhava o dia todo e resolveram abrir o bar/restaurante à noite, visando alcançar 

um horizonte ainda incompreendido pela maioria dos que os cercavam.         

A ideia de abrirem um estabelecimento comercial como um restaurante, foi 

oriunda primeiramente da necessidade de complementação da renda (possuíam três 

filhos e auxiliavam na criação de alguns sobrinhos). Posteriormente veio da 

necessidade de criarem um lugar do “estar junto”, criar um espaço onde o povo 

negro pudesse se estabelecer, interagir e divertir-se, estando mais à vontade para 

seu bem estar e de seus semelhantes.  

Havia algumas opções de diversão e lazer na cidade, como os bailes em 

grandes salões sociais. Todavia, os tradicionais clubes sociais existentes no 

município, eram estabelecimentos que impediam o acesso às “pessoas de cor”, 

segundo contínuas afirmações da população negra testemunha desses episódios. 

Tratava-se de lugares onde a elite branca se concentrava para o lazer, diversão, 

requinte e socialização. Ali era um espaço que não comportava as pessoas pobres e 

por extensão, subentende-se descendente dos ex-escravizados. Comprova-se com 

o impedimento do acesso aos salões existentes na cidade.   

Em Juiz de Fora havia um segmento social negro em condições sociais 

diferenciadas, que lhes permitia exibir algum pequeno conforto no orçamento.  

Todavia, esbarravam em  dificuldades de acesso aos setores de bens e serviços 

considerados lugares de brancos.  As opções de lazer se restringiam aos lugares 

criados e recriados a partir de concessões obtidas pelo poder público que 

acompanhava com rigor as atividades ali inseridas. A fiscalização era severa e  à 

população negra foram direcionadas as formas sociais impostas no período do 

escravismo criminoso. Tais relações sociais e raciais foram reproduzidas na 

sociedade republicana, que manteve toda a estrutura do racismo anti negro gerando 

a necessidade de organização e reorganização da população negra na nova ordem. 

Houve tentativas de inserção na sociedade. Todavia, tais iniciativas  esbarraram nas 

mais diversificadas modalidades de resistência.  

Eu observava todo esse movimento; os comentários, as ações das pessoas, a 

indignação que na maioria das vezes eram relatos atribuídos à discriminação racial 

vivenciada. Meu comprometimento foi se despertando com o tempo e percebi que a 
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população negra viu-se compelida a inventar meios de manter e preservar sua 

igualdade enquanto grupo. Prática essa, adquirida desde os tempos do escravismo 

criminoso.  

Meu interesse por esse debate se acirrava a cada dia e cresci observando as 

idas e vindas de pessoas negras oriundas de vários segmentos sociais e das mais 

diversas regiões da Zona da Mata mineira. As categorias sociais2 eram as mais 

variadas possíveis e variavam desde os pobres, muito pobres, pobres melhorados,  

pobres melhorando, quase ricos, homens e mulheres, jovens e adultos, uma 

pequena minoria branca e um excepcional contingente de afrodescendentes 

oriundos de Juiz de Fora e cidades vizinhas, chegavam ao local para divertirem-se. 

Todavia, o Restaurante/Bar do José Félix localizado no primeiro andar, acolhia o 

público em trânsito para o baile, para as rodas de gafieira e ali se concentrava um 

grupo em rodas de conversas. As mais agradáveis rodas de conversas que 

aconteciam entre amigos, curiosos e militantes que se permitiram agregar para 

acolhimento de suas necessidades, muitas das vezes ao som de violões, samba e 

choro. 

As rodas de conversas são de um significado relevante, uma vez que alguns 

relatos descrevem a existência de frequentes reuniões visando a organização da 

Escola de Samba Partido Alto, o Batuque Afro-brasileiro de Nélson Silva, grupos 

informais de vivências e projetos vários com o intento de criarem atividades 

diferenciadas. Conversavam sobre o que lhes era importante. Criaram um grupo 

informal de discussões de temas que dizem respeito a conquistas de direitos da 

população negra, entre outras ações. Era a organização das ideias, a reinvenção de 

meios de sobrevida em meio a uma série de adversidades. 

Nossa residência  abrigava as pessoas sem discriminar sua origem. Tal fato 

vem ratificar a iniciativa do povo negro desde tempos longínquos em que o 

importante princípio da continuidade aliados às tradições de origem e identificações 

com a herança africana, são constatações que nos remetem a um ambiente de 

segurança considerado  o lugar que a gente se sente bem. “É a casa da gente e é 

onde a gente convive com nosso pessoal e pode ficar livre ali. É a nossa terra, onde 

a gente pode trabalhar com nossas tradições. É o nosso mundo”, afirma D. Luzia. 

Diante desta descrição, relembro que em minha infância, o que foi construído no bar 

                                                             
2
 Nessa reflexão, utilizo o conceito categoria social como um termo para fazer referência a um estrato 
social que define a posição da população negra na estrutura social vigente. 
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aberto por minha família pode ser considerado verdadeiramente um lugar do olhar 

para hoje, considerando o passado que subsidiava a construção de um futuro a 

partir de nossos ideais. 

Não se trata de meras lembranças. Trata-se de minhas recordações, as quais 

eu, ainda criança, tenho em minha memória como registros que salvaguardam 

tempos que compartilhei com minha família e amigos de meus pais. Formamos um 

grupo de pessoas que possuíamos histórias e expectativas  de vida com essências 

muito parecidas.  

Compartilhamos as mesmas origens, comungamos sentimentos  semelhantes 

e as mesmas frustrações, no que se referem a nossos convívios sociais e memórias 

de nossos antepassados. Um exemplo que ilustra tal afirmação faz alusão às nossas 

experiências e nossa vivência nas escolas. Nesse espaço, tivemos reações muito 

semelhantes ao nos depararmos com uma historiografia excludente. Uma 

historiografia que, salvo algumas exceções, desqualifica nossas raízes e o que nos 

identifica com as milenares civilizações africanas. Compartilhamos sentimentos 

muito semelhantes quando nos deparamos com a constatação de que a história que 

ouvíamos e ainda nos são transmitidas nas escolas não se aproximam da história 

que ouvíamos e aprendemos gostar em casa enquanto crescíamos. Para a maioria 

de nós negros, a escola era um espaço de conflito interno (mesmo sem sermos 

sabedores disso), uma vez que a mesma não retratava nossas expectativas 

enquanto povos herdeiros de milenares civilizações africanas. Nos passaram na 

escola, uma história desprovida de referenciais positivados e éramos retratados com 

um eterno sofrimento das mazelas e grilhões das grandes fazendas de açúcar e 

café. No Ensino Fundamental o sentimento era ruim. Sensação extremamente 

negativa, a qual me fazia distanciar cada vez mais da disciplina que me atraía e ao 

mesmo tempo me forçava um distanciamento: História. Adorava estudar e 

estranhamente rejeitava a aproximação da mesma. Eternizava uma relação 

conflituosa e incompreensível com a escola. 

Nós, população negra possuímos uma especificidade histórica quando, na 

escola,  percebemos que foi-nos apresentada uma história elaborada em desacordo 

com o aprendizado adquirido de nossos pais, tios, avós, Iyabás, babalaôs, makotas, 

tatás, enfim, todos os guardiões das memórias; os Griot’s3. Esses mestres do 

                                                             
3
 Griot: São as pessoas responsáveis por transmitirem a história, os cantos, as danças e os costumes  
de determinado grupo étnico. São considerados guardiões, porque acabam sendo eles, os 
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Oralimento4. São os que nutrem nossos valores filosóficos e permitiram que as 

tradições pudessem resistir, ser reinventada e existir em outros lugares, a despeito 

dos obstáculos impostos por um rigoroso sistema opressor. 

Contrariamente ao que nos transmitiam nas escolas, nós somos herdeiros de 

um considerável patrimônio histórico, artístico, cultural. Somos herdeiros de um povo 

detentor de conhecimento tecnológico, científico, filosófico e artístico imensuráveis. 

Esse conhecimento nos foi negado e muitas das vezes nos tornamos desmotivados 

em permanecer na escola.  

Á medida que fui amadurecendo, percebi a necessidade de contribuir para 

que mudanças efetivas viessem a ser implementadas, no sentido de resgatar parte 

da história do negro, conhecer seus antepassados e suas trajetórias históricas. Com 

auxílio de meus familiares e amigos, compreendi a beleza e a importância de fazer 

parte do universo de um  povo detentor de saberes efetivamente válidos. Daí, o 

comprometimento se tornou cada vez maior e desenvolvi condutas voltadas para 

aplicação de esforços que viessem intervir na realidade escolar, como ponto de 

partida. Elaborei minha monografia de graduação com o tema Quilombos Rurais. 

Concluí o mestrado pesquisando as formas de sobrevivência da população negra 

em minha cidade e suas tentativas de engajamento no sistema produtivo.  

Na presente investigação científica, procuro despertar a sociedade para mais 

um aspecto de uma abordagem histórica diferenciada, cujas expressões devem ser 

observadas e transmitidas para somar ao acervo sócio-histórico na construção do 

mosaico patrimônio cultural afrobrasileiro.  

Nós, população negra temos em comum, a nossa origem ancestral em 

civilizações e valores filosóficos distintos dos valores ocidentais individuocêntricos. 

Explicarei. Considero o termo individuocêntrico, o conceito que me refiro aos valores 

civilizatórios ocidentalizados, os quais privilegiam as ações individualistas e/ou 

pequenos grupos voltados para a manutenção de vantagens, direitos diferenciados e 

poder. Já os valores civilizatórios africanos são pautados primordialmente em ações 

coletivas. Ações às quais os indivíduos constituem suas existências em consonância 

com as ações elaboradas pelos grupos  que pertencem. A noção de interação e 

                                                                                                                                                                                              
esponsáveis pela manutenção da cultura, do conhecimento, valores e das tradições de um povo. 

4
 Termo por mim definido como meio de identificar a importância da representação dos Griot’s para a 
manutenção e reprodução dos valores culturais herdados de nossa ancestralidade africana.. 
Indiscutivelmente vem daí, uma das mais importantes maneiras de preservação da cultura africana, 
enquanto meio de alicerçar o conhecimento; alimentando, protegendo e nutrindo nossas 
representações. 
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compartilhamento se adéqua e dá sentido à existência, conforme ensinamentos dos 

sábios anciões.   

Enquanto trabalho nesse levantamento de dados relacionados à nossa 

história, faço alusão ao fato do quão importantes são essas experiências; para mim 

enquanto pesquisadora e também para o grupo o qual me relaciono. Os mestres do 

saber, me oralimentam proporcionando momentos, os quais eu afirmo com extrema 

segurança que me orgulho de ter uma história rica em detalhes, voltada para a 

valorização do ser humano. Uma história repleta de particularidades em 

absolutamente todas as áreas do saber. A partir dessa perspectiva, ao verificarmos 

a existência dessa singularidade que caracteriza a população negra, podemos 

afirmar a necessidade de reconhecermos a existência de uma identidade que une e 

reúne esse grupo e adeptos. Uma Identidade Negra para.  

Tal particularidade nos remete a definir o termo identidade negra, que se 

torna relevante, a fim de que possamos nos aproximar de maneira mais precisa do 

que pretendemos com o conceito. Para tal,  Silva (1984), define o termo Identidade 

Negra (grifo meu) da forma que mais se aproxima de minhas reflexões nesse 

trabalho. Descreve o autor,  

 

No meu entender, o fato dessas pessoas serem negras em sua maioria, e 

estarem reunidas em um mesmo lugar, ainda que por algumas horas, pode 

ter um sentido de resistência, e um significado importante para 

conscientização do negro [....] Existe sim um vínculo muito forte unindo 

essas pessoas, existe uma identidade que, se foi descaracterizada como 

racial ao longo da história, permaneceu pelo fator cor que é indisfarçável. 

Se pessoas negras se reúnem no mesmo local com uma certa constância, é 

de se entender que estão buscando uma identificação entre si por algum 

motivo, e acabam dando a esses encontros um caráter de resistência ainda 

que inconsciente, contra uma situação de exploração que é comum a todas. 

Neste momento cada indivíduo reconhece no outro um seu igual, (todos são 

negros e estão procurando a mesma coisa) e esta situação de estar junto 

tem para o negro um  conteúdo muito grande que vai além do fato de 

dançar. (SILVA, 1984, p. 255).  

 

 

Ao nos reportarmos às associações, aos grêmios, entidades culturais, assim 

como os  clubes recreativos e de danças, podemos inferir que as populações negras 

criaram meios de sobreviverem a partir de uma peculiaridade: a identidade do grupo 

que contraditoriamente se reúne a partir da segregação estrutural que estão 

submetidos. Os testemunhos desses momentos históricos são pessoas às quais 
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apresentam seus relatos com visível sensação de autoridade sobre o assunto. Eis o 

momento de se fazer ouvir  suas vozes há tanto tempo ecoando contra as muralhas 

do capitalismo que oprime. A importância dada às suas falas nos proporciona mais 

oportunidades de adicionarmos conhecimento a respeito dos fatos históricos não 

registrados pela historiografia oficial. Fatos históricos que compõem um acervo 

valioso de informações, as quais veem suprir uma lacuna no que se refere aos 

conhecimentos que tratam da história e cultura africana e afrodescendente no Brasil. 

O resgate dessa história com o testemunho vivo dos atores, seus descendentes  e 

seus ascendentes, vem de fato enriquecer e ilustrar o conhecimento da trajetória da 

cultura brasileira e seus desmembramentos, agora sendo desnudados e colocados à 

disposição da sociedade.  

Ressalto a relevância dos relatos das pessoas que se dispõem a fornecer as 

informações contidas nesse trabalho, nossos Griot’s, uma vez que a lembrança do  

passado os tem  reportado a momentos e lugares guardados no íntimo de cada um, 

as lembranças lhes são prazerosas e as transformam em ensinamentos.  Falar do 

passado os fazem lembrar dos amigos presentes ou ausentes. Pessoas relevantes e 

presentes em algum momento de sua vida e que a memória revive momentos ternos 

e agradáveis, junto às emoções que são exteriorizadas. O passado vem sendo 

revigorado, tornando-se sólido e edificante. Melhor de tudo isso, é observar o 

orgulho com que os entrevistados se referem ao prazer por estarem contribuindo 

para a construção de sua história, a história de seu povo e de uma geração que 

ainda tem os tambores a bater no ‘peito’. A emoção é contagiante, uma vez que tal 

oportunidade pode ser única e deve ser alicerçada em ‘solo firme’. As informações 

são colocadas com firmeza e determinação, sendo que o conteúdo das mesmas é 

confirmado com as informações  e relatos de mais e mais testemunhos de quem 

viveu esse período.  

Ao idoso, a palavra. Eis a essência africana em destaque: os Griot’s e/ou 

tradicionalistas, descritos por Jan Vansina e Hampaté Bá. Esses pesquisadores nos 

afirmam que através  da palavra somos  contemplados com a oportunidade de ouvir 

a nossa história, alimentar nossa alma e nossos corações. A história que 

oficialmente não foi contada e que nos identifica enquanto grupo e pessoas 

portadoras de uma filosofia de vida que nos são próprias.  

 



3  UMA DISCUSSÃO METODOLÓGICA EPISTEMOLÓGICA 

 

Realizar um trabalho acadêmico a partir das próprias motivações e 

percepções do pesquisador, com a intenção de colocar em evidência um segmento 

social historicamente subjugado nos diversos setores da sociedade, torna-se tarefa 

que demanda esforço diferenciado por parte dos pesquisadores inseridos nesse 

debate.  O enfrentamento de resistências relacionadas à validade dos métodos, bem 

como a viabilidade da pesquisa induzem a esforços e habilidades que tornam esses 

grupos em um tipo de evidência diversa dos grupos de pesquisadores 

tradicionalmente predominantes nesses espaços.  

A população negra vem ao longo dos anos em busca insistente de aceitação 

de suas propostas que incluam seus argumentos filosóficos e epistemológicos no 

âmbito da produção de conhecimento. Trata-se da sistematização do conhecimento 

adquirido há longa data e o encontro de sua legitimidade.   

Pesquisadores negros que introduziram inovações nas ciências brasileiras, na 

literatura, nas artes, na produção de conhecimento em geral, sempre permaneceram 

ignorados e por vezes contestados pela ciência corrente, predominante e 

hegemônica. Existe um problema ainda não aceito pela comunidade acadêmica que 

sugere o que foi colocado por Thomas Khun (1998), quando o autor afirma a 

existência de uma crise na ciência e a mesma se apresenta com dificuldades de 

entendimento. Segundo o autor, 

 

[...] nenhum paradigma aceito como base para as pesquisas científicas 

resolve todos os seus problemas. Os que ousaram colocar em prática tal 

postulado tiveram frustrados seus resultados, pois em pouco tempo 

deixaram de apresentar problemas de pesquisas importantes. (KHUN, 1998, 

p. 109). 

 

Nesse contexto, as experiências vivenciadas por pesquisadores negros 

comprometidos com novas epistemologias vêm ratificar a lacuna existente nas 

diversas áreas do saber, as quais não contemplam devidamente as reais 

necessidades de reconhecimento da história do povo negro e suas memórias. As 

inquietações por parte dos conservadores são constantes, sendo que o que 

caracteriza verdadeiramente um período de crise vem sendo explicitamente 

manifestado em apresentações de trabalhos científicos preocupados em 
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desqualificar os trabalhos produzidos e apresentados com metodologias inovadoras. 

Os trabalhos investigativos obedecem os critérios vigentes que são apresentados 

legítima e publicamente de acordo com as normas e padrões vigentes nas 

instituições. Todavia, manifestações contrárias apresentam-se formalmente e são 

endossadas por um corpo de pesquisadores conservadores, os quais corroboram 

com tais princípios: o enquadramento de experiências científicas passadas, 

conforme Khun (1998). A postura adquirida apresenta aspecto de insensata 

agressividade moldada em um enfrentamento adornado em argumentos dos 

manuais, aceitos pelos pesquisadores tradicionais em seus manuais científicos.   

Khun (1998) dialoga com possibilidades às quais o conhecimento oriundo de 

tempos ancestrais, pode ser estudado através de método diferenciado para sua 

compreensão, uma vez que as teorias legitimadas nas academias, desconsideram  

sua cientificidade, usualmente criam dúvidas e acumulam intermináveis dificuldades 

em seus próprios círculos de criação de saber. Tais dificuldades originaram a 

necessidade de mudanças. Destarte, novos paradigmas surgem buscando 

adequações na construção de saberes não emoldurados nos tradicionais padrões de 

produção de conhecimentos. Segundo o autor, “[...] o mundo do cientista é tanto 

qualitativamente transformado como quantitativamente enriquecido pelas novidades 

fundamentais de fatos ou teorias.” (KHUN, 1998, p. 27). 

Constata-se uma crise de natureza política ideológica em torno da ciência que 

nós, pesquisadores negros fazemos toda vez que inovamos com uma visão negra, 

ao rompermos com os ditames da universalidade da ciência, particularizada em 

torno de uma negritude científica e discordante. Certamente as insatisfações 

surgidas referem-se à diversidade de critérios para a escolha de seus problemas, 

criação de métodos e o foco de seus estudos. Na verdade, há a necessidade de 

concentração de poderes nas ciências de alguns grupos e produção de 

conhecimentos a ela referentes, que segundo Bachelar (1996), poder-se-ia 

considerar a falsa clareza trazida pelo conhecimento objetivo. Conhecimento 

considerado presente na fase pré-científica, uma vez que antecipa o verdadeiro 

processo de aproximação e desvelamento do objeto estudado, caracterizando ideais 

pré-concebidos.   

O trabalho incessante de observação e tentativas inúmeras de entendimento 

dos métodos que nos sobrepuseram ao longo dos tempos, criaram insatisfações 

incessantes no que se referem à representação dos seres sujeitos de pesquisa, em 
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se tratando da população negra e sua história. A partir do limiar do século XX, uma 

intelectualidade negra se fez presente no Brasil, ao apresentar suas produções nas 

mais diversas áreas de conhecimento, tendo frustrados inúmeros de seus 

conhecimentos e valorização de seus estudos. Pesquisas relacionadas ou não à sua 

inserção na sociedade, à compreensão de sua existência em uma sociedade que o 

fez desigual, à suas memórias ou mesmo seu lugar na inteligência, encontram forças 

contrárias nos diversos setores da sociedade brasileira. No campo da ciência essa 

resistência se apresenta de maneira gritante. 

Vide que o inovador Manoel Querino não é até hoje devidamente 

reconhecido. Seguem no esquecimento Juliano Moreira, Guerreiro Ramos, Clovis 

Moura, Beatriz Nascimento e certamente umas dezenas de outros. Assim que da 

mesma maneira estando diante de uma proposta metodológica da 

Afrodescendência, temos dificuldades devido às posições encontradas no 

desenvolvimento desta, principalmente devido às criticas e os entraves 

desmerecedores. Tais oposições aparecem não em raros momentos de forma 

escrita e clara, externados pela sociedade em suas diversificadas formas de 

produção de saberes. Acontecem também de maneira regular em teses, 

dissertações e/ou comentários de docentes que explicitamente expõem suas 

contrárias convicções. A respeito dos que clamam pela manutenção das teorias 

tradicionais de realizar pesquisa acadêmica, Bachelar (1996) identifica um excesso 

de exatidão, o que pode ser traduzido como uma das marcas mais nítidas do espírito 

não-científico. Marcadores trazendo a objetividade como um dos critérios de análise 

para a mensuração de seus objetos se esgotam em déficits e a exatidão encontra 

dificuldade para considerar a dinamicidade da ciência, sua característica de ser 

diversa, plural, generalizante, concomitantemente considerando sua especificidade 

histórica. 

Bachelar (1996), propõe nova epistemologia a qual rejeita estruturas de 

pensamento tradicionais e coloca ênfase em caracteres como a diferença, o detalhe, 

a liberdade existente no trato entre sujeito e objeto, assim como o rompimento das 

amarras da imobilidade. O autor escreve que  

 

[...] para considerarmos a ciência contemporânea, há necessidade dos 

pesquisadores irem para além da observação dos fatos e elaboração de 

leis, simplesmente. Registra-se a necessidade de recriar-se em busca do 

não dito, não revelado objetivamente, afastando- se dos extremos idealistas 

e realistas em conflitos... No reino da quantidade, o princípio da 



 

34 

desprezabilidade triunfa de modo tão evidente, ataques que já não se 

sustentam no reino da qualidade. (BACHELAR, 1996, p-174). 

 

 

 O autor se expressa afirmando que há uma juventude de pensamento em 

nosso tempo, criando métodos, formulando teorias, involuntariamente incitando um 

grupo hegemônico a obstacularizar o avanço da ciência que se transforma. 

A ciência contemporânea se faz provocadora no sentido de que evoca novas 

alternativas no ato do fazer científico. Dai, o Método da Afrodescendência surge 

como uma possibilidade viável e necessária para suprir lacunas existentes nas 

pesquisas, que colocam  em relevo os estudos históricos dos afrodescendentes. 

Destarte, observa-se uma oportunidade maior de romper as barreiras que 

obstacularizam ações dos pesquisadores, desejosos de superar os entraves 

existentes no ato de realizar pesquisa com referenciais teóricos divergentes de suas 

experiências.  

A Metodologia Afrodescendente de Pesquisa, proposta metodológica 

suscitada pelo prof. Henrique Cunha Junior,  se apresenta como uma alternativa 

viável que possibilita a realização da pesquisa descritiva empírica. A metodologia em 

questão ‘abraça’ os princípios da Oralidade e/ou História Oral, na perspectiva 

africana afrodescendente como ferramenta indispensável para que possamos 

desvelar os saberes referentes às culturas negras. A memória e a narrativa são 

produtos da cultura, e em Minas Gerais (área objeto de estudo dessa pesquisa), a 

população descendente de ex-escravizados se faz expressiva, principalmente na 

Zona da Mata mineira. Destarte, as memórias de negros de Minas Gerais, inserem 

marcadores em seus caracteres culturais como componentes e ingredientes da 

negritada cultura mineira.  

Existem problemas de natureza política ideológica em torno da ciência que 

fazemos, toda vez que esta inova com uma visão negra. Parte da sociedade 

brasileira nas academias, explicita a necessidade de se legitimar a estrutura vigente 

visando assegurar os referenciais estabelecidos. Todavia, argumentos que possam 

parecer inovadores adquirem em contrapartida, uma resistência quase 

intransponível, quando não reconhecidos ao romper com os ditames da 

universalidade da ciência, particularizada em torno de uma negritude cientifica e 

discordante dos padrões vigentes.   
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As construções teóricas, a produção de conhecimento que se tem concebido 

por autores negros, bem como os estudos investigativos que foram elaborados 

abordando a permanência de valores referentes à ancestralidade africana, são 

construções desconsideradas por alguns pesquisadores nacionais e colocadas em 

patamares inferiores numa escala hierárquica da ciência. Tais concepções e 

metodologias que vem sendo criadas, não se referem a meras conjecturas e sequer 

existem expressas preocupações no que tange à fidelidade às correntes teóricas 

legitimadas. Existe na verdade, uma preocupação em formular uma demonstração 

do objeto ora conhecido a partir da constatação dos fatos observados pelos 

sentidos, pela herança ancestral e principalmente pelo conhecimento adquirido pelo 

grupo a partir da empiria.  

O que podemos considerar como uma ciência da história negra nos remete a 

reflexões às quais o pesquisador percebe o objeto de seus estudos a partir da 

percepção de si próprio, de sua família e da coletividade a que está inserido. O 

observador compõe  e decompõe o objeto, materializa-o, torna-o com sentido à vida 

e ao espírito, transforma ontologicamente esse objeto em algo válido, porque tal 

objeto reconstitui sua existência. O despertar de seu eu, passa a ser objeto de 

observação do ser em si, de suas possibilidades de estar no mundo.  As 

observações são consideradas a partir do que lhe é real em uma relação de 

pertencimento com sua história, sua relação com o meio ambiente e com o mundo 

que o cerca. A ciência de pensamento negro trata da abordagem da vivência da vida 

das pessoas negras em todos os sentidos possíveis e em todas as dimensões 

dessas existências. Essa ciência de pensamento negro desvela uma tipologia de 

conhecimento ofuscado pela ciência eurobranca, que tradicionalmente privilegia o 

saber de uma ciência dominante, sendo que muitos desses conhecimentos 

certamente foram  adquiridos através do contato e da proximidade com os povos 

diversos.  

O tratado dos colonizadores imposto pelos europeus com a partilha do 

continente africano, foi pautado nas relações etnocêntricas. Os conhecimentos daí 

oriundos foram negados e se tornaram elementos constituintes e inspiradores dos 

saberes da ciência que surgia no velho mundo. Parte da história da origem dos 

saberes foi perdida no bojo das relações hierárquicas, que oficializava uma suposta 

supremacia e ao mesmo tempo negava a existência das mesmas. 
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3.1 História,  Memória, Identidade: o ocaso do ocultamento  

 

A resistência à aceitação de reflexões e opiniões com abordagens de 

pensadores negros vem de longa data e sobrevive até os dias atuais, na esfera da 

ciência. Há uma ausência de debates que venham suscitar novos argumentos e 

possam validar as pesquisas existentes no trato das africanidades e novos métodos 

que venham apontar novos caminhos de pertencimento dos descendentes das 

diásporas.           

Todavia, existe uma vasta lista de pesquisadores, intelectuais, empresários 

brasileiros afrodescendentes que, mesmo na contramão da historiografia oficial, 

elaboraram constructos inovadores comprometidos com a inserção e/ou integração 

da população negra no adverso meio da sociedade brasileira. Elaboraram hipóteses 

e buscaram respostas inovadoras. Constituíram ideias que acrescentaram temas às 

necessidades dos pesquisadores negros. Novos objetos passaram a ser vistos com 

relevância para uma melhor compreensão da sociedade como a cultura negra no 

meio urbano, nas comunidades escolares, nas atividades esportivas, a história 

africana sendo continuada no território nacional, a história dos afrodescendentes 

como um dos segmentos referenciais de relevância no processo de consolidação da 

história desse país, as atribuições e ações desempenhadas pelas mulheres negras, 

dentre outras abordagens.  

As inovações no trato dos objetos de estudos se fazem de maneira 

surpreendente e abrangem todas as áreas de conhecimento. Nesse aspecto, 

podemos citar expoentes como Sueli Carneiro, Petronilha da Silva, Edson Carneiro, 

Abdias Nascimento, Kabenguele Munanga na área de Antropologia, Narcimária Luz 

e Marco Aurélio Luz, assim como Eduardo de Oliveira no âmbito da Filosofia, com a 

Religiosidade de Matriz Africana, Eliane Cavaleiro e Nilma Lino Gomes no ambiente 

escolar, Henrique Cunha Junior no trato das tecnologias africanas e referenciais 

epistemológicos, Rafael Sanzio na Geografia e os conceitos de 

Territorialidade/Espacialidade, dentre tantos outros que ultrapassam as fronteiras do 

país e se destacam com suas abordagens afro-brasileiras integradoras. 

Trata-se de levantamento de informações relevantes, que venham somar ao 

acervo conhecido, informações que valorizam as inúmeras tentativas de inserção do 

povo negro na comunidade acadêmica brasileira, na construção de saberes que vem 
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sendo elaborados por sujeitos/objetos e seus descendentes.  Todavia, esses 

intelectuais permanecem relegados à indiferença nos diversos setores das 

sociedades, principalmente nos espaços escolares, nos livros didáticos e 

paradidáticos  onde poderiam ser utilizados como referenciais de reconhecimento de 

mérito de uma significativa parcela da população.  

A seguir, procuro arrolar brevemente alguns pesquisadores negros e seus 

estudos relacionados ao contexto que estamos analisando, no que tange à produção 

de saberes da sociedade, do ser humano e seu comportamento individual e/ou 

coletivo. 

Cruz e Souza, é considerado um dos maiores poetas catarinenses de todos 

os tempos e um dos símbolos da luta pela abolição da escravatura na cidade de 

Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis), sua terra natal. Nascido em 1862 

filho de pai escravo e mãe liberta, no solar do marechal de campo Guilherme Xavier 

de Sousa, o poeta Cruz e Souza foi considerado aluno de grande destaque na 

escola Ateneu Provincial. O literato era jornalista, escreveu para os jornais 

desterrenses, após a abolição e  em 1888, passou a viver no Rio de Janeiro. Sem 

reconhecimento de seu trabalho, na metrópole que surgia, tornou-se sem recursos e 

cheio de filhos, morreu tuberculoso em março de 1898, na estação de Sítio, Minas 

Gerais. Em sua vasta obra literária, destaco especialmente os livros Missal, de 

prosa, e Broqueis, de versos – ambos publicados em 1893. Pesquisadores e 

literatos nacionais consagraram o seu nome como inaugurador do Simbolismo 

brasileiro.. 

O expoente intelectual negro Manuel Raimundo Querino, baiano de Santo 

Amaro (28/07/1851-14/02/1923), merece uma atenção diferenciada devido à sua 

produção acadêmica nas áreas de exatas e humanas. Manuel Querino foi pintor e 

decorador. Estudou francês e português. Obteve o diploma de desenhista em 1882 e 

posteriormente tornou-se Arquiteto.  Atuou com destaque na área de Desenho 

Geométrico. Tornou-se líder da classe trabalhadora ao defender os ideais 

abolicionistas. Além de escrever para a Gazeta da Tarde na Bahia, fundou os 

periódicos "A Província" e "O Trabalho". Manuel Querino apareceu na sociedade 

como o primeiro pesquisador a detalhar, analisar e fazer justiça às contribuições 

Africanas ao Brasil em um período em que o hostil pensamento científico nacional e 

internacional estavam eminentemente voltados para elaborações científicas euro e 

brancocêntricas. Dedicou-se a estudos históricos e ao registro das participações dos 
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Africanos na história do Brasil. Sua meta era mostrar a importância desses estudos, 

bem como a necessidade de reparações aos africanos. Reafirmou a ênfase dada 

aos estudos eurocêntricos ressaltando a necessidade de serem verificados os 

referenciais que invisibilizavam as populações negras e seus descendentes para a 

afirmação de um Brasil mais humano. 

Antonieta de Barros foi mulher negra escritora e jornalista que exerceu a 

função de Educadora durante toda sua vida. Nasceu em Florianópolis em 1901. 

Oriunda de família humilde, dispensou atenção especial à educação das pessoas 

carentes. “Antonieta de Barros notabilizou-se por ter sido a primeira deputada 

estadual negra do país e primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. 

Eleita em 1934 pelo Partido Liberal Catarinense, foi constituinte em 1935, cabendo 

relatar os capítulos Educação e Cultura e Funcionalismo.” conforme Heróis de Todo 

Mundo (2013).  Em 1921 fundou uma escola particular e lecionava no Instituto de 

Educação ocupando cargos de direção nessa escola. Com militância em atividades 

culturais e partidos políticos, foi eleita deputada suplente. Criou o Jornal A Semana, 

no qual escrevia Crônicas, questionava a situação de opressão social, a exploração 

da mulher na sociedade, o descaso dos parlamentares locais e nacionais, bem como 

a omissão existente em relação à população africana e negros brasileiros. Antonieta 

de Barros foi uma mulher negra adiante de seu tempo ainda hoje invisibilizada nos 

meios escolares. 

Segundo Galdini et al. (2000), o médico negro baiano Juliano Moreira (1873) 

pode ser considerado “o fundador da disciplina psiquátrica no Brasil”. De inteligência 

diferenciada, era precoce e ingressou na Faculdade de Medicina aos 13 anos, 

concluindo o curso aos 18 anos; o que era considerado feito diferenciado para as 

famílias negras  à época. Estando em 1903 no Rio de Janeiro, tornou-se professor, 

diretor de Hospital, orientador de profissionais das mais variadas especialidades no 

ramo da medicina. Viajou por vários países da Europa e Japão. Ainda segundo 

Galdini et al. (2000) “Um aspecto marcante na obra de Juliano Moreira foi sua 

explícita discordância quanto à atribuição da degeneração do povo brasileiro à 

mestiçagem, especialmente a uma suposta contribuição negativa dos negros na 

miscigenação”.  Inovador com seus argumentos, Juliano Moreira se apresentava 

solitário ao divergir da intelectualidade da época, afirmando que a higienização do 

país deveria passar pelo crivo da conscientização da população de baixa renda, pelo 

saneamento básico, pelas ações governamentais no sentido de promover o 
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saneamento básico urbano destacando o meio rural, doenças como sífilis, as 

verminoses, doenças tropicais em geral. O médico Juliano Moreira destaca o papel 

da educação nesse processo em que o Estado deveria ser o responsável pela 

promoção da saúde pública com atenção aos cuidados primários à saúde, afirmando 

que o preconceito de cor deveria ser eliminado, a fim de que os problemas sociais 

pudessem ser efetivamente reduzidos. Alterou o foco de atenção do corpo 

acadêmico e destacou a necessidade dos pesquisadores brasileiros se voltarem 

para a compreensão de sua história e dos acontecimentos que revelam a identidade 

de cada nação. Trata-se de uma inovação metodológica sem precedentes para o 

seu tempo e que ainda permanece desconhecido nacionalmente.         

Veridiano Farias (1906/1952), nasceu no estado do Rio Grande do Sul. 

Veridiano foi um médico neto de escravos que muito cedo obteve afinidades com 

instrumentos musicais. Adquiriu habilidades nesta arte, participou de bailes 

trabalhando como músico visando o sustento da família.  

 

Participava da vida cultural de Porto Alegre, compunha para blocos 

carnavalescos. Foi um dos fundadores do bloco “Os Prediletos” e ensaiador 

do grupo carnavalesco “Os Imbrutos”. Era amigo dos sambistas da cidade 

como Lupicínio Rodrigues, Rubens Santos e Túlio Piva. Tocou na orquestra 

Jazz Paris, com Lupicínio, por muito tempo. (Coleção Heróis de todo 

mundo, 2013).  

 

Em três ou quatro tentativas de cursar medicina em sua cidade, viu frustradas 

as expectativas, tendo ouvido comentários que revisões de provas ou recursos, o 

colocariam em situação de desvantagens, culminando sempre em reprovações. À 

primeira tentativa de ingresso no curso de medicina no Rio de Janeiro, obteve êxito 

com a invejável colocação de segundo lugar. Sobreviveu nessa cidade, com 

apresentações musicais e artísticas. Ainda nas tentativas de retorno ao Rio Grande 

do Sul, obteve constantes recusas da universidade de origem. Em carta ao então 

Presidente Getúlio Vargas, obteve pronto atendimento, ocasião que concluiu o curso 

e colocou em prática a profissão. Tornou-se um dos maiores dermatologistas do Rio 

Grande do Sul, distendendo atenção especial aos habitantes da periferia onde se 

destacavam altos índices de hanseníase. A relevância de sua atuação lhe rendeu a 

indicação de diretor do Hospital Colônia Itapuã.  

A importância das ações realizadas por Cosme Bento das Chagas, conhecido 

como Negro Cosme (1800/1842) se faz de maneira incontestável, uma vez que foi 
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um dos líderes das maiores rebeliões populares ocorridos na história do Brasil: A 

Balaiada (1838/1841). Nasceu livre no município de Sobral/CE, ainda jovem mudou-

se para o Maranhão e era alfabetizado. Além de exercer influência nos quilombos 

que o acolhia, criou um grande quilombo em Lagoa Amarela. Ali fundou escolas e 

alfabetizou população negra brasileira e alguns africanos. Sua inteligência não pode 

permanecer desconhecida pela historiografia nacional, pois Negro Cosme criou uma 

política de multiplicadores de seus projetos ao inovar meios de suas ações serem 

continuadas enquanto estivesse encarcerado. As tropas governamentais não davam 

seus combates encerrados, caso não capturassem Negro Cosme e a perseguição 

pela captura durou mais de vinte anos.  Sousa (2004) afirma ser Negro Cosme um 

homem extraordinário pelos feitos nas insurreições criadas por onde andou e 

chegou a formar um exército de três mil homens. Tornou-se um fervoroso defensor 

do fim do escravismo criminoso no Maranhão e liderou numerosos movimentos 

populares visando o repúdio com o sistema opressor. Foi considerado o Imperador 

da Liberdade. Título que deve ter relevância diferenciada no que se refere ao lugar 

da população negra na história enquanto sujeito que elaborou pensamentos e 

dinâmicas próprias no processo político da época. 

Beatriz Nascimento, sergipana foi uma mulher negra intelectual, historiadora, 

educadora, nascida em Aracaju e professora na rede pública do Rio de Janeiro. 

Atuante nos anos 70 e 80 do século XX , colocou ênfase à discussão que relaciona 

gênero, classe e raça nos espaços os quais se apresentam as conservadoras 

relações sociais brasileiras. Destacou a importância do reconhecimento da realidade 

que aflige a população negra, principalmente no que se refere à mulher negra no 

mercado de trabalho, exprimindo a necessidade de reação da sociedade no sentido 

de reparar os prejuízos causadores pela discriminação imposta. Suas constatações 

dizem respeito a estudos e levantamentos tanto com base acadêmica quanto 

empírica.  

Alberto Guerreiro Ramos, nascido no Recôncavo baiano em 13/091915, 

orgulhou-se de sua ancestralidade africana. Formou-se em Direito no Rio de Janeiro. 

Foi sociólogo no segundo governo de Getúlio Vargas e diretor do Instituto Nacional 

de Estudos Brasileiros (ISEB). Publicou a  “Redução Sociológica” em 1958, atacou 

as teses nacionalistas de Florestan Fernandes por ocasião do II Congresso Latino 

Americano de Sociologia, “O drama de ser dois (1937), Sociologia Industrial (1951), 

“Cartilha Brasileira do aprendiz de Sociologia” (1955), “Condições Sociais do Poder 
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Nacional” (1957), “O Problema Nacional do Brasil” (1960), “A Crise do Poder no 

Brasil” (1961), “Mito e Realidade na Revolução Brasileira” (1963), “A Redução 

Sociológica” (1964), “Administração e Estratégia de Desenvolvimento” (1966), “A 

Nova Ciência das Organizações” (1981).5 .   

Quando político foi deputado federal com reconhecida passagem no 

parlamento, tendo seus direitos cassados por ocasião do golpe que tomou o poder 

político em 1964, quando caiu no ostracismo. Homem que verdadeiramente inovou 

uma metodologia que tratasse da ciência social brasileira a partir de suas 

especificidades históricas. No conteúdo de sua obra “Sociologia Brasileira”, 

Guerreiro Ramos propõe o desafio maior no trato da sociedade vencer imposições 

de uma generalização do mundo capitalista que se expandia. Considera o capital 

estrangeiro como produto da internacionalização e da expansão das sociedades e 

requer atenção à crítica dessas intervenções nos territórios nacionais, pois tal 

expansão desconsidera as culturas locais, a história e o que identifica os povos em 

sua essência. Ao propor um método para estudos de uma sociologia nacional que 

censure a realidade social, Guerreiro Ramos se distancia da intelectualidade 

hegemônica brasileira ao importarem a práxis de uma ciência que à época não 

respondia e ainda hoje (em grande parte) não responde à realidade diversa da 

população e suas necessidades, uma vez que preservam a dominação político-

cultural. Guerreiro Ramos colocou ênfase a uma produção de conhecimento que 

somente pudesse ser generalizada no momento que fosse reduzida em seus 

pressupostos de análise: criando uma sociologia crítica do  povo e para o povo 

brasileiro. 

Clovis Steiger de Assis Moura (1925/2003) nasceu em Amarante/PI, foi 

militante do PCB, atuando como jornalista na Bahia e São Paulo.  Integrante do 

movimento negro a partir da década de 70, Moura afirmou que a ausência do povo 

negro na historiografia, era na verdade uma nova modalidade de dominação.  

Elaborou inúmeras obras, destacando análises que abordam a problemática do 

negro escravizado e liberto, além de destacar a situação do povo negro no pós-

abolição. Dentre seus principais trabalhos, é possível destacar Rebeliões da senzala 

- quilombos, insurreições, guerrilhas (1959); O negro: de bom escravo a mau 

cidadão? (1977); A Sociologia posta em questão (1978); Os quilombos e a rebelião 

                                                             
5
 Pesquisa realizada no seguinte endereço: http://pt.shvoong.com/books/biography/1659831-
guerreiro-ramos-vida-obra 
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negra (1981); Quilombos - Resistência ao Escravismo (1987); Sociologia do negro 

brasileiro (1988); As injustiças de Clio - o negro na historiografia brasileira (1990); 

Dialética radical do Brasil negro (1994); A encruzilhada dos orixás - problemas e 

dilemas do negro brasileiro; Os quilombos na dinâmica social do Brasil (2001) e 

vários outros livros e artigos. Braga (2012) relata com maior riqueza de detalhes, a 

trajetória do autor supra; trabalho que deveria ser leitura de acesso a todos na 

sociedade brasileira. 

Theodoro Sampaio (1855/1937) foi um negro paulista que ascendeu 

socialmente no Brasil no século XIX. Conceituado Geólogo um dos fundadores do  

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Politécnico e promoveu 

grandes obras de saneamento básico no processo de urbanização do município. 

Primeiro Engenheiro da Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo. Publicou 

na Revista de Engenharia, artigo intitulado “A Respeito Dos Caracteres Geológicos 

Do Território Compreendido Entre A Cidade De Alagoinhas E Juazeiro” em 1884. A 

partir desse ano publicou os artigos “As notas sobre a geologia da região 

compreendida entre o rio São Francisco e a Serra Geral do Espinhaço”, “As rochas 

arqueanas na Bahia”, o qual esse e outros seis trabalhos publicados no “Atlas 

Geológico do Brasil” incluindo mapas e expedições de reconhecimentos geológicos 

do território nacional. Obteve reconhecimento internacional devido à sua grande 

contribuição ao conhecimento do solo e subsolo brasileiro, principalmente em termos 

de produção científica. Mesmo assim não é apresentado nas fontes didáticas com o 

reconhecimento de suas criações.            

A escritora mineira Carolina de Jesus (1914), é oriunda de família pobre que 

migrou para São Paulo e viveram severas dificuldades de vida. Sobreviveu através 

da atividade de catadora de papel para o sustento de seus três filhos. Criou um 

diário, o qual registrava seu cotidiano na favela do Canindé. O jornalista Audálio 

Dantas tomou posse de seu diário e transformou suas anotações em uma 

publicação no livro intitulado Quarto de Despejo,  em 1960. O livro foi traduzido em 

29 idiomas, sendo que foram vendidos mais de cem mil exemplares e foi prefaciado 

pelo escritor italiano Alberto Moravia. A Televisão Alemã produziu um filme, 

“Despertar de um sonho”, ocasião em que Carolina de Jesus foi convidada a 

encenar como a protagonista no longa metragem de sua própria história e em 1961.  

Seu livro foi encenado e adaptado como peça teatral por Edi Lima. Em 1963, a 

escritora publicou Pedaços de Fome, dentre outros. Carolina de Jesus foi uma das 
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únicas brasileiras incluídas na Antologia de Escritoras Negras, publicada em 1980 

pela Random House, em Nova York. Também está incluída no Dicionário Mundial de 

Mulheres Notáveis, publicado em Lisboa por Lello e Irmão.  (Coleção Heróis de Todo 

mundo). 

 

Na figura abaixo, a escritora mineira Carolina Maria de Jesus, encontra-se 

autografando o livro “Quarto de Despejo”, um de seus inúmeros trabalhos, em noite 

de autógrafos.  Trata-se de um “Best seller”. O evento aconteceu em 1960 em uma 

livraria na rua Marcondes em São Paulo, de acordo com setor de educação da uol. 

 

Figura 2 – Escritora Carolina Maria de Jesus          
autografando o livro  “Quarto de Despejo” (1960) 

                                          
Fonte: Gradim (2015). 

 
 

É de se admirar a longa duração em que uma classe dominante, perpetuou a 

omissão no contexto escolar dessa notável  literata, de reconhecimento internacional 

e tantos outros intelectuais negros deixados às margens dos livros didáticos. 

Haroldo Costa se tornou diretor de espetáculos musicais, diretor de jornal e 

jornalista profissional, integrante do Teatro Experimental do Negro nas décadas de 

30 e 40, no Rio de Janeiro. Segundo Flores (2011), ainda estudante escreveu artigo 

no Jornal O Quilombo, o qual expõe a vontade de estudar e as inúmeras 

dificuldades enfrentadas por ele e sua comunidade. Cita nominalmente uma escola  

particular que proibia alunas negras se matricularem, mesmo que suas famílias 

tivessem possibilidade de arcar com as despesas das mensalidades; além de 
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afirmar a dificuldade de alunos negros se ingressarem também em escolas  ligadas 

a congregações religiosas.  

 Tratamos nesse espaço, de duas irmãs artistas e símbolo de grande 

sustentação da cultura negra juizforana: Regina e Imaculada Barbosa (Juiz de 

Fora/MG). A permanência do tradicional Batuque Afro-brasileiro de Nélson Silva, 

ratifica a história de resistência da mulher negra na cidade em fortes momentos de 

superação da discriminação imposta pela sociedade local. Tempos difíceis, que 

segundo as artistas, as lembranças tentaram apagar  mas, sem sucesso. A foto ao 

lado identifica uma das irmãs, Regina Barbosa regendo o coral do grupo Batuque, 

que ainda permanece em exibição ao evento Medalha Nélson Silva. O evento 

realiza-se anualmente e homenageia o trabalho de indivíduos e/ou grupos que se 

destacaram em prol da cultura negra, da população negra ou desta causa na cidade 

ou no país. Ressalto que o repertório do grupo, bem como toda a indumentária 

juntamente com a coreografia, são mantidas de acordo com os padrões que deram 

origem ao grupo na década de sessenta.   

Tia Ciata, D. Zica, Tia Maria Dutinha (MG). Várias intelectuais ou ativistas 

negras podem ser destacadas neste período: Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento 

no Rio de Janeiro, Thereza Santos em São Paulo, Mundinha Araújo no Maranhão, 

Vera Triumpho e Marilene Paré no Rio Grande do Sul, dentre outras. As 

observações obtidas no levantamento de dados e no ambiente familiar, levam-nos  a 

considerar as mulheres negras, um dos pilares da cultura brasileira; a partir da 

superação da resistência imposta por um sistema devastador em termos de 

desvalorização dos valores e da cultura de origem africana.    

Caso os relatos supra possam passar pelo crivo de uma digressão, por outro 

lado é possível perceber a necessidade de se           

assegurar o conhecimento, popularizar e reconhecer 

as inúmeras produções da população negra 

comprometidas com o registro, escrita e reescrita da 

história de seu país. A importância de se expressar 

tais produções  se faz no resgate e inserção do 

povo negro na historiografia, a fim de que nossos 

marcos referenciais possam ter a visibilidade de 
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forma legítima. Os desmembramentos dessas ações poderão estar no 

reconhecimento e popularização de um país diverso em suas representações na 

história e historiografia. 

Dar existência a essa produção de conhecimento em seu contexto 

acadêmico, torna-se um procedimento que valoriza essas ações, assim como vem 

criar condições de suscitar mais argumentos válidos, que identificam as populações 

negras em sua história e de sua ancestralidade6  

Assim temos que da mesma maneira estando diante de uma proposta 

metodológica da Afrodescendência, encontramos dificuldades na aceitação desse 

debate, devido às oposições encontradas no desenvolvimento desta e à resistência; 

além dos entraves desqualificadores, que aparecem em  não raros momentos de 

forma escrita e de maneira mais direta e frustrante nas academias. O apego às 

correntes filosóficas oriundas de continentes diversos ao continente africano, 

obstaculariza a percepção de que as origens de suas próprias linhas teóricas,  

muitas das vezes são oriundas do continente que ora inviabilizam e rejeitam. 

Mesmo diante da constatação de correntes científicas e filosóficas que 

rejeitam o desenvolvimento de teorias propostas por pesquisadores na criação de 

saberes, a população negra apresenta propostas inovadoras no que se refere à 

produção de conhecimento na esfera epistemológica. As produções intelectuais 

foram ações efetivas e ao mesmo tempo, ratificam o descaso da sociedade 

brasileira, no que se refere ao reconhecimento da necessidade de novos 

paradigmas no bojo da produção acadêmica.  

 

3.2 Enfoque sócio-histórico 

 

Esta pesquisa buscou estabelecer um diálogo entre os teóricos que 

apresentam informações no que se referem ao enfoque sócio-histórico com base na 

afrodescendência  brasileira. Trabalho teórico metodológico partindo da formação da 

sociedade brasileira e seu cotidiano. É ressaltada a relevância de inserirmos os 

resultados dos trabalhos realizados por pesquisadores que fizeram inovações nas 

                                                             
6
 Por ancestralidade entendo as tradições e práticas culturais exercidas na contemporaneidade e que 
se referem a valores herdados de um tempo longínquo. Em se tratando da ancestralidade negro-
africana, acrescento as tradições culturais que permanecem e podem ter sido ressignificadas e/ou 
reconstituídas a partir das necessidades sociais e históricas que o povo negro foi submetido nos 
processos diaspóricos. 
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ciências brasileiras e sempre permanecem ignorados pela sociedade que exclui os 

resultados de outras possibilidades de produção de conhecimento. 

O mundo ocidental constituiu olhares, fazeres, teorias, atitudes e 

significâncias que interpretam o negro africano e seus descendentes da diáspora, 

com imagens carregadas de estigmas e distorções da real dinâmica destas 

civilizações. Inventaram o racismo, sendo que o mesmo era justificado com o 

perverso olhar sobre o universo, em que aos africanos eram atribuídas significações 

negativas e inferiorizadas. Chinaua Achebe (1983) ao descrever a invasão do 

homem branco em determinado território  do continente africano, (mais precisamente 

no que hoje é conhecido como a Nigéria), afirma que o enfrentamento diário contra a 

fixação do colonizador em terras africanas foi acontecimento corrente, apesar de que 

após longo período travado de lutas e guerras, aliciamentos, suborno, traições e 

delações, a desesperança se fez presente e  “o homem branco foi muito esperto... 

Ele cortou com uma faca o que nos mantinha unidos e nós nos despedaçamos...” 

(ACHEBE, 1983, p-161). Todavia, ainda hoje, juntamos os pedaços para reconstruir 

nossa história e nossas memórias. 

A partir dessa perspectiva, pode-se inferir a gênese de um constructo de 

ideias e fazeres de uma classe social que se identifica e se apresenta com 

imposições de relações estabelecidas na base da força e coerção. Fez-se o intuito 

de explorar “o outro”, buscou e impetrou meios de criar e perpetuar um abismo 

existente entre as partes. Ainda na contemporaneidade predominam os métodos de 

disfarce que foram introduzidos como forma de escamotear a realidade das 

violações introduzidas. A ideologia do mascaramento orienta as direções a serem 

tomadas com fins de introduzir as relações etnocêntricas perfeitamente sentidas até 

os dias atuais.  

A classe dominante europeia alicerçou seus argumentos “onde as 

características fisiológicas ganhavam cada vez mais importância... cujos critérios de 

análises se encontravam na cor da pele, forma de cabelo, tamanho dos crânios, 

entre outros.” (GIAROLA, 20010, p-7). Criaram não só a dicotomia branco x negro, 

mas a antítese conflitante oriunda desta interpretação com efeitos de longa duração.  

Entre os séculos XV e XIX os diversos segmentos sociais elaboraram os 

determinantes na consolidação do racismo europeu. Neste período foram criados os 

argumentos científicos, sociais, políticos e ideológicos que fundamentaram e 

oficializaram as práticas racistas.  O continente africano foi enquadrado em uma 
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lógica interpretativa cuja classificação insere os africanos em escala evolutiva 

inferiores ao restante do mundo.  

O pensamento racial brasileiro elaborado nos séculos XIX e XX foi 

fundamentado pela doutrina racista criminosa da europa moderna com argumentos 

de pesquisadores, cientistas, viajantes, observadores e arianistas nacionais e 

estrangeiros. Os autores nacionais elaboravam suas teorias raciais criando a 

mestiçagem nacional, a partir da constatação de um Brasil com uma população de 

maioria negra ex-escravizada e seus descendentes, numa perspectiva pessimista de 

um futuro negro associado aos elementos negativos que foram criados para justificar 

o racismo criminoso.  

A biologia, antropologia, história, sociologia e outras áreas de conhecimento 

produziam no início do século XX, argumentos que desqualificavam o negro 

brasileiro, suas raízes e sua identidade étnico-cultural. Desclassificaram sua cultura, 

suas tradições religiosas, as relações sociais. 

Tal procedimento criou no Brasil um distanciamento dos afrodescendentes de 

sua história, de sua origem e suas memórias, seccionando e modificando 

percepções referentes à identidade do povo negro.  Todavia, reflexões, debates, 

denúncias e enfrentamentos do movimento negro organizado ou não, presentes no 

Brasil desde o período colonial  se configurou sob diversas práxis ao longo de todo o 

desenrolar da história. Com um pouco de esforço, é possível observar que a partir 

de extrema habilidade, os meios de sobrevivência das populações negras, foram 

adquirindo as mais variadas formas para subtrair as dificuldades nas zonas urbanas, 

enquanto espaço geográfico que exclui.   

O contínuo processo de reinventar meios de sobrevivência levou as 

populações negras a criarem meios os quais pudessem se manter em grupo, 

mantendo também seus vínculos de sociabilidades. As dificuldades de inserção 

social nas zonas urbanas se fizeram presentes, exigindo cada vez mais criatividade 

para se imporem nas zonas urbanas que se expandiam. Restrições do uso do 

espaço urbano se faziam presentes mesmo com a diária convivência nesses 

espaços, ressaltando regiões limítrofes de tráfego, comunicabilidade e relações 

societárias. Privado de frequentar todos os espaços nos ambientes conhecidos, 

criou maneiras de se relacionar a partir destas privações e em Juiz de Fora, a 

situação de rejeição não se apresentou diferenciada do restante do país,  
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A dançarina Joana Bombom em entrevista afirma que a rua Marechal 

Deodoro, localizada no centro da cidade de Juiz de Fora era considerada o local que 

o povo negro podia circular à vontade. Segundo Joana,  

 

no sábado e no domingo à noite, as mulheres circulavam para cima e para 

baixo, num bailar muito interessante, o qual os homens na calçada 

apreciavam o desfile das mulheres que estavam à espera de arrumarem um 

namorado. Era muito bom, ah! Como era bom. A rua Marechal era nossa, 

principalmente dos negros nos domingos. Era a rua da paquera. Era o 

‘point’ do negro. As mulheres também escolhiam seus pares e a negrada 

reunia toda semana. (Entrevista concedida à autora em 30/08/2014).    

 

Nesse aspecto, percebe-se o aporte da Metodologia Afrodescendente, nos 

estudos e conhecimentos que possam relacionar a história do cotidiano do negro 

com suas especificidades, sua história, sua dinâmica e singularidade presentes na 

sociedade brasileira. Merece tratamento diferenciado, a possibilidade de 

investigações científicas constatarem um elo de continuidade de valores culturais 

como crendices, práticas religiosas, o uso de tecnologias africanas, os saberes, 

atitudes e memórias dos afrodescendentes presentes em todo o desenrolar da 

história brasileira. Conscientemente ou não, os afrodescendentes apresentaram 

simbolismos, representações e práticas nos instintos de sobrevivência que os 

colocam em constantes desafios para vencer. Caso contrário, não se justificaria o 

estabelecimento de tamanha eficácia em sobreviver no decorrer de tanto tempo, 

apesar de todas as ações e reações contrárias à sua permanência.     

A pesquisa em pauta colocou ênfase à especificidade da população negra 

brasileira, suas representações e significados.  Destaco um marcador que considero 

determinante para a permanência socializadora dos afrodescendentes nos territórios 

urbanos: os Clubes Sociais Negros. A partir dessa constatação, observa-se a fala de 

Altuna (2006), o qual descreve uma das abordagens que tratam dos valores 

comunitários africanos a partir da vivência comunitária, a solidariedade, a 

colaboração e espaços de socialização do grupo, como veículos promotores da 

sobrevivência intergrupal, forma de resistência e manutenção das tradições.  Isso 

desde sempre, desde a existência desses povos. 

O presente trabalho investigativo foi à busca de referenciais que destacassem 

na sociedade brasileira e principalmente afrodescendente, meios de sobrevivência 

criados através de sucessivas reinvenções de modos de vida. Foi dada ênfase à 

produção de conhecimento que tratasse de sua trajetória no lazer, as 
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especificidades dessa história e suas origens, a despeito do processo de 

europeização imposto pelas relações econômicas, políticas, culturais e sociais no 

país. 

Herança é um termo que requer um tratamento diferenciado no que se refere 

aos descendentes do continente africano. Essa população possui hoje em termos de 

herança coletiva de seu universo de conhecimento, os referenciais simbólicos, os 

bens imateriais, os valores, a religiosidade, as relações sociais ali estabelecidas, que 

complementam sua herança deixada no que também se refere aos bens materiais, 

evidentemente.     

Deve-se ressaltar que na cultura tradicional Banta, diante dos propósitos da 

presente  investigação, se reconhece um diálogo com o conceito de sociabilidade. 

Segundo essa tradição, o indivíduo se transforma em gente devido à convivência. É 

possível perceber a assertiva de que ‘eu existo porque os outros existem’ em 

referência ao NTU. Com isso, o indivíduo somente poderá se constituir enquanto ser 

humano se sua existência está relacionada à existência dos demais seres humanos, 

o que é perceptível no conteúdo das entrevistas realizadas, sendo possível 

pensarmos que há um processo marcadamente de sociabilidade, conforme Altuna 

(2006). 

Tal concepção nos remete à busca de reflexões mais detalhadas quando 

tratamos da possibilidade de otimização da sociabilidade para a maximização da 

existência dos seres.  

Michael Pollak (1992), relata em seus estudos que tratam do lugar da 

memória que é perfeitamente possível que 

 

por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um 

fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, tão 

forte que podemos falar numa memória quase que herdada. De fato - e eu 

gostaria de remeter aí ao livro de Philippe Joutard sobre os  camisards -, 

podem existir acontecimentos regionais que traumatizaram tanto, marcaram 

tanto uma região ou um grupo, que sua memória pode ser transmitida ao 

longo dos séculos com altíssimo grau de identificação. (POLLAK, 1992, p-  ) 

                    

Notam-se demarcações no que se referem à memória constituída 

individualmente e à memória adquirida ‘por tabela’, segundo o autor supra. No caso 

dos Clubes Sociais Negros existentes no Brasil, foram realizados levantamentos de 

fatos e eventos que de certa forma possam ser relacionados à sociabilidade 
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existente entre a população negra em seu cotidiano e a relevância dos  Clubes 

Sociais  Negros, enquanto suportes psíquicos, morais, emocionais e 

consequentemente o fortalecimento de valores. 

  

3.3-  Referencial teórico-metodológico 

A pesquisa em mãos coloca ênfase à Metodologia Afrodescendente de 

Pesquisa ou como é popularmente denominada, Metodologia Afrodescendente; 

cujos estudos e conhecimentos  venham relacionar e centralizar a história do 

cotidiano do negro no Brasil com suas especificidades, sua história, sua dinâmica e 

singular diversidade existente entre os povos, presentes na sociedade brasileira. 

Merece tratamento diferenciado, a possibilidade de investigações científicas 

considerarem um elo de continuidade de valores, crenças, práticas, atitudes e 

memórias dos afrodescendentes presentes em todo o desenrolar da história a ser 

conhecida. Obtendo ou não a percepção imediata de sua real importância no ato de 

fazer história, os afrodescendentes apresentam simbolismos, representações e 

instintos de sobrevivência que provavelmente se legitima pela memória herdada de 

sua ancestralidade. Caso contrário, não se justificaria o estabelecimento de tamanha 

afronta no ato de empreender ao sobreviver no decorrer de tanto tempo, apesar de 

todas as ações e reações contrárias à sua permanência.     

A presente pesquisa se subscreve na esfera da pesquisa qualitativa, a qual 

suscita a natureza de informações que caracterizam a subjetividade. Daí, 

recorremos ao aporte teórico-metodológico da Metodologia Afrodescendente de 

Pesquisa, de autoria do pesquisador Cunha Junior (2006), o qual, insere o 

pesquisador como membro ativo, integrante e necessário ao processo de sua 

investigação. Tal postura remete o pesquisador a um rompimento com as 

metodologias tradicionais de origem europeias, e inserem os pesquisadores como 

elementos integrantes de suas histórias em uma sociedade que omite e rejeita a 

história de povos que a compõem.   

Trata-se do processo de ruptura com o pensamento hegemônico 

brancocêntrico (Cunha Jr), que ao longo de todos esses anos, consolida sua práxis 

no ato de impor e perpetuar as visões de mundo de uma sociedade que tem se 

ocupado em desenvolver mais argumentos que possam consolidar a supremacia 

eurocêntrica da ciência. Relevante se faz ampliar a discussão no que se refere à 
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identidade de pesquisadores negros em seus próprios campos de pesquisa. Para 

tal, Cunha Jr (2010) foi a referência que conduziu os trabalhos no que tange à 

necessidade de uma metodologia exclusiva para a reconstituição da história dos 

afrodescendentes, especificamente porque as particularidades que caracterizam a 

história desses povos, traz em seu bojo algumas especificações que são inerentes 

ao processo de construção de conhecimento.  

O fazer científico se consolida pelo menos teoricamente, quando é definido o 

objeto de pesquisa e identificado um método que orienta os caminhos a serem 

percorridos. A Metodologia Afrodescendente de Pesquisa contempla as 

necessidades de sistematização da produção de saberes, uma vez que em suas 

abordagens é explicitada a contemplação dos critérios epistemológicos. Observa-se 

uma aproximação com as abordagens interpretativista e fenomenológica. 

Segundo Cunha Jr (2010, p-74),  

 

A interferência e a constante modificação de um pelo outro (sujeito/objeto) 

faz parte destacável das metodologias de pesquisas interpretativistas. O 

ambiente de pesquisa e seus participantes, interagem com os 

pesquisadores, fazendo com que estes, de certa maneira, façam parte do 

que está sendo pesquisado. 

 

A retomada da historiografia e da história do continente africano como 

condição necessária para se buscar a compreensão da gênese da história dos 

afrodescendentes no Brasil, demarca uma particularidade de construção de objeto 

de estudo que dá forma e alicercea o pensamento no ato do fazer e de se produzir 

conhecimento. Eis um dos fundamentos da Metodologia Afrodescendente de 

Pesquisa. A transmissão de conhecimentos concebida de maneira endógena é que 

permite sólida identificação do sujeito com sua história. Também adquire relevância 

fundamental no trato com o mundo exterior, uma vez que ao estabelecer ligações 

entre o passado e o presente, a transmissão oral fortalece, solidifica e alimenta a 

psiqué de toda uma comunidade. 

Os estudos investigativos realizados no âmbito da Fenomenologia eliminam a 

separação entre sujeito e objeto de pesquisa, na busca de compreensão das 

essências do fenômeno a ser estudado. Nesse sentido, o fenômeno é entendido em 
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sua análise a partir da visão de mundo do sujeito, sua consciência e experiência de 

mundo vivido. 

É essa característica que marca a subjetividade dos estudos nesse aspecto, 

uma vez que ressaltam a relevância da visão de determinados sujeitos em busca de 

si mesmo e de sua história. Trata-se do objeto de estudos que se faz sujeito no 

tempo e no espaço acadêmico, a fim de demarcar seus referenciais e seus valores 

revelados por um tempo presente.   

A escritora Carolina de Jesus ainda nos idos de 1950, chamava a atenção 

para o fato de que a empiria torna-se um quesito que empodera  as pessoas no 

sentido de autorizá-las a discutir e debater suas realidades. Afirma a autora que” Eu 

denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres somos 

os trastes velhos. A metáfora é forte e só pode ser construída dessa forma, em 

primeira pessoa, por  alguém que viveu essa condição...” (Relatos contidos no diário 

da escritora e descobertos na década de 1950). 

Ressalto observações de algumas inquietações de cientistas sociais no que 

se referem à legitimidade dos métodos empregados ao se fazer ciência com 

metodologias específicas e transformam tais procedimentos em problemas de cunho 

epistemológicos. Ressalto que os recortes metodológicos tradicionalmente 

conhecidos, ainda apresentam lacunas. Distam e não tangenciam as expectativas 

de reconstrução da história dos afrodescendentes, uma vez que seus resultados 

comprovadamente até os dias atuais desconsideram civilizações milenares que são 

as especificidades históricas do continente africano, sua proeminência, valores, 

criação de conhecimento. Ciência e tecnologias desde a antiguidade. O olhar 

imperial que construiu o continente a partir do olhar ocidentalizado, impossibilitou 

que a alteridade pudesse ser concebida de maneira mais ampla e justa.  

Thomas Khun (1998), afirma a existência de formas autoritárias presentes no 

cenário científico que invisibilizam algumas iniciativas existentes nesse campo. O 

autor cita os modelos preexistentes e afirma a necessidade da apresentação do 

‘corpo de regras’ em que será delineada a pesquisa. Para esse autor, são 

identificados paradigmas existentes nas ciências denominadas normais dentro de 

um contexto de produção de ideias. Esses paradigmas tornam-se insuficientes 

enquanto necessidades novas para a satisfação de determinados problemas que a 

sociedade apresenta. Para Khun, à medida que novas teorias surgem e se afastam 

das ideologias existentes, é devido ao fato de que novas adequações veem 
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surgindo, no intuito de serem criadas novas visões de mundo com possíveis 

transformações nas até então presentes metodologias. Tal procedimento causa 

incômodo e frustração nos “lugares” em que os velhos paradigmas são considerados 

intocáveis enquanto veículos de construção de novas realidades científicas. Os 

novos paradigmas veem corrigir distorções existentes na sociedade, levando à 

necessidade de mudanças bruscas no contexto existente. O autor denomina 

Revolução Científica o que vem alterar o cômodo posicionamento dos antigos 

teóricos até então legitimados nas instituições. 

Esse aspecto nos aproxima do autor supracitado no sentido de que 

acreditamos que a Metodologia Afrodescendente de Pesquisa vem atender às 

necessidades de um amplo segmento social existente na sociedade brasileira, no 

que se refere à população negra e seus descendentes no processo de reconstrução 

de sua história. Acredito que um longo caminho ainda há que ser percorrido, a fim de 

que a comunidade acadêmica venha reconhecer e legitimar os novos referenciais 

metodológicos que veem sendo incorporados ao amplo e enriquecedor debate 

acadêmico. 

Guerreiro Ramos In: “A Redução Sociológica”, foi uma das fontes que norteou 

as expressões que afirmam a existência de iniciativas de pesquisadores afro-

brasileiros ainda na primeira metade do século XX, destacando a necessidade de se 

compreender os fatores que geraram situações de desvantagem dos 

afrodescendentes nesse país. 

Foram consideradas as passagens que o autor afirma a necessidade de uma 

sociologia genuinamente brasileira “a autoconsciência coletiva e a consciência crítica 

são produtos históricos” (RAMOS, 1959, p-20). Esse autor sustenta também, a 

necessidade de novos esquemas de avaliação e compreensão dos fatos, adotando 

uma conduta significativa para superação das desvantagens existentes. Segundo o 

autor, a consciência crítica dos fatos concretos levam um povo a conhecer fatores 

que compuseram os determinantes de sua história. Daí a necessidade dessas 

reflexões, pois “a consciência crítica surge quando um ser humano ou um grupo 

social reflete sobre... determinantes e se conduz diante deles como sujeito.” 

(RAMOS, 1959, p-22). 

Apesar do esforço de historiadores, antropólogos, sociólogos, etnólogos, 

linguistas, educadores e outros profissionais virem se dedicando à reconstrução da 

História da África e do negro na sociedade brasileira, esta ainda é uma área de 
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conhecimento  que ainda requer estudos sistemáticos. Isso porque as sociedades 

ocidentais brancocêntricas, ainda não concebem (em muitos casos), a necessidade 

de desconstrução de estereótipos e preconceitos impostos ao longo dos anos pelo 

segmento social dominante. Isso faz com que o comprometimento do pesquisador 

seja uma constante em busca de afirmação e resgate da memória vivida. Daí, a 

relevância do aporte teórico que trabalha as subjetividades como fatores necessários 

à otimização de uma investigação científica.  

No Brasil, a historiografia que aborda questões referentes ao negro foi 

elaborada a partir da construção de uma democracia racial que nunca existiu.   

Acrescenta-se aí a negação sistemática do racismo existente até fins do século XX. 

As relações raciais foram legitimadas por um status quo da classe dominante 

absolutamente respaldada por estes pensamentos hierárquicos e discriminatórios. 

Na virada do século XIX para o século XX, o pensamento científico brasileiro foi 

inspirado nas doutrinas raciais de um cientificismo europeu que elaboraram o crime 

do preconceito desde o período anterior à colonização.  

A pesquisa oriunda dessas reflexões colocou ênfase à necessidade de 

exploração de informações que pudessem relacionar a necessidade de criação 

coletiva de espaços/lugares como meios de enfrentamento de uma estrutura 

dominante discriminatória predominante em todo o país, consideravelmente.  

Para fundamentar tal argumento, buscou-se apoio na pesquisa realizada por 

Karash (2000), em que a autora expõe o cotidiano dos escravizados africanos ou 

brasileiros em suas atividades no Rio de Janeiro do século XIX, deparando-se com 

as dificuldades impostas pela sociedade local que restringia cada vez mais o 

trânsito, a liberdade de expressão, as atividades culturais, recreativas, de lazer e 

suas mais diversas formas de expressar religiosidades. A autora supra, nos 

capítulos VIII e IX, aborda tradições das culturas africanas na zona urbana do Rio de 

Janeiro no decorrer do século XIX no que se refere à recreação, lazer e socialização 

na sociedade envolvente. Apresenta os instrumentos musicais, expressões 

artísticas, indumentária, gastronomia, formas de recreação; enfim, a conduta social 

adotada pelo povo negro no período citado, a partir de interpretações das obras 

apresentadas por Debret e Rugendas. A autora cita inclusive, atividades musicais 

observadas em momentos de censura em que os negros escravizados ou libertos 

criavam sons ritmados em palmas cadenciadas ou objetos que pudessem reproduzir 

sons.  
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Nesta reflexão procuramos as tradições que ao longo do tempo, vêm sendo 

praticadas no Brasil, no que se refere às atividades coletivas com atividades 

ritualísticas ou não, mas com características festivas e cerimoniosas de certezas. 

Segundo Cunha Jr (2012), os processos de miscigenação e branqueamento 

que foram implantados no Brasil a partir da metade do século XIX, foram resultados 

de uma construção científica edificada intelectualmente pelas elites dominantes 

locais e internacionais. Tratava-se de uma redefinição das práticas do escravismo 

criminoso agora refeito e remodelado à nova ordem social que se impunha.   

Referimo-nos a esses processos enquanto ideologias  moldadas pelas classes 

dominantes, visando preservá-las em seus lugares de conforto. 

Somente a partir da década de 60 do século XX, os historiadores, sociólogos, 

antropólogos e outros estudiosos no assunto comprometidos com o resgate da 

história do negro tiveram a oportunidade de  contemplar seus esforços, no que tange 

à inserção do negro na historiografia, enquanto protagonista de sua própria história. 

Isto devido principalmente à demanda popular do movimento negro que se 

solidificava desde o período do escravismo criminoso até os dias atuais.  

Há que se ressaltar os trabalhos de cientistas comprometidos com a 

construção de uma história que insere os ex-escravizados em seus lugares na 

história. Na contramão da ciência da virada do século XIX para o século XX, que 

impunha os métodos da eugenia, pensadores e pesquisadores como os já citados 

Guerreiro Ramos, Juliano Moreira, Lima Barreto e outros pouco conhecidos e 

também pouco divulgados, vinculados aos movimentos negros trilhavam linhas de 

pensamento diferenciado,  às quais, a população afrodescendente  deveria ter seu 

reconhecimento como parte integrante na construção dessa nação.   

Abordamos as tendências historiográficas e apresentadas nas pesquisas que 

se referem à retomada de construção da história das populações negras no Brasil.  

Historicamente, se a população negra brasileira, foi mantida à margem da 

sociedade brasileira desde a abolição da escravatura, permanecendo nesta 

condição durante todo o desenrolar do século XX; esta população jamais resignou-

se com esta condição. A população negra organizou-se à medida do possível para 

combater a exploração que lhe foi imposta. Historicamente, tal organização obteve 

as mais diversificadas apresentações, constituindo desde as formas mais 

tradicionais (fugas, continuidade dos religiosas, suicídios, assassinatos, formação de 

quilombos, entre outros) passando pela organização familiar, criação de jornais, 
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grêmios recreativos, associações, entidades, instituições, comunidades, sociedades, 

oficinas, teatros, gráficas e entre outros, os Cubes Sociais Negros.  

A pesquisa em pauta buscou o reconhecimento da população 

afrodescendente no país a partir da reconstrução da história vivida, passada e 

pensada. Inclusive para que o presente se torne compreensível, há necessidade de 

se buscar o elo com os tempos idos. O passado, segundo Pollack (1992, p-8), é 

construído socialmente pela memória tanto escrita quanto oral, sendo que entre 

ambas não há diferença fundamental que interfira no processo de reconstrução de 

tempos idos. Ainda segundo o autor, o pesquisador que utiliza a oralidade como 

instrumento de coleta de dados, deve ater-se em busca de suas convicções e não 

na alienante disputa binária entre sujeito e objeto. Aqui, a Metodologia 

Afrodescendente de Pesquisa se faz necessária, uma vez que tal disputa se dissolve 

serenamente no decorrer do desenvolvimento da pesquisa. 

Neste caso, é possível considerar  a pluralidade das ações, com o estudo das 

condições e possibilidades das oposições existentes pelos entrevistados. O 

pesquisador deverá atentar para um possível acompanhamento da diversidade de 

argumentos obtidos na busca de informações. Há possibilidade de serem 

observadas pluralidades de construções da história e de cronologias por parte do 

informante, mas o que deve ser observado na verdade, é a construção ou 

desconstrução de cada história relatada. Com isso, opera-se com o resultado de 

trabalho de memória tanto de grupos quanto de indivíduos e o que se faz mais 

relevante: observar-se a relevância da história para o entrevistado. (BATISTA, 2006, 

p-88). 

Construir ou reconstituir a história da população negra, requer atenção 

diferenciada, necessitando serem consideradas a riqueza das narrativas em termos 

quantitativos e qualitativos, de uma história que foi omitida pela historiografia e pelos 

diversos setores que compõem a sociedade brancocêntrica. 

J Vansina e A. Hampaté Bá7()2010, orientaram os estudos que se referem 

aos procedimentos dos estudiosos frente à oralidade e suas especificidades com os 

povos originários do continente africano. Afirmam que o historiador africanista 

contemporâneo que utiliza a história oral como instrumento de trabalho deve adquirir 

                                                             
7
 Os autores são citados nos capítulos 7 e 8 respectivamente do Volume 1 da coleção de História 
Geral da África. A coletânea de oito volumes teve sua tradução para o portugiês publicada no Brasil 
em 2010 pela UNESCO. 
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uma atitude diferenciada do comportamento a que foi condicionado na civilização 

escrita. J. Vansina cita Fu Kian (2010, p-140), quando afirma que “o texto oral não é 

compreendido ao ser lido uma ou duas vezes e que o mesmo deve ser escutado, 

decorado, digerido internamente, como um poema e cuidadosamente examinado 

para que possam apreender seus muitos significados”.  

A tradição oral, que até os dias de hoje caracteriza as civilizações africanas 

baseia-se principalmente nas evidências que são transmitidas para as novas 

gerações e que foram relatos de testemunhas oculares dos fatos históricos. Além de 

colocar registros em todos os eventos considerados importantes para o 

conhecimento das instituições, a tradição oral, ainda segundo J. Vansina (2010), 

caracteriza-se por apresentar o contexto da sociedade que descreve. A presente 

pesquisa foi ancorada por essa orientação quando buscou-se trazer o cotidiano da 

sociedade, como elemento estruturante para a inserção do entrevistado na sua 

história e de seus antecedentes. 

A. Hampaté Bá (2010), ao publicar  seus estudos referentes à metodologia de 

coleta de dados de sociedades africanas, apresenta contribuições relevantes que 

foram adquiridas para orientar a presente pesquisa. A primeira edição da publicação 

data de 1970. 

Hampaté Bá (2010), demonstra que há ligação entre o homem e a palavra 

que lhe encerra o testemunho. Tal concepção dá-lhe coesão e respeito. Segundo 

esta concepção, há uma correlação entre o ser humano, seu lugar e sua função na 

sociedade. A palavra empenhada é a unidade de respeito para as sociedades de 

tradição oral. A. Hampaté Bá (2010), apresenta os tradicionalistas como os maiores 

conhecedores da história vivida, os melhores testemunhos dos fatos históricos 

comprometidos com a verdade e que transmitem a história oralmente; oralimentando 

sua comunidade. 

Destarte, segundo o autor supra, qualquer fenômeno social pode ser 

transformado em um fato histórico possível de registro, desde que obtenha 

valoração para determinado grupo e  em determinados contextos sociais. Tratam-se 

de registros históricos que são a essência desta pesquisa. A. Hampaté Bá (2010) 

entende que a tradição oral é o conhecimento vivido baseado na natureza do ser. 

Não se caracteriza pela mera repetição dos fatos históricos ou transmissão de 

narrativas, mas a tradição oral “constroi” uma tipologia particular do ser humano. 
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É curioso observar que “entre todos os povos do mundo, constatou-se que os 

que não escreviam possuíam uma memória mais desenvolvida” (HGA, vol 1, p-207). 

As informações encontram-se  armazenadas na memória e  são disponibilizadas 

quando são acionadas, o que pode ser observado nas entrevistas realizadas com os 

frequentadores dos Clubes Sociais Negros em Juiz de Fora/MG. 

A pesquisa presente fundamenta-se nesta orientação teórica, quando essa 

afirma que o narrador não apenas exerce o ato de recordar, mas de “trazer o 

presente”, construir um evento de tempos passados, envolvendo os atores que lhe 

estão próximos como testemunhos; muitas das vezes, tornando o tempo verbal no 

presente em suas narrativas.  

O tradicionalista africano e sua técnica foram tomados como modelos e 

referências na etapa de coleta de dados da investigação em pauta, principalmente 

porque valoriza a descrição dos fatos narrados em sua integridade, sem escamotear, 

valorizando o detalhamento sem temer sua repetição, falhas ou possíveis lacunas. 

Tais reflexões poderão integrar um sugestivo guia norteador para o pesquisador que 

pretende registrar a história do negro no Brasil utilizando a oralidade como 

ferramenta de grande utilidade para se conhecer e registrar os dados.  

Observa-se que (re)construir a historiografia do negro no Brasil a partir dos 

relatos dos sujeitos que descrevem a história vivida, possibilita o resgate das raízes 

e identidade das tradições de origem de modo peculiar. Além do que, tais registros 

correm o grande risco de se perderem com o rompimento desta metodologia de 

transmissão de conhecimentos.  
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4 -  ZONA DA MATA MINEIRA, BAIRROS NEGROS E FORMAÇÃO DA 

CIDADE DE JUIZ DE FORA 

 

Reconstituir a história das populações negras a partir de um constructo de 

informações obtidas pelos próprios atores, nos conduz a constatações formadas 

pelo próprio grupo de maneira muito particular. Apesar de que inúmeros 

pesquisadores veem ao longo do tempo ampliando o rol de investigações no 

âmbito dos estudos relacionados à temática, é possível verificar  a existência de 

uma lacuna no que se refere à história construída e elaborada pelos próprios 

sujeitos das investigações. Tal elaboração se faz muito importante, uma vez que 

os fatos passados estão comprometidos com suas próprias vivências, com suas 

memórias e as memórias dos grupos os quais pertencem.  

No que se refere à história da Zona da Mata mineira, constata-se o 

crescimento de uma historiografia comprometida com a história crítica, voltada 

para o desocultamento dos aspectos relacionados às populações negras e suas 

demandas. Todavia, há necessidade que sejam ampliadas as pesquisas em que 

as populações negras estejam no cerne dos trabalhos enquanto testemunhos 

vivos de sua história. Desta forma, o tratamento dos objetos de estudos 

apresentam peculiaridades diferenciadas, quando há uma identificação com o 

sujeito que o constrói. 

Figura 4 - Zona da Mata Mineira  

 

Fonte: www.pjf.mg,gov.br                                                                       

 

Lamas, Almico e Saraiva (2003) debatem a importância da história 

econômica regional para acrescentar valores ao conhecimento micro e sua 

importância no campo de análise, principalmente no âmbito de uma historiografia 

que venha suprir lacunas deixadas pela historiografia tradicional. Afirmam que 
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estudos investigativos que abordam a história de Minas Gerais suscitam uma 

delimitação geográfica, a fim de que se possa contemplar com maior 

probabilidade de acertos, os estudos referentes à região pretendida. Com isso, a 

Zona da Mata mineira merece atenção diferenciada das demais regiões de 

análise, devido principalmente às especificidades históricas que demarcam seus 

limites territoriais e sócio-históricos.  

Anderson Pires, Ângelo Carrara, Rômulo Andrade, Elione Guimarães, 

Valéria Guimarães, Antônio Henrique, Patrícia Almeida, Gilmara Mariosa, entre 

outros autores, veem trazendo à luz do conhecimento, novas investigações 

voltadas para uma compreensão da dinâmica da história da mesorregião da Zona 

da Mata mineira e as populações negras nesse processo. 

Contudo, acresce-se a necessidade de produção de mais e mais estudos que 

venham favorecer a compreensão da inserção das populações negras na região, 

pois se trata de um importante aspecto na história que suscita estudos 

investigativos mais detalhados.  

Tal detalhamento nos remete à busca de enfoques que possam trazer à luz 

do conhecimento científico, abordagens que possam retratar uma historiografia 

ainda em construção: a história das populações negras escrita a partir de seus 

próprios referenciais, escrita a partir da visão de mundo específico; a empiria. 

Essa história se relaciona com suas experiências vividas e são transmitidas com 

naturalidade de gerações em gerações, em seus espaços de convívio e partilhado 

com seus grupos de pertença.  

Lamas (2013) afirma que a Zona da Mata mineira foi povoada em período 

anterior à abertura do Caminho Novo, contrariando a historiografia que se 

encontra tradicionalmente nos registros oficiais. Para o autor, a região era 

povoada por uma minoria da população branca e uma quantidade expressiva das 

populações negra e nativa. O autor cita Milton Santos ao identificar a presença do 

ser humano em determinada região, quando se depara com as transformações 

nas paisagens naturais. Transformações essas, que se diferenciam das 

alterações provocadas pelo colonizador e dos grupos que mantinham atividades 

econômicas voltadas para suas subsistências. No período compreendido entre 

1709 e 1720, o autor denominou povoamento primário. Exatamente após esse 

período, o autor cita Ângelo Carrara, quando o mesmo confirma a existência de 

um povoado antes da abertura do Caminho Novo, ao mesmo tempo que publica 
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um aumento populacional no povoado de 400% em vinte anos na Freguesia do 

Rio Pomba; região considerada propensa à produção pecuária e à economia de 

subsistência. Eis que a presença das populações indígenas é inserida no 

processo colonialista a partir da prática da catequese pelos jesuítas.  

No entanto, estudos mais aprofundados deverão ser iniciados no intuito de 

serem verificadas as origens das populações negras ali estabelecidas. Caso a 

procedência seja das fazendas existentes nas redondezas, é possível inferir que 

os escravizados libertos e fugidos possam ter se estabelecidos no local, à época.  

O presente trabalho visa trazer uma contribuição no sentido de acrescentar 

mais argumentos à gama de conhecimentos nessa área de estudos, sendo que aqui 

serão privilegiadas as narrativas do povo negro no desenrolar da história no decorrer 

do século XX.  

Paniago (1990) ressalta ainda que a população negra que se fixou nesta 

região é de origem do grupo Bantu, formada por inúmeras tribos do grupo Angola-

Congolês e de grupos da Contra-Costa. A autora apresenta como “evidência” da 

ocupação desta população na região de Viçosa as “sobrevivências culturais” 

encontradas por ela em pesquisas na década de 1980. Embora algumas outras 

manifestações desta cultura, como a dança jongo, ainda sejam evidentes, é, diz 

Paniago, nos grupos de Congos, Congadas ou Congados que é mais perceptível a 

presença do Bantu, sobretudo nos distritos de São José do Triunfo e de Cachoeira 

de Santa Cruz.  

Os grupos de Congados encontram-se presentes exercendo efetivamente 

suas atividades em diversos municípios da região. De acordo com Oliveira (2008),  

Brás Pires é um município da Zona da Mata mineira, onde a realização das 

atividades de Congado acontecem com a mesma frequência de tempos coloniais, 

sendo que  a festa de Nossa Senhora do Rosário acontece desde os primórdios da 

colonização. A autora comenta pesquisa de Gomes e Pereira (1992) ao se referirem 

a estudos realizados com os Arturos, povos remanescentes de comunidades 

tradicionais africanas localizados em Minas Gerais. Segundo Oliveira op. cit, os 

autores se referem a uma lenda que descreve o procedimento de Nossa Senhora do 

Rosário surgida nas águas, a qual os brancos para louvá-la trouxeram banda de 

música e organizaram todo um aparato para cortejar a santa. Contudo, a santa 
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desapareceu do lugar onde foi colocada, retornando ao leito do rio, só saindo de lá a 

partir da presença e remanejamento realizado pelos negros Congos e Angolas. 

Tal constatação permite-nos inferir que os africanos mais precisamente os de 

origem Bantu, compuseram um grupo étnico presente na região desde o período 

colonial, conforme registros verificados por Oliveira (2008).  

As populações negras que se estabeleciam no município de Juiz de Fora, 

eram oriundas de localidades próximas, principalmente das zonas rurais que se 

desincompatibilizaram da produção do café e seu beneficiamento no pós-abolição. A 

cidade era considerada um polo industrial atrativo em grande prosperidade na 

região, o que favoreceu o deslocamento e o crescimento populacional, 

principalmente para os negros que buscavam perspectivas de um futuro 

diferenciado. Os filhos de ex-escravizados e seus semelhantes, em sua maioria 

permaneceram com seus vínculos e afetividade.criados na região que antes 

habitavam. As grandes concentrações urbanas eram iniciadas na região. Esta 

concentração, além de outros vestígios, permite-nos inferir que os laços de 

solidariedade marcavam um vínculo existencial muito forte na nova cidade e nas 

agremiações.  

Em entrevista, o mestre Sr Ivam Barbosa afirma que a zona rural de Juiz de 

Fora, mais precisamente a zona norte da cidade, localizada nos arredores de 

Benfica, indo até Igrejinha era uma região muito rica em todos os sentidos. Havia 

uma bela exposição de gado e essa exposição parece ter sido copiada para outras 

regiões do estado. Afirma o mestre Sr Ivam que pelos idos de 1824 Juiz de Fora era 

uma região densamente povoada pela população negra, conforme sua descrição: 

 

Os afrodescendentes eram muito numerosos e ali havia uma grande 

fazenda cujo proprietário era um afrodescendente denominado Matos.  Vivia 

ele com a família. ‘Tocavam a fazenda’ muito grande com grandes pastos. 

Tanto que a Estrada de Ferro por ali passava tinha um ponto de 

embarcação de gado dali pra fora, sendo que o tráfego de ferrovias era 

intenso no local, como ocorria em todo o estado e também no Brasil. Ao 

alugarem a fazenda pra pasto, as relações foram  se acirrando e a antiga 

fazenda foi desmembrada. (BARBOSA, 2013).  

 



 

64 

Nosso mestre Sr Ivam Barbosa nos relata que por volta dos anos trinta ou 

quarenta, esses herdeiros tiveram seus feitos sacrificados por um padre nas terras 

estabelecidas na localidade de Igrejinha, sendo que o mestre revela que essas 

pessoas construíram igrejas e tinham seus nomes cravados nas pedras. A queixa 

fica por conta da falta de reconhecimento de seus feitos por parte de um padre, que 

omitiu o trabalho e a importância das ações realizadas pelo grupo à época. 

  Em entrevista, o mestre afirma que o fluxo migratório se faz visível até os dias 

atuais, ao ser constatada a falta de condições dignas “de nosso povo nas regiões 

mais afastadas e a dificuldade de se manterem para garantir a sobrevivência de 

suas famílas.” (BARBOSA, 2013). Para ele, a cidade de Juiz de Fora foi e ainda é 

um lugar de oportunidades de vida para poucos, sendo que as populações negras 

encontram-se em visíveis desvantagens sociais e econômicas. Continuando, o 

mestre Sr Ivam Barbosa expõe sua teoria que, segundo ele, poderia solucionar 

grande parte dos problemas da juventude negra na cidade e região:  

 

Minha filha, eu sou de opinião que o governo deveria criar cursos técnicos 

de Ensino Fundamental e Ensino Médio em larga escala, sendo obrigatórios 

e gratuitos para todos os pobres e pretos... Desta forma, iria abranger os 

jovens que não se veem no futuro enquanto profissionais. Eu tenho dito isso 

há mais de trinta anos, porque somente assim eu posso ver as crianças da 

periferia pensando em escola como atividade que dá retorno imediato, 

Assim ocupa o tempo com coisas boas e já com 13, 14 ou 15 anos sabe 

que pode ganhar seu sustento. Mas tinha que ser em todas as escolas, 

entendeu? Eu sou eletricista. Podiam fazer cursos de  Eletrônica,  

Informática, Telecomunicações, Designers e vários. Obrigatórios. Os jovens 

escolheriam... Depois viria a faculdade, entende? Bem depois, porque a 

prioridade é colocar esses meninos no mercado. Melhor do que ficarem sem 

esperança, com a escola do jeito que é. (Idem, ibidem). 

 

O grande mestre se emociona... e contagia o ambiente com seu silêncio e sua 

comoção. Seguindo a conversa, o entrevistado relata que já pensava nessa 

proposta há muitos anos e que suas ideias possivelmente não foram bem 

compreendidas.  

Ao referir-se às frequentes reuniões organizativas, o entrevistado afirma o 

quão se faz essencial a vida associativa para os afrodescendentes. Afirma que se 

reuniam para criarem momentos que se faziam importantes e alguns ganhos se 
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concretizavam. Daí que sobreviveram as atividades culturais e recreativas, as 

religiões de origem africana e seus inquices, as tradições relacionadas à vida social 

e laborativa, o divertimento, o cooperativismo e outros bens não tangíveis compõem 

o patrimônio material e imaterial que permanece e sobrevive em várias regiões do 

país.  

Domingues (2004), afirma que no período do pós-abolição, o negro no Brasil 

organizou-se em números significativos de grêmios e associações negras com 

características diversas em vários estados do Brasil. Destaca o autor, o quantitativo 

da população negra que se reunia nestes espaços, principalmente em São Paulo, 

sendo que somente a partir da década de 30, estas organizações apresentaram-se 

de maneira mais formal e institucionalizada. Além do caráter político, adquiriu 

também resistência cultural, sendo que tais entidades organizavam-se em espaços 

esportivos, recreativos e para o lazer.  

...suspeitamos que a prática desportiva ou cultural desta entidade não 

passava de uma tática de conscientização e mobilização racial no bojo do 

projeto político do movimento social dos negros na época, cujos resultados 

foram satisfatórios.   (DOMINGUES, 2004, p-5). 

 

  Domingues, op.cit, ao relatar as organizações urbanas do negro brasileiro no 

início do século XX, cita especialmente o Clube Negro de Cultura Social de São 

Paulo (CNCS), afirmando que o citado clube “contribuiu para a elevação do nível 

de consciência política e cultural do negro nessa cidade”. (p-9). 

Paula et all, afirmam que em Pelotas/RS  

 

nas décadas de 1910 e 1920 a formação desta rede  se acentuou com a 

criação de associações diversas, como clubes carnavalescos étnicos na 

cidade . Esta rede associativa incluía clubes, grêmios e uma liga de futebol 

além de um jornal propagador dos interesses não só dos negros, como 

também da classe operária em geral.   (PAULA cita José Antônio Silva, 

Imprensa Negra, 1907 a 1957 em Pelotas,  p-2). 

 

Teixeira (2006, p-2), descreve a relevância do lazer expresso através da 

cultura corporal das festas e danças como forma de luta e resistência no ato de 
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perpetuar valores culturais na comunidade rural de Cajueiro em Alcântara/MA. 

Além de colocar ênfase na importância da tradição oral para a manutenção das 

tradições, o autor destaca tais manifestações com caráter fundamental na 

construção e manutenção da identidade cultural da referida comunidade.  

Afirma o autor que há uma reelaboração nos valores dos grupos sociais na 

dinâmica das festas e que as mesmas apresentam uma forma peculiar de 

produção intelectual e produção de conhecimentos. 

Conforme Almeida (2006), Juiz de Fora/MG no início do século XX era um 

município com inúmeras opções de divertimento e atrações culturais. Todavia, 

Batista (2006) descreve a sociedade juizforana excludente, extremamente 

segregacionista e conservadora no que se refere ao tratamento das populações 

negras. Criaram-se barreiras legais que dificultaram sobremaneira a inserção do 

negro no mercado de trabalho. Obstáculos não formais também foram criados no 

intuito de legitimar a discriminação. Desta forma, a dominação ideológica foi o 

suporte utilizado pela classe dominante para legitimar suas ações. 

Batista (2006) apresenta legislação que autoriza proibições que criam 

restrições às práticas esportivas, religiosas, culturais e sociais dos afrodescendentes 

em suas tentativas de inserção à sociedade. 

A dominação ideológica se oficializa criando a lei não expressa que pune a 

população que  não se enquadra na ordem social branca, a qual legitima o 

preconceito e o racismo contra o negro urbano na tentativa de aceitação e 

integração na sociedade. De desempregados, os afrodescendentes passaram a 

ser considerados vadios, marginais e ameaçadores à nova ordem que se 

impunha. Ameaça à imagem do país rumo ao  pleno desenvolvimento, ameaça 

aos ideais de aproximação   “A partir da consolidação dos laços de apoio, os 

negros egressos da escravidão e seus descendentes, podiam vislumbrar uma 

vida melhor, amparada na comunidade para onde vinham das mais diversas 

áreas rurais que circundavam Juiz de Fora” (ALMEIDA, 2006, p-27).  

Os serviços considerados essenciais à sobrevivência, bem como 

necessidades de moradia, saúde, educação, transporte, trabalho, saneamento 

básico, reocupação dos espaços urbanos dos libertos não eram preocupações 
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das elites dominantes juizforanas. Pelo contrário, o desenvolvimento econômico 

ocasionado pela nova ordem social competitiva, levou a uma reordenação dos 

limites de ocupação territorial na cidade, local de edificações melhor adequadas 

aos novos costumes, influenciados pelas relações euro e etnocêntricas que 

imperava à época. 

           Jefferson de Almeida Pinto (2008), em Controle Social e Pobreza - Juiz de 

Fora, (1876/1922), contribui apresentando a formação do novo cenário de Minas 

Gerais e da sociedade juiz-forana.  Discursa sobre o adensamento da pobreza 

nas ruas da cidade que despontava como um grande polo industrial na região e 

os mecanismos de controle ideológicos e jutídicos utilizados pela elite dominante 

visando a criação de um município branco, limpo, higienizado, propenso à 

“civilização”, ao desenvolvimento e o progresso. 

  Pautados em ideias positivistas,  pensamento político-liberal e sob a 

anuência de uma ciência evolucionista, o ideário seria criar um município ordeiro, 

com uma população trabalhadora, disciplinada e comprometida com o 

desenvolvimento local, mesmo à custa da exclusão de grupos importantes. A partir 

daí, o autor questiona se toda a população do município está inserida nessa suposta 

perspectiva de modernidade. O autor apresenta a criação de um segmento social 

antes desempregado e agora considerado ocioso, vadio, ameaçador e 

potencialmente propenso ao crime, bem como a ‘preocupação’ das elites 

dominantes com o destino dos “pobres” que  chegavam significativamente no 

município, oriundos de uma fuga do campo cada vez mais crescente. 

É vasta e recorrente a afirmação de testemunhos que afirmam que no 

decorrer da virada do século XIX para o século XX, a repressão policial existente na 

cidade de Juiz de Fora, tinha como alvo a população negra de forma muito 

recorrente. No que se refere a esses episódios, Almeida (2006) afirma que as festas 

juninas, os jogos de futebol bem como os jogos de cartas, eram atividades de lazer 

que encontravam resistências muito grandes de aceitação por parte do poder 

público e a sociedade como um todo. A autora comenta a ação de dois jornalistas 

que frequentavam as noites juizforanas em busca de notícias e lugares bizarros a 

fim de venderem notícias, destacando o preconceito manifestado até mesmo nas 

expressões das matérias jornalísticas.  
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Na primeira reportagem, visitaram um rezador de nome Tio Pedro e, na 

segunda, visitaram um cangerê de preto cego localizado nas proximidades 

do bairro São Mateus. O repórter se diz horrorizado com o que presenciou: 

pretos e pretas, mulatos e mulatas, numa promiscuidade medonha...     

...A própria existência de um espaço específico na imprensa, destinado 

apenas, a desvendar a noite na cidade, demonstra uma intenção de 

desqualificar os locais citados. Além de disseminarem o temor contra os que 

participavam das rezas ou danças, a descrição do local e das pessoas que 

ali estavam eram interpretadas pelo repórter de maneira implacável e que 

não deixava qualquer dúvida sobre a ameaça que esses representavam... 

(ALMEIDA, 2006, p-56). 

 

A reordenação do espaço urbano nas primeiras décadas do século XX em 

Juiz de Fora/MG, apresenta características de formação de guetos no que diz 

respeito à população ex-escravizada. Moradias construídas em lugares muito 

íngremes ou afastados, formaram favelas e aglomerados urbanos onde 

concentravam as populações de baixa ou nenhuma renda nas periferias desta 

localidade. Tais agrupamentos constituíam áreas no entorno do centro urbano de 

Juiz de Fora, onde a população negra fixou-se, criou laços de solidariedade, 

constituiu família, compartilhou espaços em atividades culturais, recreativas, 

religiosas. Assim foram criados os bairros São Benedito antigo Arado, Megiolário 

e São Tarcísio, Lamaçal hoje Bom Pastor, Santa Rita, Serrinha conhecido hoje 

como Dom Bosco, Santa Luzia, Santo Antônio da Boiada, Santa Luzia, entre 

outros lugares. Ressalto que a zona norte da cidade, considerada a região mais 

populosa do município concentra maior quantitativo da população negra, não se 

encontra na relação anterior. Porém, as localidades supram descritas, encontram-

se anteriormente em espaços considerados centrais, sendo que posteriormente 

observa-se um procedimento que considero a alavanca da expropriação das 

populações negras: a apropriação indevida dos imóveis por parte dos detentores 

do capital e sua prepotência ao expulsar essas populações para o entorno dos 

municípios. Fato frequentemente observado na história de expansão das zonas 

urbanas nesse país. 

Almeida (2006) afirma que a sociedade juizforana sofreu influência do projeto 

de modernização “Belle époque”. Os eventos culturais eram diversificados e 

ofereciam opções de diversões para as camadas sociais dos setores privilegiados 

e classes sociais mais populares, contudo, branca. 
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        A partir daí, observa-se a emergência de posturas dos pesquisadores no que 

se referem às ações voltadas para práticas intervencionistas na estrutura social 

vigente, a fim de que possam ser implementadas medidas verdadeiramente 

inclusivas.  

4.1 – FORMAÇÃO DOS BAIRROS NEGROS EM JUIZ DE FORA/MG. 

 O antigo bairro Serrinha (D. Bosco), é considerado um dos maiores 

conglomerados negros existentes no município, segundo Batista (2006). Os 

moradores que ainda permanecem estabelecidos na comunidade afirmam de 

maneira unânime a redução do espaço ocupado no bairro, bem como a ocupação de 

suas áreas de lazer por parte dos interesses imobiliários e especulativos. “Era bairro 

de negros e pros negros”. (Sr Luiz 2014). Os moradores ainda afirmam que os locais 

hoje inexistentes faziam parte da história do bairro e história de vida de várias 

famílias. Situado na região oeste da cidade, a antiga Serrinha, como ainda é 

chamada pelos moradores mais antigos, teve sua ocupação ainda no início do 

século XX. A população ali se estabeleceu preliminarmente devido a dois fatores 

principais:  o primeiro foi a proximidade a um dos acessos ao município, uma vez 

que a região rural pertencente a grandes fazendas de café encontrava-se nos 

arredores. Para o senhor Luiz (2014), as pessoas ali estabelecidas eram oriundas 

das zonas cafeeiras. Outro fator que contribuiu para a fixação da população negra 

nesta localidade, é o fato de encontrar-se à época em local afastado do centro 

urbano em área considerada periférica à época. Longe da região central, hoje a 

história adquire redesenho diferenciado: a localidade tornou-se território privilegiado 

e de interesse imobiliário, fazendo com que as populações ali estabelecidas 

passassem a ter o destino de sempre, que é a expulsão para as áreas mais 

afastadas.  

Eis que a história de concentração da renda e dos interesses dos mesmos 

poucos, se mantém inalterada. O assunto passa a ser estabelecido de maneira 

institucionalizada e de forma que o debate acerca do tema se legitima diante da 

rigidez e imposição das normas sociais não formais. 

Monteiro e Menezes (2010), em Espaços identitários: Urbanização e histórias 

dos afrodescendentes, apresentam as circunstâncias que originaram a ocupação do 
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bairro que a Serrinha, hoje o Bairro Dom Bosco. Apresentam as condições históricas 

de ocupação pelas populações negras e as condições atuais, em que a especulação 

imobiliária exclui os afrodescendentes de seus espaços construídos. Afirmam os 

autores que em um bairro majoritariamente composto pelas populações negras, 

torna-se incompreensível o descaso do poder público no tocante à visível eliminação 

dos espaços de convivência das populações pobres e que os beneficiavam do 

espaço por eles construído. Referem-se ao campo de futebol amador que aglutinava 

um número expressivo de jogadores da tradicional “pelada de fim de semana” e que 

foi destruído, visando tornar-se área de livre trânsito para atender às necessidades 

do comércio local que se expande. 

  Acresce-se a essa constatação, o fato que havia nas proximidades um lugar 

de reuniões periódicas denominado “bica”; ali se encontrava uma fonte natural de 

uma antiga nascente, onde as mulheres se reuniam para lavar as roupas de casa e 

as roupas de fora que lavavam para auxiliar o sustento de suas famílias. Ali se 

tornou um lugar de frequentes encontros, onde as pessoas se reuniam muitas das 

vezes para socializarem histórias e acontecimentos vivenciados no decorrer da 

semana.  

Os encontros tornaram-se fortes elos de solidariedades, ocasião de 

compartilhamentos dos sonhos e angústias. O espaço da bica também tornou-se 

alvo dos interesses imobiliários e a mesma também foi desativada para a expansão 

dos grandes projetos dos empresários locais.   

As perdas de estruturas comunitárias como o campo de futebol, única área de 

lazer do bairro, localizado num espaço público expropriado para desterritorializar a 

população local exatamente em frente ao grande shopping, a perda da “bica” de 

água comunitária utilizada pelas lavadeiras do bairro para a ampliação do maior 

hospital privado da região, e recentemente, o fechamento da única escola estadual 

que atendia a comunidade, mostra claramente a intenção de “higienização” do lugar, 

intensificando o conflito entre classes e simultaneamente tentando escamotear as 

diferenças através de um processo de retirada das estruturas coletivas e 

comunitárias, levando a perda do direito à cidade. Toda esta conjuntura nos leva a 

conhecer a dinâmica de formação, crescimento, significação e expressão dos bairros 

negros.  
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Atualmente a região no entorno da antiga Serrinha (D. Bosco) tornou-se uma 

das localidades mais valorizadas da cidade. Ali próximo segundo o Sr Ivan Barbosa, 

havia uma região denominada Arraial da Miséria, como espaço de gente pobre e 

negra oriunda dos arredores dos grandes cafezais. A denominação vem das 

condições sociais do povo ali residente que construía suas edificações com taipa e 

sapé. Hoje, nesse complexo encontra-se localizado o bairro Cascatinha. Que pode 

ser identificado como um dos locais mais privilegiados da cidade e que não se 

verifica a presença das populações negras ali residentes. Não como antes, pois hoje 

se tornaram a ínfima minoria dos residentes na localidade. 

 

Caso venhamos considerar um raio maior de amplitude da área, ali e suas 

imediações poderiam também ser considerado um quilombo porque 

podemos considerar o bairro Teixeiras bem como a Cachoeirinha. Hoje 

bairro Santa Luzia. Toda essa região foi povoada primeiramente pelo negro 

que veio das fazendas de café da região que era muito grande. Esse 

pessoal veio atrás de emprego melhor em função do progresso que 

prometia. É claro que aqui não viram de cara o progresso que eles tanto 

sonhavam, A vida era dura e muito dura. (Sr Ivan Barbosa, 2013). 

 

O mestre Sr Ivan Barbosa (2013) nos revela que o bairro São Pedro em sua 

formação, foi considerado um quilombo composto pela população ex-escravizada 

oriunda da fazenda São Mateus, uma das grandes fazendas de café da região, 

assim como a fazenda Salvaterra. Todavia, a fazenda São Mateus abrangia as 

regiões de Torreões, Monte Verde, Belmiro Braga, São José das Três Ilhas, São 

Francisco e imediações.    

4.2- BAIRROS NEGROS.  

Batista et all (2013), conceituam Bairros Negros da seguinte maneira:  

são regiões notadamente caracterizadas pela maciça concentração de 

população negra residente em determinados territórios urbanos. São 

basicamente constituídos por uma população em busca de localização que 

favoreça seu acesso aos bens e serviços que atendam suas necessidades 

essenciais. É provável que tais agrupamentos tenham sido formados a partir 

de especificidades relacionadas à população negra e sua história no 

período de urbanização do país, à mercê dos interesses e especulação 

imobiliários.  (BATISTA, 2013, p-2).                  
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Para os autores, o processo de urbanização no Brasil trouxe em seu bojo  um 

processo de reorganização de espaços, alteração da paisagem nativa e relocação 

dos moradores, principalmente no que se refere a um arrojado fluxo migratório 

oriundo desse processo.  Para as populações negras, os danos causados pela 

expropriação de seus espaços na malha urbana bem como o descaso do poder 

público em dar a atenção necessária aos direitos e garantias de sua coletividade, 

fazem com que esse povo tenha uma intensa necessidade de refazer sua existência, 

reconstruir seus sonhos.  

A poulação negra ressignificou sua concepção de lugar, seu espaço de 

convivência e seus lugares de convívio. Com isso, devo me aproximar do conceito 

de lugar, a fim de que possa estender a forma que defino a partir das concepções 

verificadas pelo povo negro.  

 

O conceito de localidade e de lugar podem ser tomados primeiro como 

designação geográfica e como uma relação primeira da relação sócio-

espacial. O lugar tem referência com o cotidiano como uma noção intuitiva 

das relações entre as pessoas e o espaço geográfico. Que lugar você 

mora? Em que lugar você nasceu? (CUNHA JR, 2009, p.2 apud Batista Et 

all, 2013, p-6). 

 

Mais adiante, os autores comentam a descrição de Cunha Jr (2009) ao 

descrever os conceitos elaborados por Arantes (1994). O autor afirma que o termo 

lugar carrega um significado símbolo que compreende a delimitação geográfica, o 

espaço físico e o território. Comenta também que este termo surge da relação entre 

o ser humano ou a coletividade e o espaço geográfico; daí a necessidade de uma 

compreensão mais apurada do conceito, a fim de que possamos ampliar o 

entendimento em uma dimensão maior, pois o conceito assim compreendido, 

estabelece um diferencial dos elementos físicos e simbólicos que trazem imbricados 

em sua interpretação. 

No Brasil, a população negra tem arcado com o ônus de grandes prejuízos  

oriundos das ações governamentais e interesses privados no ato de tornar uma área 
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urbana propensa ao crescimento econômico. Isto posto, porque não se tem 

conhecimento destas áreas serem acobertadas por indenizações oriundas das 

desapropriações, compensações oriundas dos danos ou prejuízos materiais, além 

das atividades culturais, sociais, religiosas e atividades de lazer.  

Ressaltamos na história do país, a ausência de um planejamento urbano 

voltado não somente para a acomodação da população como um todo, mas 

observa-se um contingente populacional demasiadamente  empurrado para as 

regiões mais afastadas do complexo urbano: a população negra juntamente com sua 

família, amargando a perda de seus pertences, o distanciamento de seu trabalho, 

com reflexo imediato no aumento de seu tempo de deslocamento e de suas 

despesas. Deslocamento de seu lugar, de seus amores, sorrisos, escritas, seus 

terreiros, seu ângulo para contemplar o luar. População estabelecida em territórios 

próprios, os bairros negros.  As consequências ficam invisibilizadas para a 

sociedade alheia a essas questões. Todavia, os afrodescendentes historicamente 

desprovidos de seus direitos de cidadania, tornam-se também espoliados do direito 

de se estabelecerem em territórios os quais se identificam, sendo compelidos a 

reorganizarem seus sonhos, seus projetos, estabelecendo-se, na maioria das vezes 

em localidades afastadas das regiões de trânsito. As sequelas não se transfiguram 

somente em perdas materiais, mas atingem a dimensão psicológica, emocional e 

física, além das representações simbólicas, suas práticas culturais e de suas 

crenças. 

 

4.3- ESPAÇO URBANO, SOCIEDADE, CULTURA  

Os maiores indicadores de pobreza que se tem conhecimento são associados 

à situação de risco, sendo que Ramos e Cunha Jr (2007), afirmam que as 

localidades eleitas para a fixação das populações negras são consideradas 

territórios avessos ao discurso oficial acadêmico urbanístico. A estética das 

construções e seu conjunto arquitetônico fogem do padrão estabelecido pela 

estrutura eurocêntrica vigente. As construções existentes nessas localidades são as 

construções possíveis para o momento, possíveis para os recursos disponíveis, bem 

como para a manutenção de suas sobrevivências.  
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Os padrões societários que estabelecem os paradigmas impostos para a 

convivência cotidiana das relações sociais no Brasil se afastam dos valores, da 

arquitetura, das práticas culturais, religiosas e de lazer que caracterizam sociedades 

oriundas do continente africano. Aqui, os bairros negros são considerados lugares 

de pobres, locais de invasões indevidas, difícil acesso. Da mesma forma, as 

necessidades de sobrevivência, bem como a herança trazida na memória desses 

povos, fazem com que sejam reconstruídas, toda uma gama possível de estruturas 

arquitetônicas, distribuição de tarefas, valores sociais, regras de convivência, 

simbolismos de práticas ancestrais; considerando as possibilidades existentes, 

nesse enfrentamento das estruturas eurocêntricas impostas ao longo do tempo. 

            Desta forma, observa-se  o estabelecimento de uma reconstituição das 

atividades exercidas no cotidiano dessas populações negras, impostas por 

necessidades oriundas de uma sociedade que os expulsam para regiões  mais 

distantes das localidades por eles eleita como região domiciliar. 

É mister destacarmos a extrema habilidade das populações negras no ato de 

recriarem meios para sobreviverem aos frequentes atos governamentais no não 

reconhecimento da importância de seu “papel” na história. São seres sobreviventes 

de constantes censuras, repressões policiais, violência física, moral, bem como a 

depredação de seu patrimônio material ou imaterial. As ações cotidianas observadas 

nos bairros de maioria negra, expressam práticas culturais existentes em inúmeras 

regiões localizadas no continente africano  verificadas em seu conjunto, nas 

atividades expressas por alguns grupos ou algumas regiões transfigurando um 

imenso legado oriundo do continente-mãe.  

As reuniões de fins de semana que se configuravam em batuques nos 

terreiros e quintais ao som dos tambores, pandeiros e tamborins, tocados em 

caixinhas de fósforos e cantados em roda pela comunidade, são ações recriadas e 

concebidas com o que era de possível acesso. Trata-se da cultura afro-brasileira em 

plena afirmação. Nas grandes metrópoles, os “morros” se tornaram o que hoje 

denominamos lugares de memórias. Ali foram constituídos meios de sobrevivência 

de um grupo com suas representações de um mundo que eles mesmos edificavam. 

Os bairros negros tiveram uma relevância sem precedentes no meio desse povo  e 



 

75 

na formação cultural do país, pois se tornaram espaços de recriação de vida, lugares 

de construção social, lugares de registros e concepção de histórias. 

Cunha Jr e Ramos (2007, p.8) afirmam que autoconstrução é um produto das 

relações sociais sobre o espaço e é resultado de um processo histórico. O construir 

coletivo do bairro e da cidade é considerado um produto da cultura demarcado e 

especificado pela consciência histórica dos fatos materiais e imateriais, acumulados 

numa comunidade particular. O fazer cotidiano é produto da tessitura que se realiza 

no dia a dia.  

 

 

 

Figura 5 -  Nossa Senhora Aparecida década de 70.  

 

Fonte: http://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Bairros?updated-max=2011-01-14T11:38:00-

02:00&max-results=20&start=260&by-date=false 

 

Na imagem é possível verificarmos o nascedouro de uma rua no antigo bairro 

Megiolário, hoje Nossa Senhora Aparecida. Observa-se que ainda na década de 

setenta faltava a infraestrutura necessária para a população.  

A localidade apresenta o bairro ainda em formação em período considerado 

área periférica, desprovido da assistência do poder público, quando da ocupação 

pelas populações negras em sua grande maioria. 

 

 

http://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Bairros?updated-max=2011-01-14T11:38:00-02:00&max-results=20&start=260&by-date=false
http://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Bairros?updated-max=2011-01-14T11:38:00-02:00&max-results=20&start=260&by-date=false
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4.4 - HISTÓRIA, OCUPAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DAS POPULAÇÕES                  

NEGRAS NAS ZONAS URBANAS DE JUIZ DE FORA 

Historicamente observa-se que a ocupação de áreas urbanas pelas 

populações pobres possui uma característica peculiar: a devastação, o 

desmatamento, a exploração dos recursos naturais que  se fazem de maneira não 

predatória. Tal procedimento, à revelia dos métodos tradicionais que demarcam o 

crescimento desenfreado dos grandes centros urbanos, mantém a integridade do 

meio e permite a manutenção dos recursos necessários à preservação da 

biodiversidade. Um dos fatores que permitem promover a manutenção das 

características silvestres, é a busca cotidiana de lugares que permitam realizar 

obrigações de suas práticas religiosas. As religiões de matriz africana possuem o 

propósito de permanecerem em relação estreita e constante com os ambientes 

silvestres e rurais, podendo, desta forma manter suas práticas ancestrais, com um 

pouco mais de privacidade e autonomia. A preservação dos recursos hídricos se faz 

visível a fim de que suas ações possam ser efetivamente colocadas em prática no 

âmbito religioso. A manutenção da fauna e flora se faz necessária para que possam 

realizar seus simbolismos e rituais, uma vez que tais práticas religiosas requerem 

uma estreita relação com a natureza e a biodiversidade.  

Todavia, o crescimento planejado ou não dos centros urbanos levam a 

adicionar um novo ingrediente à infraestrutura urbana: a desapropriação, o despejo, 

o afastamento de seus lugares de convivência.  

O professor Kosme dos Santos, ilustra a trajetória da maioria dos 

pesquisadores negros que tivemos a oportunidade de entrevistar, com seu 

testemunho de vida. Ao compartilhar suas vivências, foi observado que trata-se da 

história não de uma pessoa, mas de várias pessoas, várias famílias e grupos. É 

possível observar que a história dos afrodescendentes se personifica em uma única 

voz. A voz dos sobreviventes aos êxodos urbanos. Inicialmente pensava-se em uma 

experiência, duas experiências ou mais. Contudo, conclui-se que as experiências e 

os falares não são polífonos; são unos, similares. Trocam-se os lugares, os bairros, 

os territórios, mas a história é muito semelhante para as populações 

afrodescendentes. Descrevemos a experiência do referido professor Kosme dos 
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Santos, porque ao compartilhar suas experiências, é possível observar que a 

memória se faz verdadeiramente coletiva. 

“Minha infância, adolescência e juventude foram intensamente vividas na 

rua B, no Bairro Miggiolário, depois São Tarcísio, hoje Bairro Nossa Senhora 

Aparecida. Para iluminar as nossas noites meus pais faziam lamparinas, cujas 

chamas o querosene alimentava. O fogão era à lenha, construído com adobe. A ele 

acoplava-se uma chaminé de manilhas que permitia fluir a incômoda fumaça.  

Havia um poço com cerca de vinte e dois metros do qual, às vezes, eu 

atrevia-me a remover a tampa e, contrariando as advertências de minha mãe, 

observava o movimento das águas provocado pelo choque com o balde que 

carreávamos através de uma corda. A água era cristalina. De vez em quando um 

limpador de poços ousava adentrar na estrutura para evitar que as fontes fossem 

obstruídas pela terra que se desprendia dos lados. O poço abastecia as casas de 

dezenas de moradores das adjacências; a maioria de condições similares à nossa. 

Mulheres equilibravam na cabeça, morro abaixo ou morro acima, desajeitadas latas 

de vinte litros.  

As condições habitacionais eram precárias. Um grande buraco, provocado 

pela erosão da chuva, separava o povo lado de cá, do povo do lado de lá. Contudo, 

ali nós brincávamos e nos divertíamos. Educávamo-nos ouvindo as histórias de 

assombrações e dos mitos: a Mula-sem-cabeça, o Lobisomem, o Saci Pererê, o 

Quibungo – um preto velho que raptava no saco que levava nas costas, as crianças 

que faziam malcriações. Procedimentos utilizados pelos mais velhos objetivando 

moldar o nosso comportamento. Por outro lado, cocada, pé-de-moleque, cocada, 

canjica, carumba, eram algumas iguarias das quais compartilhávamos 

prazerosamente o sabor. Bolinha de gude, piques, empinar pipas, tudo isso 

vivenciado sob cuidado coletivo dos olhares dos senhores e senhoras, 

independentemente de serem ou não familiares.  

Nos fins de ano surgiam as folias de reis, constituídas majoritariamente 

por negros. Aquele recanto era uma verdadeira comunidade. Dividíamos frutos, 

hortaliças; aqueles que criavam porcos, recebiam dos vizinhos porções de lavagem 
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para ajudar na engorda, e quando os sacrificavam dividiam suas partes entre os 

colaboradores. 

Das cerca de dezesseis famílias daquele sítio que mais tarde, urbanizado, 

viraria Rua Sebastião José da Silva, doze eram de origem negra. 

À medida que as residências se aproximavam da via urbanizada era 

possível perceber que a característica étnica dos indivíduos sofria mudanças, 

escasseando a quantidade de famílias negras, excluindo o “Buraco Quente” um 

reduto de negros, no extremo da atual Rua Paraisópolis, com o leito da ferrovia 

Leopoldina que hoje não mais existe.” 

 

 

Figura 6  Bairro Nossa Senhora Aparecida - Rua Nossa Senhora Aparecida – década de 70 – vendo-

se  o leito da linha da Estrada de Ferro Leopoldina, desativada,  e o denominado "Buraco Quente" ao 

fundo abaixo à esquerda, no extremo da Rua Paraisópolis. 

        

Fonte: http://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Bairros 

 

Segundo informações obtidas da fonte, à esquerda localiza-se perto do 

primeiro poste na casa que aparece só o telhado está localizada na Rua 

Paraisópolis e acima da linha férrea é a Rua Nossa Senhora Aparecida. Seguindo 

pelos trilhos chega-se a Rua Otávio Pereira Torres. A Av. Governador Valadares a 

Rua Otávio Pereira Torres e a Linha da Leopoldina faziam cruzamento no mesmo 

ponto. 

http://www.mariadoresguardo.com.br/search/label/Bairros
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Os projetos expansionistas das cidades penalizam primeiramente as 

populações de baixa renda; ou seja, as populações negras (em sua grande maioria), 

e suas famílias primeiramente. As políticas públicas que se tem conhecimento se 

distanciam das metas que poderiam favorecer as populações negras e promover 

seus ideais de cidadania e inclusão social.  

Interessante notar é que enquanto tais territórios são lugares de ocupação das 

populações afrodescendentes e pobres, não se observa investimentos de cunho 

significativo em infraestrutura, transporte coletivo urbano e saneamento básico. Os 

setores governamentais relegam a estes espaços uma parcela ínfima de atenção e 

projetos que possam vir solucionar os problemas de saneamento básico, transporte, 

moradia, habitação. A completa falta de infraestrutura caracteriza a realidade dos 

grandes centros, sem considerar as precárias condições do transporte público que 

penalizam as populações até os dias atuais.  Aproximadamente há uns dez anos 

apenas observam-se iniciativas no que se refere a uma legislação específica que 

comporte as necessidades de assegurar os direitos desses povos, mesmo sem 

serem observados resultados que possam reverter o quadro de subjugação dos 

mesmos.  

Falta também vontade política dos gestores no sentido de manterem políticas  

que possam ser integradoras e preventivas. Todavia, com o crescimento exagerado 

dos grandes centros metropolitanos verificou-se a falta de um planejamento 

adequado que viesse comportar a nova realidade que surgia. A especulação 

imobiliária se faz presente de modo que possibilite o mapeamento e ocupação de 

áreas localizadas em qualquer espaço que possa vir favorecer o crescimento dos 

interesses privados, independentemente dos possíveis obstáculos que surgissem no 

caminho, como as moradias nos morros e aglomerados urbanos. As edificações 

surgem em nome do crescimento de um grupo e desobstacularizam toda e qualquer 

dificuldade que venha surgir no empreendimento. 

 

4.5 - SITUAÇÕES QUE AINDA HOJE PERSITEM 

Ainda trazendo a descrição do professor Komes Santos em publicação em co- 

autoria, 
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 “a chuva contínua fizera com que o barraco onde morava cerca de 

uma dezena de pessoas, viesse ao chão. Era comum a terra deslizar sobre as 

moradias construídas sem a devida estruturação. Acordara com o barulho provocado 

pelo deslizamento. Ainda é possível remeter-me à cena: soldados do corpo de 

bombeiros com lanternas acesas indo socorrer às vítimas. Felizmente os prejuízos 

foram apenas materiais. Também nos tornamos vítimas das previsíveis intempéries. 

Numa das vezes encaminharam-nos para, o Palácio da Saúde, unidade de saúde 

que o Estado terminara de construir – isto por volta do ano de 1966 – e lá ficamos 

até que as chuvas estiassem, sem, no entanto sermos assistidos posteriormente. 

Às vésperas de eleições sempre apareciam políticos com promessas 

de urbanização da rua.  Estrategicamente os precediam funcionários da prefeitura 

levando tratores e escavadeiras. “Quem quer peixe engabela a lagoa” era um 

provérbio que eu escutava pronunciarem. O objetivo daquela encenação era aliciar 

os votos da comunidade. Passado o pleito não mais retornavam. Numa dessas 

oportunidades compareceu à nossa casa, que mal o cabia em altura, o candidato 

que viria ser eleito prefeito municipal.  Simpático, perguntou a meu pai se ele não 

tinha uma “pinguinha”. Servido, a degustou enquanto delineava suas promessas de 

campanha. Em época mais remota, nessas ocasiões de interesse político, os 

candidatos, conduziam os votantes às seções eleitorais em carros postos a sua 

disposição na rua principal, onde era possível estacionar os mesmos. Tínhamos uma 

birosca com uma larga janela que abria para fora a partir do peitoril – mais um dos 

projetos que meu pai engendrara com recursos parcos. Na mesma vendíamos 

utilidades domésticas, guloseimas e como não poderia faltar também dispúnhamos 

da “branquinha”, “da boa”, “a que matou o guarda”, ou seja, cachaça. O espaço tinha 

que permanecer fechado durante o dia, pois corríamos o risco de receber a visita da 

fiscalização, o que faria cercear aquela pequena fonte alternativa de renda. 

Também chegamos a receber a aviltante visita da polícia que, sem 

mandado judicial, viu-se no direito de invadir – não obstante as objeções minha mãe 

que em sua retidão não conseguia compreender tamanha arbitrariedade – a nossa 

residência por supor que a mesma pudesse ser foco de marginalidade.  
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Por razões financeiras, a maioria dos jovens eram levados a integrar o 

contingente de trabalhadores e assim interrompiam seus estudos, delineando o seu 

quase irreversível perfil sócio-cultural. 

A hoje rua sem saída era um local de rotatividade de pessoas. 

Constantemente chegavam e saíam famílias. Tenho conhecimento de pelo menos 

três pessoas que foram internadas em hospitais psiquiátricos e de outras quatro que 

morreriam em tenra idade, em consequência de males de natureza psicossocial. 

Atualmente, em comunidades com perfis semelhantes ao meu território de infância e 

juventude, os jovens vivenciam problemas mais graves, culminando muitas vezes 

em mortes violentas ocorridas em função do uso exacerbado de drogas”. 

 A seguir, analiso trecho que aborda as realidades brasileiras no que se 

percebe à discussão que ora abordamos: ”transcrevo um texto que se remete ao 

final do século XIX e início do século XX no Rio de Janeiro, mas que se coaduna 

com o depoimento supracitado e também com os tempos hodiernos em Juiz de Fora 

e em muitas outras localidades.   

 

O morro da Providência na Gamboa foi a primeira “favela” carioca, nome 

trazidos pelos seus primeiros ocupantes, soldados estropiados chegados à 

cidade da guerra dos Canudos a quem são cedidos informalmente uns 

terrenos verticais. A favela é uma forma nova de ocupação nos morros 

cariocas, que tinham sido abandonados como alternativa de moradia depois 

dos primeiros tempos da cidade quando, tomados como casas-fortaleza 

levantadas pelos colonizadores. Nessa virada de séculos os morros voltam 

a ser ocupados, dessa vez por barracos, casas improvisadas construídas 

com diversos materiais, sem serviços sanitários nem energia elétrica mas 

livres de impostos e aluguéis, ou pelo menos acessíveis a um custo muito 

baixo. Moradias empilhadas pelas encostas, de chão de terra batida, parede 

de barro a sopapo ou improvisadas com latas de querosene ou tábuas de 

caixote. O crescimento urbano, conjugado com a destruição das habitações 

populares coletivas, torna a favela a solução possível para os de baixa 

renda, os que não podiam pagar os preços ascendentes do aluguel popular 

nem do transporte, se mantendo perto de seus locais de trabalho e viração. 

(MOURA, 1995, p.60,61) 

 

Aqui tratamos de uma concepção histórica que ilustra a construção da nação 

Brasil, a partir de parâmetros distoantes dos valores culturais existentes no país. 
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O mestre Sr Ivan Barbosa (2013), militante ativo das causas sociais e 

principalmente no que se refere à população negra sempre foi muito crítico em suas 

considerações. Afirmava que “Juiz de Fora é uma cidade que sacrificou a ainda 

sacrifica a população afrodescendente, pois a gente não vê nenhuma ação do 

governo em prestar auxílio direto para essa gente sacrificada e que está condenada 

a morar sempre longe de seu local de trabalho.”  

O  Sr. Betim, Sr Airton da Silva e Joana Bombom, em ocasiões diferentes, 

afirmam que havia um clube localizado entre os Bairros Paineiras e São Mateus em 

divisa com o Dom Bosco, denominado “Pão Com Pele” e que era frequentado 

majoritariamente pela população negra. Segundo o Sr, Betim,  

 

o clube localizava-se nas proximidades da rua Belo Horizonte e ali a 

população negra e alguns poucos brancos pobres tinham como lugar de 

encontros e conversas, tomavam alguma coisa e comiam “Pão com Pele” 

que era um tira gosto dos melhores que se tinha nas redondezas. Eu te digo 

que era realmente gostoso, pois a pele de frango era frita, ficava durinha e 

temperada como um torresmo. Eu te digo que o tempero era o segredo 

daquela pela ficar tão gostosa. 

 

 

O comentário exposto pelo Sr. Betim evidencia um espaço de convivência da 

população negra localizado na zona oeste da cidade, onde a forte concentração da 

população negra se faz efetiva desde o período de ocupação do bairro.  

O Sr. Betim afirma com bastante determinação, que havia um período áureo 

que a população negra se estabelecia muito próximo da Serrinha, mais 

precisamente na localidade hoje conhecida no fim do bairro São Mateus e início do 

Bairro Cascatinha. Ali o reduto de moradia e convívio da população negra era 

denominado Arraial do Sapé. Ele fala com emoção os tempos que se foram e se 

pergunta como pode ter mudado tanto, pois não se percebe a presença do povo 

negro residindo, se divertindo ou dirigindo algum negócio nessa localidade.  

Enquanto era possível permanecerem estabelecidos na região, os negros 

puderam cunhar suas presenças com os periódicos batuques e saraus por eles 

organizados e de maneira que pudessem manifestar as suas distintas maneiras de 

vida, sob a forma das mais diversas expressões.  

Atualmente, a cidade ainda mantém a característica de um desenvolvimento, o 

qual conjuga os interesses privados aliados a um profundo descaso  com  a 
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população pobre residente nos bairros mais afastados. Menezes e Monteiro (2010), 

apontam em pesquisa realizada na zona oeste da cidade, mais especificamente no 

bairro Dom Bosco, a situação de exclusão vivenciada pela população pobre ali 

residente em sua maioria negra:   Esta cidade passa por um processo de 

desenvolvimento desigual combinado, ou seja, ao mesmo tempo     em que recebe 

investimentos públicos e privados, que visam o desenvolvimento econômico local e 

regional, é palco de várias lutas sociais como o direito à cidade, traduzido no acesso 

restrito a serviços e bens sociais básicos: a moradia, a educação, a segurança, o 

trabalho, o lazer, a saúde e etc. Trata-se de um processo dialético de discussão 

sobre a pseudo-racionalidade técnica, administrativa e intelectual do planejamento 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

AS INSCRIÇÕES NEGRAS NO URBANOS BRASILEIRO: SOCIALIZAÇÃO, 

FESTA, DANÇA, DESCONTRAÇÃO E ALEGRIA



5 -   AS INSCRIÇÕES NEGRAS NO URBANOS BRASILEIRO 

                     

5.1  -  Socialização, Festa, Dança, Descontração e Alegria 

 

... e a festa veio com a gente ou então... a  

gente trouxe a festa na alma... 

 

  Em busca de respostas a respeito de tamanha possibilidade de superação 

dos obstáculos impostos pelo rígido regime opressor, principalmente no que se 

refere à criação de espaços associativos, encontrei olhares muito semelhantes nas 

observações realizadas. A população negra oriunda das diásporas, esteve em 

agrupamentos que os mantinha unidos, apesar das diferenças e rivalidades étnicas 

provenientes do continente de origem. Tais rivalidades acabaram sendo reduzidas 

no cotidiano e provavelmente extintas devido principalmente à emergente 

necessidade de sobrevivência em território ladeado por tamanha hostilidade. 

Pesquisas futuras são necessárias visando dar continuidade ao conhecimento 

existente e buscando informações mais apuradas a respeito dessa condição sócio-

histórica vivenciada pelas populações negras no Brasil.  

As consequências das disparidades existentes entre seus pares e ímpares, 

fez com que os instintos humanísticos reconstituíssem novas possibilidades de 

relações sociais entre os escravizados e seus descendentes nas décadas seguintes 

à abolição. Os africanos oriundos de uma imigração forçada que chegaram ao Brasil, 

trouxeram em suas memórias os valores de sua cultura ancestral, sua história, bem 

como objetos que compõem um vasto patrimônio material e imaterial. Cunha Junior 

em “Tecnologia africana na formação brasileira”, afirma que objetos de trabalho, 

instrumentos musicais, raízes de plantas medicinais, “a flora e a fauna brasileira 

apresentam um número enorme de espécimes vindos do continente africano” 

(Cunha Junior, 2010, p-10). Ainda segundo o autor, “os africanos introduziram no 

Brasil uma forma de tecelagem para fabrico de panos para roupas como para outras 

utilidades, entre elas redes de dormir, velas de embarcações e sacaria para 

embalagem de produtos agrícolas e alimentícios diversos”. (Idem, p-26). Acrescenta 

ainda, que a herança imaterial africana se faz diversificada, merecendo atenção 

diferenciada, a fim de que o país possa ter devidamente a oportunidade de produção 

de conhecimento de mais um aspecto de sua origem africana. A sociedade brasileira 
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é herdeira da história, dos saberes, das tradições africanas, que se realizam não 

como um artefato na cultura, mas como o eixo norteador que compõe seu alicerce. 

Do legado africano, a sociedade brasileira também foi beneficiada com as 

tradições relacionadas ao sagrado e herdeira de uma cosmovisão contida nos 

aspectos religiosos como a dança, os cânticos, a musicalidade, a circularidade, a 

oralidade, o cooperativismo, dentre outros. A herança dessa concepção de vida é 

externada nas mais diversas manifestações culturais apresentadas nas diferentes 

regiões do país como o Congado de São José do Triunfo em Minas Gerais, o Jongo, 

a Folia de Reis, o Maracatu no Ceará, os Folguedos no interior da Bahia, a dança do 

Marabaixo no Amapá, o Maculelê, o samba de roda, além das festas do Boi Bumbá 

no Maranhão e no Amazonas, onde se destaca uma grandiosa apresentação cultural 

anual em disputa de dois bois: Boi Caprichoso e Garantido, na cidade de 

Parintins/AM, entre outros.  

Tradicionalmente a população afrodescendente escravizada, alforriada ou 

livre, sempre que convocada, se reunia para finalidades diversas. De acordo com 

Albuquerque e Fraga Filho (2006), somos herdeiros diretos de uma cultura trazida do 

continente africano, uma vez que  

 

Os laços comunitários foram formados nas senzalas em meio a uma 

diversidade de grupos étnicos. Foram formados pela necessidade de 

encontrar saídas e alternativas à vida escrava. No meio dessas 

comunidades, os escravos puderam preservar grande parte da cultura 

africana e transmiti-la aos filhos e netos... (ALBUQUERQUE et al, op. cit, p-

98). 

 

Trataremos das celebrações, da solenidade, enquanto cerimônia ritualística: a 

festa, a alegria e os prazeres, enquanto cerimônias aglutinadoras, necessárias e 

existentes na diversidade da vida humana em suas mais diversas manifestações. A 

partir dessa contextualidade, pode-se conceber a propensão do negro escravizado 

ou livre, em se refazer perante as asperezas vividas e buscar meios os quais, 

pudesse se solidarizar juntamente com os seus. Criou espaços próprios. Inventou 

meios de se sobrepor aos obstáculos. Teceu negociações com o convívio grupal e 

tornou-se elemento essencial para que a sobrevivência fosse garantida. Acrescentou 

nova dimensão aos valores familiares, individuais e societários, tradicionalmente 

concebidos. Em decorrência dessa forma de existência, os ex-escravizados e seus 



 

86 

descendentes, se depararam em semelhante situação no período do pós-abolição: 

severas restrições na ocupação do espaço urbano. A discriminação e a legitimação 

dos espaços excludentes, foram mantidas sob modalidades diferenciadas. No Brasil, 

a sociedade branca hegemônica criou um sistema de segregação muito particular: 

mandos e desmandos de despejos, impedimentos no trânsito a recintos públicos ou 

privados, restrições ao acesso de bens e serviços essenciais, além de se aperfeiçoar 

na tarefa de negar e mascarar tais ações exercidas cotidianamente. 

Daí, a pesquisa em mãos apresenta mais um aspecto do legado africano, 

procurando descrever os clubes sociais negros enquanto espaços de convivência 

que garantiram aspectos identitários, resguardando a compreensão da população 

negra ao enredar sua história em meio a tamanhos embaraços e impedimentos.    

 

5.2 A festa e sua importância na coletividade  

Nas páginas seguintes serão brevemente apresentados os resultados de 

estudos bibliográficos e observação direta intensiva, realizados com o intuito de 

descrever as diversas modalidades de agrupamentos festivos dos afrodescendentes 

no processo de urbanização no Brasil. Tal reflexão se faz importante pelo fato de 

permitir uma compreensão mais adequada do momento histórico que o país 

atravessava no instante em que a população negra buscava sua fixação nos 

espaços urbanos.  Entrevistas não estruturadas foram realizadas com o intuito de se 

conhecer tais modalidades de agrupamentos na cidade de Juiz de Fora à época, 

uma vez que na contramão da trajetória de ocupação das elites urbanas, a 

população negra deu origem a maneiras peculiares de se manter nesse processo, 

produzindo e originando formas de vida que tornassem possíveis sua vivência nas 

atividades cotidianas. 

Desde o período do escravismo criminoso, a população negra livre ou 

escravizada criava meios de se unir e reunir em grupos, os quais se caracterizava 

eminentemente como uma necessidade social. De maneira voluntária ou não, as 

reuniões os mantinham em torno do que passo a considerar ‘natureza identitária’.  

Desta forma, adquiro a concepção de que no período pós-abolição, tais 

agrupamentos permaneceram como veículos promotores das bases de sustentação 

psíquica, emocional, espiritual, cultural e religiosa desses indivíduos e grupos. 
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As diversas modalidades de inserção das populações negras no convívio 

diário com a sociedade em vias de urbanização,  foram dificultadas e esbarravam 

frequentemente em barreiras formais e informais, às quais dificultavam até mesmo o 

reconhecimento das mesmas. As dificuldades tornaram-se oficializadas com a 

anuência dos diversos setores sociais, que alicerçavam a espoliação da população 

ex-escravizada e seus descendentes. O conhecimento produzido e reconhecido pela 

sociedade letrada no início do século XX, corroborava com as práticas do 

fortalecimento dos ideais de branqueamento da nação e  desqualificação das 

populações negras. 

As modalidades de expressão dessa política segregacionista, adquiriram 

adeptos na literatura dentro e fora dos muros acadêmicos. O Brasil tornou-se um 

país onde eram negadas e reprimidas as atividades sociais e culturais que 

remontassem o continente africano, sendo que o uso da força e coerção tornaram-se 

medidas permissivas para o cerceamento de tais iniciativas. A reorganização do 

espaço urbano promoveu arranjos no trato da redistribuição da população negra 

constantemente direcionada para as áreas periféricas. É possível observar tal 

movimento para as áreas de difícil acesso em toda a história da urbanização do 

território nacional. Cunha Jr e Ramos (2008), afirmam que a dominação geopolítica e 

histórica existentes no espaço urbano brasileiro refletem as disparidades que são 

verificadas nas relações sociais e raciais que se concebe no Brasil até os dias 

atuais. Segundo os autores,  

 

em algumas instituições, as relações sociais e culturais se estabelecem 

nestes espaços semi-públicos das vilas, avenidas, passagens e becos, 

cantos e esquinas destes territórios. Caracterizam-se e são compostas por 

famílias matriarcais, relações de compadrio, respeito pela experiência dos 

mais velhos, a existência e a relação com o plano metafísico, a valorização 

da vinculação com o território, entre outras. Essas relações sociais 

legitimam efetivamente a formação de identidades. (2008, p-79). 

 

Tais arrumações nos espaços urbanos levaram à criação de características 

exclusivas das populações negras em seu processo de inserção nas urbes. Tais 

fatores geraram a formação do universo que lhe é próprio, gerando suas ideias e 

sentimentos, criando novas modalidades de vida e reconhecimento de sua 
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afirmação, no que se percebe como território de maioria afrodescendente.   Os 

autores supra, definem territórios de maioria afrodescendente da seguinte maneira: 

Aqueles espaços urbanos habitados pela parcela maior de população 

afrodescendente que se conformam histórica e socialmente a partir do 

processo da política de dominação e do desenvolvimento das culturas de 

base africanas (RAMOS E CUNHA JR apud CUNHA JR 2001, p-80). 

 

Estas manifestações afrodescendentes produzem sujeitos de uma história 

social, em que o indivíduo é responsável pela sua atuação, na realização de si e da 

coletividade, mantendo interatividade e vínculo a estes territórios (RAMOS, 2007b). 

Nesse aspecto, são considerados os valores herdados da ancestralidade africana 

ressignificados no Brasil, a partir de suas possibilidades de sobrevivência; o que os 

torna com algumas peculiaridades que os distingue dos demais grupos raciais e 

sociais em convívio. Em uma compreensão mais efetiva das reais condições da 

história dos afrodescendentes, verificamos que os intelectuais e pensadores da 

nação ignoraram as particularidades ao direcionarem a situação de desvantagem do 

afrodescendente às esferas culturais e históricas, como episódio decorrente do 

escravismo criminoso.  

Nunes (2007) comenta que no estado do Ceará, mais especificamente na 

região do Cariri, os escravizados criaram o hábito de se reunirem em grupos, sendo 

que tais agrupamentos constituíam efeitos relevantes no ato de se comunicar e criar 

possibilidades de vida. Diz a autora que as práticas culturais como Maracatu, Boi 

Bumbá, Capoeira e Reisados, são considerados expressões de africanidades que 

ensejam as reais atividades colocadas em prática pelos afrodescendentes naquela 

localidade. Segundo Nunes (2007), ainda no período da Colônia, os escravizados se 

organizavam no que se denominam folguedos religiosos. Hoje podemos perceber 

que essa forma de se relacionar, se constitui em uma forma de se manter viva a 

cultura, mesmo diante de uma sociedade excludente. Mais adiante, a autora 

descreve as maneiras de expressão das atividades culturais, recreativas e religiosas 

como fonte de fortalecimento dos grupos, 

 

como um momento de lazer, de solidariedade e de autonomia, onde 

buscavam romper com a vida cotidiana. As Irmandades dos Homens Pretos, 

constituíam espaços de sociabilidade. Nos encontros, cuidava-se da vida 

além da morte, mas também buscava-se oportunidade de circular 
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informações e saber da situação em que se encontravam os cativos. Entre 

os problemas discutidos nesses espaços estavam a preocupação com a 

compra de alforrias e informações de outras províncias quanto ao tráfico 

interprovincial. (NUNES, op, cit, p-80). 

 

A autora cita Cunha Jr (2006), ao afirmar que as Irmandades Religiosas 

negras são tradições existentes desde o século XV em Portugal, quando o país 

europeu foi dominado por negros islamizados denominados Mouros. Daí, que 

motivos religiosos estavam no bojo das relações que futuramente se estabeleceram 

em solo brasileiro, trazendo consigo as práticas da Coroação de Reis de Congo, 

aqui denominadas Festa das Irmandades de São Benedito e de Nossa Senhora do 

Rosário. 

De acordo com Albuquerque (2006), as comunidades negras escravizadas 

existentes no Brasil buscavam criar e recriar meios de sobrevivência, a partir de 

suas vivências aprendidas no continente de origem. Tais experiências possivelmente 

sofreram adaptações, às quais estavam vinculadas às possibilidades de cada região 

e às circunstâncias a que estavam submetidos. A identidade étnica era relevante 

para a agregação dos recém chegados. Segundo a autora,  

 

 

Para sobreviver sob o cativeiro, os escravos e escravas buscavam acionar 

relações sociais aprendidas na África e as aqui inventadas. Os vínculos 

formados a partir do trabalho, da família, dos grupos de convívio e da 

religião foram fundamentais para a sobrevivência e para a recriação de 

valores e referências culturais. (ALBUQUERQUE, 2006, p- 95). 

 

 

Com isso, deve-se considerar que apesar da diversidade étnica existente no 

continente de origem, outras associações foram constituídas no Brasil, visando 

ampliar e tornar mais agradáveis suas condições de existência. 

Scarano (1994) descreve a vida cotidiana dos escravizados em minas Gerais 

ainda no período colonial. A autora destaca que Minas Gerais foi uma província 

considerada o centro da economia do Brasil no decorrer do século XVIII, sendo que 

seu povoamento aconteceu de maneira rápida e caótica, devido à correria aos locais 

de mineração. Com isso, a ocupação imediata ocorreu principalmente por 

aventureiros e escravagistas. Todavia, acrescento que não podemos nos manter 
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indiferentes no que se refere à presença dos povos nativos estabelecidos no 

território e suas etnias distintas desde tempos imemoriais.  

Ainda segundo Scarano, op.cit, havia africanos, mestiços livres e forros, 

sendo que “muitos deles são donos de escravos, participam ativamente da vida 

artística local, na construção e ornamentação de igrejas, na música, na feitura de 

santos e em tudo o mais.” (SCARANO, 1994, o-29). Continuando, a autora lista as 

profissões exercidas pelos escravizados, às quais destaco as atividades artísticas e 

musicais. Prossegue afirmando que “eram músicos e grandes compositores... com 

acentuada influência africana... foram acusados de profanidades na igreja ‘tanto nas 

letras, quanto na solfa’, classificadas como indecentes...”(Idem, ibidem, p-38). Essa 

conduta da sociedade impediu os escravizados de manterem-se no interior das 

igrejas. O resultado é que os grupos de músicos passaram a se apresentar em vias 

públicas, de acordo com a descrição da autora. 

Ao descrever as profissões exercidas pelos escravizados e libertos no período 

colonial da província mineira, Scarano (idem) conta que nas cidades havia atividades 

artísticas e musicais chamando a atenção para os músicos e grandes compositores  

 

... havia cantantes em todas as festas que delas participavam, inclusive 

colaborando com os que vinham apresentar comédias. Vilhena, por 

exemplo, dizem que cantavam canções gentílicas em línguas diversas... nas 

comemorações religiosas e nas civis, os encontros serviam de pretexto para  

reuniões, danças e encontros (Ibidem, p- 34/36).   

 

 

Afirma a autora supra, que no período colonial, a participação dos 

escravizados e seus descendentes nos festejos populares foi essencial para elevar a 

autoestima dos indivíduos e suas famílias, sem contudo, podermos considerar com 

precisão a participação dos escravizados nesses eventos. Todavia, é certa a 

participação dos escravizados nos festejos realizados nas lavouras e nos roçados, 

sendo que “as festas realizadas nos quilombos deviam ter características mistas, 

com influências várias de valores e práticas herdados das milenares tradições do 

panteão africano  somados ao catolicismo popular.” (Ibidem, p-37). 

É interessante destacar que as atividades recreativas existiram, considerando 

a importância das mesmas no sentido de manter a coesão do grupo. Com isso, 

foram criadas oportunidades de serem realizados encontros com alguma 
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regularidade, visando objetivos diversos, como o lazer e as atividades 

socializadoras. 

Há que salientar a relevância das práticas e rituais religiosos de matriz 

africana, devido ao expressivo suporte religioso, psicológico, material, físico, 

medicinal dentre outras atribuições. Estes suportes garantiram a sustentação 

psicológica e moral do povo negro no decorrer do enfrentamento das hostilidades 

existentes na sociedade urbana que emergia. Para além da sustentação no sentido 

religioso, seus diversos rituais são carregados de sentidos para o grupo; 

contribuindo para fornecerem o suporte que permitiu  a continuidade da cultura 

negra e sua expressividade.  

Makota Valdina Pinto, em entrevista à Revista Palmares (s.d.) afirma que a 

religião Candomblé foi o sustentáculo que possibilitou sua sobrevivência e 

sobrevivência da população negra em Salvador, atuando como suporte no processo 

de formação de identidades e grupos afins. Afirma em entrevista:  

 

 

Fui reencontrar no Candomblé meus valores e costumes, os quais eram 

comuns nas famílias e também em toda aquela comunidade. Isso era a 

família, coisa que hoje você só encontra nas comunidades de terreiro e 

também naqueles que viveram e ainda conservam e insistem em manter 

estes traços daquele tempo antigo, daquele jeito de fazer. Isso se via na 

forma de fazer ações em nível coletivo. Lá a gente não se alegrava sozinho, 

a gente se alegrava junto. Se a gente tinha um momento de tristeza, nunca 

se ficava triste sozinho, partilhava-se tudo. Se íamos construir uma casa, ia 

pai, mãe e filhos para fazer o “adjuntório”, que não era mutirão. Naquele 

tempo dizia-se: “dar um adjuntório”. E a gente fazia as festas. Não se fazia 

nada pra ficar só, era família, era comunidade. Vizinho era parente. Todo 

mundo era tio, tia, avó, avô...  

 

 

Continuando, a Yalorixá Valdina Pinto afirma que havia necessidade de 

estarem em busca de si mesmos, de conhecerem sua história e contá-la da forma 

que a concebem e vivenciam. Os ensinamentos eram repassados sem que se 

necessitasse de uma escola normal, afirma. Com isso, a religião de matriz africana 

tornou-se meio eficaz de produção e reprodução de ensinamentos tanto na zona 

urbana quanto na zona rural. Os trabalhos sociais já faziam parte de sua rotina de 

vida desde a década de sessenta e foi também importante para que a Yalorixá 

tomasse consciência de seus direitos e deveres enquanto cidadã. Eis alguns 
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aspectos das Religiões de Matriz Africana, atuando no sentido de reinventar meios, 

os quais viessem favorecer o convívio entre os diversos segmentos sociais 

existentes, 

Após a assinatura da lei que desoficializou o sistema escravocrata no Brasil, a 

inserção do povo negro e sua sobrevivência no meio urbano aconteceu na medida 

do que foi possível o arranjo, no que se refere aos aglomerados urbanos que 

surgiam na virada do século XIX para o século XX. Observa-se que a população ex-

escravizada já se  encontrava em mobilização na busca de sua inserção e por mais 

que os resultados não tenham tido os desmembramentos esperados, a maioria da 

população negra encontrava-se liberta e migrante em grandes ajuntamentos 

localizados nas cidades que surgiam.  

A presença do povo negro no meio urbano era inegavelmente forte e suas 

atividades de sobrevivência foram bastante diversificadas, quando os mesmos 

atuaram como autônomos, ambulantes, domésticos, industriários, vendedores,  

músicos autônomos ou os membros de orquestras oriundas do período do 

escravismo criminoso. Em Juiz de Fora, para além desses ofícios, atuaram também 

empregados de setores diversos em menor escala, conforme Batista (2006).  

No Rio de Janeiro em fins do século XIX, Hilária Batista de Almeida - Tia 

Ciata, ficou conhecida na localidade denominada Pequena Àfrica, área da Praça 

Onze. À época, Tia Ciata reunia seus amigos e amigos de seu marido em sua casa 

todos os finais de semana, com fins de organizarem rodas de batucadas, festas 

dançantes, regadas aos mais diversos estilos musicais. Baiana oriunda de Salvador, 

Tia Ciata se impunha com sua vestimenta de grandes saias rodadas, seus 

acessórios, o torço, pano da costa, calçolô, sua religião - o Candomblé - e suas 

firmes atitudes cotidianas. A hospitalidade crescia a cada dia e sua casa tornou-se 

recinto obrigatório de reuniões semanais onde as festas tornaram-se a tônica dos 

relacionamentos. Organizarem-se em grupos com grandes compositores, intérpretes 

e celebridades das noites cariocas, como Donga, Sinhô e João da Baiana. Daí 

surgiu o samba, uma modalidade muito específica para aquele momento e naquele 

lugar: o samba carioca; que inspirou e ainda inspira grandes gerações de 

compositores, conforme afirmação de Titã Produções. Sua importância foi tão 

fundamental para a música brasileira que pesquisadores afirmam que o samba 

carioca tal qual o conhecemos, nasceu ali; em sua casa e as escolas de samba 

passaram a ter a obrigatoriedade de passarem na porta de sua residência. Mais 
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tarde,  a ala das baianas tornou-se quesito obrigatório em todas as escolas de 

samba do país em homenagem à Tia Ciata e a firmeza de sua atitude para com a 

manutenção e permanência de sua ancestralidade. 

Inúmeras e anônimas “Tias Ciatas” deram existência a pessoas que 

alicerçaram o cotidiano da sociedade brasileira ao longo da história. Haja vista a 

presença das famílias negras, atuando como uma rede de amparo a seus pares, na 

manutenção de práticas relacionadas à saúde, com a manipulação da flora 

medicinal, na energia vital, no conhecimento da história de seus antepassados e a 

permanência das religiões de matriz africana. Além da tradição oral, encorajaram a 

assistência e proteção às pessoas marginalizadas pela sociedade, no enfrentamento 

cotidiano de suas necessidades de vida.  

Juiz de Fora é um município que possui história bastante peculiar no que se 

refere às reuniões socializadoras compostas pela população negra à época. Apesar 

de forte aparelho repressivo composto por políticas formais e informais excludentes, 

os afrodescendentes e suas famílias habilmente se mantiveram no processo de 

reconstituição de meios de vida que lhes possibilitassem manter suas existências 

físicas e/ou culturais. Para tal, a vida associativa tornou-se frequente principalmente 

nos finais de semana, ocasiões às quais possibilitavam além do descanso, a 

renovação das energias que se tornariam necessárias para a retomada da semana 

de trabalho.  

Primeiramente formando pequenos grupos, as famílias regularmente se 

reuniam nas noites frias de inverno para uma prosa, em um prazeroso retorno às 

histórias contadas de um passado muito próximo. Os mais velhos eram os porta-

vozes da transmissão da história e suas tradições, conhecedores do valor dessas 

ações enquanto testemunhos e mantenedores de suas memórias para si e os seus. 

Algumas atividades artísticas e culturais dos afrodescendentes no território urbano 

juizforano foram conquistadas a partir do enfrentamento de inúmeros obstáculos, os 

quais eram expressos legal e/ou informalmente, demandando tempo e destreza para 

que tais atividades pudessem ser  permitidas. Trata-se dos valores civilizatórios 

africanos aqui refeitos e recriados, ao considerarmos a Corporeidade8 enquanto 

vida, potência, vitalidade física e psíquica presentes nos clubes sociais negros. 

                                                             
8
 O conceito foi descrito por Carneiro e Rodrigues in Corporeidades Sagradas e Geograficidades 
metropolitanas: Dos Terreiros de Candomblé e Umbanda ao Sambódromo (2012). Enquanto 
corporeidade de corpos, os autores apresentam o conceito de Lima (2006) o qual refere-se a 
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Costumeiramente e de forma coletiva, as pessoas  buscavam recintos mais 

sofisticados, os quais exigiam maior requinte nos passatempos e distrações de finais 

de semana. Um proletariado negro começava a surgir no Brasil, devido à 

industrialização e à entrada para o serviço público. Uma forma de organização 

constituída a partir do direito ao lazer e ao espaço associativo, tornou possível a 

criação de clubes sociais negros em diversos pontos do território nacional. (SILVA, 

2003). 

 Foram criadas medidas restritivas ao trânsito das populações em vias 

públicas, caso não fosse comprovado vínculo formal de trabalho, o que passava a 

ser considerado pretexto propício ao enquadramento de vadiagem. Tais infrações 

estavam relacionadas ao convívio e trânsito da população nas urbes,  sendo que o 

aparato jurídico identificaria atos como desobediência, desordem pública, desacato à 

abordagem do policial, além dos atos ilícitos considerados contrários à legislação, 

sempre tendo a população negra na mira principal  das observações ditas infrações. 

Egressos do sistema escravista criminoso, os africanos e seus descendentes 

localizados nas regiões periféricas das cidades e identificados majoritariamente em 

situação de pobreza, miséria e exclusão, viram-se cotidianamente diante da Lei de 

Contravenções Penais, no art. 59:  

 

 

Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o 

trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, 

ou prover à própria subsistência mediante ocupação lícita: Pena – prisão 

simples, de 15 dias a 3 meses.  

 

 

Trata-se da situação de desemprego e abandono social por parte dos setores 

governamentais, os quais  criavam rigorosos obstáculos à aquisição da 

documentação necessária para o ingresso no mercado de trabalho e manutenção de 

sua sobrevivência.  Popularmente denominada Lei da Vadiagem, a transgressão 

dessas normas tornou-se a violação às regras do dito convívio social, que alicerçava 

o país no período da elaboração e invenção de novos preceitos.    

                                                                                                                                                                                              
“interpretação de experiências conjuntas onde os critérios de subjetividades encontram-se 
intimamente relacionados à experiência e coesão de uma coletividade.” Pág,205. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3688.htm
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As formas de socialização como os batuques, sambas, pastoris, maracatus, 

bumba meu boi, marabaixo, maxambombas, mamolengos, teatro de rua e danças 

em salões populares foram alvo constantes de perseguições e intervenções policiais, 

de intervenção pública e qualificados como baderna (ARAUJO, 1992), (ARRAIS, 

1998). 

Em Juiz de Fora, o ente federado adquiriu conduta para além da negação 

cotidiana das práticas segregacionistas, nas primeiras décadas do século XX. O 

parlamento local sutilmente legitimou  o modo de proceder, no sentido de criar uma 

legislação que muito dificultou a inserção do povo negro na sociedade que emergia. 

Batista (2006), apresenta ações da Câmara de Vereadores do município de Juiz de 

Fora, às quais iam de encontro às atividades informais exercidas pelas populações 

negras no meio urbano. Práticas explicitadas no cotidiano encobertas por uma 

ideologia que durante muitos anos atuou no sentido de alicerçar o poder absoluto de 

uma sociedade rigidamente hierarquizada. 

Apesar de ser uma afirmação pouco comentada em vias públicas, atualmente 

é comum deparar-se com grupos em recintos privados, comentando o impedimento 

de se transitar em determinados trechos da cidade. A afirmação mais repetida e 

enfatizada é que “...da rua Batista de Oliveira pra cima, os pretos não podem andar 

nessa cidade. Nem na rua Halfeld e nem na Marechal Deodoro”. Essa expressão é 

corrente praticamente entre todos os entrevistados desta pesquisa, sendo que 

alguns entrevistados são incisivos: “... se insistisse, apanhava da polícia e isso 

aconteceu comigo e não tem muito tempo não. Era lá pelos cinquenta e poucos mais 

ou menos.” (Carneiro, 2013). Trata-se de uma  constatação que une várias vozes, 

soa de forma unânime na cidade de Juiz de Fora e que grande parte da população 

negra testemunha dessa época afirma de maneira convincente:  

“... Na rua Halfeld os pretos só pudiam transitar da rua Batista de Oliveira para 

baixo. Da Batista para cima era proibido. A gente ouvia dizer que não pudia e era 

melhor obedecer. É assim que deve ser.” (Sr. Ivan Barbosa, 2009). Em tempos mais 

recentes, o cantor, o compositor, violonista, intérprete e professor Flávio Carneiro, o 

Flavinho da Juventude, em entrevista, relata a segregação ocorrida na cidade. 

 

 

Eu era engraxate perto do Cine Teatro Central e ali perto também tinha um 

bar chamado Salvaterra; onde eu via só branco passando o dia inteiro ali e 
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só branco sentado no bar. Era esquisito. Parecia que já estava incorporado 

no costume, porque o racismo era muito mais explícito naquela época. Não 

tinha questionamento. Se o negro insistisse, a polícia perguntava: - o que 

você está fazendo aí? Isso intimidava a gente. Intimidava psicologicamente. 

É como se a abolição tivesse mudado somente a forma de oprimir a gente 

(CARNEIRO, ou Flavinho da Juventude,  2013). 

 

 

Em momentos de descontração em conversa com a Sandra, foi possível 

perceber um olhar diferenciado da mulher negra no momento de relatar as 

experiências vividas, sobretudo considerando que há um momento que mais uma 

vez a referência às áreas restritas de circulação do povo negro no centro da cidade. 

A ativista afirmava:  

 

 

Aqui onde nós estamos é esquina da Batista, não é mesmo? Então, daqui 

prá cima, a gente não pudia andar não. Era proibido pra gente negro, sabe? 

A gente circulava só da Batista prá baixo. Nossa área era mesmo a Rua 

São João. Ali sim, a gente se juntava e pudia transitar mesmo. Era assim 

mesmo e a gente vivia dessa forma. Ninguém conversava muito sobre isso 

não. É como se fosse lei mesmo (Sandra , Entrevista em 01/082014). 

 

 

Na virada do século XIX para o século XX, as políticas de controle das 

populações se refinavam a cada dia, o que legitimava a manutenção do sistema 

vigente. Além da Lei da Vadiagem, a criação do mito da democracia racial, o 

incentivo à imigração, a estereotipação do homem do campo, a invenção da 

mestiçagem, a consolidação do preconceito racial e a negação da relevância da 

cultura negra e africana, foram criados também aparatos jurídicos formais e 

informais que justificaram a segregação.  

Em Juiz de Fora/MG, a Câmara Municipal aliada às classes hegemônicas 

locais, criaram legislação específica visando regulamentar o trabalho dos 

ambulantes  na região central da cidade. Tal medida atingiu diretamente os 

descendentes dos africanos, uma vez que esse segmento social realizava atividades 

produtivas relacionadas ao comércio ambulante. Com isso, suas atividades de 

sustento, tornaram-se marginalizadas, além de aumentarem as dificuldades de 

impulsionarem algum negócio empreendedor. Batista (2006)  afirma que a exclusão 

da cidadania da população negra em Juiz de Fora foi praticada formal e 

informalmente, uma vez que a autora apresenta inúmeras legislações que 

regulamentavam as atividades aos serviços prestados para ambulantes. A autora 
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supra descreve as atividades profissionais exercidas de prestação de serviços no 

ano de 1924, por trabalhadores negros, suas infrações e penalidades referentes a 

cada ação nessa área. 

A preocupação com a ordenação segregacionista do espaço físico se fez 

presente na legislação aprovada pela Câmara Municipal em fins do século XIX e 

início do século XX. Diz a autora supra que as ações implementadas dificultaram o 

ajustamento dos afrodescendentes e seus meios de sobrevivência à inserção no 

mercado de trabalho, uma vez que tal legislação criou arbitrariamente impostos 

eventuais e singulares. Algumas  tornaram as penalidades mais enérgicas, ouataras 

reduziram o tempo de apresentação dos músicos em vias públicas,  além de 

coibirem venda e exposições de objetos confeccionados artesanalmente. Em 1986 a 

Câmara Municipal aprovou Resoluções nº371 e nº385 as quais vieram ao longo do 

tempo refinando um explícito processo de segregação no município demarcado a 

partir de uma  redistribuição geográfica, territorial,  de serviços, realocação de 

espaços físicos. 

Com isso, a população negra deparou-se com profundos obstáculos para sua 

inserção nas atividades profissionais e formas de prover seu sustento e de suas 

famílias.  

As resoluções aprovadas pelo parlamento juizforano, visavam a construção 

de um município moldado nos padrões que lembrassem a Europa em todas as suas 

apresentações. Com isso, os referenciais arquitetônicos, comportamentais e 

estéticos, marginalizaram os marcadores das culturas africanas e afrodescendentes  

existentes em todas as suas expressões. Em outras palavras, trata-se do 

branqueamento da urbes que surgia compromissada com a imposição desses 

valores. Para tal,              

 

limitavam, dificultavam e reduziam extraordinariamente as possibilidades do 

trabalhador negro se impor no mercado, fixar clientela e expandir seus 

negócios com possibilidades de êxito. A criação de impostos às atividades 

profissionais de baixíssima lucratividade veio reduzir ainda mais as 

possibilidades de expansão no trabalho... (BATISTA, 2006, p-64).  

 

Apesar da insistente repressão legal, a população negra inovava em 

possibilidades de se manter presente no mercado e buscar meios para garantir sua 

sobrevivência, sua permanência e de suas famílias. O parlamento local se mantinha 
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com o foco de manter jurídica e rigidamente os obstáculos para as atividades 

exercidas pela população negra em seus meios de sobrevivência, pois ao identificar 

as profissões, se abstiveram de eufemizar suas resoluções, identificando as 

atividades profissionais a serem atingidas. A Resolução nº371 de 20 de maio de 

1896, sancionada pelo Presidente  da Câmara Municipal de Juiz de Fora, cria 

impostos para atividades de reduzida lucratividade, quando faz saber o seguinte:   

 

Art. 1º - Fica o agente executivo autorizado a mandar arrecadar... como 

impostos eventuaes e singulares os seguintes: 

1º¨-De Phonographo (sic), em que for cobrada qualquer quantia aos 

ouvintes; 5$ por dia ou por noite 

2º - De Músico ambulante que se fizer pagar pelos ouvintes, diariamente e 

por indivíduo, 2$000; 

3º - De cada Amolador ou Engraxador de calçado annualmente (sic), 

10$000; 

 

 

Fundamentalmente referem-se a ganhos de vida de trabalhadores 

ambulantes em busca de sua inserção ao mercado e garantias de sobrevivência. Em 

conversa com o Flavinho da Juventude, pode-se ratificar a presença do negro nas 

atividades urbanas de trabalho marcadamente como artesãos e vendedores de 

produtos de toda ordem. A partir dessa constatação, percebe-se um direcionamento 

de medidas restritivas que vieram cercear o ambulante negro e minimizar suas 

chances de sobrevivência como trabalhadores autônomos na cidade.  

As atividades exercidas pelas mulheres negras compunham serviços 

essenciais à sobrevivência, sobretudo, para complementar a renda do grupo familiar. 

As atividades domésticas eram exercidas no interior dos domicílios e também em 

áreas externas, quando as mulheres negras buscavam grandes volumes de roupas 

(denominamos também trouxas) nas residências das pessoas. Muitas das vezes 

atravessavam a cidade, levavam suas trouxas para suas casas; ali lavavam, 

“quaravam”, tiravam manchas, secavam, passavam e entregavam semanalmente 

nas residências devidas, fiel e semanalmente. Além disso, confeccionavam gêneros 

alimentícios como broas, pães, tortas doces e salgadas, cocadas, biscoitos, pastéis, 

rosquinhas, entre outros. Seus produtos eram vendidos em tabuleiros. No mesmo 

período, tiveram suas atividades proibidas em uma legislação que cerceava a 
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exposição pública para venda de gêneros alimentícios que não tivessem sido 

confeccionados por amassadeiras mecânicas, conforme Batista (2006). Ao comentar 

esse fato, Cunha (2013), afirma que tal procedimento encontra-se diretamente 

relacionado à entrada dos imigrantes portugueses, beneficiados com facilitadores de 

aquisição de instrumentos de trabalho e maquinário, visando a instalação de 

padarias.  

Acresce-se a essas observações, a relevância do trabalho exercido pelas 

mulheres negras no que se refere às atividades que alavancavam a economia local. 

Trata-se de um expressivo mercado que movimentava financeiramente o comércio, 

bem como o incentivo à produção de bens de consumo perecíveis e não duráveis, 

os quais possibilitavam a sobrevivência dessas populações, para a preservação das 

atividades autônomas. A segregação impediu a expansão dessas atividades 

econômicas que certamente teriam desfecho diferente na história desse município.  

Os anos iniciais do século XX seguiram com essa estrutura política e 

ideológica que inseriram características do trabalho do negro no rol das atividades 

marginais. Tal fato é observado quando se verificam o aumento cotidiano dos 

obstáculos impostos, bem como as restrições no acesso ao trabalho formal, uma vez 

que o trabalhador negro era mão de obra preterida em disputa por uma vaga de 

trabalho. A grande maioria dos representantes desse poder público, era composta 

por uma classe social formada por grandes proprietários rurais, comerciantes, 

lavradores, industriais, imigrantes e seus descendentes. As  Resoluções da Câmara 

Municipal de Juiz de Fora refletiam os interesses desse segmento hegemônico.   

Nesse período, o advento da República trouxe as políticas de reordenação do 

espaço dos grandes e médios centros urbanos no Brasil; período esse que trouxe  

imbuído nesses propósitos, a imposição de valorações das sociedades europeias, 

modelando características arquitetônicas nas edificações, cravando padrões de uma 

estética de beleza, cultura e comportamentos com predominância no cotidiano das 

relações sociais e raciais no país.    

A ética moral da republica e a da modernidade organizada era contrária às 

manifestações de lazer e socialização de base da cultura africana. Os cortejos e 

festas negras sugeriam para a ordem republicana a desordem, eram denominadas 

como lugares de degeneração moral, continham o signo do atraso social e refletiam 

na perspectivas das novas burguesias urbanas eurocêntricas, o quanto o meio 

urbano brasileiro estava distante da civilização por eles pretendida.  



 

100 

Destarte, o ideário de modernização de construção do país e particularmente 

na cidade de Juiz de Fora, tiveram profundas marcas de existências exteriores, 

desconhecidas, de forma que não refletia a  real natureza das sociedades locais, 

composta por traços culturais  peculiares e por especificidades de sua história que é 

única. Dona Luzia Francisca de Sousa, 67 anos, afirma que fora as festas de igrejas, 

era comum ver o soar de tambores, chocalhos, percussão nos fins de semana nos 

bairros mais afastados. A mesma D. Luzia afirma que quando era mocinha a cidade 

de Juiz de Fora era muito movimentada, mas com poucas opções de lazer nas 

regiões centrais, que eram de trânsito limitado para o povo negro em geral. Daí, as 

alternativas de diversão para a população negra foram surgindo com os recursos 

disponíveis, criatividade constante e principalmente com a característica que os 

distingue dos demais povos vítimas das incursões diaspóricas: a extrema habilidade 

de constante superação adquirida como meio de sobrevivência.                             

Em todos os sentidos.  

 

5.3 Alguns agrupamentos nas urbes: irmandades, religião de matriz africana 

 

5.3.1   Incursões negras no meio urbano brasileiro 

 

A musicalidade, o teatro e a dança enquanto expressões corporais e de 

significados, somaram-se a um conjunto de ações que permitiram a permanência do 

povo negro mantidos no interior das senzalas e posteriormente em situações 

limítrofes nas zonas urbanas. Recriaram o patrimônio herdado de territórios 

longínquos, mantidos e produzidos em seus agrupamentos. Nos valorosos 

momentos de descanso e lazer, os festejos, as rezas, as benzeções, os cânticos e 

danças mantinham a sobrevivência do grupo, bem como sua alteridade.  

Soerensen (2009) cita Backtin ao afirmar que em agrupamentos festivos, 

existe uma linguagem considerada profunda e comprovadamente concreta sentida 

através do contato físico dos corpos. Continua afirmando a existência de um visível 

sentimento de coletividade, fazendo com que esse sentimento seja expresso aos 

demais membros do grupo, dissolvendo toda e qualquer constituição de identidade 

individualista. 

Silva (2012) afirma que em meados do século XX surgia em São Paulo a 

Associação Cultural Negra. Para além do contato físico entre os corpos, bem como o 
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instinto de coletividade, há uma entidade criada por antigos militantes do movimento 

negro paulistano a partir da necessidade de se aglutinar pessoas interessadas em 

discutir questões relacionadas à problemática das populações negras. A motivação 

maior foi a constatação da insignificante importância dada ao movimento negro por 

ocasião do Quarto centenário da cidade. Segundo Silva, (2012), os integrantes do 

movimento foram altivos em seus propósitos e determinados em  seus ideais de 

integração da população negra na metrópole que despontava para o 

desenvolvimento. Afirma a seguir, que  

 

 um de seus principais líderes foi o militante José Correia Leite. Ele e outros 

membros da nova associação, como Jayme de Aguiar, Raul Joviano do 

Amaral, Henrique Cunha, participaram ativamente... Fundada formalmente 

em 28 de dezembro de 1954, a Associação Cultural Negra
11

 situa-se 

inicialmente no centro da capital paulista, no terceiro andar de um edifício na 

praça Carlos Gomes, número 153 (SILVA, 2012, p-5). 

 

 

Das grandes mobilizações promovidas pelo povo negro nos grandes centros 

urbanos, uma das pioneiras organizações foi criada em São Paulo. Denominada 

Frente Negra Brasileira (1931/1937), organizou-se com o intuito de promover a 

igualdade racial e inclusão da população negra na sociedade. Foi considerada uma 

das maiores e com atuação mais importante em se tratando de mobilização negra 

que se projetou no cenário nacional após a abolição da escravatura nos centros 

urbanos.  

Consta nos registros históricos que a Frente Negra Brasileira (FBN) foi criada 

em outubro de 1931 na cidade de São Paulo, com fins de reivindicar a efetivação de 

direitos políticos e sociais para a população negra na cidade. A entidade foi uma das 

primeiras organizações sociais instituídas no século XX a exigir igualdade de direitos 

e participação dos negros na sociedade brasileira. Dentre seus inúmeros líderes 

pode-se citar Arlindo Veiga dos Santos, José Correia Leite e outros. a Frente Negra 

Brasileira desenvolvia diversas atividades de caráter social, político, cultural e 

educacional (Vide figura XX) para os seus associados e afins. Realizava palestras, 

seminários, cursos de alfabetização, oficinas de costura e promovia festivais de 

música.   

                                           

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64452012000100007&script=sci_arttext#nt11
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No auge da sua existência, a associação frentenegrina mantinha escolas para 

que as crianças, adolescentes e jovens negros pudessem estudar, além de cursos 

profissionalizantes, o que ratifica a prática de ação beneficente da organização. 

 

Figura 7 – Escola de alfabetização frentenegrina para as crianças negras 

                                                                                                                                

Fonte: www.em.com.br/app/noticia/politica/interna_politicafrente-negra-brasileira-tem-ideais  

 

A figura acima retrata parte da importância das ações realizadas pela 

organização frentenegrina, a necessidade proeminente dessa ação, bem como a 

frequência da população negra no espaço escolar nessa época.  

Mello (2013a) cita Márcio Barbosa, escritor e militante do movimento negro ao 

comentar a efemeridade do tempo de atuação da Frente Negra Brasileira e também 

o protagonismo do povo negro e sua mobilização, com importância reduzida até os 

dias atuais. A autora confirma a presença da FNB em vários estados do país, 

incluindo Minas Gerais. De acordo com a autora,  

 

 Em 17 cidades mineiras foram criadas representações da FNB: a mais 

importante foi em Guaxupé, no Sul de Minas, onde ficava o comando central 

da frente no estado. Entre os documentos do Deops, digitalizados pelo 

Arquivo Público Mineiro (APM), estão cópia do estatuto da FNB, recortes de 

jornais sobre o movimento negro no estado, uma longa exposição do 

coordenador da Frente Negra em Minas Gerais, Pio Damião, ao chefe de 

Polícia Ernesto Dornellas, sobre as acusações feitas por integralistas de que 

a Frente era “comunista”, e pedidos para manter pelo menos as atividades 

recreativas após a dissolução dos partidos. (MELLO, 2013b, p-1). 

 

Os anos iniciais do século XX, registram a existência de uma história política 

com  a imprensa originalmente negra em São Paulo, a qual tornou-se importante 

veículo multiplicador dos ideais da população negra, uma vez constatadas as 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/interna_politicafrente-negra-brasileira-tem-ideais
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obstacularizações para sua inserção na sociedade brasileira. Caracterizada 

principalmente por conter caráter político, informativo, instrutivo e ideológico, os 

jornais criados por vários segmentos sociais, mas com foco nos interesses da 

população negra, surgiram em relevante momento, uma vez que o século XX se 

despontava, sem contudo apresentar novas perspectivas de vida para as 

populações descendentes do regime.  

De acordo com a jornalista Suzana Tavares,  

 

Ao deparar-se com a necessidade da luta antirracista, a imprensa negra em 

São Paulo revelou inúmeros jornais, que iniciaram uma série de sucessores, 

como O Menelick (1915),  A Rua e O Xauter, 1916; O Alfinete, 1918; O 

Bandeirante, 1919; A Liberdade, 1919; A Sentinela, 1920; O Kosmos, 1922; 

O Getulino, 1923; O Clarim da Alvorada e Elite, 1924; Auriverde, O 

Patrocínio e O Progresso, 1928; Chibata, 1932; A Evolução e A Voz da 

Raça, 1933; O Clarim, O Estímulo, A Raça e Tribuna Negra, 1935; A 

Alvorada, 1936; Senzala, 1946; Mundo Novo, 1950; O Novo Horizonte, 

1954; Notícias de Ébano, 1957; O Mutirão, 1958; Hífen e Niger, 1960; 

Nosso Jornal, 1961; e Correio d'Ébano, 1963. (TAVARES, 2013, p-01) 

  

 

Tais iniciativas foram de fundamental importância para que esse contingente 

populacional pudesse se auto afirmar à medida que viesse criar meios para ir ao 

encontro de sua identidade e de seu grupo nas zonas urbanas que se apresentavam 

costumeiramente hostis.   

Um pioneiro jornal surgido em São Paulo nos idos de 1924 foi o Clarim como 

denominação inicial e mais tarde intitulado O Clarim da Alvorada. Antecedido pelo 

jornal O Menelick, o periódico também reivindicava a garantia dos direitos de 

cidadania para as populações negras no país. Discutia Relações Internacionais, 

organizou um Congresso para a Juventude Negra, disseminou ideias oriundas de 

Marcus Garvey com os ideais do Pan Africanismo e inspirou a criação da Frente 

Negra Brasileira. 

 

 

Após a abolição da escravatura em 1888, a imigração europeia subsidiada 

procedeu em grandes números, deixando os escravos libertos com poucas 

opções econômicas. Concentrando-se na cidade de São Paulo, os afro-

brasileiros começaram a se organizar em torno de irmandades católicas e 

outras organizações sociais, incluindo grupos de samba e clubes de 

mulheres. Pequenos jornais anunciado suas atividades. A imprensa maior, 

mais crítica, no entanto, surgiu na década de 1920... Por Jaime de Aguiar 

(jovem poeta aspirante) e José Correia Leite Co-fundada, tanto em seus 
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vinte e poucos anos, e inicialmente concebido como uma publicação 

literária, O Clarim tornou-se um veículo para a crítica social e da luta por 

melhores condições de vida para os negros no Brasil.  

 

 

              A iniciativa desse grupo de pessoas ao fundar um periódico informativo 

desse porte, revela-nos que a população negra paulistana nesse período, mostrava-

se consciente de sua condição de cidadãos excluídos do processo de cidadania. 

Com isso, o veículo informativo em circulação poderia ampliar e mobilizar mais e 

mais pessoas no sentido de adquirir adeptos e simpatizantes de uma causa que 

poderia vir transformar a realidade da população negra no país. Ao observarmos a 

figura abaixo, é possível notar um dia de trabalho conjunto nas instalações da 

oficina. 

 

Figura 8 - Oficina do  Clarim da Alvorada, São Paulo, 1932 

                                                                                                                    

Fonte:  http://www.blackpast.org/gah/o-clarim-da-alvorada-1924-1932 

 

  

Interessante observar que nas instalações do jornal O Clarim da Alvorada, a 

integração com as gerações mais novas se fazia presente, no que se refere à 

participação de crianças e jovens no cotidiano das atividades desenvolvidas para a 

veiculação do periódico.  

No Rio Grande do Sul mais precisamente no ano de 1871, um grupo de 

negros que comumente se reunia em uma barbearia, criou o jornal O Exemplo. 

Apesar de ver interrompidas suas ações por inúmeras ocasiões, o jornal foi relevante 

instrumento que fez valer a crítica social que da população negra riograndense em 

http://www.blackpast.org/gah/o-clarim-da-alvorada-1924-1932
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fins do século XIX até os anos trinta do século XX, conforme Moraes, citado por 

Fonseca in: Projeto Cultural O Povo Negro no Sul (s.d, p-42). 

O autor cita outras publicações que foram surgindo pelo interior do estado do 

Rio Grande do Sul no período de busca de estabilidade e inserção social; ou seja, 

início do século XX. Para dar voz ao clamor da população negra riograndense, 

surgiram A Cruzada em Pelotas (1905), A Navalha em Santana do Livramento 

(1931) e A Revolta estabelecida  Bagé no ano de 1925; esses com duração de curta 

temporada. Todavia, o autor cita o semanário A Alvorada, criado em 1907 e 

localizado em Pelotas. Adquirindo caráter reivindicatório, o semanário adquiriu 

características que  “o tornou forte veículo para sedimentar laços de sociabilidade 

entre a comunidade negra pelotense” (MORAES, s.d, p-42). 

No Rio de Janeiro, a criação do Teatro Experimental do Negro foi 

determinante para que a população negra viesse a se fazer presente, com 

competência e ousadia ao firmar-se nas artes, na cultura e no teatro como forma de 

apresentar suas habilidades artísticas, antes negada.  

Destarte, assim como ocorreu em todos os estados do Brasil, os 

descendentes dos povos oriundos das diásporas de outros estados da federação, ao 

se depararem com a necessidade de reinventarem meios para a conquista de sua 

cidadania, organizaram-se nas zonas urbanas de acordo com os recursos e 

possibilidades a seu alcance.  Notadamente se agregaram junto a seus pares em 

busca de suas afirmações, enquanto membros de uma sociedade que ignorava os 

serviços voltados para suas reais necessidades de existência: a saber, educação, 

saúde, moradia, transporte público, trabalho, entre outros serviços. Menos 

importante para as classes hegemônicas são as atividades culturais e a diversão, 

onde se inserem locais de sociabilidade negra, como clubes negros, locais 

indenitários.  

Podemos inferir que à população negra foram destinados os papéis de 

protagonistas desses lugares de memória, os clubes negros. É como se o tempo 

vivido nesses recintos inserisse a hierarquia, a coerção, as angústias, a gastrite, o 

aparato policial, a melancolia, em instâncias menores, distanciadas ou hibernas, 

nem que seja temporariamente. Remota uma concepção de vida que forneceu o 

necessário suporte para se encarar o enfrentamento da repressão imposta pelo 

sistema, que adquiriu inúmeras expressões nas zonas urbanas no decorrer dos 

séculos XIX e XX. As atividades profissionais, educacionais, a comunicação, ações 
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solidárias, a produção de bens materiais e valores imateriais, bem como as 

atividades culturais e de lazer, foram submetidas a uma série de imposições que 

restringiam as possibilidades de manifestação, de expressão cultural, de aquisição 

de direitos e cidadania. Restrições essas que atingiram as mais diversas dimensões 

do convívio cotidiano e perpassaram áreas como zonas de circulação urbana para o 

trabalho ou o lazer.  O lazer: fenômeno existente que se realiza e é compreendido 

em todas as sociedades humanas que se tem conhecimento. 

 

 

5.4 –  A FESTA NEGRA.  

 

5.4.1 - Compreendendo o fenômeno da festa 

 

 A festa reabastece as pessoas de                                                                                                                                                                                              

“energia” e disposição para                                                                                        

 continuar a vida.                                                                                                                                                                

Alves 

 

A festa é necessária. 

Na tentativa de compreender os significados das manifestações culturais 

relacionadas às atividades de socialização, lazer e diversão, a festa é tida como um 

dos veículos que frequentemente mais exprimem essa característica do ser humano. 

Alves (2008) apresenta definições clássicas referentes ao termo e afirma que a 

Festa está presente em toda a história do ser humano e são únicas. Cita o carnaval 

como uma das festas mais antigas e de difícil definição, uma vez que dentro de uma 

festa podem existir várias em um ambiente e em um indivíduo. 

A autora afirma que tal fenômeno pode se apresentar de diferentes 

modalidades, desde uma celebração, um ritual, uma brincadeira, apresentação de 

um espetáculo ou mesmo em rituais religiosos, produzindo e reproduzindo sentidos, 

pois trata-se da compreensão do ser. Ao citar Emile Durkheim (1996), Alves op. cit, 

atribui a esse autor, a ideia da festa como fenômeno massivo e de exaltação 

coletiva, onde os indivíduos partilham as mesmas ideias e sentimentos. A autora 

credita Simmel (2013), a elaboração do conceito constituinte de representações 

coletivas vividas na forma de socialização. De Caillois (1988) a autora afirma que a 

vida cotidiana opõe-se à efervescência da festa, pois essa provoca um 
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encantamento coletivo e entusiasmo extremos, garantindo assim, horas presentes e 

futuras de satisfação e agrado.   

Na concepção contemporânea, Alves op.cit, afirma haver uma extensão do 

termo, que adquire significados mais amplos. Nas mais diversas manifestações 

culturais, a festa compreende a perpetuidade, suspensão do tempo, periodicidade, 

abre possibilidades de experiência individual e coletiva. Ao citar Perez, (2002) a 

autora insere instâncias de subversão para o termo e descreve  

 

A festa é um momento fugaz que sai da rotina, da vida cotidiana, mas que 

nos remete ao que nós somos: à matéria, ao imaginário, ao lúdico e à 

experimentação. É antes de mais nada um ato coletivo extra-ordinário, 

extra-temporal e extra-lógico.  Por essas três características podemos dizer 

que ela é transgressora e instauradora de uma nova forma de socialização, 

dado pelo “estar juntos”, pelo fato mesmo da relação, o importante é o 

sucesso do momento ou da lembrança dele.                                                                            

A des-ordem que a festa inaugura é produzida pela transgressão das 

normas vigentes, o que não significa ausência de ordem. Pelo contrário, a 

festa tem toda uma etiqueta própria que deve ser seguida. Instaura um 

mundo novo, o do sagrado, que é marcado por uma temporalidade 

especial.  Traz perturbações para a ordem estabelecida. (ALVES, 2008, p-

11). 

  

 

Ao criarem e recriarem seus espaços de convivência, as populações negras 

criaram e recriaram também valores culturais com significados bastante específicos.  

Segundo Nogueira (2008), a herança africana é expressa em variadas formas de 

organizações, sendo que as festas são consideradas  “momentos em que a 

comunidade negra afirmava-se enquanto portadora de história e cultura próprias...” 

(NOGUEIRA, 2008, p-110). Ainda a respeito do significado da festa para as 

populações negras em território brasileiro, o autor afirma que no ambiente festivo, as 

emoções são externadas em forma de sensações positivadas e necessárias para a 

reestruturação das emoções. Esclarece ainda,  que nas reuniões socializadoras, o 

entretenimento passa a adquirir um sentido que 

 

significa sobretudo, uma fuga da vida diária por meio de rituais de inversão 

simbólica da ordem social, e espécie de protocarnaval negro... João José 

Reis Carnaval: território negro conquistado através de festas, lutas e 

resistências aos elementos hegemônicos brancos. ( Págs 112-113). 
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Os lugares de confraternização, o requinte, os festejos sociais, o descanso 

seguido do entretenimento, foram conquistas adquiridas pela população negra, a 

partir da segregação existente nos espaços de lazer frequentados pela população 

branca. Os clubes sociais são um clássico exemplo de expressa discriminação 

existente no Brasil. Impedidos de frequentarem os clubes sociais existentes nas 

cidades, os clubes sociais negros se tornaram alternativa viável, necessária e mais 

identitária. Isso fomentou a criação de espaços próprios, visando a garantia de seu 

divertimento, fator tão necessário para alimentar a alma, quanto o organismo físico. 

Sob um olhar voltado para os clubes sociais frequentados pela maioria negra, 

a Sandra do Ipiranga, em entrevista relata  

 

Ah! Eu dancei muito no Clube Quem Pode Pode. Era muito bom mesmo. A 

gente se divertia, se renovava. A gente iniciava uma conversa e tudo se 

passava de forma muito diferente do que é hoje, sabe. Ali a gente pudia 

entrar e ficar bem livre, sem temer nenhum falatório, como ocorria nos 

outros lugares que a gente queria ir e era impedido. 

 

 

Desta forma, assim como ocorreu nos grandes centros que se urbanizavam à 

época, em Juiz de Fora as áreas de lazer se faziam presentes e em espaços 

limítrofes muito bem definidos. Áreas de lazer se tornaram lugares de convívio da 

população branca rica, população branca pobre, e alguns membros de um segmento 

social e reconhecidamente diferenciado.  As barreiras impostas de forma quase 

imperceptíveis, passaram a se transformar em barreiras explícitas ao  impedirem o 

acesso das populações negras aos clubes sociais em funcionamento na cidade. É 

de conhecimento dos frequentadores da época, que os clubes sociais existentes 

explicitamente estavam comprometidos com o lazer e bem estar da população 

branca, sendo que o acesso dos povos de ascendência africana era negado antes 

mesmo da chegada à  portaria.  

Diante das dificuldades verificadas no enfrentamento desses entraves, a 

população negra viu-se compelida a edificar seus espaços de reuniões semanais ou 

com frequência diferenciada, mas que fosse criado um local onde pudessem estar 

com, viver à maneira de, envolver-se com ares dos, permitir expressar as emoções 
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com, afirmar-se9. Ali eram criados os ambientes ideais que permitiram refazer os 

lumes reclamados e existentes a partir do ocaso do sol.  

Os Clubes Sociais frequentados pela maioria negra existentes em Juiz de 

Fora no decorrer do século XX, tornaram-se espaços de importância fundamental 

para a sobrevivência psíquica, emocional, física, moral e ideológica da população 

negra. Em  entrevista, Sr. Miguel fala que                             

 

não havia nada melhor nessa vida. Era a riqueza de nosso fim de semana, 

pois dava força pra enfrentar o batente que vinha pela frente no decorrer da 

semana de labuta. A semana de trabalho era dura e muito dura, porque 

labutar pra ganhar o pão não era tarefa fácil de jeito nenhum. Porque prá 

gente era tão mais difícil que você nem pode imaginar. Nos encontros de fim 

de semana seja no clube. seja nos lugares de ajuntamento da gente, a 

gente conversava, ria, tomava uma quentinha ou uma geladinha, comia um 

qualquer e ria muito... Dançava e dava uma piscadela de olho de vez em 

quando, afinal, ninguém é de ferro, né mesmo“? Era muito bom, porque ali a 

gente se sentia muito bem. Dava força prá tudo. Além do mais a gente 

encontrava com os amigos e isso ajuntava até as famílias. (Miguel em 

entrevista à autora. dia 22/09/2014) 

 

 

Observa-se que apesar do ambiente extremamente desfavorável imposto por 

ocasião da formação das cidades, as destrezas que visavam superar as 

adversidades foram adquirindo notáveis contornos, principalmente porque havia os 

ajuntamentos de fim de semana que fortaleciam a psiqué,  permitindo perspectivas 

de uma semana diferenciada do recente passado que teimavam mantê-lo presente. 

Soroesen (1997) define o termo Carnavalização de acordo com o russo 

Mikhail Bahktin, o qual afirma ser um conjunto de manifestações da cultura popular 

em um princípio organizado e coerente, de compreensão de mundo, criando um 

espetáculo ritualístico em uma linguagem diversificada... expressa por um grupo de 

pessoas em um agradável sentimento por fazer parte de uma coletividade concreta 

que reconhece as individualidades negadas no cotidiano de sua realidade social.  

Por extensão, ao se aplicar o conceito aos clubes sociais, é possível perceber certa 

afinidade no ato de compreender a dinâmica de funcionamento desses lugares de 

convivência, que segundo a autora,   

 

                                                             
9
 Foi inserido o itálico em alguns termos, a fim de que pudesse ser destacada a importância do q/ 
denominamos territórios negros, os quais aproximam pessoas em prol de suas identidades e suas 
sobrevivências. 
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... derruba as barreiras hierárquicas, sociais, ideológicas, de idade e de 

sexo. Representa a liberdade, o extravasamento; é um ― mundo às 

avessas‖ no qual se abolem todas as abscissas entre os homens para 

substituí-las por uma atitude carnavalesca especial: um contato livre e 

familiar entre os homens. (SOROESEEN, ). 

 

 As festas tem caráter público e semi público, como os cultos religiosos nos 

terreiros onde se praticam as religiões oriundas de tempos antigos. Esses rituais não 

se realizam sem a existência de um ambiente criado em torno da musicalidade, dos 

instrumentos de comunicação com o sagrado e o grupo presente. Só se realizam 

com alegria e comunhão intergrupal, sendo transmitidos através do oralimento.  

Existem as festas familiares da família extensa. Festas como as da colheita, 

quando alguém convida os vizinhos para ajudarem na colheita e depois se realiza 

uma celebração para comemorarem o sucesso da atividade. As festas da construção 

das casas, onde se organizam o mutirão, acontecem após a coberta da casa, 

quando em uma grande festa, todos participam para finalização dos trabalhos. Isto é 

bastante encontrado em quilombos. Existia no mundo urbano passado, quando 

colocavam uma árvore na cumieira da casa para indicar o fim da cobertura e o início 

da festa. Hoje mesmo nas zonas urbanas e em regiões mais afastadas do centro da 

cidade, é possível verificar a reunião de pessoas com o propósito de “bater a lage”. 

Ocasião que um grupo de pessoas amigas se juntam para finalizar o trabalho de 

construção de uma residência.  

Em Juiz de Fora a atividade de “bater a lage” ainda é muito comum e ali se 

confraternizam no almoço cerimoniosamente preparado pelas mulheres presentes. 

Trata-se de uma festa da obra de construção. A festa com participação ampla é um 

signo da cultura africana e está inserido no conceito de comunidade, família e 

sociabilidade. Sociabilidade que implica no bem viver; no bem viver grupal e não 

individual. Trata-se da concepção do conceito no sentido que integra a vida das 

pessoas em condições específicas, influenciando sua condição e aspiração. A 

sociabilidade possibilita a capacidade de atender aspirações condizentes com 

determinado grupo e em dadas circunstâncias, ressaltando a tônica predominante: o 

sentido do ser que se faz presente, agregando valores à vida, reconstituindo olhares 

e fazeres de determinado contexto histórico. Os clubes sociais negros cumpriram e 

ainda cumprem a função de atender as aspirações das populações negras, uma vez 
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que a situação de exclusão social e racial fomentam a criação dos vínculos de 

sociabilidade.  

Nos componentes das festas religiosas percebe-se a relevância do bailar, da 

dança, dos instrumentos, do canto, da música enquanto elementos 

fundamentalmente necessários à realização dos cultos. No Brasil, os terreiros e 

irmandades religiosas coexistiram durante um longo período de tempo. Os terreiros 

são comunidades religiosas com tradições africanas em sua maioria, os quais além 

de realizarem atividades ritualísticas praticando o curandeirismo, os praticantes se 

solidarizavam nas práticas de fugas, confeccionavam talismãs, comercializavam 

produtos religiosos. Os rituais eram e são ainda marcadamente caracterizados pelas 

atividades festivas, que notadamente são traços de uma africanidade expressa 

cotidianamente em suas devoções. Todo e qualquer ritual religioso de matriz 

africana agrega o canto, a dança, a música por excelência em suas atividades. Da 

mesma foram, os rituais expressos através das irmandades religiosas católicas  

também expressam os traços de uma reunião sagrada e ao mesmo tempo 

comemorativa.  Alves (2008) afirma que em Minas Gerais  

 

só na região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado, é possível 

identificar aproximadamente 50 grupos de congado. O ciclo anual destas 

festas envolve a realização de novenas, levantamento de mastros e 

bandeiras em homenagens aos santos, coroações de reis e rainhas, 

procissões, cortejos solenes, missas, cumprimento de promessas, cantos, 

danças, banquetes coletivos. Os festejos apresentam uma estrutura 

organizacional complexa, onde é possível identificar aspectos simbólicos e 

significantes representando o legado de nações africanas e seus reinos 

sagrados em nosso país.    Assim como os mistérios gozosos anunciam o 

nascimento de Jesus, vários congadeiros se dedicam à folia de reis. Na 

quaresma, ou seja, nos mistérios dolorosos, respeitam o sofrimento de 

Cristo e por isso, não tocam o tambor. A  partir do sábado de aleluia até o 

dia dedicado a Nossa Senhora da Conceição, em dezembro, os 

congadeiros vivem os mistérios gloriosos, e ao longo do ano realizam suas 

festas. O dia dedicado a Nossa Senhora do Rosário é 7 de 

outubro.  Vivendo a fé, a tradição, o mito por meio de cantos, danças e tudo 

o mais que envolve a manifestação, homens e mulheres seguem o curso da 

vida, louvando não só as divindades católicas, mas também as nanãs das 

águas africanas, Zâmbi, o deus banto, os seus antepassados e toda 

a gnosisafricana. Desse modo, atribuem sentidos e significados às suas 

próprias vidas. (ALVES, 2008, p-20). 

 

  

Desta forma, torna-se salutar colocar em relevo a importância e o sentido da 

festa, enquanto possibilidade de vida que agrega, reforça laços de solidariedade, dá 
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nuances à coesão do grupo e segundo Albuquerque (2006), “a organização das 

festas dos santos protetores ocupavam os irmãos durante o ano todo. A festa era o 

momento de reunir todos os irmãos, reforçar os laços de solidariedade e de reunir 

fundos para a assistência dos irmãos necessitados”. (ALBUQUERQUE, 2006, p-

108). 

Cunha Junior (2012), afirma que a Festa dos negros, é uma forma africana de 

inscrição nos espaços urbanos brasileiros, sendo que estas e os festivais públicos 

são atividades inerentes às sociedades africanas. Aqui as festas religiosas e as 

festas para pessoas, se misturaram. Existe o catolicismo de preto, as festas 

religiosas e outras festas. Tratam-se como expressões da afirmação de sociabilidade 

africana. Verifica-se o conceito de sociabilidade afro tendo com base os cortejos 

africanos, as festas de poder real e as festas de funerais (essas últimas muito 

frequentes em tempos atuais). 

Segundo os entrevistados desta pesquisa, os Clubes Sociais Negros 

representavam momentos de festa. É importante ressaltar que os participantes 

dessa pesquisa, criaram um ambiente que suscitou lembranças extremamente 

prazerosas. A satisfação em restabelecer esse vínculo com o passado, trouxe a 

alegria de terem testemunhado um período que se faz distante. As lembranças 

revigoraram um tempo ido que se fez presente de forma que traduziu a alegria e o 

sonho de ter estado ali, partilhando e compartilhando emoções, revitalizando o 

prazer da vida. Por essa razão foi possível compreender porque no conteúdo de 

suas falas verificou-se o brilho que suas emoções puderam refletir, repetidamente.  

A partir dessa constatação, pode-se inferir que os clubes sociais negros se 

tornaram espaços de comunicação, vivência e convivência, podendo ser 

considerados lugares de se estar, estar bem, estar com o outro, seus pares e afins. 

Enquanto se dança, as pessoas conversam, expressam emoções, se tocam, há um 

fragmento de tempo que se rompe com os dissabores impostos pela sociedade e se 

estabelece vitalidade para impulsionar o dia a dia.    

Considera-se a importância das relações sociais pautadas no propósito da 

festa e a importância dessas reuniões de pessoas que agregam valores emocionais 

e psíquicos necessários para o fortalecimento, coesão do indivíduo e seu grupo. 

Restabelece a continuidade de sua história e seu tempo vivido, a interação grupal 

em sua totalidade e uma possível unidade dos contrários.  
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O objeto de estudo está identificado da seguinte maneira: “A existência de 

movimentos de afirmação social e racial das populações negras no início do século 

XX, que se dá pela instituição dos Clubes Sociais Negros”. Refiro-me aos clubes 

como lugares denominados lugares de memória e permanência. 

Observa-se que a população negra escravizada no Brasil se cercou de todos 

os meios necessários que viessem obstruir as intenções de seus algozes. Muniu-se 

de todas as possibilidades e o lazer foi uma definitiva e inegável conquista adquirida 

a partir de manobras engenhosas e persistentes. 

Reis (1996), apresenta relato de 1809 do baiano capitão de milícias, o qual 

comenta o comportamento dos escravizados nas comemorações das festas de fim 

de ano; 

 

vários escravos de todas as nações, e unindo-se em  três corporações com  

muitos,  desta vila, segundo a sua nação, formaram ranchos de atabaques, 

e fizeram os seus costumados brinquedos, ou danças, a saber, os geges, 

no sítio do Sergimirim, os Angolas, por detrás da Capela do Rosário, e os 

nagôs e uçás na rua de detrás junto ao alambique que tem de renda Thomé 

Correa de Mattos, sendo este rancho o mais luzido, vestidos em meio corpo, 

com um grande atabaque, e alguns adereçados com algumas peças de 

ouro, e continuaram com as suas danças não só de dia mas ainda grande 

parte de noite, banquetearam-se em uma casa vizinha [...] que se achava 

vazia na mesma rua de detrás aí houve muito que beber, a custa dos 

mesmos pretos [...] e foram expectadores muito povo de toda a qualidade, e 

sexo, e sem que afinal houvesse tumulto, ou desordem se retiraram cada 

um ao seu domicílio, a tempo que os dois preditos ranchos, ou adjuntos de 

geges, e Angolas se tinham retirado com a noite, e se não sabe que estes 

se banqueteassem, ou fizessem coisa notável. (REIS, 1996, p-1,  apud      

Arquivo  Público do Estado da Bahia (APEBa), Capitães-mores. Santo 

Amaro, 1807-1822, maço 417-1). 

 

 

Desta forma, pode-se constatar a versatilidade do ser escravizado no Brasil 

em buscar meios de interação e lazer, independentemente de quaisquer obstáculos 

criados no sentido de dificultar sua presença no meio urbano que crescia. Com essa 

população que foi escravizada, é possível perceber que os momentos de 

socialização, lazer e diversão se tornaram elementos constitutivos que caracterizam 

suas sobrevivências a partir de um longo processo de resistência e 

desobstacularização. Tudo isso, a despeito da incursão de um patronato ao afirmar 

suas concessões, com fins de evitarem sublevações ou revoltas, conforme Reis, op. 

cit.  
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Os povos escravizados e seus descendentes estabelecidos no Brasil 

habilmente expressaram seus costumes milenares a partir das práticas de 

enfrentamento de um sistema altamente rígido, hierarquizado e destrutivo. As 

restrições impostas em todas as dimensões da realidade social, fizeram com que o 

povo negro criasse meios de superar tais restrições e criasse condições favoráveis à 

sua existência e de seu grupo. Farias (2005) cita Duvignaud, quando o referido autor 

afirma que no decorrer das diversas oportunidades festeiras relacionadas a diversas 

civilizações, existe “algo de (subversivamente) ancestral e que a festa (...) quebra o 

encadeamento de acontecimentos que a ideologia europeia nos apresenta como 

lógico e insuperável”. (FARIAS, 2005, p-657).  

Acredito que os clubes sociais negros verdadeiramente expressam uma 

espetacular forma de reação, que permitiu a manutenção de alguns princípios 

importantes contidos na cosmovisão africana e suas manifestações: a comunicação, 

a alegria, ludicidade, a agregação coletiva/cooperativismo. Sinais de uma 

comunidade saudável.    

A ideia de se criarem espaços de lazer nasceu da necessidade dessas 

pessoas terem um lugar para se encontrarem e principalmente uma sociedade onde 

pudessem se divertir. Ao apreciarmos as observações colhidas em campo, foi 

possível observar que primeiro foi a partir do impedimento de trânsito e acesso a 

lugares permitidos para o lazer nas sociedades urbanas, é que o povo negro veio 

criar seus lugares específicos de diversão aqui identificados como os clubes sociais. 

Tais iniciativas aconteceram praticamente em um vasto território do país e 

adquiriram características muito semelhantes, apesar das especificidades históricas 

de cada região. Esse procedimento se caracteriza como um movimento social  

característico da população negra em busca de sua afirmação. 
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6 - LAÇOS DE MEMÓRIA 

CLUBES NEGROS DO SUL/SUDESTE BRASILEIRO 

 

6.1 Conhecendo a história do tema objeto deste trabalho 

 

O presente  capítulo possui a intenção de introduzir uma reflexão a respeito 

de um espaço de lazer que foi criado pela população negra no Brasil, a partir de uma 

especificidade; resposta à discriminação racial a partir de um espaço próprio: os 

Clubes Sociais. Os objetivos foram centrados preliminarmente em realizar um 

levantamento  da trajetória desses lugares, resgatar o patrimônio imemorial das 

atividades ali exercidas, bem como inserir mais uma abordagem na historiografia 

local, no âmbito da valorização do povo negro no Brasil.  

A relevância destes estudos refere-se ao registro da história e memória da 

participação dos afrodescendentes no Brasil na virada do século XIX para a século 

XX. A partir daí, é possível verificar porque os mesmos possibilitam Identificar os 

Clubes Sociais Negros enquanto locais que se estabilizaram a autoestima, 

autoimagem e identidades negras, construção de sociabilidades e culturas, além de 

serem espaços de construção de legitimação do poder: poder simbólico, poder 

invisível (cumplicidade) dentre os membros. Outro fator que expõe a relevância 

destes estudos pauta-se no reconhecimento de mais uma modalidade de 

enfrentamento do sistema opressor que vem se consolidando desde o século XIX.

 Entendo que a destreza apresentada pela população negra em território 

brasileiro com fins de conseguir manter sua existência, é oriunda de uma tradição 

milenar que caracteriza as sociedades humanas: a arte de viver em coletividade, 

agrupamentos e/ou grupos afins, propiciando o alicerce para superações das 

barreiras vigentes. 

Para Mary Karash (2000), ainda no século XIX a população escravizada e 

seus descendentes se reuniam em comemorações populares com recortes bem 

acentuados no que se referem às tradições africanas. O trabalho de Karash revela o 

cotidiano da população afrodescendente nas zonas urbanas do Rio de Janeiro, 

algumas especificidades das famílias, as crianças e seu universo de vida, hábitos 

que se conservam e costumes em fases distintas de inovações, acomodações e 

ajustes à nova ordem que se impunha. Karash (2000) disponibiliza dados relevantes 

às quais descrevem também as linguagens, a comunicação utilizada e suas 
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derivações; a dificuldade de acesso à escola, o comportamento social, a hierarquia 

que ditava normas e condutas aos segmentos sociais, trajes e vestimentas, a arte 

negra, o uso de utensílios de cerâmica, a carpintaria e as esculturas daí decorrentes, 

o uso de uma diversidade de chapéus para os homens e as mulheres com seus 

surpreendentes enlaces nos turbantes. A autora destaca também os acessórios 

utilizados pela população negra no dia a dia com o requinte no uso das joias e sua 

conservação, além do uso dos colares de fios de contas, denotando a expressão de 

sua fé.  Ainda se referindo ao período de inserção e ocupação da população negra 

nas zonas urbanas em fins do século XIX, a autora comenta que “em praticamente 

todos os lugares, os escravos se divertiam com os instrumentos de sua terra natal... 

e se dançavam com frequência sem qualquer tambor por perto...” (KARASH, 2000, 

p-315). Mais adiante acrescenta que “qualquer objeto que estivesse por perto 

poderia ser utilizado como instrumento de percussão: peças de cerâmica e ferro, 

conchas, pedras, latas e pedaços de madeira... batiam palmas em padrões rítmicos 

por tempo prolongado... artistas negros e brancos durante longo tempo...” (KARASH, 

op.cit, p-316).  

Ao afirmar que herdamos de nossas africanas tradições milenares, um 

patrimônio aqui apresentando como a habilidade de inventar meios de sobreviver, 

refiro-me à habilidade de nos sobrepormos mediante os obstáculos existentes e 

permanecer com nosso sentimento particular de ideias e expressões acerca de 

pertencimento no mundo.  

Na virada do século, foi criado um ambiente propício para que a população 

negra urbana, pudesse transformar sua posição de circulação restrita ou negada 

para uma situação de criação de seu espaço próprio. O convívio social impunha a 

ratificação da existência de sua condição limitada no trato das relações 

estabelecidas em todos os aspectos da vida cotidiana. As iniciativas de participarem 

dos eventos sociais relacionados ao lazer, diversão, atividades artísticas e culturais, 

enfrentaram barreiras praticamente intransponíveis no que tange ao acesso aos 

clubes sociais, o que levou a população negra a criar seus espaços para se 

relacionarem. Reinventaram um lugar de convivência, o lugar conquistado; o 

ambiente que os identifica, seu território que se converte em um grande patrimônio: 

os Clubes Sociais Negros.  

Compreender os Clubes Sociais Negros em seu sentido de um bem herdado 

enquanto patrimônio, induz a uma reflexão a respeito do termo, a fim de que possa 
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ser entendido de maneira adequada seus significados e interpretação aqui 

propostos. Segundo a definição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN, 2012), Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos 

preservar na sua concretude. São denominados bens tangíveis os monumentos 

materiais como as obras de arte, objetos, edifícios, documentos, monumentos, 

artesanato, dentre outros objetos contidos no rol de uma diversidade criadora 

expressa na cultura brasileira. Tudo o que produzimos com as mãos ou que estejam 

concretamente disponibilizados na natureza e com significado preciso. Já os bens de 

natureza imaterial também considerados bens intangíveis, abrangem os bens 

relacionados aos saberes artesanais, às festas, músicas e danças, fazeres e falares, 

maneiras de pescar, plantar, cultivar e colher os elementos necessários para a 

identidade e sobrevivência imaterial, histórica e/ou cultural do grupo. Acresce-se a 

esse acervo as religiões de matriz africana com suas danças e músicas, o modo de 

vestir e falar, os rituais bem como as festas religiosas e populares, dentre outras 

manifestações. 

Percebo os Clubes Sociais Negros como o desdobramento de uma herança 

ancestral, devido ao compromisso verificado no grupo afim, ao se perceber grande 

afinidade com os valores das civilizações africanas expressas no dia a dia dos 

clubes e nas relações entre si. Ressalto também fortes influências de valores como a 

Oralidade, Religiosidade, Memória e Cooperativismo. 

Esses valores estão presentes, mas refeitos ou ressignificados, ao 

constatarmos atividades ritualísticas ou não, expressos na forma de circularidade. A 

roda de samba, roda de capoeira, a importância da roda nos rituais religiosos. O 

começo e o fim no mesmo espaço e movimento. Aí está a dança no salão, nos 

bailes, no lazer, nos clubes sociais negros. 

Territorialidade aqui é verificada na elaboração do espaço próprio que pôde 

ser considerado seu lugar de convívio. Espaço construído a partir das necessidades 

verificadas e sentidas. 

Corporeidade que expressa a vida material, o contato físico, a existência 

individual e coletiva. O corpo que é ornamentado visando externar a beleza física e a 

valorização estética que compõem os atributos necessários para aumentar a auto-

estima. Essa ação foi fundamental para que se pudesse complementar a ação do se 

permanecer no clube negro. 
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A Musicalidade é um valor inerente à natureza humana. Contudo, a 

sonoridade, a ritimação, a comunicação lúdica, bem como a habilidade de se 

reelaborarem a partir das vicissitudes, são constatados na história das populações 

negras escravizadas ou não. O espírito festivo agrega valores necessários para a 

manutenção do espírito de sobrevivência individual e coletiva.  Então... a festa veio 

com a gente. 

Dentro dessa perspectiva, podemos conceber os Clubes Sociais Negros 

enquanto lugares que representam mobilização, sentimento, superação, construção 

de haveres. Ao estendermos a compreensão do termo, teremos o conceito de 

patrimônio imaterial para os Clubes Sociais Negros, devido a fatores que exprimem 

a natureza dos clubes enquanto lugares identitários em que a população negra se 

auto identifica enquanto membros de uma coletividade. Essa população também 

edificaram a história no Brasil, concretamente.     

Ao analisarmos os Clubes Sociais Negros enquanto componentes do 

patrimônio imaterial brasileiro, é possível atribuirmos a uma origem semântica, pois 

temos que o conceito de patrimônio aqui compreendido se relaciona a uma 

produção e sentido únicos que foram e vêm sendo construídos a partir das 

particularidades das populações negras ao longo do tempo na história do país. 

História essa, que adquiriu significado próprio de um grupo levado a reelaborar suas 

relações de pertença incessantemente em território adverso, ao longo de todas as 

suas gerações.  

 

6.2   Surgimento dos CSN  

 

As informações contidas nesse capítulo foram estudos sistematizados que se 

originaram da iniciativa realizada pelo professor Oliveira Silveira. Além de seu 

dinamismo no movimento negro do Rio Grande do Sul, foi idealizador do Dia 

Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O literato expõe em 

seus estudos e levantamentos sobre os clubes sociais negros, sua importância para 

a população negra e a sociedade brasileira. A partir daí, o despertar da relevância 

por essa temática se fez aumentar a cada dia, fazendo com que atualmente 

possamos ter mais um inovador objeto de estudos para compor o acervo para 

pesquisa sobre nossas memórias.  
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O levantamento acadêmico mais minucioso que tive acesso e conhecimento 

até então, é da pesquisadora Giane Vargas Escobar, uma investigação realizada 

junto ao Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural 

(PPGPPC) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), defendida em 2010. 

Seu  estudo é uma das principais fontes de investigação  e das reflexões desta 

pesquisa, que fundamentam a história dos clubes negros nesse país. A segunda 

fonte primária de pesquisa se relaciona aos manuscritos do Professor Oliveira 

Silveira, compondo parte de um acervo gentilmente cedido pela Professora Zelma 

Madeira, em 2011. 

Segundo Escobar (2010), a história de surgimento dos Clubes Sociais Negros 

é anterior à assinatura da Lei Áurea. Os estudos recentes revelam a existência 

destas organizações já no início da segunda metade do século XIX, quando a 

população negra ex-escravizada em processo migratório para os centros urbanos 

buscava sua inserção nas sociedades locais. Todavia, a realidade imposta à 

população negra mostrou-se adversa frente às expectativas adquiridas. Escobar 

(2010) descreve um Clube Social Negro criando por escravizados em  São Paulo, no 

ano de 1881  

  

 

... no  município de Bragança Paulista no bairro Matadouro, ganhou 

manchete nacional e ficou marcado pelo ato de coragem de um grupo de 

escravos e personalidades de destaque que fundaram a ‘Associação Club 

dos Escravos’, sendo eleitos os escravos João Manoel como Presidente, 

José Francisco e André da Silva, como Secretários.  Ato completamente 

impensável para os padrões daqueles tempos, chamou a atenção dos 

principais jornais do país, em especial de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 

as principais atividades mantidas pelo Clube dos Escravos, destacam-se a 

criação de uma escola primária para escravos, trabalhos para a extinção da 

escravatura em todo o Brasil e a facilitação de fugas das fazendas... 

(ESCOBAR, op cit, p-58/59). 

 

 

A autora afirma que acendiam um lampião, criando um ambiente favorável 

para que fossem realizadas aulas no período noturno e aproximadamente quarenta 

escravizados  frequentavam a escola de forma regular. Trata-se de mais uma 

revelação importante para que possamos inscrever em nossa historiografia as 

realizações das populações escravizadas em suas mais diversas possibilidades de 

lutar contra o sistema opressor. Concomitantemente se organizava visando sua 
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inserção na sociedade urbano industrial que emergia, considerando as 

especificidades históricas existentes.  

O século XX despontou no Brasil com forte apelo aos estilos de vida 

econômico, social, político e cultural vigentes no continente europeu.  Os valores 

europeizados importados ditavam as normas na sociedade brasileira em todos os 

aspectos da vida social, ditando padrões de comportamento, hábitos e costumes 

que se afastavam da realidade do grande mosaico que caracteriza a cultura do povo 

brasileiro. O período denominado Belle Époque ocorrido na França que se estendeu 

por todo o continente europeu, influenciou as elites brasileiras que idealizaram o 

país a partir destes paradigmas: embelezamento das cidades acrescido da ideia de 

realização dos ideais higienistas. Logo, a nação brasileira deveria ser pensada de 

forma a garantir estes referenciais. Diante dessa perspectiva, a população negra não 

se enquadrava nos padrões a serem estabelecidos na criação de uma nação “limpa”, 

“civilizada” e branca.   

Na experiência brasileira do início do século XX, a segregação espacial  não 

foi institucionalizada de forma oficial, mas as práticas garantiram sua eficácia da 

separação territorial, criando mecanismos que impediam o acesso dos negros a 

determinados recintos públicos; conforme Batista (2006). A exemplo dos costumes 

europeus, os membros das classes sociais privilegiadas frequentavam clubes sociais 

e recintos de lazer para socialização e  divertimento do grupo e suas famílias. À 

população negra era negado o acesso a esses recintos de forma acintosa e 

sistemática, sendo que caso houvesse infiltração ou permissão para a entrada, era 

constatado o isolamento do indivíduo, conforme entrevista concedida pelo senhor 

Ivan Barbosa (2010) “Minha filha, se o nego entrasse, podia chamar vinte moças 

para a dança que elas não iam mesmo. De jeito nenhum. Ele ficava sem dança a 

noite inteirinha, o coitado.” A partir daí, a população negra contando meramente com  

seus próprios recursos, criou possibilidades de enfrentamento do sistema que 

acabaram por caracterizar a manutenção de sua integridade emotiva, física, mental, 

espiritual e cultural. No que tange às necessidades de realizar rituais tradicionais, 

lazer e diversão, organizaram-se em grêmios, blocos carnavalescos, ranchos, 

maracatus, congadas, irmandades, criaram espaços de lazer, confraternização,  e 

divertimento.  

Surgem os Clubes Sociais Negros primeiramente com o propósito de 

possibilitar momentos de lazer e socialização em lugares de requinte. Havia uma 
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“classe social  negra”10 surgindo nas zonas urbanas, sendo que essa classe social 

visualizava expectativas e inserção na sociedade agroindustrial que se expandia 

com a cultura do café. Escobar (2010) associa o crescimento de uma classe social 

média urbana à inserção de trabalhadores negros nos serviços remunerados das 

ferrovias. Afirma a autora que a expansão das ferrovias em fins do século XIX até 

meados do século XX possibilitou a permanência do contingente negro no meio 

urbano. 

Consta na historiografia que aborda o crescimento da zona da mata mineira, 

que a expansão das ferrovias foi veículo propulsor da ascensão socioeconômica 

dessa localidade e região no período observado.   Silveira (2005) estudou a 

influência da construção da ferrovia Estrada de Ferro Leopoldina no processo de 

desenvolvimento do município de Além Paraíba, fornecendo subsídios para uma 

compreensão do crescimento da localidade e adjacências. Segundo o autor, a 

Estrada de Ferro Leopoldina foi antecedida pela estrada de Ferro Dom Pedro II, 

corroborando com as afirmações de que a presença da população negra na região 

se faz expressiva, até mesmo devido ao grande número de fazendas de café ali 

existentes mesmo antes  do século XIX. Destarte, observa-se que um movimento 

motivado pela construção das ferrovias, favoreceu a dinâmica de expansão das 

regiões interioranas na zona da mata mineira; possibilitando também a absorção da 

mão de obra negra como trabalhadora temporária nessas atividades. Daí que um 

segmento social negro diferenciado se estabelecia pela zona da mata mineira em 

busca de condições de vida diferenciadas.  

Observa-se que tal criação dos espaços de convivência no meio urbano 

aconteciam primeiramente em sociedades, às quais pudesse ser observado um 

segmento social negro provido de uma mobilidade social em ascensão; essa 

considerada ainda em pequena escala. Todavia, há que se considerar a existência 

de uma “elite negra”11, que encontrava resistência no convívio social com a elite 

                                                             
10

 Destaquei a frase “classe social negra”, a fim de ressaltar  o relativismo dos conceitos; uma vez os 
mesmos,  merecem uma definição mais adequada no que se referem à colocação da população 
negra no Brasil capitalista. Tal sistema de produção de bens e riquezas, não absorveu de fato essa 
população nas relações sociais estabelecidas nas indústrias que se expandiam. Essa constatação 
distancia do conceito marxista e suscita a criação de construções teóricas mais adequadas à 
dinâmica das relações raciais existentes no país. 

 
11

 De acordo com Aguiar (2007, p-92),  Elite Negra se entende “ por ser um grupo composto de 
pessoas que conseguiam garantir aos seus familiares patamares dignos de sobrevivência e também 
de lazer.” 
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branca urbana e se destacava ao galgar seu lugar na dita sociedade que direta e 

indiretamente negava a interação racial e social. Esse segmento social negro em 

mobilidade social ascendente se relaciona com a existência da criação e 

interiorização das estradas de ferro que se expandiam à época.  Aguiar (2007) cita 

Cunha Junior (1992):  

 

É interessante notar que essas entidades se formam e constroem sede 

dentro de um regime de cooperação.  Em todas as cidades do interior 

paulista onde existe ferrovia, estas sociedades apareceram, sendo um traço 

marcante o engajamento de ferroviários na organização destas. (CUNHA 

JUNIOR (1992, p-25) apud AGUIAR (2007, p-92). 

 

 

Além dos fatores relacionados a procedimentos morais e assistenciais como 

umas das características do surgimento dos Clubes Sociais Negros, a vinculação à 

expansão das ferrovias, é observação constatada em alguns municípios localizados 

na Zona da Mata mineira, por ocasião da realização do levantamento dos municípios 

em que se verifica a existência desses clubes. Há necessidade de serem 

incentivados estudos sistemáticos, a fim de que novas hipóteses possam surgir e 

virem acrescentar mais argumentos elucidativos ao debate que se amplia a cada dia 

nesse aspecto.  

Assim como ocorreu na zona urbana, a população negra localizada 

municípios menores da região matense mineira, passa a buscar seu lugar no meio 

social e se percebe forçada a construir seu espaço de pertença no convívio social, 

que se apresentava inexistente até então. Surgem os Clubes Sociais Negros em 

municípios distintos como ocorreu em Guarani, Rio Pomba, Rio Novo, Ubá, Mar de 

Espanha, Lima Duarte, Além Paraíba, Leopoldina, Cataguases, Muriaé, Visconde do 

Rio Branco, Ponte Nova, Viçosa, entre outros. Os Clubes Sociais Negros se 

tornaram lugares que permitiram o autorreconhecimento, ambientes que ampliaram 

os níveis de autoestima, além de fortalecerem os laços de coesão do grupo; que 

segundo o Sr. Ivan Barbosa, os clubes foram muito importantes para que algumas 

pessoas pudessem perceber o quanto a sociedade “renegava nosso valor e 

renegava a gente. Daí favoreceu que a gente teve que se agrupar e buscar nossos 

rumos e fazer as coisas do jeito da gente aqui em Juiz de Fora, já nos cinquenta e 

sessenta”. (Sr Ivan Barbosa. 21/01/2014).       
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Cunha Jr (2012) afirma que o contingente populacional negro que se 

estabelecia em São Paulo, era bastante significativo e que nesse contingente, havia 

um segmento social diferenciado, buscando melhorias de vida. Oriundos das zonas 

rurais de municípios paulistas ou próximos, essa população trazia consigo uma 

reserva financeira pronta para ser aplicado em algum investimento na metrópole. 

Esse grupo especificamente, buscava sua inserção na sociedade em ambientes 

diversos, sendo que nos clubes sociais, as barreiras eram consideradas 

praticamente intransponíveis. A impossibilidade de frequentar tais recintos se fez 

sentir em todos os lugares onde a população negra esboçasse a tentativa. Esse 

argumento se faz presente praticamente em todos os estados, municípios e 

ambientes que estivesse estabelecido um clube social dançante para a sociedade 

branca nos estados das regiões sul, nordeste e sudeste brasileiras.  

Com fins de se atribuir um conhecimento mais apurado dos Clubes Sociais 

Negros, o literato Oliveira Silveira12, liderando integrantes da Comissão dos 

Clubes Sociais, elaboraram o conceito que se tornou a referência para os 

estudiosos no assunto:  

 

     Os Clubes Sociais Negros são espaços associativos do grupo étnico afro-

brasileiro, originário da necessidade de convívio social do grupo, 

voluntariamente constituído e com caráter beneficente, recreativo e cultural, 

desenvolvendo atividades num espaço físico próprio. ” (ESCOBAR, 2010, p-

61, apud Ata da Reunião da Comissão Nacional de 29 de fev. de 2008).  

 

 

Proponho acrescentar mais um argumento: “e que esses espaços 

proporcionam e proporcionaram a mobilização, reafirmação e solidariedade entre 

as populações negras, bem como o estabelecimento de sua autoestima 

historicamente negada.” 

Em entrevista concedida à autora, o atual presidente do Clube Floresta 

Aurora/RS, senhor Sérgio Luiz Fonseca afirma:  

 

Oliveira Silveira, foi um grande colaborador com suas 

                                                             
12

 Em entrevista concedida à autora, o presidente do Clube Floresta Aurora/RS, senhor Sérgio 
Luiz Fonseca afirma:    O professor Oliveira Silveira foi um dos maiores expoentes do movimento 
negro nas últimas décadas. Poeta, intelectual, militante dos movimentos sociais negros. Nascido em 
Pelotas, município do interior do Rio Grande do sul, deu início às ações de inventariar estes 
estabelecimentos como forma de recuperar a memória e a importância da participação ativa do 
povo negro na história de construção deste país. 
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palestras na Sociedade Floresta Aurora. Lutou pela  inclusão dos negros 

nos diversos espaços da sociedade: na educação, no emprego, na 

habitação, na saúde, na arte, na literatura, na mídia, na política. Lutou pelo 

respeito às diferenças e pela igualdade de direitos. Ele foi o "Poeta da 

Consciência Negra". Oliveira Morreu, mas sua Memória Permanece Viva. 

 Oliveira Silveira morreu aos 68 anos, no dia 1 de janeiro de 2009” 

(FONSECA, em 26/11/2014).   

 

A relevância destes estudos repousa no fato de que estas ações contém  

registros da história da população negra em um período que a historiografia produziu 

poucos registros nesta área do saber. Além do mais, é importante veículo para 

resgatar informações no que se refere à memória social brasileira em mais uma 

modalidade de afirmação das populações negras no país que negava a 

discriminação racial ao mesmo tempo que negava também a inclusão racial.  Os 

Clubes Sociais Negros transformaram-se em  locais que se estabeleceram o 

convívio e valorização da auto-imagem deste segmento social, que neste período 

tinha seus caracteres físicos relegados e estigmatizados por fugirem do padrão 

estético de beleza vigentes no país. À época, assim como hoje, era importante o 

resgate das identidades negras, por ratificarem laços de solidariedade e valores 

culturais do grupo, além da manutenção de sociabilidades, relevantes para a coesão 

e relação sociais.  

Acredito que um dos maiores achados dos estudos do objeto em questão, é o 

reconhecimento de mais uma modalidade de enfrentamento do sistema opressor. 

Escobar (op cit) afirma que os Clubes Sociais Negros promoveram aquilo que o 

Estado deixou de fazer: prestaram apoio material, psicológico, implantaram escolas, 

aglutinou o grupo. Exerceram a função de Assistência Social, previdenciária, 

administrativa, educacional, financeira, entre outras funções. Todavia, os estudos 

investigativos apontam que foram detectados objetivos variados, tais como angariar 

fundos para comprar a liberdade de trabalhadores escravizados, auxiliar despesas 

de funeral, custear despesas com educação, prestaram auxílio aos desempregados, 

socorreram as pessoas endividadas. Em muitos casos, a noite dançante tornou-se 

apenas mais uma atividade do clube.  

Os recursos para manutenção dos clubes e suas atividades laborativas, 

assistenciais e de lazer eram oriundos de doações, da contribuição dos membros e 

de outras fontes, como as taxas de entradas para os bailes. Isso ocorreu no Elite 

Clube de Juiz de Fora, quando em entrevista, o Sr. Ubiratan afirmou que os valores 
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adquiridos na venda de ingressos para a entrada no clube eram para custear as 

despesas de manutenção do recinto. Em alguns clubes do sul do Brasil 

comprometidos com a assistência e proteção aos mais necessitados, os recursos 

financeiros adquiridos no decorrer do mês eram direcionados a uma caixa poupança 

visando urgências e amparos diversos.   

Escobar (2010) descreve as denominações de alguns dos clubes sociais 

criados e mantidos pelas populações negras nesse período, as quais despertam 

curiosidades no que se referem ao descontraído conteúdo e seus significados. Os 

temas voltam-se para a aclamação à abolição, alguns prestam homenagem ao 

movimento abolicionista, outras denominações referem-se a uma oposição à 

monarquia, há os que referendam personalidades com destaque aos momentos 

históricos vividos como José do Patrocínio, Castro Alves, Rui Barbosa, entre outros.  

As denominações também se alternavam ao fazerem referências às festas, às 

danças, às comemorações, haja vista que alguns clubes foram oriundos ou 

desmembraram-se em blocos ou ranchos carnavalescos. Algumas denominações 

curiosas são o clube “Fica Ahi pra ir Dizendo”, “Depois da Chuva”, “Chove Não 

Molha” antes Grupo Carnavalesco, posteriormente “Clube Cultural Chove Não 

Molha”, “Quem Pode Pode”, “Não Venhas Assim”, “Fogão”, “Pão com Pele” esses 

quatro últimos de Juiz de Fora. Em Rio Pomba ainda permanece atuando nos dias 

atuais o clube “Levanta Poeira”, sendo que na cidade de Rio Novo havia o clube 

“Colar de Pérolas” frequentadas exclusivamente pela população negra e o clube se 

distinguia na cidade, devido a essa característica.  

Oliveira (2012) ao retratar a vida e obra do artista Geraldo Santana na história 

de Juiz de Fora, afirma que o próprio Geraldo identificou os ranchos e o corso, 

sendo que foi criado o clube social de maioria negra denominado “Quem Pode 

Pode”. Havia os ranchos carnavalescos denominados “Rouxinóis”, “Não Venhas 

Assim”, “Quem São Eles?” e “Prazer das Morenas” ainda nas primeiras décadas do 

século XX, fazendo com que os recintos que abrigavam as populações negras e 

pobres em lugares apropriados ao lazer, cresciam a cada dia no sentido de 

proporcionarem a criação de mais e mais iniciativas desta natureza. Em decorrência 

disso, surgiram as escolas de samba que na cidade se tornaram grande referência 

para o entretenimento das populações dos municípios vizinhos. 

Ao pesquisar atas dos clubes, Escobar (2010) comenta que alguns clubes 

também se identificaram com cores distintas em suas bandeiras. A importância das 
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cores de cada clube efetuava uma diferenciação em relação aos demais clubes 

existentes, personalizando e identificando cada clube. 

É interessante salientar que tais recintos podem ser caracterizados como 

“lugares” de compartilhamento, estreitamento dos elos de ajuda mútua, 

favorecimento da coesão do grupo, consolidação de identidades, contraponto à 

ordem social vigente. Ainda citando Escobar, 

 

os Clubes Sociais Negros somam-se a estas iniciativas de valorização e 

preservação do patrimônio afro-brasileiro, em seus diferentes matizes e 

identidades negras, agregando esforços para serem reconhecidos e garantir 

políticas públicas de salvaguarda e manutenção por parte do Estado 

brasileiro. (Idem, op. cit, p-85). 

 

 

Algumas ações podem ser apresentadas para reflexões destas ações e 

ressaltam o quão esse fenômeno clubista se tornou importante para a sociedade 

negra que surgia:  

A) - ANGARIAR FUNDOS PARA COMPRAR A LIBERDADE DE 

TRABALHADORES ESCRAVIZADOS - Tal iniciativa foi implementada em fins do 

século XIX, liderada por ex-escravizados. É possível inferir que um clube social de 

negros fundado com o propósito de comprar a liberdade de seus afins, denota um 

compromisso muito maior do que se possa interpretar o que se apresenta 

emoldurado nas aparências. Tratam-se de associações com  motivos, 

compromissos, práticas sociais e valores adquiridos não somente da experiência 

vivida no sistema escravagista, mas também de suas tradições sócio-culturais 

herdados de culturas milenares que se tem conhecimento. O lazer é prática 

universal e inerente às sociedades humanas, independente da era, local ou etnia 

que o ser humano se agrupe e pertença.  

Ressalta-se primeiramente a relevância desta resposta a um segmento 

hegemônico, que se manifesta à primeira vista de forma legitimada e legalizada em 

seus propósitos e suas práticas. Além do mais, destaca-se o poder organizacional 

deste contingente desconsiderado em suas potencialidades devido às práticas 

discriminatórias que lhe fora imposta. 

 

B) - AUXILIAR DESPESAS DE FUNERAL – Estudos recentes apontam a 

existência desta finalidade ao se fundar um clube social no Brasil na virada do 



 

128 

século XX. A relevância de tal informação se faz presente no momento em que a 

sociedade possa se deparar com mais uma dura realidade imposta à população 

negra no período pré e pós-abolicionista; sinalizando o ambiente hostil que se 

configuraria nos anos que se aproximavam. Deve-se considerar também o descaso 

do poder público no que tange a questões concernentes à saúde pública do povo 

negro oriundo do sistema escravista criminoso. 

 

C) - CUSTEAR DESPESAS COM EDUCAÇÃO -  A despeito de uma 

legislação discriminadora e denotando um esforço sobre humano para manter sua 

sobrevivência física, observa-se a importância desta meta introduzida por um clube 

social de e para os negros. A iniciativa que foi direcionada no sentido de se criar 

mecanismos de auto inclusão do povo negro à ordem vigente ratifica o espetacular 

poder de superação e perseverança do afro descendente. Oliveira (1999) apresenta 

a Lei nº1 de 1937, que proíbe o acesso do povo negro às instituições de ensino 

público. Segundo a autora, o Presidente da Província do Rio de Janeiro outorgou a 

lei que oficializa a exclusão racial aqui existente: 

 

Art. 3º - São proibidos de freqüentar as escolas Públicas: 

1º Todas as pessoas que padecerem de moléstias 

contagiosas. 

2º Os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam 

livres ou libertos.  

 

É mister observar que a mobilização do povo negro em prol de sua inserção 

na sociedade que se reestruturava denota poder de organização. Aí também se 

compreende a partilha e comprometimento com o grupo, uma vez que os Clubes 

Sociais Negros realizavam as funções do Estado, mesmo se caracterizando um ato 

não consciencioso. 

 

D) - AUXÍLIO AOS DESEMPREGADOS E ENDIVIDADOS – Eis mais um dos 

objetivos da formação dos Afro Clubes que mais ilustram a situação de abandono e 

o descaso do poder público em relação ao povo negro deste país. Trata-se de um 

auxílio no sentido de prestar a assistência social e econômico/financeira,  visando 

garantir um mínimo de sua dignidade para a sua sobrevivência e dos seus, bem 
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como manter a perspectiva de sua integridade até o ingresso a outras frentes de 

trabalho. Acresce-se a essa informação o fato de que existia uma “classe média” 

negra em ascensão no Brasil à época. Ao referirmos à “classe média”, é bom 

reafirmar que se trata de um segmento negro diferenciado, destacando em uma 

mobilidade social ascendente, mesmo considerando um percentual reduzido em 

relação à população de forma globalizante.   

 

E) – LOCAL DE SOCIABILIDADE – Divertimento e lazer são os motivos que 

justificaram a criação e permanência dos Afro Clubes do Brasil. Pelo menos em uma 

primeira análise, a percepção é observada inclusive nessa necessidade. Criado em 

sua maioria pelas lideranças integrantes do sexo masculino, foi compartilhado por 

aqueles simpatizantes que se enquadravam nos critérios por eles estabelecidos e ali 

se tornaram adeptos, abrangendo um número cada vez maior de mulheres ativistas 

e participantes de atividades diversas. Acredito que ser negro passou a ser um 

critério rigoroso para que o membro pudesse ser considerado integrante da entidade 

e ao mesmo tempo compor o quadro da diretoria, de acordo com as tradições da 

época ilustrada na figura abaixo. 

 

Figura 9 - ASSOCIAÇÃO    CULTURAL     E      BENEFICENTE SEIS             DE   MAIO   

DE   GRAVATAÍ/RS. 

                                                    

Fonte: www.clubessicuausnegrosdobra;sil.com.br 

 

 

 

http://www.clubessociaisnegros.com.br/memorias/associacao-cultural-e-beneficente-seis-de-maio/
http://www.clubessociaisnegros.com.br/memorias/associacao-cultural-e-beneficente-seis-de-maio/
http://www.clubessicuausnegrosdobra;sil.com.br/
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6.3  Os Clubes pioneiros  

 

Escobar (op. cit, p-63), apresenta os primeiros Clubes Sociais Negros do 

Brasil  fundados “no século  XIX e que ainda se encontram em funcionamento. São 

eles: Sociedade Floresta Aurora de Porto Alegre/RS fundada em 1872, O Clube 13 

de Maio de Curitiba/PR de 1888, Clube Mundo Velho de Sabará/MG criado em 1894 

e o Clube 28 de Setembro de Jundiaí fundado em 1897.”  

Estudos realizados recentemente ratificam a presença histórica de algumas 

organizações remanescentes ao século XIX. Abaixo serão listados alguns 

estabelecimentos e alguns dados que historicamente os identificam enquanto clubes 

sociais negros e sua relevância histórica para a sociedade negra e não negra.        

                                                                                                                       

 

6.3.1 -  Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora  

 

Mais antigo Clube Social Negro do Brasil e em atividade13. De acordo com 

informações obtidas junto à pesquisadora Giane V. Escobar, estudos  recentes do 

Instituo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacioal (IPHAN), apontam a Associação 

Protetora dos Desvalidos (APD), hoje com 182 anos de atividade, como uma das 

mais antigas do país. Entretanto, não temos ainda uma publicação oficial do IPHAN 

com estes dados, que encontram-se em fase de pesquisa e identificação em âmbito 

nacional, desde o ano de 2014. Essa iniciativa do IPHAN foi graças as lutas e 

reivindicações do Movimento Clubista, desde 2005, conforme informações 

repassadas pelo IPHAN. 

Fundado em 1871 na cidade de Porto Alegre/RS. Comportava locais diferentes 

para as reuniões e para os bailes sociais. A Sociedade Beneficente Floresta Aurora 

prestava assistência aos associados de baixa renda inclusive com auxílio funeral. 

Todavia, os bailes, festas jovens e carnaval, carnaval infantil, baile do chope, 

atividades esportivas, além das apresentações culturais eram destaques nas 

                                                             
13

 Informações mais detalhadas podem ser obtidas no portal do IPHAN nos seguintes endereços: 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/202/ e 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/327/clubes-sociais-negros-serao-mapeados-em-todo-o-

pais.   http://florestaaurora.com.br 

 
 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/327/clubes-sociais-negros-serao-mapeados-em-todo-o-pais
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/327/clubes-sociais-negros-serao-mapeados-em-todo-o-pais
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atividades mais procuradas. O processo de urbanização levou ao deslocamento 

destas ações dos centros urbanos para a periferia da grande metrópole; conforme 

Escobar, op.cit., A solidariedade social se incorporou ao espírito da instituição e 

sempre algum tipo de ação e intervenção está sendo buscado: lazer através do 

futebol, ou outras ações efetivas junto a setores carentes da comunidade. Além das 

atividades de lazer, o clube abrigava um centro cívico. Também  fundaram um jornal 

negro no início do século XX e denunciaram invasões de grupos brancos agressores 

à sede. Os anos 50 e 60 foram marcados por iniciativas novas na sede, sendo que 

algumas não “vingaram”. Os anos 70 foram marcados por momentos de relutância, 

precaução, incompreensão conjugados em épocas distintas. Conviveu com grupos 

diferentes e em faixas etárias distintas. Atravessou período militarizado e permanece 

até hoje como centro de referência para o povo negro em sua estabilidade.    

Interessante registrar que esta sociedade após inúmeros contratempos  de 

todas as ordens, em especial as de ordem financeira, além da especulação 

imobiliária, teve que mudar de sede. Adquiriu novo patrimônio e agora encontra-se 

em outro lugar em Porto Alegre, acredito que mais afastada do lugar nobre que 

antes estava. Não sei tem informações do processo dessa mudança para nova sede, 

de acordo com a pesquisadora Giane Vargas Escobar. 

 

6.3.2 -  Clube Mundo Velho  

 

 Hoje Instituto Mundo Velho de Sabará/MG. Terceiro Clube Social Negro mais 

antigo do Brasil e que permanece ainda em funcionamento14. Fundado no dia 02 de 

março de 1894  por ex-escravizados e seus descendentes como opção de lazer e 

cultura uma vez que lhes era proibido de acesso aos clubes freqüentados pela 

sociedade branca. Tornou-se a única referência de lazer para a população negra 

local. O município de Sabará/MG tornou-se um grande disseminador de 

preconceitos contra os afrodescendentes; situação referendada desde o período da 

mineração.  

                                                             
14

 - O primeiro Clube Social  Negro fundado no Brasil foi a Sociedade Floresta Aurora de Porto 

Alegre-RS, fundada em 1872. O segundo foi a Sociedade Treze de Maio de Curitiba-PR, fundada 

em 1888. O 4º - Clube 28 de Setembro de Jundiaí-SP, foi fundado em 1897. 
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O Clube Mundo Velho  historicamente é uma sociedade recreativa fundada 

por ex-escravos em 02 de março de 1894 na cidade de Sabará/MG. Trata-se de um 

dos clubes mais antigos do Brasil e que se encontra em atividades até os dias 

atuais.  O endereço atual do clube é remanescente dos anos 30, sendo que passou 

por reformas, ampliação do terreno e restauro da edificação. Situa-se à Rua 

Marquês de Sapucaí, 389 no centro da cidade, com uma área de 729 m2 em sede 

própria. 

Diante da rigorosa e tradicional formação social que caracteriza a sociedade 

mineira, a criação do clube tornou-se com espaço popular necessário para a 

comunidade negra devido à discriminação racial que prevalecia na cidade no 

período. Do que se tem conhecimento até então, o Clube Mundo Velho foi o pioneiro 

clube social criado por negros no estado nas primeiras décadas do século XX. 

Posteriormente originou-se o bloco carnavalesco Mundo Velho popularmente 

conhecido como a mais antiga agremiação do gênero existente no Estado de Minas 

Gerais, sendo que hoje o clube é um dos últimos a possuir elementos estruturais 

originais de um bloco carnavalesco15.  

O Clube Mundo Velho permaneceu como clube até 2005 e com o decorrer 

dos anos foi ganhando destaque como entidade social voltada à família sabarense, 

expandindo assim seus objetivos à assistência social, principalmente no que diz 

respeito ao entretenimento dos idosos e a atividades de aproximação destes com 

jovens e crianças.                     

 

Figura 10 - Placa de Fundação do Clube Mundo Velho

 

Fonte: http://institutomundovelho.blogspot.com.br/ 

 

                                                             
15

 As fontes de consultas são oriundas do blog do Clube citado, bem como do acervo particular cedido 
pela professora Zelma Madeira, por ocasião da integralização dos créditos na disciplina da linha 
Movimentos Sociais, Educação Popular e Escola.  . 

http://institutomundovelho.blogspot.com.br/
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Nos dizeres da placa de fundação do referido clube, é possível observar uma 

relação entre a criação do clube e o período do ciclo de mineração ocorrido na 

região em séculos anteriores, além de denotar fases sequenciais de reformas, 

ampliação e transformações ocorridas no clube com fins de melhor adequação aos 

tempos modernos. Além de referenciarem as cores do clube ao momento histórico 

econômico vivenciado, o conteúdo contido nos dizeres da placa explicita a 

continuidade das atividades em período de declínio de grande parte dos clubes 

sociais negros existentes no país. 

De expressiva importância tanto para o município, quanto para a população 

negra, o Clube Mundo Velho reunia em suas dependências os operários das áreas 

de mineração remanescentes ao século XVII, trabalhadores domésticos, 

trabalhadores das ferrovias, prestadores de serviços em geral, dentre outros. Já no 

início do século XX, originava-se aí um Bloco Carnavalesco que adquiriu a mesma 

denominação que o clube mais tarde desmembrando-se nas primeiras escolas de 

samba do estado, de acordo com os manuscritos cedidos do acervo particular da 

Profª Drª Zelma Madeira.                                                                                                              

Atualmente ainda conserva o hino, o estandarte do clube carnavalesco, uma 

banda de jazz remanescente do século passado, sendo que a manutenção de 

membros descendentes de ex-escravizados na diretoria, é fator que demarca o 

clube e o torna genuinamente inscrito no âmbito da história local. 

 

6.3.3 - Clube Beneficente Cultural E Recreativo Jundiaiense 28 De 

Setembro - A primeira denominação foi “02 de Abril” em 1897. Localizado em 

Jundiaí/SP, é o terceiro Clube Social negro mais antigo do Brasil e em 

funcionamento. Cogitou-se denominar o clube referenciando a lei do Ventre Livre; 

todavia, a ideia foi rejeitada pelo grupo integrante do clube, que  no início do século 

XX, passa a ser denominado “28 de Setembro”. Ao externar orgulho pela publicação 

de um livro intitulado “Clube Beneficente Cultural e Recreativo 28 de Setembro, um 

marco da Cultura Quilombola Jundiaiense”, o clube exibe uma lista contendo 41 

nomes de dirigentes máximos, sendo que em 2010, a presidenta era a advogada 

Kelly Cristina Silva.                   

                                                                                                      



 

134 

6.3.4 - Sociedade Beneficente 13 De Maio De Piracicaba/SP – Fundação: 

13 de maio de 1901 com denominação inicial: Sociedade Beneficente  Antônio 

Bento. Os objetivos foram pautados em prestação de serviços médicos, 

farmacêuticos, jurídicos e educacionais. Trabalharam também com o compromisso 

de orientações e engajamento no trabalho, à moradia e outros direitos. Esta 

sociedade é partidária “das políticas compensatórias e das ações afirmativas, 

desenvolvimento sustentável e cidadania plena”, conforme Silveira, 2008. 

Atualmente a sede é tombada pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP e 

considerada patrimônio histórico e cultural.          

                                                                                                                                      

6.3.5 - Associação Satélite Prontidão – Fundação: 12 de abril de 1902 

localização: Porto Alegre/RS. Voltada inicialmente para o carnaval e bailes 

dançantes nos finais de semana, posteriormente esta associação organizou-se com 

fins de promover reforço escolar e alfabetização, criou cursos pré-universitários, 

além de organizar biblioteca para atender interesses de associados e comunidade 

em geral. Pecúlios para enterros, atendimento odontológico e médico, estavam 

contidos na prática desta associação clubista.    

                                       

6.3.6 - Sociedade Cultural Ferroviária Treze De Maio/Museu Treze De 

Maio – Fundação: 13 de maio de 1903  Localização: Santa Maria/RS. A sociedade 

surgida surgiu no início do século XX, teve seu encerramento com o fim das 

atividades da ferrovia no estado do Rio Grande do Sul e, ao final da década de 

1990, o clube encerrou suas atividades, materializando em seu lugar um museu que 

preserva a história da Sociedade negra. De acordo com informações obtidas da 

pesquisadora Giane Vargas Escobar (2015), o Museu Comunitário Treze de Maio 

(MTM) surgiu no ano de 2001, fruto da iniciativa da comunidade negra e alunos do 

Curso de Especialização em Museologia/Unifra (2001-2002). O museu surgiu num 

momento de crise, decadência e precariedade do prédio da centenária Sociedade 

Cultural Ferroviária Treze de Maio, em resposta ao racismo da sociedade santa-

mariense. Ao longo de mais de uma década,  esse museu, oficialmente fundado em 

2003, vem sendo revitalizado; além disso, oportuniza aos alunos das universidades 

realizarem seus estágios acadêmicos, técnicos e profissionais, cuidando e 

preservando com a comunidade o patrimônio material e imaterial do Museu 

Comunitário Treze de Maio.     O MTM é o local aonde acontecem oficinas de dança 
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afro, capoeira, percussão, samba, encontros do movimento negro, da juventude 

negra e de mulheres negras, trabalhando com a autoestima e autoimagem positiva 

da comunidade negra local.  Em 2006, o Museu foi um dos promotores do 1º 

Encontro Nacional de Clubes e Sociedades Negras.               

 

6.3.7 - Clube 13 De Maio Dos Homens Pretos – São Paulo Fundado em 

1902; CENTRO LITERÁRIO DOS HOMENS DE COR – 1903, dentre outras.  

É possível que até o presente momento tenham sido identificados mais de 

cem clubes negros em cinco estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.  

Há representações dos Clubes Sociais Negros em alguns estados da 

federação, os quais citamos alguns listados de acordo com suas unidades 

federativas. Abaixo, alguns clubes catalogados por iniciativa do movimento clubista e 

pesquisadores afins à temática. Ressalto que a presente listagem possui como fonte 

de consulta Escobar (2010), o site do Clube Palmares de Volta Redonda e parte das 

pesquisas realizadas pelo prof. Oliveira Silveira, gentilmente cedidos pela profª Drª 

Zelma Madeira com o intuito de contribuir para a realização dessa pesquisa. Dessa 

forma, a citada professora vem provar  que o conhecimento deve ser partilhado real 

e verdadeiramente. 

 

6.3.8 – Lista dos Clubes Sociais Negros nas regiões sul e sudeste brasileiros, 

catalogados por estado e que se têm informações e registros de suas existências.  

 

São Paulo/SP 

13 de Maio dos Homens Pretos (1902), Sociedade Propugnadora 13 de Maio 

(1906), Centro Cultural Henrique Dias (1908), Sociedade União Cívica dos Homens 

de Cor (1915), Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917), Clube dos 

Escravos do Brasil (1881), Aristocrata Clube localizado na capital paulista, 

Associação José do Patrocínio de Salto, em 1934 surge o Clube Recreativo e 

Beneficente 13 de Maio de Bragança Paulista, Associação Rio Pretense de Rio 

Preto, Associação Tamoyo em Rio Claro, Centro Afro-Brasileiro Henrique Dias 

localizava-se em Matão, Centro Cultural e Recreativo Benedito Carlos Machadono 

de Campinas. 
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Rio de Janeiro 

 Renascença Clube no Rio de Janeiro, Centro da Federação dos Homens de 

Cor, Clube Palmares de Volta Redonda. 

 

Minas Gerais 

Clube 13 de Maio de Divino, Clube 13 de Maio de Coronel Fabriciano,  Clube 

13 de Maio de Araguari, Clube Black Chic de Uberlância, Clube Chico Rei de Poços 

de Caldas, Clube dos Cutubas em Leopoldina, Clube Flor da Mocidade de Recreio, 

Clube José do Patrocínio em Prata, Clube Palmeiras de Ituiutaba, Clube Princesa 

Izabel em Itabira, Clube Raça Negra de Frutal, Clube União em Araxá, Clube União 

do município de Patrocínio. Clube Levanta Poeira de Rio Pomba, Clube Social Bola 

Preta em Guarani, Panela de Pressão localizado na cidade de Lima Duarte, Elite 

Clube de Uberaba, Clube Quem Pode Pode Juiz de Fora, Clube Social Elite de Juiz 

de Fora(1939), Associação Cruz e Souza em Juiz de Fora. 

 

Paraná 

Sociedade Operária 13 de maio de Curitiba, Clube Estrela da Manhã em 

Tibagi, Clube Rio Branco em Guarapuava, Clube Literário e Recreativo 13 de Maio 

de Ponta Grossa. 

 

Santa Catarina 

Lages foi o município que sediou o Centro Cívico Cruz e Souza (1918). 

Todavia, outros estabelecimentos foram sediados no estado, como o Clube 1º de 

Maio em Tubarão. Clube 13 de Maio de Santo Amaro da Imperatriz, Clube Copa 

Lord em Florianópolis, Clube 13 de Maio em Tijucas, Clube União em Jaraguá do 

Sul, Clube 14 de agosto em Florianópolis, Clube 25 de dezembro em Florianópolis, 

Clube Bairro de Fátima também de Florianópolis, Clube Cruz e Souza de Blumenau, 

Clube Cruz e Souza em Tubarão, Clube dos Blacks em São José, Clube Salão do 

Deca em São Joaquim, Clube União Operária em Juarez, Mocoveni em Jaraguá do 

Sul, Movimento de Consciência Negra Cisne Negro de Blumenau, Sociedade 

Beneficiente Quênia Clube de Joinvile, Sociedade Beneficiente Sebastião Lucas de 

Itajaí, Sociedade Casa da Amizade de Florianópolis, Sociedade Recreativa Álvaro 

Catão em Imbituba, Sociedade Recreativa e Cultural Novo Horizonte em 
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Florianópolis, Sociedade Recreativa e Cultural Unidos da Coloninha localizada 

também em Florianópolis, Sociedade Recreativa Sul do Estado de Criciúma, 

Sociedade Recreativa União Operária do município de Laguna. 

 

Rio Grande do Sul 

Pelotas Sociedade Progresso da Raça Africana, Associação Beneficiente 

Reino de Oxum em Rio Pardo, Associação Nego Foot-Ball Club em Venâncio Aires, 

Associação Satélite Prontidão de Porto Alegre, Clube 13 de Maio de Cachoeira do 

Sul, Clube  13 de maio em Palmeira das Missões, Clube 24 de agosto em Jaguarão,  

Clube Cultural Beneficiente União Independente de Cachoeira do Sul, Clube Cultural 

Chove Não Molha em Pelotas, Clube Cultural Estrela do Oriente de Rio Grande, 

Clube Cultural e Recreativo Braço é Braço localizado em Rio Grande, Clube de 

Difusão Cultural e Técnico Visconde do Rio Branco de Passo Fundo, Clube Depois 

da Chuva de Pelotas, Clube Farroupilha de Santana do Livramento, Clube Fica Ahi 

pra Ir Dizendo de Pelotas, Clube Guarani em Arroio Grande,  Clube José do 

Patrocínio em Osório, Clube Liame de Palmas do município de Santa Vitória do 

Palmar, Clube Ouro Preto em Butiá, Clube Recreativo Honorato Domingues Soares 

em Camaquã, Clube Recreativo Riograndense em Dom Pedrito, Clube Recreativo 

Tabajara na cidade de Encruzilhada do Sul, Clube Três de Maio de Cruz Alta, Clube 

Umião Beneficiente General Vargas de São Vicente, CTG Clareira da Mata – Grupo 

Cultural Lanceiros Negros da cidade de Caçapava do Sul, Grêmio Recreativo 

Beneficiente Operário  de Santa Cruz, Os Filhos da Lua de Pinheiro Machado, 

Sociedade 15 de Novembro de São Gabriel,  Sociedade 6 de Maio de Gravataí, 

Sociedade Cruzeiro do Sul de Novo Hámburgo, Sociedade Cultural e Beneficiente 

Castro Alves de Canoas, Sociedade Cultural e Beneficiente  Rui Barbosa também de 

Canoas, Sociedade Cultural e Recreativa Visconde do Rio Branco de São Sepé, 

Sociedade Cultural Ferroviária 13 de Maio – Museu Treze de Maio de Santa Maria, 

Sociedade Cultural Recreativa José do Patrocínio de Júlio de Castilhos, Sociedade 

Cultural Sete de Setembro em Cacequi, Sociedade Flor da Serra de Carazinho, 

Sociedade Floresta Aurora de Porto Alegre, Sociedade Floresta Montenegrina de 

Montenegro, Sociedade Os Tesouras de Arroio dos Ratos, Sociedade Princesa 

Izabel de Santo Ângelo, Sociedade Quilombo em Bento Gonçalves, Sociedade 

Recreativa Acadêmicos do Salgueiro do município de Tupanciretã, Sociedade 

Recreativa Beneficiente União Rosariense de Rosário do Sul, Sociedade Recreativa 
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Cultural 15 de Novembro de São Lourenço, Sociedade Recreativa e Cultural União 

Restinguense de Restinga Seca, Sociedade Recreativa e Cultural Zingarus da 

cidade de Bagé, Sociedade Recreativa e Cultural Treze de Maio da cidade de 

Tupanciretã, Sociedade Recreativa Harmonia de Caçapava do Sul, Sociedade 

Recreativa Princesa Izabel de Formigueiro, Sociedade Velha Guarda de Rio Pardo, 

Sociedade União Filhos do trabalho de Uruguaiana, Sociedade União Operária 1º de 

Maio de Alegrete e Sport Clube Brasil em Candelária.     

Acredita-se que grande número das entidades supra relacionadas estejam 

desativadas ou com suas atividades modificadas, seguindo movimentos de tempos 

recentes, até mesmo porque o esplendor da era dos clubes sociais negros ocorreu 

até os idos dos anos cinquenta, sessenta, setenta até meados dos oitenta.  

A seguir citarei brevemente a história de quatro clubes sociais negros, a fim 

de que possamos nos aproximar mais da necessidade histórica de criação de cada 

um deles. Foram selecionados clubes sociais negros em quatro estados distintos, 

bem como as semelhanças destes momentos em territórios próprios, que 

caracterizaram a sociedade brasileira à época. 

 

6.3.9 – Proseando sobre clubes negros existentes até os dias de hoje.  

 

CLUBE MUNDO VELHO 

 

O Clube Mundo Velho historicamente é uma sociedade recreativa fundada por 

ex-escravizados em 02 de março de 1894 na cidade de Sabará/MG. Trata-se de um 

dos clubes mais antigos do Brasil e que se encontra em atividades até os dias 

atuais.  Situa-se na Rua Marquês de Sapucaí, 389 no centro da cidade, com uma 

área de 729 m2 em sede própria. 

Diante da rigorosa e tradicional formação social que caracteriza a sociedade 

mineira, a criação do clube tornou-se um espaço popular necessário para a 

comunidade negra devido à discriminação racial que prevalecia na cidade no 

período. Do que se tem conhecimento até então, o Clube Mundo Velho foi o pioneiro 

clube social criado por negros no estado nas primeiras décadas do século XX. 

Posteriormente originou-se o bloco carnavalesco Mundo Velho popularmente 

conhecido como a mais antiga agremiação do gênero existente no Estado de Minas 

Gerais, sendo que hoje o clube é um dos últimos a possuir elementos estruturais 
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originais de um bloco carnavalesco, de acordo com as fontes escritas pelo professor 

Oliveira Silveira, cedidas do arquivo pessoal da professora Drª Zelma Madeira.  O 

Clube Mundo Velho permaneceu como clube até 2005 e com o decorrer dos anos foi 

ganhando destaque como entidade social com atividades voltadas às famílias 

sabarense, expandindo assim seus objetivos à assistência social, principalmente no 

que diz respeito ao entretenimento dos idosos e as atividades sociais, culturais e 

educativas, de aproximação destes com jovens e crianças.  

 

ARISTOCRATA CLUBE 

 

Em 2004 foi publicado documentário produzido por Jasmim Pinho e Aza 

Pinho, os quais resgatam a memória do Clube Social Negro denominado Aristocrata 

Clube, considerado o mais luxuoso Clube Social Negro do Brasil. O documentário foi 

baseado em entrevista realizada com três gerações de testemunhas de quem 

vivenciaram a história do clube e registra sua importância para o a população negra 

no município de São Paulo em franca expansão industrial na década de sessenta. 

 De acordo com o documentário, o Aristocrata Clube foi fundado no final da 

década de cinquenta e permitiu que a classe média negra se organizasse, uma vez 

que não tinham acesso aos clubes sociais existentes na capital paulistana. Os 

sócios fundadores foram Gérson Policarpo, Hélio Pellegrini, Genésio de Arruda, 

Antenor de Luca, Alvim Oliveira, Raul de Souza, Diógenes de Moraes, João Batista, 

Demas Zito, Alvim Oliveira Alves, Mário Ribeiro Costa que em entrevista afirma que 

“... a melhor coisa que eles fizeram foi fundar uma sociedade só pra negros, por 

conta da discriminação que a gente sofria. Foi a melhor ideia que eles tiveram, pois 

a gente não entrava nos outros clubes da cidade.” Segundo Adalberto Camargo, à 

época deputado federal,  

 

 

o Aristocrata surgiu no sentido de ser um lazer e ao mesmo tempo, ser um 

fórum de debate e um centro de informações, como existia em outros clubes 

... os valores que caracterizam o Brasil são valores africanos e no meio do 

negro há oportunidade de levantar a cabeça e os brancos passam a nos 

respeitar... sem África não teria o Brasil.”  
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O comentário do então deputado assinala que o clube teria a intenção de ir 

além do lazer e diversão. Fala que externa imenso prazer e satisfação por estarem 

construindo oportunidades de se fazerem presentes na sociedade hostil e que o 

grupo se impõe e provoca mudanças expressivas nessas relações raciais e sociais.  

A denominação foi pensada e discutida de maneira minuciosa, sendo 

primeiramente pensado no nome Nigéria Clube expressão de identificação e 

afinidades com as ações a serem realizadas. Todavia, o termo Aristocrata foi 

considerado adequado, devido à imponência do termo, bem como a respeitabilidade 

do mesmo para os fins que se propunham, que além das atividades recreativas, 

teriam como meta a construção de uma escola pré-primária com fins de atender toda 

a região da zona oeste da capital paulistana.       

Na verdade, o Aristocrata tornou-se um lugar de disseminação de prazeres e 

informações, associando de maneira não explícita, um compromisso com a 

afirmação de valores morais, culturais e estéticos herdados do continente africano 

desprezados pela sociedade branca e rica, aqui configurados e adquirindo novas 

formas de apresentações, expressos através de modalidades diferenciadas e nesse 

caso, as associações recreativas como os bailes.   

 

Figura 11 - Aristocrata Clube em noite de baile 

                                                                                                         

Fonte: arquivo.geledes.org.braristocrata-clube-a-resistencia-negra-em-sao-paulo 

 

 

Em entrevista, a senhora Haydeé Alexandre um dos fatores que fizeram com 

que o clube se mantivesse imponente durante tantos anos foi o fato de que todos os 

membros trabalhavam muito em prol da manutenção e garantia de atrações 

artísticas diferenciadas para  a garantia do sucesso do mesmo.  
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Afirmo que a mobilização para que o clube mais famoso da capital paulista 

pudesse acontecer, ser conhecido e frequentado por um número tão expressivo de 

pessoas, é devido a um fator preponderante; a consciência de resposta ao racismo. 

As lembranças, bem como a relevância do momento vivido fez com que atualmente 

tal mobilização levasse à reinauguração do estabelecimento. O Aristocrata Clube 

reabriu suas portas em maio de 2015, a partir da mobilização dos membros de sua 

antiga diretoria, acompanhados por uma geração atual em busca de sua afirmação. 

  

RENASCENÇA CLUBE 

 

Um dos clubes que mantém suas atividades até os dias atuais e em constante 

funcionamento, é o Renascença Clube situado no Rio de Janeiro. 

Giacomini (2007) analisou a trajetória desse estabelecimento e nos informa 

que o Renascença Clube foi fundado no Méier por uma elite negra barrada na 

entrada dos clubes sociais do Rio de Janeiro. De acordo com a autora, o clube teria, 

em sua fundação, no dia 17/02/1951 29 sócios, sendo 11 homens e 18 mulheres. 

Ele foi fundado como “clube social, recreativo, cultural e esportivo” (2007, p.28). 

Considerado um ícone da expressão popular na década de 50 e 60, o Renascença, 

como ainda é chamado, foi a alternativa que segundo afirmação de entrevistados 

veteranos afirmavam que nos lugares considerados “bons” que o negro conseguia 

entrar, eles eram maltratados ou lhes eram direcionados olhares com desconfiança, 

ficando sem opção de lazer para os fins de semana.  

A socióloga e pesquisadora profª Drª Joselina da Silva, ao apresentar 

algumas entidades e/ou instituições do movimento negro organizado no Brasil nas 

décadas de 40 e 50, discute algumas estratégias de organização empregadas pela 

União dos Homens de Cor (UHC) – grupo fundado em Porto Alegre em 1943 e que 

cinco anos mais tarde se ramificava por mais dez estados da Federação. A autora 

relata que o Renascença Clube do Rio de Janeiro havia assumido compromisso 

para além do lazer, pois “diretores fundadores do Renascença Clube do Rio de 

Janeiro (nos anos 1950) chegavam mesmo a comprar livros para os alunos em 

dificuldades” (SILVA, 2003, p-227). A conduta dos diretores do clube denota a 

intenção de inserir atividades comprometidas com melhorias sociais e econômicas 

para a população negra a partir de um sustentáculo seguro: a educação 

escolarizada, o que denota a relevância da entidade no sentido de agir de maneira 
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comprometida com seus afins. O sentimento experimentado no sentido de buscar 

meios de promover sua autoafirmação, foi o procedimento adotado para reverter as 

situações de desvantagens nas urbes que silenciava sobre uma condição percebida 

no trato do dia a dia.    

Em entrevista, o Sr Vítor, maestro de profissão afirma que “ele, amigos e 

parentes não podiam circular livremente nos espaços urbanos destinados ao lazer e 

ao entretenimento. Motivo: discriminação racial” (GIACOMINI, 2007, p-01). Segundo 

a autora, o clube vem sendo palco de sucessivos momentos de ascensão e 

superação de obstáculos  desde sua fundação.  

Ao comentar a pesquisa realizada por Giancomini (op. cit), Zanini (2009, 316-

317) afirma que as reuniões festivas e socializadoras organizadas pelas populações 

negras no Rio de Janeiro nos possibilitam conhecer de maneira mais precisa “a 

tessitura da questão racial no cenário carioca das décadas de 50, 60 e 70 do século 

passado, as formas como aqueles negros negociavam suas posições e quais 

representações acionavam para isso”.  

A autora distingue três fases de consolidação do clube com descrições 

analíticas de cada momento observado. A primeira fase considerada fase de criação 

em que os sócios fundadores eram pessoas negras consideradas bem sucedidas 

com fins de construir um clube onde pudessem gozar de bem estar com suas 

famílias, se divertirem e principalmente onde não se sentissem rejeitados. Ali 

estariam livres da discriminação e do preconceito. 

Um segundo momento da história do clube que é caracterizado a partir dos 

anos sessenta e setenta, foi marcado por instituir o concurso de miss negra e rodas 

de samba. Esse momento apresenta forte influência do movimento negro vigente 

nos Estados Unidos, o qual estabelece o movimento Black Power, criando um estilo 

absolutamente original para os padrões até então usuais. O momento histórico 

demarca também a influência desses movimentos em prol da libertação dos países 

africanos ainda sob os domínios dos europeus. A partir daí, o corte dos cabelos 

seguirão o estilo Black e a postura política realçam uma aproximação dos princípios 

políticos e ideológicos que visavam os interesses do povo negro em prol da 

igualdade e inclusão raciais. Nesse momento o cabelo da ativista Ângela Davis 

passa a exercer influência no comportamento das populações negras no mundo 

inteiro, inclusive da pesquisadora autora da presente pesquisa, como forma de 

expressar a adesão a uma causa. “Assumir” o cabelo Black subentendia assumir 
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uma postura política, que muitas das vezes era interpretado como uma afronta ao 

sistema vigente à época. Ao conversar com algumas mulheres negras ativistas no 

período, foi possível perceber  em suas falas, a resistência da sociedade em aceitar 

a nova atitude relacionada com os cabelos dessas mulheres. 

No Renascença surge nesse momento, o Baile Shaft, que Giacomini (2007) 

denomina como uma alternativa melódica e expressiva diferenciada das danças 

tradicionalmente praticadas no clube, resgatando a autoestima, à qual na fala de um 

dos líderes do clube à época, a autora afirma que para o entrevistado, “os bailes 

Shaft foram os melhores momentos de sua vida...”.  A afirmação torna-se relevante 

no sentido de que para a população negra, o clube passa a ser considerado um local 

onde se evidenciam seus sentimentos, suas emoções, sua sensibilidade, deixando 

de lado, mesmo que seja momentaneamente, os dissabores que a sociedade lhe 

impunha.  

Segundo informações disponibilizadas virtualmente pelo clube, a sede do 

referido clube foi tombada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade pela Lei 

número 3.033 de 7 de junho de 2000 e publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro 

em 19 de julho do mesmo ano. A partir desta data, o imóvel localizado na Rua Barão 

de São Francisco, 54, no bairro do Andaraí, passou a figurar na relação de bens 

tombados do município do Rio de Janeiro.  

 

              

Figura 12 - Renascença Clube                                  Figura 13 - 
Representantes de movimentos    
sociais  comemoram 61 anos                                                                        
do Renascença 

         

        https://www.google.com/maps/views/view/                http://www.palmares.gov.br/?p=18498 

 

 

http://www.palmares.gov.br/?p=18498
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A SOCIEDADE BENEFICENTE 13 DE MAIO PIRACICABA 

 

 Corria o ano de 1900, fim do século XIX, passados dois anos da abolição da 

escravatura no Brasil  um grupo de intelectuais brancos, jornalistas, autoridades – 

delegado, juiz de direito, promotor público, de associações de imigrantes 

estabelecidos na cidade como os portugueses, espanhóis e italianos, resolvem 

comemorar o 13 de maio.  

 Os negros recém-saídos do cativeiro, estavam mais preocupados em viver o 

dia-a-dia, se integrar à sociedade e cuidar de suas famílias, a duras penas: 

analfabetos, sem cursos profissionalizantes, sem recompensa alguma, sem-terra, 

sem-casa, sem-nada; esfolados, invisíveis, sedentos por um lugar ao sol. 

 O batuque de umbigada, marca indelével da cultura negra na cidade 

juntamente com o Samba-Lenço, preservados nos dias atuais, a Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, de 1824, que passara a se chamar 

São Benedito dos Homens Pretos por causa de uma imagem do santo negro 

ofertada à capela dos irmãos – hoje Igreja de São Benedito -, pela devota Baronesa 

de Rezende (Ana Cândida da Conceição, 1844-1939), esposa do Barão de Rezende 

(Estevão Ribeiro de Souza Rezende, 1840-1909). Destacam-se as rodas de 

capoeira, a Congada – reizado da tradicional Festa do Divino de Piracicaba (desde 

1826), o então Largo do Rosário entre outros atrativos afros, eram prestigiados pela 

velha-guarda negra de Piracicaba antes de os próprios negros comemorarem o 13 

de Maio.   

 Jornalistas de “O Jornal de Piracicaba”, da “Gazeta de Piracicaba”, as 

sociedades espanhola, portuguesa, o comércio local e as autoridades constituídas 

organizaram as primeiras comemorações à data, em 1900, com discursos, bandas 

musicais, e marchas pela cidade, de certa forma, provocando, convocando e 

incentivando, os negros a organizar a própria comemoração. 

 No enlevo das comemorações de 1901 por iniciativa de Luiz Dias Araújo 

surge a 19 de maio, a Sociedade Antônio Bento, em homenagem ao organizador 

dos Caifazes, sucedâneo de Luís Gama, 1832-1882 (grupo paulista que libertava 

escravizados e responsável pela fundação do quilombo do Jabaquara em Santos, 

SP), Antônio Bento de Souza e Castro (1843-1898). 
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 A sociedade surgiu com o motivo de auxiliar os negros em suas 

necessidades, assim como as sociedades dos imigrantes ajudavam aos seus. 

 No 13 de maio de 1902 organiza-se a primeira sessão solene pelos negros 

para comemorar a data, tradição mantida pela Sociedade Beneficente 13 de Maio 

em nossos dias, religiosa e ininterruptamente, caísse em que dia da semana tivesse 

que cair. O baile que seguia à sessão solene há anos passou para o final de semana 

recorrente à data, por bom senso dos dirigentes, que viram uma prática, 

incompatível para os dias atuais por questões econômicas e sociais. No auge, 

porém, os badalados bailes eram disputadíssimos com assédio de caravanas de 

todas as partes. O traje a rigor impecável era imperativo para o acesso ao recinto. 

Casa e mesas lotadas. 

 Em 13 de maio de 1908 a razão social muda para a atual Sociedade 

Beneficente 13 de Maio. A agremiação surgiu na carreira das primeiras organizadas 

no Brasil. 

 Outras três agremiações dividiram o espaço afro-cultural e social, com o 13 

de Maio ao longo do tempo com brilho significativo na época; porém, uma a uma 

todas desapareceram, mantendo-se absoluto o Sol - 13 de Maio. 

 O prédio próprio foi inaugurado somente em 13 de maio de 1948 estando à 

Rua 13 de Maio 1118, Cidade Alta/Centro. 

 

Figura 14 - Baile na Sociedade Beneficente 13 de Maio de Piracicaba/SP 

                                                               

Fonte: Jornal Digiral de Piracicaba/SP- http://www.jornaldepiracicaba.com.br/ 

 

Em entrevista, o historiador e jornalista Noedi Monteiro, relata a existência de 

segregação do espaço público em Piracicaba anos passados. Descreve a proibição 

http://www.jornaldepiracicaba.com.br/
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de circular pelos jardins de uma praça que era lugar ocupado para a circulação 

apenas da população branca. Assim foi criado o clube social negro, visando ser um 

espaço de afirmação e acabou por se tornar um lugar de identidade étnica. Afirma 

que:  

 

Com a finalidade de divulgar as atividades sociais e culturais, que a 

entidade oferece para Piracicaba e região com atrações artísticas e 

musicais, a entidade conta com o registro de Utilidade Pública 

Municipalizada. A Sociedade Treze de Maio surgiu como Sociedade 

Beneficente Antonio Bento, em 19 de maio de 1901. Fundado por um grupo 

de negros que intencionava comemorar o dia da libertação dos escravos de 

forma ordeira e organizada: como uma instituição.  

Em 1908, deixava o nome original e passou a se chamar: Sociedade 

Beneficente Treze de Maio, tendo como prefeito o Coronel Fernando 

Febeliano da Costa, que assistiu socialmente seus membros, na grande 

maioria, ex-escravos e seus descendentes. 

 

 

         Conta o negro professor, historiador e jornalista, Noedi Monteiro que 

memoráveis figuras da sociedade piracicabana contribuíram fortemente para que a 

sede se tornasse uma realidade na vida da entidade, como o Grande Oficial Mário 

Dedini e sua esposa, Lina Morganti, da Usina Monte Alegre, e até o Governador do 

Estado de São Paulo, Dr. Ademar de Barros. Contribuições que dignificaram a luta 

da velha-guarda negra de Piracicaba, fato inspirador e de esperança para as novas 

gerações. 

Os Clubes Sociais Negros se caracterizam como lugares  onde foram 

edificadas bases sólidas de reafirmação, solidariedade e da identidade do povo 

negro no Brasil. Apesar de que a ampla maioria desses recintos esteja atualmente 

desativada, existe ainda hoje uma edificante relação de restauração e preservação 

desses lugares. Não apenas as gerações que testemunharam o evento, mas as 

gerações de seus herdeiros participam desse movimento em prol do retorno das 

atividades dos clubes.  

Importante citar o recente trabalho de mapeamento realizado a partir de 2014 

pelo IPHAN, Fundação Cultural Palmares e SEPPIR, onde o estado toma para si a 

responsabilidade de mapear os clubes negros existentes no país, fazendo com que 

essa ação leve à responsabilidade também de salvaguardar com recursos públicos 

esses locais. Ressalte a importância do Movimento Negro Clubista que reivindicou e 

exigiu do Estado esta ação e pesquisas científicas, que como base para o trabalho 
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do Governo.  Quando a academia, movimento social e estado/governo andam no 

mesmo compasso, é possível vislumbrar uma luz no fundo do túnel para algo que se 

julgava perdido, como muitos clubes negros que sucumbiram e desapareceram 

possam agora renascer das cinzas.16  

A existência de um movimento nacional que visa restabelecer a relevância 

destes recintos promove novas iniciativas nesta área de conhecimento. Além disto, 

torna público o compromisso das instituições estatais em suscitar novas iniciativas 

no intuito de reconhecer a relevância destes lugares denominados guardiões de 

memórias. Para tal, estão sendo organizados Encontros, Seminários, Reuniões com 

alguma periodicidade, no intuito de promover e encaminhar aos setores 

competentes, as demandas provenientes destes debates. Foi criada uma parceria 

entre o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural e Comissão Nacional de Clubes 

Sociais Negros junto à SEPPIR/PR, com o intuito de ser facilitado o diálogo entre os 

setores governamentais e sociedade. Atualmente, as ações nesse sentido 

permanecem estáticas, dificultando o desenvolvimento de ações que possam 

favorecer o estabelecimento de metas nessa área. 

Foi realizado em 2006 o 1º Encontro Nacional de Clubes e Sociedades 

Negras, foi coordenado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial da Presidência da República – SEPPIR, com o propósito de 

revitalizar esse lugar de propagação de cultura negra. O encontro aconteceu no 

município de Santa Maria/RS com fins de se buscar meios de implantar a 

valorização do patrimônio material e imaterial de origem afrodescendente no país, 

fortalecer ações no sentido de valorizar esses espaços e ampliar a rede de estudos 

investigativos e mobilização de 53 representantes de clubes do Rio Grande do Sul e 

14 de outros estados (Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de 

Janeiro), totalizando mais de 300 participantes. 

A tônica desse encontro foi reunir representantes do Clubes Sociais Negros,  

remanescentes de quilombos, religiosidade (terreiros) e grupo afoxé/bloco 

afro/escola-de-samba,  associações e iniciativas dessa natureza, anteriormente 

constituídas no sentido de buscar meios de permitir a sociabilidade  da  população 

                                                             
16

 Informações obtidas do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural no seguinte endereço: 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/202/ 
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negra de forma autônoma. Em decorrência desse encontro, foi publicada a Carta de 

Santa Maria (veja Anexo 1), a qual estabelece metas e aponta compromissos a 

serem assumidos pelo governo federal, governos estaduais e municipais com o 

intuito de salvaguardar esses lugares de memória. 

Dando continuidade aos compromissos assumidos por ocasião do primeiro 

encontro, o 2º Encontro Nacional de Clubes Sociais Negros do Brasil ocorreu em 

2009 na cidade de Sabará/MG. Com o auditório contando com maciça presença da 

sociedade e representantes de entidades e instituições interessadas dar 

continuidade às ações propostas anteriormente, a Carta de Sabará avança no 

sentido de firmar o compromisso dos setores governamentais buscando efetivar 

meios de promover o empreendedorismo nos clubes para a geração de renda e 

trabalho. A carta de Sabará coloca em relevo a necessidade de viabilização de 

medidas comprometidas com ações voltadas para a sustentabilidade dessas 

associações, parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros 

(ABPN), ampliação do diálogo com os setores governamentais, dentre outros 

compromissos, conforme anexo 2. 

 

    Figura 15 - 2º Encontro Nacional dos Clubes Sociais Negros-Sabará/MG 

plkkd                                                                                                        

Fonte http://www.seppir.gov.br/2010/cartasabara_clubesnegros 
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Conforme imagem supra, é possível verificar a maciça participação da 

sociedade civil no encontro realizado em Minas Gerais. A dinâmica que caracterizou 

as discussões denota o importância do um envolvimento muito grande com a 

temática e o interesse na manutenção das atividades propostas pela comunidade e 

a sociedade em geral, em busca da concretização de uma Política Nacional de 

fortalecimento do movimento clubista, de acordo com informações obtidas no  

Acervo Museu Treze de Maio/Cadastro Nacional de Clubes Sociais Negros..  

O 3º Encontro Nacional dos Clubes Sociais Negros será sediado em Porto 

Alegre/RS, com sua programação estando em fase de construção. A data do evento 

ainda não está fechada, sendo que a justificativa é que depende de repasse de 

verba governamental para que o encontro se realize, conforme informações obtidas 

através dos membros que participam do movimento.   

A importância desses eventos se faz presente no momento que a sociedade 

brasileira se aprofunda no debate que vem contribuir para o conhecimento da 

história do negro. Uma das preocupações com os resultados do presente trabalho 

investigativo,  é fazer com que mais um objeto de estudos possa vir acrescentar 

mais argumentos nas etapas de reconstrução da história do Brasil, principalmente no 

que se refere à história do povo negro enquanto sujeito ativo desse processo. 

Temos em vista que a historiografia ainda resvala em profundas lacunas que 

possam inserir as populações negras nos livros didáticos. Desta forma, a meta é 

contribuir para que as nossas crianças e jovens negra(o)s venham estreitar as 

relações de pertencimento com sua história a partir de seus próprios referenciais. 

Importante nisso tudo, é inserir a escola como um espaço de conhecimento e 

reconhecimento de sua trajetória, de sua identidade e seu grupo. 
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6.4  A MULHER NEGRA EM MOVIMENTO NO BRASIL 

  

Ampliar reflexões a respeito da importância da mulher negra no cenário 

nacional se faz relevante desde o momento que sua presença foi reconhecida nesse 

território. Apesar de todo o esforço dos setores dominantes em invisibilizá-la e 

minimizar a relevância de suas ações, a mulher negra em termos quantitativos 

compõe um expressivo segmento populacional e vem sendo percebida a partir de 

estudos investigativos sistemáticos ou não, que abordam temas de seu interesse 

principalmente a partir de sua própria interlocução.                                                             

O Movimento de Mulheres no Brasil pode ser considerado um dos mais 

dinâmicos do mundo, devido à sua trajetória de conquistas e realizações, mesmo 

considerando a necessidade de percorrer ainda um grande caminho para se chegar 

à efetivação dos direitos e garantias individuais e coletivas. 

Segundo pesquisas realizadas na metade dos anos 2000 pelo IBGE, 50,79% 

da população brasileira é composta pelo sexo feminino, dos quais 44% são 

mulheres negras e pardas. Em termos quantitativos são 36 milhões e 300 mil que 

totalizam 23% do total da população brasileira, sendo 27% localizadas nas zonas 

rurais e 22% estabelecidas nas zonas urbanas. Os indicadores apontam 

disparidades existentes entre o recorte racial que penaliza a mulher negra nos 

indicadores relacionados à educação, emprego, salários, moradia, oportunidades de 

trabalho, relações no trabalho, violência doméstica, profissionalização, condições de 

vida e saúde, relações afetivas, dentre outros. São índices significativos que auxiliam 

a compreensão dessa realidade social e fazem com que Políticas Públicas voltadas 

para reduzirem as disparidades existentes entre os sexos feminino e masculino com 

recorte racial, sejam requeridas no sentido de reduzir o fosso que é instaurado entre 

os direitos do segmento social feminino em uma sociedade tradicionalmente sexista 

e discriminadora. Tais medidas são consideradas grandes passo para avançar o 

processo de democratização do país.  

Carneiro (2003), afirma que o tema da violência doméstica, abriu amplo 

espaço de discussão na sociedade como um todo, adquirindo domínio público antes 

dominante apenas na esfera privada. Além das discussões de caráter familiar, a 
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inserção no mercado de trabalho ampliou o debate no que diz respeito à 

permanência e qualificação profissional. A criação de creches públicas traduz-se em 

uma grande conquista para que as mulheres trabalhadoras de baixa renda negras 

ou não, pudessem manter-se no trabalho. 

Com o passar dos tempos, observa-se que a sociedade brasileira liderada por 

mulheres negras, amplia publicamente o rol de inquietações e desvela a emergência 

de redirecionamento do debate relacionado ao gênero e sexo. As mulheres negras 

até então relegadas às áreas periféricas da discussão na sociedade feminista, 

desperta a sociedade para a necessidade de abrir formalmente o debate na esfera 

pública, a fim de garantir encaminhamentos mais precisos de suas reais 

necessidades. Torna-se relevante citar que neste ano de 2015, está programada a 

Marcha das Mulheres Negras, em Brasília. Trata-se de um movimento objetivando 

dar mais visibilidade às questões relacionadas ao cotidiano vivenciado pelas 

mulheres negras no país (racismo e violência). A mobilização é organizada por uma 

articulação com representação na maioria dos estados da federação e objetiva tirar 

do ocultamento questões sofridas no enfrentamento do dia a dia. A Marcha das 

Mulheres Negras visa o chamamento de políticas que venham  minimizar as taxas 

de desigualdade racial e buscar ações que venham reduzir as taxas desigualdade 

social e também de gênero.  

Levantamentos contemporâneos desvelam atitudes de enfrentamento que as 

mulheres negras foram submetidas no Brasil ao longo de toda a sua história, com a 

finalidade de se estabelecer na sociedade em busca da sobrevivência sua e dos 

seus familiares. Sua trajetória se torna tênue em uma sociedade que banaliza o 

machismo e o preconceito racial, difundidos cotidianamente e ignorando sua 

presença e suas realizações. Desta forma, inúmeras dessas mulheres negras no 

Brasil e no mundo, anônimas ou não, vêm ao longo do tempo edificando sua história 

como sujeitas dinâmicas com ações contínuas, em busca do reconhecimento de 

seus valores e seus ideais.  

A partir de consulta ao portal Geledés, é possível obter informações de 

estudos sistemáticos relacionados às rainhas negras e listar a importância de 

inúmeras mulheres americanas e africanas, suas realizações históricas ainda 

desconhecidas, como a Rainha Anima Mouhamud da Nigéria, Makeda a Rainha de 

Sabá, Rainha da Etiópia e esposa de Salomão Rei da Judeia, Rainha Kahina que 
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lutou contra a incursão árabe no norte da África, Nzinga Mbandi Rainha da Angola.  

Rainha Yodit Gudit foi uma lendária Rainha não-cristã  (c.960), devastou Axum e 

suas paisagens, destruiu igrejas e monumentos e tentou exterminar os membros da 

dinastia Axumite. Suas ações são registradas na tradição oral e mencionados em 

vários contos, ela é da etnia Falashas da Etiópia. Ndatté Yalla foi a Rainha do Reino 

de Waalo, um reino localizado onde hoje é a República do Senegal, e Rainha Idia do 

Benin, entre outras. Nas Américas central e norte há que se desocultar nomes e 

ações de mulheres como Nanny dos Marrons Windward da Jamaica,  Alice Walker, 

Ângela Davis, Reyita, da província de Oriente Cuba. 

Em meus levantamentos na busca por conhecer e registrar feitos de mulheres 

negras (realizados por ocasião de minha militância nos idos dos oitenta/noventa), 

deparei-me com a notável  Nina Simone que esteve no Brasil em 1997. Norte 

americana foi pianista completa, compositora e cantora que impressionou cantando 

blues, jazz, folk, soul, música gospel entre outras. Ao rechaçar publicamente o 

racismo, foi perseguida por ser negra e mesmo assim ingressou na Juliard de Nova 

Yorque em 1950. Seu grande sucesso Mississippi Goddamn, acabou por 

transformar-se em um hino adotado pelos movimentos sociais, por falar sobre o 

assassinato de quatro crianças negras numa igreja, em 1963. Impressiona sua 

marcante expressão ao cantar acompanhada de seu inseparável piano com maestria 

e perfeição.  

Meu encantamento com a descoberta de mulheres negras de expressão 

internacional, me despertou o interesse em buscar os  registros das mulheres negras 

que compuseram e ainda compõem a história desse país. Descobri enorme 

dificuldade de encontrar registros com a temática nessa tônica, sendo que os 

registros encontrados ainda estavam longe do farto material disponibilizado pelos 

acervos africanos e norte americanos.  Grande foi minha frustração e surpresa, o 

que me levou à necessidade de buscar meios de criar os registros relacionados, 

para tornarem-se ferramentas úteis que viessem subsidiar novas demandas e a 

produção existente. 

No Brasil, verdadeiramente é impossível listar todas as mulheres que 

adquiriram a responsabilidade da integridade física, apoio emocional, sustentação 

espiritual e material ao longo de todos esses anos de enfrentamento das sequelas 

de uma sociedade branca fortemente hierarquizada. Daí alude que a necessidade 

de manter sua existência fez com que a sobrevivência acontecesse na forma de 
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superações contínuas, ocasiões que fizeram com que a sociedade se aproveitasse 

dessa energia particular que constitui a vida, para esquivar-se de seus 

compromissos para com sua população. Em decorrência dessa coadjuvância da 

mulher negra na historiografia, o homem negro passa a ter maior visibilidade nos 

veículos midiáticos, principalmente no que concerne a uma qualificação diferenciada. 

Às mulheres negras cabem as atividades laborativas que demandam maior esforço 

físico ou as recrutadas para serem exibidas em uma vitrine de exortação ao 

erotismo, com forte apelo à arte e literatura obscenas. Ressalta-se um forte 

chamamento à exploração sexual, em uma sociedade que passa a utilizá-las e 

descartá-las de acordo com maior ou menor grau de seus atrativos físicos e sexuais, 

ainda fortemente presentes nos dias atuais. Essa conduta permanece fundamentada 

pelas ações dos veículos midiáticos e sua dominação econômico-ideológica, 

principalmente.  

As primeiras Mulheres negras no Brasil vieram trazidas do continente africano 

para realizarem as mais diversas atividades nas zonas urbana e rural. 

Primeiramente, para atender os interesses das elites europeias que aqui se 

instalaram. Eram mulheres das mais diversas origens, diversificavam  as atribuições 

para além das atividades que lhes reduziam à condição de escravizadas. 

De acordo com os conhecimentos adquiridos em suas regiões de origem, 

estas mulheres foram forçadamente se adequando à realidade que lhes era imposta, 

em uma competente manobra de sobrevivência física, cultural, psicológica, ao  

colocar em prática seus hábitos que perpetuam e os conhecimentos que veem 

sendo obtidos e somados às suas tradições até os dias atuais. Foram as filhas de 

santo, mães de santo, cozinheiras, lavadeiras, mucamas, filósofas, domésticas, 

professoras, batuqueiras, médicas, secretárias, enfermeiras, mães de leite, avós, 

babás, costureiras, professoras, benzedeiras, parteiras,  quituteiras com mais e mais 

possibilidades de invenção e reinvenção de suas maneiras de criar estratégias de 

sobrevivência. Machado (2007), aponta situações singulares no que diz respeito à 

afetividade da mulher negra e lista algumas possibilidades de reflexões a respeito 

dessa elaboração:  cita as mulheres negras como habilidosas, sábias, conselheiras, 

portadoras de características históricas únicas, que lhes impõem características 

singulares pelo fato de amamentar seus filhos e filhos de seus algozes.  

Foram mais de quatrocentos anos em que o sistema escravista criminoso lhes 

impunha uma realidade completamente distinta de seu cotidiano vivenciado em seus 
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territórios de origem. Desestruturaram violentamente seu habitat, destruíram suas 

famílias, transformaram seus modos de agir, relacionar, produzir seus alimentos, 

cuidar de seus filhos, filhas, netas, netos, sobrinhos, sobrinhas, alteraram seus 

modos de vestir, postar-se, praticar seus tradicionais  rituais religiosos, enfim, foram 

obrigadas a reformular suas relações familiares, as atividades que caracterizam e 

identificam seu clã, sua etnia, seus costumes.  

Essas representantes da resistência feminina do sistema escravagista 

criminoso, podem ser listadas exemplificando todas as mulheres negras presentes e 

ausentes no decorrer do período citado, sem exceção. Insistentemente na luta do 

combate ao racismo imposto, as mulheres negras demarcaram uma singularidade 

na sua história, ao inserir no debate feminista suas prioridades não contempladas na 

sociedade machista e sexista, ao mesmo tempo que almejava políticas de 

reconhecimento de sua pertença na nação que insistia em ocultá-las.  Lélia 

Gonzalez, graduada em Filosofia e História, mestre em Comunicação e Doutora em 

Antropologia, foi  considerada uma das pioneiras no sistemático combate ao 

racismo. Lélia ressaltava a importante perpetuação de nossa ancestralidade 

africana, mantida e preservada pela cultura negra e em especial pela mulher negra; 

ausente nos espaços contemplados pela sociedade ocidental branca, mas presente 

em atividades múltiplas do cotidiano da sociedade brasileira.  

Apesar das inúmeras ações em busca da efetivação de conquistas no âmbito 

político, o que se sobressai ainda em tempos atuais, tanto na historiografia, quanto 

na falácia verificada no dia a dia, são apenas as atividades relacionadas ao trabalho 

subalterno, a situação desigual perante a sociedade industrial que exclui e aparta. 

Protagonizando sua própria história, a mulher negra realiza uma relevante função de 

apresentar-se à frente dos movimentos em busca da efetivação e garantias de sua 

cidadania.  

Raimundo (2003), ao abordar a importância do trabalho e proclamar a luta da 

mulher negra nas favelas de Recife, afirma que a dinamicidade da sociedade irá um 

dia, reconhecer as razões das lutas que se encontra efetivamente presente nos dias 

atuais; 

 

Criar e recriar a existência cotidiana onde a pobreza, a discriminação de 

gênero, classe e raça é disseminada com força, onde suas falas são 

confundidas com o silêncio, mesmo que influencie e seja influenciado pelas 
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ideias dos movimentos sociais, indica que há na favela um lugar de reflexão 

sobre essa realidade. (Raimundo. 2003, p-18). 

 

 

Acresce-se a essas reflexões, o protagonismo e a responsabilidade da mulher 

negra africana e suas descendentes no papel de produção e reprodução de nossa 

história. A história que perpetua em nossas memórias e formam um arcabouço de 

valores e ações que identificam, preservam e mantém a integridade física e cultural 

do negro brasileiro. É possível verificar que seu conhecimento, perpassa os séculos 

e mantém, através do oralimento e as tradições culturais; a salvaguarda dos 

conhecimentos adquiridos com as religiões oriundas de um tempo ancestral, 

principalmente através do manuseio de chás, banhos, benzeções, rezas bem como 

todo um profundo e sólido ensinamento de modos de vida.  

No estado do Rio Grande do Sul foi realizado um prévio levantamento que 

pudesse mapear a presença das mulheres negras e sua efetiva participação na 

história da região, além de localizar sua permanente presença e em quais espaços a 

mesma se encontra.  

 

 

procuramos identificar as inter-relações culturais, sociais, econômicas, 

lingüísticas, geográficas e biológicas fundamentais para a formação da 

identidade da mulher gaúcha. Em campo, os pesquisadores foram 

recebidos pelas entrevistadas em vários lugares: quilombos, clubes sociais 

de negros, casas de religiões de matriz africana, espaços de preservação 

das tradições gaúchas, instituições de ensino, bibliotecas, museus e casas 

de cultura, órgãos de governo – municipais e estaduais, e em suas 

residências. Alguns dados de institutos oficiais de pesquisas e estatísticas – 

ou órgãos similares - também foram muito importantes para as referências 

sociais.      (www.clubessociaisnegrosdo Brasil.org.br) 

 

 

Ainda sem acesso aos resultados oficiais da pesquisa citada, ressalto a 

relevância de serem elaborados mais e mais estudos investigativos, os quais 

possam adicionar informações no bojo da discussão que localiza e situa as mulheres 

negras em seu lugar na construção desse país. 

Em Juiz de Fora, a história de vidas contadas por essas bravas cidadãs não 

foi diferente do processo vivido por esse segmento social em relação ao restante do 

país. D. Juracy de Azevedo Cândido, por exemplo, é uma persona importante que 

http://(www.clubessociaisnegrosdo/
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afirma ter vivido grandes períodos de sacrifício para que pudesse ter garantida a sua 

sobrevivência. Afirma que a sociedade juizforana jamais reconheceu o valor da 

mulher negra trabalhadora que se superava de maneira “muito solitária no dia a dia, 

para conseguir pagar as contas e colocar o de comer dentro de casa.” Atualmente D. 

Juracy comenta até com certa ironia a falta de conhecimento de sua família que foi 

herdeira de grandes porções de terra no meio urbano, no período de pós-abolição e 

que não teve meios de garantir a manutenção desse bem, ficando praticamente com 

quase nada.  (Não sei se D. Juracy tem noção do tamanho de minha admiração por 

ela). 

Sem pretender realçar a situação de vitimização da mulher negra no processo 

de construção do Brasil, somos levados a reconhecer as inúmeras manobras, as 

quais às mulheres negras foram forçadamente impostas ao longo do tempo em 

contínuo processo de reação aos obstáculos construídos em suas trajetórias. Elas 

estavam presentes em todos os espaços que puderam ser ocupados na sociedade, 

mesmo com restrições. Lá estavam elas presentes nos clubes sociais criados para 

que a população negra pudesse se reunir e se entreter. O enfrentamento do racismo 

e seus desmembramentos, nos revela de que forma essas mulheres se fizeram 

presentes, expondo suas próprias vidas e de suas famílias, em processo continuo de 

superações individuais e coletivas.  

 

 

6.5.  AS   DAMAS   DO   ÉBANO   NOS   CLUBES   SOCIAIS   NEGROS 

 

Ao observarmos a dinâmica de funcionamento dos clubes Sociais Negros,  é 

possível constatar uma práxis diferenciada da pressão exercida pela sociedade 

envolvente, uma vez que nos clubes sociais negros a presença da mulher negra se 

faz efetiva em direção a uma atuante e ininterrupta participação nas atividades 

rotineiras dos clubes. Esses espaços associativos permitiram um grau de 

socialização que resultou em relações fortemente voltadas para ampliação dos 

valores identitários.  

Apesar da indiscutível presença masculina nos cargos de diretoria destes 

espaços, é relevante observar que a presença da mulher negra se fez expressiva em 

todos os espaços de organização do grupo, realçada pelas imagens às quais o sexo 
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feminino encontra-se sempre presente e segundo informações dos entrevistados, 

sempre atuante.  

A figura do clube abaixo, apresenta uma amostra do universo da sociedade 

eminentemente voltada para destacar a figura do ser masculino em ambientes 

festivos e informais. Todavia, uma observação mais minuciosa nos permite inferir 

que a presença das mulheres negras nestes recintos se fez de forma efetiva, tanto 

em poses sociais que destacam uma ocasião festiva, quanto na ocupação de 

cargos, compondo o quadro administrativo ou grupos em suas formalidades. 

 

 

Figura 16 - Sociedade Cultural Ferroviária Treze de Maio 

                                                                          

Fonte: http://www.clubessociaisnegros.com.br/ 

 

D. Ertes Brasil foi a primeira mulher a integrar a diretoria de um Clube Social 

Negro no país. Foi convidada pela diretoria do Aristocrata Clube de São Paulo e ao 

tomar posse do cargo, D. Ertes diz em entrevista que primeiramente exercia a tarefa 

de costura, mas com o tempo, ela e outras mulheres do clube se reuniam com a 

intenção de criarem planos diferenciados para o clube, “projetos pensando  no que 

fazer com o Aristocrata, com a elite negra de São Paulo”. Essa atenção com as 

atividades futuras, denota uma preocupação com o bom desempenho do clube 

frente a seus ideais que viessem permitir a ascensão e permanência da população 

negra na sociedade branca.  Mais adiante, Haydeé Amarante e outra entrevistada 

Teda Pellegrini, ao se referirem ao Aristocrata, afirmam que “aquele espaço no clube 

favoreceu o contato com outras famílias com status diferenciados e que não tinham 
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visibilidade. ” Entrevistas contidas no documentário “Aristocrata Clube – A 

resistência negra em São Paulo17.” 

Essa afirmação nos remete novamente à constatação de que a população 

negra se encontrava presente no espaço geográfico, mas ausente no espaço social 

e historiográfico do município como ocorreu no Brasil que se edificava no alvorecer 

do século XX.                  

É possível perceber a presença notável da mulher negra em recintos dos 

Clubes Sociais Negros no Brasil, o que é perfeitamente visível em quase todos os 

estudos que se obtêm registros. Estudos recentes  apontam a presença da mulher 

negra exercendo atividades de educadora, auxiliando atividades de escritório, 

atuando na manutenção e limpeza dos recintos, cantando, dançando, atuando como 

garçonetes nos recintos que recebiam os freqüentadores em atividades de “preparo” 

ou “finalização”  do visual para a entrada devida ao recinto. A efetiva presença vem 

sendo ratificada através do testemunho destas protagonistas confirmado pela 

documentação registrada nos arquivos dos clubes sociais às quais pertencem.  

 

 

               Figura 17 - SOCIEDADE CULTURAL FERROVIÁRIA TREZE DE MAIO. 

 

Fonte: www.clubessociaisnegrosdo Brasil.org.br 

 

 

Os clubes sociais elegeram a rainha e a miss Clube Social Negro no Rio 

Grande do Sul no município de Gravataí, de acordo com figura abaixo. 

 

                                                             
17

 Documentário dirigido por Jasmin Pinho e Aza Pinho em 2004, apresenta a história do Aristocrata 
Clube e ressalta a importância do mesmo enquanto ato de resistência contra a discriminação 
vivenciada pela população negra em São Paulo. 

http://www.clubessociaisnegros.com.br/memorias/sociedade-cultural-ferroviaria-treze-de-maio/
http://www.clubessociaisnegrosdo/
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Figura 18 - Associação Cultural e Beneficente Seis de Maio de Gravataí/RS. 

                                                                                   

Fonte: www.clubessociaisnegrosdo Brasil.org.br 

 

Em 2010 a segunda edição do CONCURSO NEGRA+BRASIL e o mesmo foi 

realizado em Canoas/RS. A partir de articulações do coletivo de Clubes Sociais 

Negros, foi realizado concurso de miss e princesas negras. O evento visou premiar 

mulheres negras que se destacam com critérios para além da beleza física, mas 

apresentavam-se com conhecimentos a respeito da história do clube que 

representam e do grupo étnico o qual pertencem. Informações mais detalhadas 

podem ser conferidas no blog do Floresta Montenegrina no link: 

http://florestamontenegrina.blogspot.com.br/2010/12/blog-post_06.html 

Hoje, atuando nos clubes que se encontram em funcionamento, as mulheres 

se mobilizam, criam seus conselhos deliberativos, elegem e são eleitas, debatem, 

discutem, levantam propostas, realizam programações alusivas às datas 

comemorativas, como pode ser observada publicação do blog Clubes Sociais 

Negros do Brasil: 

 

 

Título da Matéria: Mulheres Negras de Clubes Sociais Negros da Região 

Central tem Encontro marcado no Museu Treze de Maio no Dia 

Internacional de Luta contra o Racismo, em 21 de março. O Museu 

Treze de Maio e a Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade 

Étnicorracial de Santa Maria promoveram em 21 de março de 2010, o 1° 

encontro de Mulheres Negras dos Clubes Sociais Negros da Região 

Central Sul do Brasil. Trata-se de uma iniciativa inovadora  e que 

complementa as informações às quais discutimos a respeito da fiel 

participação deste segmento nas ações destas organizações. 

(http://www.clubessociaisnegros.com.br/,  Acesso em: 22/10/2011) 

http://www.clubessociaisnegrosdo/
http://florestamontenegrina.blogspot.com.br/2010/12/blog-post_06.html
http://www.clubessociaisnegros.com.br/
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O que de fato pode ser observado é que o conteúdo das pautas 

reivindicatórias encontram-se presentes desde tempos idos. Contudo, em tempos 

atuais, a continuidade dessas demandas se fazem presentes com teores que 

demandam até mesmo o reconhecimento efetivo da participação dessas mulheres 

nas atividades dos clubes. Diante dessa constatação, podemos observar que as 

reais transformações ainda estão por vir.  

 

6.6 - NEGRAS DAMAS NOS BAILES E CLUBES DE JUIZ DE FORA 

Em Juiz de Fora/MG, a presença das mulheres no espaço do Elite Clube era 

marcante, segundo entrevistas colhidas nos últimos anos.  Sabe-se que havia um 

ambiente acolhedor em localidades do entorno que davam suporte às pessoas em 

trânsito na cidade e que se deslocavam para o Elite Clube. Tem-se conhecimento 

que a entrada no clube somente era permitida para freqüentadores portando traje 

social. Esse condicionante era partilhado por todos os frequentadores dos clubes 

negros que se tem conhecimento até então e considerado unanimidade. Em Juiz de 

Fora/MG. a D. Madalena é uma das entrevistadas e afirma que o Elite Clube teve 

suas atividades encerradas no início dos anos setenta e fala com extremo prazer 

das ações desenvolvidas no antigo clube.  

 

Era muito bom, minha filha. A gente estava lá era por prazer mesmo. Eu 

cantava por muito tempo e quando botava a boca naquele microfone, o 

creoléu gostava era muito. Eu cantava e cantava. Que felicidade!! O povo 

dançava. Ali entrava os branco também era prá todo mundo. A gente não 

pudia  entrar nos clubes deles não, mas no da gente eles entravam. Todo 

mundo bonito. (D. MADALENA SILVA, parte de entrevista concedida à 

autora em janeiro de 2010 em Juiz de Fora/MG.) 

 

D. Luzia Francisca de Sousa, além de frequentadora do Elite Clube,  exercia 

também funções de garçonete em um bar existente no andar inferior ao Elite Clube 

de Juiz de Fora. Em entrevista, D. Luzia afirma que o bar/restaurante era muito 

movimentado e que as mulheres davam uma passadinha lá para “retocar a 

maquiagem”, enquanto os homens iam lá para tomar uma bebida e “aquecer as 
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turbinas” para entrarem no clube. Muitos ainda aproveitavam para dar mais uma 

olhadinha no visual. Acabavam aproveitando o tempo para engraxar o sapato 

(alguns vinham do interior), lustrar o terno, passar mais um pente no cabelo e bater 

um papinho até entrarem no salão. Alguns vinham muito cedo a fim de aproveitarem 

o tempo de divertimento. Daí, as rodas de conversas se alongavam e a preparação 

para o baile se fazia com mais tempo e observação das pessoas em trânsito para o 

recinto do baile. Os momentos eram traduzidos em horas muito alegres e divertidas, 

sendo que muitas das vezes as famílias participavam do requinte dos bailes nos 

salões.  D. Luzia de Sousa afirma que  

 

mesmo quando trabalhávamos na cozinha do clube, a gente dava um jeito 

de dançar um pouquinho e se divertir como os outros que se encontravam 

no salão. Ali mesmo nós formávamos os pares e a diversão a gente 

garantia. Mas o que todo mundo pensava mesmo, vamos dizer a verdade, 

era arranjar um paquera ou alguém que pudesse trazer um pouco de 

tranquilidade pra gente. Ah... era isso mesmo. Se arranjasse um namorado 

era melhor ainda. Era a intenção de todo mundo. Homens e mulheres nos 

salões. 

  

A expectativa das idas aos clubes sociais também era compartilhada pelos homens 

que ali estavam presentes. Eis um dado interessante que ressalta a relevância dos 

clubes sociais negros: ali era possível pensar em encontrar alguém, namorar e 

formar família, o que para a mulher negra 

vem a ser um registro importante, devido ao 

fato de que sua expectativa era 

compartilhada pelos homens negros e não 

negros ali presentes e a competição entre as 

mulheres pode ser considerada endógena; 

portanto, permissiva. Na figura ao lado, 

visualizamos D. Luzia de Sousa dançando 

em momentos de folga nas instalações do 

Olodum. Fonte: Arquivo pessoal de José e 

Dodó.                                                       

Eis que o exercício de dançar no salão 
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ou em outras instalações do clube, tornou-se irrelevante. Importava era a 

oportunidade de criarem oportunidades diversas de convivência e diversão em 

espaço próprio, condizente com as condições possíveis.   Sem perceber, os 

objetivos das idas ao clube foram modificados. A identidade foi redefinida da 

experiência coletiva da produção e vivência no território da dança,       

A cidade de Juiz de Fora se encanta com uma cantora profissional. D. 

Dionísia Moreira ainda hoje é considerada uma das cantoras de grande expressão 

na cidade de Juiz de Fora. Desde nova ousou dar eco a uma voz que ressoa forte e 

vibrante por todo o ambiente que habita, buscando atingir o íntimo das pessoas que 

a escutam. Pelos idos de 1950. Em meados dessa 

década, D. Dionísia estreou como cantora na Rádio 

PRB-3 com sede no Parque Halfeld, hoje denominada 

Rádio Solar, cantando música sertaneja no programa 

Fazenda do Fundão toda quarta-feira à noite. Seu nome 

artístico era Professorinha do Arraial e cantava 

interpretações de Dalva de Oliveira, Vicente Celestino, 

Isaurinha Garcia entre outros. Em 1954 a Rádio PRB-3 

agora situada na Rua São João, realizou concurso para 

escolher nova cantora para abrilhantar o programa de 

domingo.  

Essa época contando com 16 anos aproximadamente, eis que D. Dionísia 

Moreira  (Figura acima), foi eleita a  cantora revelação do ano e garantiu o primeiro 

lugar, vencendo uma acirrada concorrência.  Em 1956, a imprensa falada e escrita 

agraciou D. Dionísia com a indicação de melhor cantora de Juiz de Fora. Em 1957 

foi reeleita a melhor cantora da cidade com intenso trabalho, acúmulo de 

compromissos e movimentada agenda. No decorrer do ano de 1958 a cantora pediu 

demissão da rádio por motivos pessoais. Segundo relato da autora, os trabalhos 

continuaram, apesar de algumas restrições na agenda.  

 

Cantei em bares e bailes de gala. Aos 17 anos eu já viajava com uma 

banda para participar de eventos sociais. Eram bailes chiques de salão e eu 

cantei na grande orquestra de Bicas denominada Partido Alto. Minha filha 

eu cantava baião, Fox, samba, samba canção, sertaneja, e olhe, só baile 
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chique. Em 2003, 2005 e 2013 fui Rainha do Bloco Carnavalesco Recordar 

é Viver (Tradicional Bloco composto pela população considerada ‘Melhor 

Idade’). Em 2012 tive a oportunidade de gravar um CD e em 2014 recebi o 

Troféu Mulher Cidadã. (Entrevista concedida à autora em 30/08/2014). 

 

A artista certamente é uma das baluartes da música popular regional e em se 

tratando do município de Juiz de Fora, eis uma figura que rompeu barreiras e o 

reconhecimento público certamente contempla seus esforços. 

Com o passar dos tempos, é mister investir em maiores levantamentos da 

real e significativa presença destas mulheres para que dessem sentido à própria 

existência dos Clubes. A propósito, sem a figura feminina, os Clubes Sociais Negros 

teriam insignificante relevância enquanto espaços de lazer, diversão e socialização, 

lugares de convivência, formação de famílias, espaços identitários de uma 

coletividade. Sem a presença das mulheres negras, os Clubes Negros não teriam 

razão de existir, de acordo com informações obtidas no blog do Clube Palmares de 

Volta Redonda/RJ. 

D. Juracy Azevedo Cândido é uma das entrevistadas mais vibrantes quando 

se trata de relembrar os clubes negros existentes na cidade de Juiz de Fora. Sua 

alegria chega a contagiar um ambiente inteiro e a emoção não precisa ser contida 

por nenhum dos presentes. D. Juracy é nascida e criada nessa cidade, sendo que 

sua família era estabelecida em uma antiga fazenda localizada no bairro que hoje se 

denomina Bairu (bairro bem situado na cidade), de acordo com histórias contadas 

por seus pais e avós. Ela afirma que  

 

em um período anterior à abolição, seu bisavô recebeu uma doação de 

grande quantidade de terras às quais foram irremediavelmente perdidas 

logo no início do século XX. A causa da perda foi que a família teve que 

repassar as terras como pagamento do trabalho perdido com a abolição. 

(Entrevista concedida em 22 de janeiro 2013); 

 

Ela testemunhou inúmeras situações vilipendiadas pela população negra. 

Apresenta grande entendimento a respeito da participação negra na história de 

construção do país e relata com requinte de detalhes os tempos vividos em épocas 
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passadas, às quais as mulheres negras sempre estiveram em extrema situação de 

desvantagens, apesar da força e coragem adquiridas com as superações cotidianas. 

D. Juracy Azevedo Cândido relata que sua avó é originária dessa mesma localidade, 

sendo que “ 

 

...como aqui o pessoal não sabia fazer registro direito, ela foi registrada 

como se tivesse nascido em 1912, mas nasceu antes dessa data.  Legal 

mesmo é que ela era chique mesmo. Pra vc ter uma ideia, ela calçava 

sapato que o pessoal chamava de cavalo de aço bem naquela época. Logo 

depois da escravidão. Olha que mitideza. Era vestido comprido, cabelo 

preso, salto plataforma logo naquela época. Sempre a gente procurava se 

ajeitar pra poder aparecer bem e mesmo assim era tido como errado. (D. 

Juracy, ibidem.) 

 

  D. Juracy afirma que a cidade de Juiz de Fora era muito preconceituosa para 

com as pessoas negras. Ela diz que as chances das mulheres negras ganharem 

uma concorrência de emprego poderia ser considerada mínima em todos os setores 

e que as tarefas domésticas foram a saída para que as mesmas pudessem ganhar 

seu dinheirinho e pagar suas contas. Para ela, os passeios de fins de semanas. 

eram a garantia de vivenciar momentos alegres e divertidos, o que garantia uma 

grande sustentação para o enfrentamento da semana de intenso trabalho que se 

iniciaria. Ao referir-se aos clubes sociais negros, D. Juracy (sempre muito 

extrovertida), suspira e relata que foram as melhores coisas que inventaram naquela 

época. Ela afirma que “ ali a gente se sentia gente mesmo. A gente se sentia 

importante. A gente era valorizada e era bonito ver aquela negrada toda bem 

vestida, bem penteada e feliz. A gente dançava muito. Sim, a gente era feliz 

naqueles lugares.” 

Assim como essas, outras dezenas de mulheres anônimas ou não, 

compartilharam a experiência de se sentirem fortalecidas, à revelia da sociedade 

que cultuava os valores burgueses e brancocêntricos. Os clubes sociais negros 

permitiram que as populações negras e principalmente as mulheres negras, 

pudessem compartilhar espaços e momentos exclusivos, essenciais e 

verdadeiramente únicos. Isso é relevante para esse segmento social diverso, que 

vem ao longo dos anos buscando sua inserção em uma sociedade que apesar de 
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alguns esforços, ainda não reconhece devidamente suas funções enquanto cidadãs 

de fato e de direito. 



6.7 - CANTOS E RECANTOS SOCIAIS DOS NEGROS JUIZFORANOS.  

 

Eis o silêncio cantando, dançando, falando. 
O silêncio se movimenta...  

Então,  
deixou de ser silêncio. 

 
 

O trabalho de campo foi revelando uma amplitude do tema, quanto ao número 

de organizações e formas de realização. Os clubes negros inscrevem a população 

negra no espaço social urbano, conferindo-lhes novas formas de expressão de suas 

necessidades e suas possibilidades de organização. Em seguida, dão o sentido de 

representação social para essa parcela da população e garantem a convivência do 

grupo em recintos sociais. Nesse contexto, é possível afirmar que nossas 

observações nos direcionaram para a constatação que, de forma frequente a 

população negra encontrava meios de se agrupar, independentemente dos motivos 

que incitaram tais aproximações. Com isso, solidificaram-se os vínculos que 

conscientemente ou não, os mantinham alicerçados em bases mais sólidas para 

superar as hostilidades vivenciadas nas sociedades de convívio.  

Almeida (2006) comenta a existência de olhares diferenciados por parte de 

historiadores sociais contemporâneos, ao produzirem seus estudos investigativos no 

sentido de inserir o negro escravizado ou ex-escravizado na historiografia oficial, de 

maneira que sua historiografia passa a ter uma dinâmica de reabilitação das 

relações estabelecidas no cotidiano das populações negras.  A autora cita trabalhos 

investigativos de “Ana Lugão Rios, Hebe Mattos, Robert Slenes, Sidney Chalhoub e, 

para o caso mais específico do comportamento do liberto em Juiz de Fora, podemos 

citar Sônia Maria Souza, Elione Guimarães e Valéria Guimarães.”(ALMEIDA, (2006, 

p-29).  

Abordagens diferenciadas de foco nas pesquisas vêm sendo publicadas e se 

referem ao reconhecimento de lacunas existentes na historiografia da Zona da Mata 

mineira e o município de Juiz de Fora. Tais abordagens apresentam crescentes 

diversificados objetos que possibilitam uma compreensão mais detalhada da história 

vivenciada pelas populações negras nos acontecimentos ao longo do tempo. Dai, os 

Clubes Sociais Negros vêm chamar à discussão sua peculiaridade, no que se refere 

a somar mais um elemento de análise que possibilita acrescentar conhecimentos a 

respeito da história do negro e seus descendentes. Acreditamos que tal postura 
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possa favorecer a reconstrução de uma historiografia mais legítima para 

pesquisadores e ativistas dos movimentos sociais, comprometidos com as questões 

relacionadas à população negra na edificação desse país.  

Ao nos depararmos em campo com a variedade de espaços e agrupamentos 

de sociabilidade das populações negras em Juiz de Fora, encontramos esses 

lugares de danças em número muito expressivos e que se tornaram sustentáculos 

para o fortalecimento dos laços identitários. Além das tradições religiosas, as 

práticas da capoeira, a folia de reis, o congado, a musicalidade, os laços afetivos; 

até mesmo as barreiras impostas pela sociedade, permitiram que a população negra 

local possuísse um dinamismo próprio, criando laços oriundos da experiência 

histórica comum.  Almeida (2006) comenta a existência de atividades culturais e/ou 

sociais presentes na cidade de Juiz de Fora e faz referência à existência de uma 

segregação dos habitantes do município. A autora afirma que  

 

A vida do juizforano no início do século não se resumia apenas ao trabalho, 

além das duras jornadas, o cotidiano tornava-se mais agradável com 

eventos produzidos pela própria população local ou vindos de fora. A busca 

por divertimento era constante. A multiplicidade de eventos realizados 

mostra o dinamismo da vida cultural de Juiz de Fora, que possuía uma 

gama de opções de diversão. A própria sociedade regulava as formas de 

convivência nesses espaços, alguns mais elitizados onde apenas os mais 

abastados podiam freqüentar e outros mais populares, como as festas 

religiosas, que atraíam várias pessoas e representavam a oportunidade da 

vivência comum entre os diversos grupos sociais que compunham a cidade. 

(ALMEIDA, 2006, p-47). 

 

 

A afirmação que a própria sociedade regulava as formas de convivência 

restringindo a presença da população negra em determinados recintos, é declaração 

tão recorrente nos dizeres da população negra na região, que tornou-se legitimado 

na história negra local. Para a historiografia, segrega-se o pobre e para a população 

negra, eles são o alvo da repressão. Observa-se apenas mudança no foco de 

análise quando se trata do ‘olhar’ da situação, uma vez que a população negra 

assegura o recorte racial em ações restritivas a seu trânsito na cidade com grande 

frequência. Trata-se de seu referencial de pertença; o qual, as interpretações, 

leituras e análises das situações presentes no cotidiano, estão relacionadas a um 

universo de experiência única: a experiência do ser descendente de escravizados no 

Brasil.   
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Dando prosseguimento à narração de sua pesquisa, Almeida op. cit. afirma 

que os  jornais locais privilegiavam informações e eventos de interesse de uma 

classe social distinta, (jogos esportivos, peças teatrais de autoria de escritores 

nacionais e estrangeiros, consertos musicais, ações sociais, dentre outros), sendo 

que o conteúdo veiculado de interesse da população negra pouco ou quase nada 

era publicado nos periódicos locais; o que não é de se causar estranheza. Constata 

a autora, a existência de algumas chamadas para eventos sociais como saraus, 

peças teatrais, shows com artistas nacionais, inauguração de um cinematógrafo e os 

espetáculos artísticos voltados para um segmento social branco e rico.  

Em entrevista, o mestre Sr. Ivan Barbosa (2013) afirma que o pessoal negro 

se reunia como podia e que não deixava de fazer as coisas que queria. “Eles davam 

o jeito deles, mesmo sabendo que poderiam ser vigiados e perseguidos, de acordo 

com a visão do poder público que fiscalizava praticamente grande parte de seus 

movimentos.” Sabedores do risco de serem abordados publicamente e que suas 

presenças eram consideradas ameaçadoras à ordem estabelecida, as populações 

negras superavam cotidianamente, as dificuldades criadas com o convívio na 

sociedade. 

Almeida (op. cit) cita Jefferson de Almeida Pinto (2008) ao se referenciar a 

alguns redutos considerados de maioria negra na cidade.  

 

 

Enquanto a elite se divertia nos saraus, bailes e teatros a preocupação com 

os libertos que circulavam pelo centro da cidade aumentava. Nas casas de 

tavolagem e nas espeluncas, os batuques incomodavam, pois tais espaços 

eram os preferidos para a “vadiagem”. A Rua do Capim, Botanágua, 

Lamaçal, Morro de Santo Antônio, Cresotagem e Tapera, formavam um 

cinturão cultural no entorno da cidade onde se concentravam “em arruaças” 

o maior número possível de negros nas jogatinas, brigas e bebedeiras. 

(ALMEIDA, op. cit. p-52). 

 

 

Mesmo à revelia dos riscos, momentos de aproximações aconteciam, 

direcionados aos encontros informais, à diversão e convívio. Em decorrência disso, a 

interação se fortalecia, bem como os laços de autoafirmação que se transformaram 

em defesa para o grupo.  

O lazer e divertimento consentidos e praticados pelo povo negro em Juiz de 

Fora no decorrer do século XX, foram atividades criadas por eles mesmos e 
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originárias de seus próprios recursos e possibilidades. As fontes de informações que 

abordam o assunto são fundamentalmente os relatos orais, acrescidos de algumas 

reduzidas informações oriundas de pesquisas recentemente publicadas. Com isso, 

além dos testemunhos orais, as fontes primárias impressas e iconográficas, se 

tornaram  os principais suportes da presença do negro na formação de nossa 

história.  

As pessoas testemunharam o surgimento de sítios de pertença que 

garantiram o convívio, o lazer, as atividades culturais nos bairros e na região central 

da cidade.  Desde décadas anteriores aos anos 50, a população negra do município 

já exibia sua autonomia, no que se refere às atividades religiosas, recreativas, 

esportivas e culturais. Todavia, é possível perceber o quanto foram significativas as 

iniciativas voltadas para o lazer e diversão, especialmente as ações 

costumeiramente relacionadas aos eventos relacionados à atividades artísticas.  

Oliveira (2012), descreve minuciosamente a trajetória do cantor e compositor 

Geraldo Santana18, que se estabeleceu em Juiz de Fora em 1940. O autor afirma 

que o artista Geraldo Santana teve sua vida voltada para a boemia e para o samba, 

fazendo música por encomenda e ganhando algum dinheiro entre 1945 e 1951. 

Participou como membro da diretoria do Grêmio Literário Cruz e Souza, (que discutia 

questões relacionadas às hostilidades enfrentadas pelas populações negras no 

Brasil).    O memorável ‘Seu Geraldo Santana’ tornou-se membro ativo da Academia 

do Samba em Juiz de Fora, visando dar suporte ao segundo concurso de Miss 

Escurinha.  

O autor descreve: 

 

 

O Miss Escurinha de 1963 foi sensacional, com show de samba de Mateus 

da Flauta, Nem do Pandeiro, Geraldo Santana (surdão), Adair (cavaquinho), 

Geraldo Bom Cabelo (violão), Didi (surdo e tamborim); coro com Jovelino 

Figurinha, Tão Vitamina, Geraldo Santana, Marilda, Aparecida, Matilde, 

Luzia e Dona Maria que foi depois para o Batuque de Nélson Silva. 

(OLIVEIRA, 2012, p-44). 

 

 

                                                             
18

Wanderley Oliveira publicou  a biografia de Geraldo Santana em 2012. O livro retrata toda uma 
história da vida boêmia da cidade de Juiz de Fora, através desse baluarte da música popular local. 
Absolutamente desprovido de recursos, Geraldo Santana não conseguiu garantir uma vida menos 
dura para sua família.  Sua vida foi marcada por uma exaustiva trajetória em busca de patrocínios 
para seus shows e compensações materiais de seu talento. 
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A descrição do autor, revela uma interessante mobilização da população 

negra em Juiz de Fora no início dos anos sessenta, denotando também uma 

organização oriunda de décadas anteriores. Ressalto a participação da mulher negra 

demarcando sua importância no grupo de artistas valorizando e intensificando sua 

presença. Mais adiante, o autor afirma que Geraldo Santana compôs mais de vinte 

canções, inspirado por uma paixão avassaladora e sonhando com uma garota 

chique e vibrante. Ela dançava no Elite Clube e era muito assediada, sendo que 

para dançar com ela relembra:  

 

Pessoa difícil no Elite; para dançar com ela, o cavalheiro tinha que subir a 

um elevado, onde no tempo do tenente era para as autoridades e visitantes 

ilustres, tais como Ataulpho Alves e Carmem Costa, que lá cantaram. Ela 

tinha sua mesa reservada e só chegava ao baile e saía de táxi com os 

irmãos... (OLIVEIRA, 2012, p-45). 

 

 

Dando prosseguimento, o autor descreve essa paixão declarada de Geraldo 

Santana por essa “famosa baiana, dançarina da Turunas... negra charmosa, 

endeusada no samba de Juiz de Fora.” 

(OLIVEIRA, op. cit, p-45). Todavia, Doralice 

Drumont Santana (imagem ao lado), é que veio a 

ser a grande e eterna companheira, musa 

inspiradora e proprietária de seu coração para 

toda a sua vida. As  mulheres negras se 

apresentavam com identidades próprias que as  

integravam no círculo da vida social, 

naturalmente. A paquera, os namoros, os 

casamentos formais e informais, uniões e 

separações faziam parte do cotidiano do povo 

negro em seus lugares de convívio na cidade. 

  

Impressiona como a história de vida desse artista descreve muito da história 

da música de um negro em Juiz de Fora, que criou mais de 1080 composições 

próprias e um sem número de parcerias (OLIVEIRA, 2012). É perturbador o fato 

desse artista ainda em vida, não ter tido o reconhecimento de seu trabalho, apesar 
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de tamanha ousadia em permanecer fazendo o que sabia fazer tão bem: compor 

letras e melodias, cantar e crer no futuro cheio de incertezas. 

Enquanto permaneceram estabelecidos na região, as populações negras 

puderam cunhar suas presenças com os shows, apresentações artísticas, 

periódicos, saraus, reuniões diversas por eles organizadas que se manifestaram 

através de diversificadas maneiras.   

A vida noturna em Juiz de Fora foi marcada por inúmeras maneiras e formas 

de expressões da população negra. Oliveira (2012) apresenta comentário do 

compositor Geraldo Santana, quando o músico relata a importância do Sr Onofre 

Eva19 para a articulação e organização de eventos e reuniões dos negros e seus 

descendentes na cidade. O Sr Onofre foi fundador da Academia do Samba e 

principal articulador do Grêmio Literário Cruz e Souza; uma entidade com fins de 

educar, politizar, informar e criar ideologias específicas para implantar medidas que 

viessem beneficiar o negro e suas famílias.  

 

6.7.1- Pão Com Pele ou Buraco Quente. 

 

Segundo informações obtidas do Sr. Betim, Sr Airton da Silva e Joana 

Bombom, havia um clube localizado entre os Bairros Paineiras e São Mateus em 

divisa com o Bom Bosco, denominado “Pão Com Pele” e que era frequentado 

majoritariamente pela população negra. Segundo o Sr, Betim, o clube localizava-se 

nas proximidades da rua Belo Horizonte e  

 

ali a população negra e alguns poucos brancos pobres tinham como lugar 

de encontros e conversas, tomavam alguma coisa e comiam “Pão com 

Pele” que era um tira gosto dos melhores que se tinha nas redondezas. Eu 

te digo que era realmente gostoso, pois a pele de frango era frita, ficava 

durinha e temperada como um torresmo. Eu te digo que o tempero era o 

segredo daquela pela ficar tão gostosa. 

 

 

O comentário exposto pelo Sr. Betim evidencia um espaço de convivência da 

população negra localizado na zona oeste da cidade, onde a forte concentração da 

população negra se faz desde o período de ocupação do bairro.  

                                                             
19

 O Sr Onofre Eva foi um dos baluartes existentes no município de Juiz de Fora e adjacências. Sua 
geração criou os alicerces para que a população negra local  tivesse conhecimento da real situação 
de discriminação racial a que estava submetida ainda nas primeiras décadas do século XX. 
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O Sr. Betim afirma com bastante determinação um período áureo que a 

população negra se estabelecia muito próximo da Serrinha, mais precisamente na 

localidade hoje conhecida como o fim do bairro São Mateus e início do Bairro 

Cascatinha.  Ali o reduto de moradia e convívio da população negra era denominado 

Arraial do Sapé. Ele fala com emoção os tempos que se foram e se pergunta como 

pode ter mudado tanto, pois não se percebe a presença do povo negro residindo, se 

divertindo ou dirigindo algum negócio nessa localidade.  

Enquanto era possível permanecerem estabelecidos na região, os negros 

puderam cunhar suas presenças com os periódicos batuques e saraus por eles 

organizados e se manifestaram das mais diversificadas maneiras. A população 

juizforana certamente já ouviu falar ou conhece o Batuque Afrobrasileiro de Nélson 

Silva, um dos grupos culturais mais tradicionais da cidade, criado na década de 60 e 

que permanece nos dias atuais com periódicas apresentações em eventos locais. 

 

6.7.2 – Clube Serrano.  

 

Em conversa informal ocorrida com o Sr Luiz Cândido Soares, percebemos 

mais um espaço associativo utilizado pela população negra juizforana. Trata-se do 

Clube Serrano que, segundo informações, entrou em funcionamento ainda na 

década dos anos 50. O Sr. Luiz utiliza o termo Clube com bastante segurança e 

afirma que o mesmo situava-se no Bairro Dom Bosco, antiga Serrinha. 

Acresce-se que o bairro Dom Bosco até pouco tempo atrás, era considerado 

uma das localidades onde se verifica uma das maiores concentrações da população 

negra por metro quadrado nessa cidade. Pesquisas recentes levantam hipóteses de 

que o bairro citado pode ter sido um grande quilombo urbano, o que depende de 

estudos sistemáticos para sustentar a assertiva. Todavia, a antiguidade do local e a 

constatação empírica corroboram com tal enunciado. 

O Sr. Luiz utiliza o termo Clube para se referir ao espaço denominado 

Serrano e afirma que o mesmo se localizava próximo ao cruzamento da rua 

Monsenhor Gustavo Freire com a rua Olegário Maciel, próximo à rua Tietê. Com 

serenidade, o entrevistado afirma que  

 

O clube era um casarão grande e que abrigava muita, muita, mas 

muita gente mesmo. Vinha gente de tudo que era lado e gente de todo jeito. 
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O pessoal se vestia direitinho, mas  mesmo assim, não dava pra ir pro 

centro da cidade todo fim de semana, né? Ficava caro e assim o pessoal se 

reunia ali mesmo e o povo dançava que dançava. Era muito chique. Mas era 

de gente mais pobre mesmo. Havia um grupo que tocava. Às vezes tinha 

sanfona, mas o que valia mesmo era o quanto o povo se divertia. Era muito 

bom mesmo. Tomava uma bebida quente de vez em quando e tava 

aquecido. (Sr. Luiz Antônio Soares, Entrevista concedida em 2014).  

 

 

Disse que o espaço era mesmo interativo e que durou até os anos 60, pelos 

idos de 66 ou 67. Não  sabe precisar porque o clube fechou suas portas, mas 

acredita que devido ao fato de que as pessoas não tinham mais condições de darem 

continuidade ao exaustivo trabalho de bar e clube, que era gerenciado por pessoas 

com mais idade, 

Apesar de que atualmente poucas pessoas tenham se referido ao clube 

citado, é possível observar que ao nos referirmos ao Clube Serrano, as pessoas 

mais idosas trazem as informações à lembrança muito prazerosas nesse aspecto. 

 

6.7.3 – Textil.  

 

Um espaço de lazer que se faz presente na memória da população negra e 

que é referendado com muita frequência é popularmente conhecido como Textil. 

Trata-se dos bailes sociais que 

aconteciam no salão do Sindicato das 

Indústrias Têxteis e que permitiam o 

acesso da população como um todo, 

independentemente de serem 

sindicalizados ou não. O Sindicato dos 

Têxteis ainda permanece no mesmo 

local, situado à rua Farmacêutico 

Vespasiano Vieira, nº 47 centro.  

Os bailes aconteciam todo final 

de semana embalados pelo Conjunto 

Soma, grupo musical muito conhecido na cidade e considerado de grande 

respeitabilidade. Havia uma taxa considerada simbólica na entrada e até 

determinada hora, as mulheres tinham suas entradas franqueadas, o que passou a 

ser um atrativo para os frequentadores. Os bailes do Textil eram considerados mais 
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populares e a grande maioria dos frequentadores era negra, sendo que o traje social 

era imperativo para a própria população. As pessoas que hoje se recordam dos 

bailes que eram realizados no Textil, alegam que era um lugar de gente simples, 

mas gente alegre, trabalhadora e solidária.    Uns podiam contar com os outros em 

tempo integral e grande parte dos participantes era formada de trabalhadores das 

indústrias têxteis locais. O salão ficava muito cheio e isso era fator de muito 

contentamento para as pessoas. É recordado com saudosismo por todos os que 

frequentaram os bailes, arriscando sentimento de satisfação com a possibilidade de 

retorno de suas atividades. 

 

6.7.4 – Fogão.  

 

Segundo o Sr Betim, havia um clube que primeiramente se localizava na 

praça da estação depois passou a ter sua sede na rua Marechal Deodoro e 

posteriormente situou-se na rua Floriano Peixoto. A denominação é sugestiva no 

sentido de que provoca certa curiosidade. Ao ser indagado a respeito do nome 

Fogão, o Sr Betim sorrindo afirma  

  

... que se tratava de um lugar sem ventilação. Era tão quente, mas tão 

quente  que a gente mal respirava . Era um forno, minha filha. Uma estufa. 

Parece que não tinha nem vasculante. Era ali mesmo que a gente se 

divertia e muito. A gente dançava até tango. Gafieira era quase todo dia. O 

som era animado e a gente pobre ia mesmo. Os negros eram muito, muito 

mais. Lá não tinha divisão de cor não, mas era lugar dos negros mesmo. 

 

O Sr Betim continua afirmando que “havia um sistema diferente, pois as 

mulheres que pagavam a entrada, poderiam recusar a dança quando o cara 

chegava pra tirar elas pra dançar. Mas se não pagavam a entrada, não podiam 

recusar a dança. Era o sistema de lá.”  

Ao ser indagado se havia algum controle ou de que forma se efetivava essa 

norma, o Sr Betim afirma que  a regra se estabelecia de maneira não explícita e que 

era cumprida pelos frequentadores do clube naturalmente.  
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6.7.5 – Olodum Special Bar.  

 

Em fins dos anos 1980, em Juiz de Fora dois amigos negros decidiram 

inaugurar um bar no centro da cidade e que tivesse uma proposta alternativa aos 

estabelecimentos existentes naquela ocasião. Um lugar que privilegiasse a música 

negra e alguns aspectos da cultura afrodescendente. Surge o Olodum, como é 

popularmente denominado. Esse lugar reunia um segmento social diferenciado indo 

ao encontro de diversão, lazer e em busca de um algo a mais. O que seria esse algo 

mais? Foi exatamente o que denominamos afinidade, convívio social e sentimentos 

afins. Pode ser considerado o que Munanga (2012) denomina identidade. O bar 

passou a ser considerado um clube, que abria suas portas de quinta a domingo, 

sendo as sextas e sábados os dias de intenso movimento e os dias restantes, 

tornou-se espaço de familiaridade e aproximação de pessoas. 

Inicialmente o Olodum localizava-se na Rua Barão de Cataguases, mais 

precisamente no espaço de eventos do Sindicato dos Enfermeiros bem próximo ao 

centro da cidade. O público era privilegiado com uma gastronomia mineira, petiscos 

e um prato da culinária africana servido um sábado a cada mês.  

Às sextas e sábados havia música ao vivo, sendo que às sextas-feiras as 

noites eram embaladas por violas e voz, ao som de Música Popular Brasileira e 

música eletrônica oriunda de diferentes partes do continente africano.Aos sábados 

um conjunto de samba de roda e/ou pagode é que animavam as pessoas ali 

reunidas. 

Inicialmente um conjunto de 20 mesas com espaço suficiente entre as 

mesmas garantia o livre trânsito entre os garçons, garçonetes e o Bar Man (todos 

negros) para exibirem suas espetaculares manobras para realizarem a plena 

garantia de conforto e satisfação dos clientes do clube. Apesar dos parcos recursos 

para investirem em um serviço de marketing, os sócios apostaram em veicular 

anúncios nas rádios locais, panfletos publicitários e o meio mais eficaz de atingir o 

público interessado: o “boca a boca” que permitiu a garantia da qualidade dos 

serviços prestados no local. Foi o suficiente para que em um intervalo de três meses, 

os frequentadores passassem de 50 para 70 pessoas e daí  para 100 clientes em 

120 dias de funcionamento.  

“O Olodum tornou-se um ponto de referência pra gente. Era o lugar de 

encontro da negrada, o nosso espaço, a nossa casa, ali a gente era igual”. Afirma 
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em entrevista, uma das colaboradoras do clube Gorete Nascimento de Jesus, que 

denota a importância do espaço enquanto lugar que garantia a satisfação no 

convívio com seus ‘iguais’, termo utilizado pela entrevistada.  

E o público crescia incessantemente a cada dia e as vestimentas não exigiam 

maiores formalidades e os frequentadores portavam com trajes esporte fino. A 

estrutura do ambiente já não suportava mais que 100 pessoas e eis que 

determinada sexta-feira de meados dos anos 90, as dependências do clube 

encontravam-se absolutamente esgotadas. Aproximadamente 150 pessoas se 

aglutinavam na porta nas semanas seguintes e esse número continuava 

aumentando a cada dia. 

A mudança foi inevitável. Buscou-se um salão mais amplo que comportasse 

200/300 pessoas, mas cinco meses foram suficientes para que o Olodum 

recepcionasse 600 pessoas aproximadamente às sextas e sábados ao som de 

música ambiente embalados por grupos locais. A inexistência de brigas era uma das 

marcas do clube, o que  

Clientes de municípios vizinhos tornaram-se frequentadores assíduos do 

Olodum e ao conversar com um dos colaboradores do clube, o mesmo afirma que 

“... o Olodum foi muito importante para minha vida. Ali eu conheci um outro mundo, 

onde era muito bom ver a negrada bonita reunida pra dançar e conversar. Ali eu 

conheci minha esposa, estamos casados até hoje e temos dois filhos. Somos felizes 

e agora agradeço aqueles tempos por isso. Foi lá que tudo começou.” (José Dodó, 

2015). 

O Olodum caracterizou-se como lugar de convivência e lugar de roda de 

conversa, aconchego de pessoas em uma cidade que historicamente apresenta 

tradições que discriminam, apesar da sutileza que cotidianamente é externada. Em 

movimento de contra reação, os agrupamentos criados pelas populações negras, 

garantiram a identidade do grupo, sua coesão e ampliação dos laços de 

solidariedade. 

A dança se iniciava às 22 horas, mas o salão era aberto por volta das 21 

horas, já com segurança que garantisse a ordem na entrada. Apesar de distribuírem 

cem mesas num amplo espaço, havia a pista de dança e uma multidão que se 

acomodava em pé, dificultando o transitar das pessoas. O salão se encontrava com 

suas dependências lotadas semanal, mensal e anualmente. 
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A essa altura, a equipe de trabalho contava com quatro porteiros, seis 

garçons, oito bar mans, dois caixas e dois seguranças. “O Olodum marcou ali uma 

era feliz”, afirma D. Aparecida Cipriano Entrevista concedida em 2015. O Clube 

Olodum promoveu alguns shows com artistas comprometidos com questões 

relacionadas à identidade negra. Promoveram eventos com grupos de pagode de 

expressão nacional à época: Raça Negra e Grupo Raça. Grupo Orimilá, Afoxé e 

Danças afro-brasileiras. Promoveram show com a cantora Lecy Brandão ainda na 

primeira metade dos anos 90.  

O período foi marcado como uma época em que a população negra e seus 

descendentes tiveram um lugar que pudesse ver efetivadas as relações raciais e 

sociais, voltadas primeiramente para o lazer e diversão. Todavia, o Olodum tornou-

se um espaço identitário, uma vez que seus sócios, colaboradores e clientes eram 

sabedores da situação de desvantagens sócio-histórica a que estavam submetidos e 

as discussões se tornaram frequentes no 

local. 

Ressalta-se que o Olodum enquanto 

clube de dança, tornou-se também um dos 

maiores espaços de referência para a 

população negra discutir questões políticas 

e ideológicas que viessem ressaltar 

referências relacionadas à sua história e 

seu lugar na                                                          

sociedade brasileira. Gorete Nascimento de 

Jesus afirma que havia clara 

conscientização  da  situação  de 

desvantagens da população negra na cidade. O debate, bem como as discussões 

concernentes à questão racial ocorriam rotineiramente e atraíam a atenção de um 

número cada vez maior de simpatizantes.  

As pessoas se identificavam ali. Era um espaço de compartilhamento, de 

expectativas e sonhos.   

 

A gente contava nos dedos das mãos as pessoas não negras ali 

presentes. Com isso, o povo falava abertamente de suas experiências 

enquanto vítimas de preconceitos e discriminações sofridas. Para alguns, foi 

a oportunidade de entrar na militância de maneira mais ativa e 
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conscienciosa. Pena que tudo acabou em meados dos anos 90, devido à 

dificuldade de novas gerações em darem continuidade aos trabalhos. (De 

acordo com Gorete, op, cit.)  

 

 

  

O relato supra apresenta o Olodum como um espaço de convívio e lazer, ao 

mesmo tempo que se tornou também um espaço interativo que permitiu abrir 

discussões relativas a uma apreensão mais detalhada da realidade envolvente. A 

dimensão dessas constatações tornou-se fundamentalmente o marco que 

possibilitou a desconstrução do marco negativo do negro na sociedade. Por outro 

lado, criou novas perspectivas de ações práticas e efetivas o sentido de promover  

mudanças no comportamento e mentalidade da população negra, tendo grande 

parte ainda distante do debate racial existente à época.   

 

6.7.6 – O Batuque Afro- brasileiro de Nelson Silva.  

 

Uma das maiores representações da cultura negra existente em Juiz de Fora 

remanescente da década de sessenta, é o ‘Batuque Afro-brasileiro de Nélson Silva’. 

Osvair Oliveira (2003) publicou livro que leva o nome do grupo e descreve o 

surgimento e a trajetória da entidade que canta e encanta até os dias atuais. O autor 

afirma que o Batuque possui uma característica única no país e apresenta uma 

definição interessante do termo de Batuque20:  

 

Batuque significa ritmo de corpo (...) o ritmo sincopado das cantigas, a viola 

e os instrumentos de percussão acentuam a elasticidade dos corpos. No 

Batuque, o espírito recreativo soma-se às heranças étnicas construindo laço 

importante entre o passado e o presente. (OLIVEIRA, 2003, p-27). 

 

 

O conceito se aproxima da interpretação proposta por esse trabalho, uma vez 

que relaciona a musicalidade, o movimento dos corpos, bem como a referência à 

nossa ancestralidade. O termo se faz tão relevante que acontece em Brasília, capital 

federal, um dia no ano denominado dia do “São Batuque”. É uma reverência aos 

tambores e principalmente ao significado de sua comunicação. Trata-se de um dia 

que a comunidade de terreiro, principalmente do Candomblé, passa um dia por 

                                                             
20

 O autor Osvair de Oliveira cita o conceito a partir da elaboração proposta por  Edmílson A. Pereira e 
Núbia Gomes (1992). 
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conta de atividades relacionadas a um festival voltado para a Cultura dos 

Tambores21.  

Tal reflexão nos reporta à nossa premissa que existem relações intrínsecas 

entre as atividades culturais e recreativas herdadas de nossa ancestralidade, 

inegavelmente presentes nas bases que alicerçam nosso dia a dia. 

Uma das figuras de maior expressão na história do Batuque Afro-Brasileiro de 

Nélson Silva foi uma das âncoras do pensamento negro em Juiz de Fora. Trata-se 

do Sr João Batista de Assis, sempre que citado pelas pessoas, seu nome vem 

acompanhado de um adjetivo como o saudoso, o valente, o grande, o mestre e por 

aí afora. Oliveira (2003) apresenta uma explicação do mestre João de Assis, ao 

comentar a importância da iniciativa do artista e compositor Nélson Silva:  

 

A ideia de Nélson Silva era criar mais espaços para a música negra, 

que ficava limitada apenas à criação de sambas nas escolas durante o 

carnaval. Ele imaginava um grupo que oferecesse diversão à comunidade 

negra, que valorizasse as manifestações culturais e que fosse ainda um 

grupo ou entidade com uma função social, com capacidade para realizar 

campanhas por mais empregos, mais escolas, etc. (OLIVEIRA, 2003, p-28). 

 

 

 

Eis que o Mestre João de Assis, reporta as intenções do poeta Nélson Silva 

no sentido de fazer com que as atividades culturais de um grupo viessem 

estabelecer meios de uma real integração do negro na sociedade juizforana, que 

viessem beneficiar essa população. Ressalto que a capacidade inventiva do grande 

mestre, pode ser considerada uma ação de ruptura com o silenciamento imposto 

pela sociedade, tornando o povo negro sujeito de suas demandas. 

A importância do Batuque (assim é chamado) se faz tão marcante que 

sobrevive até hoje, superando os entraves historicamente impostos desde a censura 

e a repressão vivenciados durante a ditadura militar, até os dias atuais, com a 

resistência da sociedade que ainda discrimina e aparta.  

 

  

 

 

                                                             
21

 Maiores detalhamentos do Festival, podem ser obtidos no link: http://jornalggn.com.br/noticia/fora-
de-pauta-414 
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   Figura 24 – Batuque                                                      Figura 25 - Apresentação 

  Afrobrasileiro anos 60                                                      pública recente Batuque                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: Oliveira (2003, p- 90)                            Fonte: Imagem produzida pela autora Nov/2014  

                               

 

A família Barbosa é composta por três irmãs e um irmão, todos integrantes do 

Batuque e alguns membros integram desde sua fundação. As irmãs Nivalda e 

Regina Barbosa são cantoras profissionais e se revezam como regentes no grupo, 

que realiza shows e apresentações na cidade e região até os dias atuais. 

Em entrevista, um antigo regente do grupo, o Sr Luiz Eugênio da Silva afirma 

que “... Eu considero o Batuque uma árvore sendo cada um de nós um galho, e com 

a sua importância para que ele continue sobrevivendo” (OLIVEIRA, op. cit, p-29). 

Mais adiante, o autor comenta a citação de outra integrante do grupo: D. Cleonice de 

Oliveira. A batuqueira afirma que o Batuque é um grupo musical “que une, que 

identifica, que estabelece laços, que compartilha possibilidades, que determina 

ações, que induz a um outro olhar, a de se ver negro”. (Idem, ibidem , p- 29). 

A importância desses ‘espaços e lugares’ de convívio são explicitados e 

frequentemente percebidos nas expressões das pessoas, mantendo a autoestima, 

quando o autor afirma que ali, “o negro era um artista e, por sinal, o principal 

artista.”(Ibidem, p-75). Outro fator de relevância do grupo está relacionado ao 

conteúdo histórico contido nas letras das composições do famoso mestre Nélson 

Silva. Seu repertório é amplo e contém vasto conteúdo referente à história da África; 

o que pode ser verificado nas composições que evocam o retorno à terra natal, 

visando a retomada das atividades rotineiras como o trabalho nas plantações e 

rotina familiar. Dado interessante nos remete a uma possível descendência direta 
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dos ex-escravizados, quando compôs com identificação de alguns países, como 

Gongo, Angola, Guiné e outras localidades do continente africano. O conteúdo de 

suas letras externam uma sociedade que discrimina e é racista. Algumas canções 

exprimem desabafos, gritos, repúdios. O que se deve considerar nessas análises, é 

o contexto histórico vivido por essa população e sua habilidosa capacidade de 

superação. De acordo com Osvair de Oliveira, o Batuque deixa de ser um grupo 

musical “e passa a ter um tom, uma voz... um cantar, um dançar de movimento de 

resistência da cultura negra”. (Ibidem, p-80)   
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6.7.7 – O Elite Clube Mineiro.       

 

 

Figura 26 – Fachada do Elite Clube  

                                                                       

Fonte: Foto da autora – agosto de 2012. 

 

O Elite como era popularmente conhecido, é ainda hoje um dos 

estabelecimentos mais lembrados em termos de aglutinação de um segmento social 

negro, voltado para a diversão, o lazer com arte e requinte na cidade de Juiz de Fora 

no decorrer do século XX. O Elite Clube Mineiro foi fundado devido à existência de 

uma dissidência entre alguns membros de um rancho carnavalesco denominado 

“Quem São Eles?”. De acordo com o Sr Ubiratan Costa22, tal rancho carnavalesco 

foi desmembrado em um clube social e o mesmo era ativo e dinâmico.  A partir de 

discordâncias existentes entre os membros da diretoria, novos rumos foram tomados 

no sentido de criarem espaços diferenciados para o lazer de uma significativa 

parcela da população local. Em entrevista, o Sr Ubiratan Costa relata que um grupo 

de amigos  se juntou porque queriam dançar e em 1939 criaram o Elite Clube 

Mineiro. Segundo o Sr Ubiratan, eles formaram uma parceria para iniciar os 

trabalhos e foram mais ou menos umas sete ou oito pessoas, entre eles o Eurides 

Costa conhecido como o Tenente Zulu, foi o Diretor Presidente. Seus irmãos Eurico 

                                                             
22

 O Sr Ubiratan Costa é filho do Sr Eurides Costa, o Tenente e um dos sócios fundadores do clube. 
Ainda hoje conhecido como Tenente, a alcunha foi a referência à patente que exercia no período da 
segunda grande guerra, período esse que aconteceu o surgimento e o crescimento do clube. 
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Costa (Nico) e o Osvaldo Costa também conhecido como o Congo formaram a 

parceria para a criação do espaço de dança. Havia um branco descendente de 

italiano, o Pico Itaboray e também o João Mendes e mais uns três ou quatro que não 

me recordo muito bem agora. O Sr Tenente era muito conhecido e respeitado na 

cidade, sendo que o Sr Congo da mesma forma, tinha distinção por ser um famoso 

chofer que realizava viagens por toda a zona da mata, inclusive transportando 

cantores famosos do Rio de Janeiro e São Paulo, como foi o caso que eu me 

recordo muito bem da cantora Eliana Pittman23. Tal popularidade favoreceu o 

trânsito com uma elite local e os contatos permitiram que os mesmos alugassem um 

salão da forma com que idealizavam.  

Segundo o Sr Ubiratan, o local foi cuidadosamente escolhido para facilitar o 

acesso do povo até o recinto, considerando que o local deveria ser amplo, arejado e 

agradável para os clientes. Surgiu um lugar considerado viável e de imediato 

alugaram o salão dos alemães proprietários do Curtume Krambeck, (primeira 

geração industrial de curtume no Brasil, de acordo com historiografia local) e 

pagavam aluguel considerável. O Elite era localizado na Rua Halfeld, nº405 – 

segundo andar e no primeiro andar era situado um happy hour, aquecimento ou a 

concentração de alguns clientes, minutos antes do deslocamento para o lugar de 

seus prazeres. 

As recordações de quem testemunhou tais momentos, remetem a afirmarem 

que o impedimento de acesso aos clubes sociais da cidade, é que forçaram a busca 

de reuniões em espaços próprios. Todavia, essa menção é tratada com certa cautela 

por parte do entrevistado, apesar de afirmar que os clientes que frequentavam o 

Elite eram pessoas das mais diversas origens, considerando que a maioria 

considerável era inegavelmente negra.   

Acresce-se a isso, ao fato de que de acordo com entrevistas de membros que 

integravam a diretoria do clube, nos estabelecimentos existentes na cidade, havia 

uma dificuldade muito grande por parte dos ricos e abastados, no sentido de 

aceitarem a interação com os negros nos espaços de convivência.  

Com isso, o Elite Clube Mineiro tornou-se um local frequentado por toda 

população, desde que trajassem socialmente de acordo com o requinte exigido pelo 

                                                             
23

 Eliana Pitman é uma cantora brasileira hoje com cinquenta anos de carreira que popularizou o ritmo 
denominado Carimbó. Também canta Jazz, samba e Soul, inspirada no saxofonista norte-americano 
Pitman e à época em trânsito visando apresentações e espetáculos em Juiz de Fora e região. 
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ambiente que estava sendo criado. Segundo os frequentadores do clube, havia uma 

taxa de ingresso na entrada, sendo que poderia ser considerada simbólica, visando 

apenas a manutenção dos serviços de rotina. Todos os entrevistados afirmavam 

com segurança e convicção de que o recinto permanecia regularmente lotado. 

O Elite mantinha em seu espaço as maiores orquestras de Juiz de Fora e 

região. Grandes orquestras que frequentemente se ausentavam para cumprirem 

outros compromissos e shows em diversas localidades24. A mais famosa era 

composta por músicos do exército brasileiro e funcionários do governo e sua 

ausência era compensada com apresentações de outros grupos. Foi numa dessas 

oportunidades que o Sr Geraldo Santana foi convidado a se apresentar no Elite em 

“uma ocasião de emergência. Tocou e cantou no clube. Ficou por lá durante meses 

a fio”, conforme declarações do Sr Ubiratan.  

Oliveira (2012) publica declarações do Sr Geraldo Santana e afirma que o 

mesmo teve sua estreia como cantor profissional em dezembro de 1950.   

O Sr Ubiratan expõe com contentamento e jovialidade a descrição do Elite 

Clube, sendo que sua desenvoltura emana pelo ambiente de forma que sua vibração 

contagia a todos os presentes. Sorrindo, o entrevistado afirma que a frequência dos 

bailes ocorria da seguinte forma: os bailes sociais aconteciam aos sábados e 

domingos à noite e eram cobrados ingressos na entrada. Aos domingos à tarde 

havia a matinê, quando a entrada era liberada para os adultos levares os menores 

para as brincadeiras e diversão. Encerradas as atividades da matinê, iniciavam-se 

os preparativos para os bailes da noite, que também contavam com frequência 

expressiva.  

Nos dias úteis as portas do Elite não se fechavam. O espaço era aproveitado 

para atividades afins. Segundo o Sr Ubiratan,  

 

Eram oferecidas aulas de dança de salão. Eles davam aulas de tango. Eles 

davam aulas de jazz. Tudo era oferecido de graça e o pessoal ia. Eu acho 

que era mesmo uma estratégia deles, para trazer o pessoal pro salão nos 

fins de semana, tanto no sábado, quanto no domingo. E dava certo. O povo 

queria dançar tango e dançava mesmo. Muito bom, muito, muito bom. 

(Entrevista concedida em 2014). 

                                                             
24

 Os músicos eram funcionários da antiga Fábrica de Estojos e Espoletas de Artilharia do Exército  
(FEEA), atual Indústria de Material Bélico (IMBEL) e o grupo se formou depois da grande guerra, 
conforme Sr Ubiratan em entrevista. 
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O entrevistado reflete a alegria e o prazer de suas recordações e solicita que 

a entrevistadora procure mais pessoas para completarem suas afirmações, temendo 

ter falhado em alguma passagem. Tal procedimento emociona a entrevistadora, que 

em réplica, afirma que os relatos são inegavelmente perfeitos e a emoção, 

contagiante.  

D. Luzia Francisca de Sousa é uma das entrevistadas que relata seus tempos 

vividos no Elite Clube com detalhes requintados. A entrevistada afirma ter vivido 

aquela época com seus vinte e poucos anos em tempos que sua juventude lhe 

permitia maximizar aqueles momentos. Ela diz que trabalhava como garçonete no 

Bar do Tio Zé Félix que se situava na andar debaixo do salão do Elite. Ali ela 

presenciava todo o movimento anterior à entrada do salão, bem como o trânsito que 

ocorria no decorrer dos bailes. Ela descreve: 

 

Meu Deus, como era bom. A gente trabalhava era com boa vontade. Em 

dias de bailes, o movimento começava cedo. Era um sobe e desce que a 

gente até ficava pensando no que ia dar aquele dia. As pessoas, em sua 

grande maioria negra, era gente bem vestida de verdade. Parecia tudo 

gente rica. Pra entrar no baile, tinha um fiscal que ficava na porta somente 

pra dar vista nos trajes das pessoas. Todo mundo produzido era muito 

bonito de ver. O pessoal que vinha de fora, passava lá no bar do tio Zé Félix 

para acabar de aprontar. Mulheres e homens era assim mesmo. Tinha 

gente que até retocava o esmalte, o batom, os cabelos e mesmo as roupas. 

Aí dava uma olhadinha no espelho e conferiam. Pronto. Tá tudo certo? Sim? 

Então vamos. (D. Luzia Francisca, Entrevista em 30/01/2013). 

 

 

Era o momento de acabar de subirem as escadas e lá estava a orquestra 

entoando seus sons pelas redondezas. A impressão causada na pesquisadora, é 

que não somente a sonoridade era levada pelo ar. A energia também se dissolvia na 

atmosfera e D. Luzia afirma que o movimento era muito grande principalmente aos 

sábados, quando costumava haver filas na entrada e pacientemente cada qual 

aguardava sua vez, para a revista e entrada. Continuando, a entrevistada afirma que 

em alguns dias da semana e em dias de baile, havia uma reunião no bar que se 

estabelecia no andar abaixo do clube, ocasião que principalmente os homens, que 

criaram uma rotina de tomar uma bebida e conversar sobre assuntos diversos.  
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Nessa ocasião, D. Luzia afirma ter vivenciado as primeiras conversas e 

reflexões a respeito do que é ser negro no Brasil de hoje. Ela afirma que o que havia 

aprendido na escola ia tudo por água abaixo, quando ouvia os homens falando. 

Disse que não entendia direito e era perturbadora a sensação nova, que lhe causava 

certa indignação com o fato de ignorar as coisas. Afirma que  

 

eram os anos finais da década de sessenta e diversos compositores, 

cantores, artistas das noites, ali se reuniam para suas conversas. Era tudo 

verdade. Falavam sempre das coisas dos negros. Ali eu conheci o Nélson 

Silva, famoso compositor que fez sucesso com as músicas cantadas em 

shows até hoje. Eu conheci os membros das diretorias das Escolas de 

Samba Feliz Lembrança e Partido Alto. Mas o que encantava eram as 

conversas que falavam que o negro tinha que ocupar o seu lugar na cidade 

e que o ranço da escravidão tinha que sair de cena. (D. Luzia, 2013). 

 

Ao ser indagada se era bom estar ali, D. Luzia afirma que nunca queria sair 

daquele lugar, porque foi ali que ela aprendeu de fato as coisas que estavam ocultas 

e que saiu dali mais fortalecida e entendendo um pouco mais de sua história. 

 

Figura 27 - Bar/Restaurante do Zé Félix - 1969 

Sr. José Félix, esposa e equipe de trabalho  (em pé ao fundo)                                        

                                                                                                     

Fonte: Foto cedida do acervo de D. Luzia 

 

Absolutamente todos os entrevistados, ao fazerem referência ao Elite Clube, 

manifestam um contentamento que impressiona, uma vez que deixam transparecer 

a alegria de terem estado em um ambiente que recebiam tratamento diferenciado do 

trato do dia a dia.  
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O Sr. Miguel residente no bairro Santo Antônio, afirma que ir ao baile no Elite, 

era a alegria dele, que era um paquerador e bom dançarino. Ele disse que gostava 

muito de ir, porque era lugar de gente bonita e bem vestida. A maioria era mesmo de 

pessoas negras. Segundo o entrevistado, o pessoal seguia todas as regras em 

conformidade com os ditames do recinto, o que era considerado boa iniciativa por 

parte dos proprietários. 

A respeito do Elite, outro entrevistado revela grande emoção e alegria ao 

relembrar os tempos de frequência nos bailes. O grande mestre, Sr Ivan Barbosa foi 

um frequentador do clube e afirma que o pessoal recebia muito incentivo para estar 

bem trajado e participar dos eventos que ali ocorriam. Afirma que o local era muito 

bem frequentado e que valia a pena o 

investimento na produção, porque isso 

fazia muito bem para as pessoas. Expõe 

a importância desse local, uma vez que 

as classes sociais, as funções exercidas 

ou a profissão não eram considerados 

fatores relevantes para o acesso ao 

recinto. Os critérios estabelecidos não 

dependiam das condições sociais e isso 

estabelecia grande valor para as 

populações negras, que moral e 

psicologicamente se fortaleciam no convívio. 

 

O Sr Carlindo (imagem acima), em momentos emocionantes e descontraídos, 

disse que as mulheres se arrumavam muito bem e pintavam o rosto para ir para o 

Elite. Como frequentador assíduo, afirma que tudo era muito bonito. Conta que no 

Elite, “lá pelos idos de sessenta pra frente, o pessoal sentava à mesa do bar, 

tomando alguma coisa e conversavam sobre assuntos diversos como política, 

futebol e outras coisas. Havia o PP e o Rouxinóis”. Sem saber definir a sigla PP, o Sr 

Carlindo disse ter existido outros clubes sociais para os pobres e alguns desses 

lugares eram voltados para atividades carnavalescas. Contudo, afirma que “o PP era 

um clube social frequentado pelo público mais escuro”. Mas tinha acesso para todos. 

Era situado na esquina das ruas Batista de Oliveira e Halfeld, bem no centro da 

cidade. Disse que 
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...quem trabalha, precisa fazer uma higiene mental também, né? A gente 

trabalhava, saía à noite e dançava a noite toda. Chegava em casa de 

madrugada, dormia e jogava futebol. Chegava a noite a gente dançava mais 

um pouco. Fazia isso tudo. Era nossa rotina. Era bom. 

  

 

A respeito dos namoros, o Sr Carlindo disse que encontrou uma pessoa 

especial. Sua eterna namorada com quem partilhava sua paixão. Segundo o 

entrevistado, ela trabalhava como doméstica no centro da cidade, onde eles 

combinavam seus encontros para que ele pudesse levá-la para o baile no Elite. Com 

o tempo, se conheceram melhor e em seguida, se casaram e viveram casados 

quase sessenta anos. Ao se emocionar com as lembranças, o Sr Carlindo também 

sensibiliza os presentes, ao afirmar que “o que parece ser tristeza, na verdade é 

uma alegria que enche meu coração de boas recordações de um tempo que me fez 

muito feliz”.  

Ao verificar o quanto o Sr Carlindo esteve sensível com suas declarações, foi 

possível verificar também a importância de se recordar e reviver tais lembranças. As 

lembranças trazem o passado de volta ao presente e com isso, o sentimento de 

valorização de si mesmo é apurado com as recordações. Também se faz importante 

a retomada da história vivida pelo grupo. Grupo que se aproxima e muito dos valores 

herdados das civilizações africanas, quando nos reportamos às maneiras de agir 

relacionadas ao oralimento, à integração nos espaços de danças e aos vínculos de 

solidariedade para com o grupo. 

Acredito que a permanência das atividades culturais, religiosas. 

socializadoras e artísticas forneceram o suporte necessário para que nós negros e 

toda nossa ascendência, pudéssemos sobreviver à nossa maneira a toda sorte de 

infortúnios. Com isso, os laços de solidariedade se estreitaram, proporcionando 

maior probabilidade de conservarem com veemência e criatividade, as reações aos 

obstáculos impostos pelo rigoroso sistema euro republicano no Brasil de hoje. 
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As perspectivas futuras para os Clubes Negros 

 

 Diante da mobilização verificada nos últimos anos, é possível observar um 

grande avanço no sentido de que os estabelecimentos retornem às suas funções. 

Mesmo sabedores que em alguns casos, as atividades possam vir a ter 

configurações diferenciadas da proposta inicial, é possível conceber que há um 

comprometimento por parte de entes federados no sentido de preservar, restaurar e 

dar seguimento às ações socializadoras.  

 Em Juiz de Fora, existem iniciativas no sentido de reabrirem as portas do Elite 

Clube Mineiro, em local diferenciado do espaço ocupado no período de sua criação. 

Em conversa com o atual Secretário de Governo, Sr José Sóter de Figueirôa Neto, o 

Elite  será reinaugurado possivelmente ainda no decorrer do segundo semestre de 

2015, sendo que suas instalações serão em endereço diferenciado das instalações 

anteriores. As entidades dos movimentos sociais locais provavelmente irão se 

pronunciar a respeito da nova localização do mesmo, uma vez que sinalizaram 

intenções nesse sentido. 

Em contato com a Srª Diana Dianovski no Intituto do Patrimônio Histórico e  

Artístico Nacional de Brasília em 2013, somos sabedores de uma parceria realizada 

com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no sentido de 

promoverem ações que possam reconhecer e dar suporte aos Clubes Sociais 

Negros que fazem e fizeram história nesse país. Com isso, iniciativas foram criadas 

no sentido de ser realizado um cadastramento dos clubes sociais negros existentes 

nas unidades federativas, a partir de um mapeamento e localização de cada unidade 

por estado. Até o presente momento, os trabalhos ainda encontram-se inconclusos. 

Faz-se mister a informação que em novembro de 2011, o Conselho Municipal 

de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do município de São Carlos/SP, 

efetuou processo de tombamento do Clube, considerando o mesmo como bem 

imemorial que compõe o patrimônio histórico e cultural da cidade. Com isso, o 

Grêmio Recreativo Familiar Flor de Maio de São Carlos, fundado em 4 de maio de 

1928, passou a ser o primeiro clube social a ser tombado no estado de São Paulo e 

possivelmente no país, conforme informações obtidas no sítio Clubes Sociais Negros 

do Brasil. 

A figura abaixo apresenta as instalações internas do Clube Flor de Maio de 

São Carlos, em dia festivo e de comemoração pelo reconhecimento de sua 
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relevância histórica, social e política para a sociedade local.  ”Na década de 30 o 

clube, além de ser um espaço recreativo, criou uma escola de ensino primário, 

que era frequentada, inclusive, pela população não afro descendente”.  Tal a 

importância do clube que a partir de seus próprios recursos, se mobiliza e 

implementa ações no sentido de dar assistência à população pobre, negra ou não 

negra. 

Figura 29 - Grêmio Recreativo Familiar Flor de Maio – São Carlos/SP 

Fonte:www.clubessociaisnegrosdobrasil.com.br 

 

Há que se registrar a informação do tombamento de mais dois clubes sociais 

negros no estado de São Paulo. A iniciativa foi tomada pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de São Paulo, 

(Condephaat). Os clubes são a Sociedade Beneficente 13 de Maio, de Piracicaba, e 

o Clube Beneficente Cultural e Recreativo 28 de Setembro, de Jundiaí, uma vez que 

tais recintos são elementos importantes para a história social e cultural da formação 

da sociedade paulista e nacional, reconhecidamente. 

O Movimento Clubista pretende organizar o 3º Encontro Nacional de Clubes 

Sociais Negros do Brasil, com a intenção de dar continuidade ao debate iniciado e 

às ações a serem implementadas a partir dos encontros anteriores. A finalidade é 

fazer com que possam permanecer atuando no sentido de salvaguardar  a memória 

e o patrimônio material e imaterial construído ao longo do tempo pela população 

negra, ao edificar cotidianamente a sua história. 
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7 – AS CONCLUSÕES  

 

Trabalhar em pesquisa com uma temática prazerosa, faz com que o 

pesquisador ou pesquisadora adquiram uma maior probabilidade de êxito em suas 

ações. Diante disso, a impressão que tenho no presente momento, é que o tema 

escolhido para esse trabalho, demarcou um tratamento diferenciado ao objeto. Por 

quê? Simplesmente porque ele, o tema, faz parte de mim, de minha história, da 

minha vida, de meus pais, meus avós, meus familiares. Ao perceber que essa minha 

história era compartilhada por um grupo maior de pessoas, me dei conta que essas 

pessoas são meus semelhantes e vivenciamos as mesmas expectativas, as mesmas 

inquietações e as mesmas vivências. 

Ao analisar os conteúdos das entrevistas, é possível observar que há uma 

direção comum do olhar de análise tanto do entrevistado quanto do entrevistador. 

Acontece que o nosso olhar  interpretativo dos fatos descritos, não se traduz em um 

olhar polifônico. Pelo contrário, se apresenta com muitas semelhanças. Daí, percebi 

também que se trata de uma inquietação que busca a compreensão e elucidação de 

uma lacuna existente sobre nossos referenciais de origem e nosso lugar na 

sociedade. As implicações daí decorrentes levam o pesquisador a ampliar cada vez 

mais o raio de abrangência de suas constatações. 

 Daí a relevância da Metodologia Afrodescendente de Pesquisa, que assim 

como a história do povo negro no Brasil, ainda hoje resiste no enfrentamento de 

barreiras impostas pela estrutura dominante. Todavia, a metodologia se faz presente 

e necessária para que possamos contar mais e mais histórias da população negra, 

ainda oculta nos livros didáticos e paradidáticos. Tal ocultamento se fez de maneira 

proposital e de longa duração, fazendo com que suscitássemos a necessidade de 

buscar caminhos diferenciados para nos inserirmos no processo historiográfico. O 

recurso mais eficaz que temos próximo, vem da constatação de histórias que temos 

de acesso relativamente fácil: nossos Griots. Sábios conhecedores dos costumes e 

tradições de tempos milenares que vieram e trouxeram o conhecimento em suas 

memórias. Passaram seus conhecimentos oralimentando as gerações seguintes e 

se mantém presentes na cultura brasileira em todos os seus desdobramentos. 

Nesse trabalho, a História Oral é apresentada como uma ferramenta que 

sustenta e alicercea a construção do conhecimento a ser desvelado e complementa 
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as lacunas deixadas pela historiografia oficial. Com isso, os testemunhos compõem 

o que a gente tem de melhor: a nossa história contada a partir da concepção de 

quem “teceu” os fatos históricos em tempos recentes. A narrativa elabora os 

acontecimentos com extrema fidelidade, algumas vezes com a preocupação de 

manter e preservar os valores de nossa civilização ancestral, mesmo inconsciente e 

ao mesmo tempo sabedores da possibilidade de alterações em sua essência. Essa 

constatação se faz relevante, uma vez que o entrevistado muda o olhar e muda a 

compreensão da história oficializada. Trata-se do “meu lugar”. É o “meu espaço 

corpóreo” e onde me vejo em uma relação de pertença com minha história. São as 

minhas memórias, as memórias de minha família e do grupo o qual pertenço. A 

história que me contavam em casa, alimentava a alma e fazia-me sentir presente no 

tempo e no espaço social, para que pudesse enfrentar o silenciamento de minha 

história nas instituições. Distanciamos do silêncio e construímos nosso lugar nos 

eventos e nos fenômenos históricos. O que produzimos são memórias dos negros.  

Por um determinado período de tempo, houve a sensação de que a história dos 

Clubes Sociais Negros se encontrava apenas na memória das pessoas. Todavia, a 

pesquisa mostrou que o momento estanque vivenciado pelos Clubes Sociais Negros 

vem sendo superado. Nas narrativas é possível perceber que as recordações se 

fazem presentes com certo teor nostálgico, como verificamos no conteúdo de uma 

entrevistada em referência ao Aristocrata Clube: ”Deu certo até um certo tempo. 

Depois fomos perdendo os fundadores e a coisa foi caindo. Vieram os filhos e 

ninguém  tomou pulso forte para continuar. A nova geração não queria mais. Não 

tinha acompanhamento com a atualidade”. 

Contudo, as mobilizações são fato. A manutenção do racismo levou à 

necessidade de organização da população negra praticamente em todo o território 

nacional. A partir de ações dos movimentos negros organizados, existe um 

comprometimento por parte dos setores governamentais no sentido de se 

implantarem medidas que possam revitalizar as instalações dos antigos Clubes 

Sociais Negros, dada a sua importância para a sociedade.  Com isso, alguns 

avanços são verificados, como a implementação de políticas públicas de 

preservação, manutenção, fortalecimento, difusão e salvaguarda destes lugares de 

resistência e identidade negra. Os Clubes Sociais Negros estão na pauta das ações 

governamentais da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
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(SEPPIR), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Secretarias 

de Cultura dos estados e entidades do movimento civil organizado. A tônica do 

debate insere os Clubes Sociais Negros no âmbito de patrimônio imemorial, visando 

entender os caminhos e apontar as diferentes visões da realidade. 

A pesquisa mostrou a necessidade de serem ampliados os objetos de pesquisa 

e diversificadas as suas abordagens de análises. Desta forma, haverá maior 

probabilidade de nos aproximarmos de demandas que fazem referência a uma 

população historicamente colocada à margem do debate de seus reais interesses.  

Nós educadores, comprometidos com um futuro diferenciado para as gerações 

mais novas, buscamos meios diversificados para que possamos contribuir para a 

permanência das crianças e jovens nas escolas. Permanecer com alegria e prazer. 

Nosso objeto de investigação é uma ferramenta que aponta caminhos diferenciados 

para a construção de uma sociedade verdadeiramente plural, acrescentando mais 

uma abordagem aos parâmetros curriculares existentes. 

Os Clubes Sociais Negros atuaram no sentido de promoverem o apoio 

comunitário necessário para que a população negra pudesse se estabelecer na 

sociedade brasileira.  É interessante destacar  que além de se tornarem um reduto 

permanente da cultura e hábitos dos negros no Brasil, os clubes inserem a 

população negra no espaço urbano e dão o sentido de representação social para 

esta parcela da população.  

Uma hipótese confirmada no decorrer do trabalho investigativo é a afirmação 

de que a estratégia de dominação é transformada em ideologia e transcrita na 

história local através do procedimento omisso das classes dominantes. Daí, o 

racismo tornou-se institucionalizado, transpassando por todos os setores de convívio 

da sociedade nacional, legitimando a exclusão nas esferas socioculturais inclusive 

no lazer.  

Outra hipótese ratificada no decorrer dessa pesquisa é a afirmação de que a 

existência de inúmeros clubes sociais negros verificados no país, caracteriza  uma 

modalidade específica de movimento social de resistência das populações negras. 

Diante do quantitativo desses clubes e a localização em espaços longínquos nos 

vários estados da federação, é possível perceber que a disseminação dos lugares 
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como cantos, recantos  e  recintos de danças se expandiram em torno dos ideais de 

liberdade como reação a situações adversas. Além disso, os Clubes Sociais Negros 

se caracterizaram como uma ação coletiva de grupos organizados, com 

questionamento da realidade com vias a alcançar determinados fins: superar a 

discrimimação. Trata-se de uma modalidade particular de mobilização, organização 

e agrupamento das populações negras em um espaço específico. Razões várias 

levaram à necessidade de criação dos clubes. Contudo, a assistência social, a ajuda 

mútua, a escolarização, o debate político ou o lazer, conduziram a um fim muito bem 

definido: a reunião do povo negro no ato de se fazer presente e se recriar no espaço 

urbano.  

A tese é uma contribuição para a compreensão da construção da identidade e 

da inscrição histórica da população negra de Juiz de Fora. O Elite e os Recantos 

Sociais Negros, revelam uma das formas de pensar o negro urbano e se 

urbanizando em Juiz de Fora, tornando uma reflexão interessante pela sua 

localização e pela sua relação com o urbano. Embora seus frequentadores sejam 

oriundos de várias localidades, tais recintos não são clubes localizados em áreas 

periféricas distantes. Estão a um passo da linha de expressão racista fortemente 

simbólica de Juiz de Fora, e esses lugares são símbolos de uma trincheira que 

ameaçou a invasão do espaços restritos e segregados da elite branca da cidade. 

Afirmo que a sociabilidade realizada por estes clubes foi fundamental no 

projeto de realização social da comunidade negra, na sua luta contra o racismo 

institucional e as imposições contrárias às necessidades da população negra de 

inclusão social. Afirmo também que a dimensão do lazer, dos bailes e festas, 

existiram dentro de um projeto de resistência coletiva e de uma forma de inserção 

social.  

A partir de um olhar analítico, percebe-se que o processo de inserção da 

população negra no meio urbano, foi caracterizado por constantes enfrentamentos 

impostos por uma ideologia dominante. Porém, essa população adquiriu meios de se 

manter presente na sociedade, através das atividades culturais, socializadoras, 

recreativas, religiosas, dentre outras formas de afirmar sua presença.  

Trata-se de um desafio para os educadores, pesquisadores, intelectuais, 

críticos da sociedade e cientistas reiterarem a necessidade de produção de material 
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didático, paradidático, instrumentos de trabalho e ferramentas que deem suporte a 

ações culturais, esportivas, artísticas. Tais ações devem ser direcionadas  rumo à 

superação de preconceitos gerados pelo racismo antinegro, que venham contribuir 

para a criação de políticas, visando à diversidade humana em proporcionar a 

transformação da estrutura vigente.  

A sociedade brasileira e suas instituições, deverão estar  em sintonia com os 

projetos  que buscam eliminar o racismo e as práticas racistas em suas relações 

sociais e raciais. Destaco as comunidades escolares, porque dessa forma, a 

sociedade em geral e a educação em particular, exercerão o dever de inserirem nas 

práticas, no imaginário e representações da nação brasileira, o respeito à população 

negra; uma das metas do presente trabalho. 

Acredito que as atividades de lazer forneceram o subsídio necessário para que 

os afrodescendentes, viessem se estabelecer de fato no cotidiano da sociedade 

praticamente em todos os setores, principalmente porque a diversão, a dança e a 

música acentuam a unidade e são sempre atividades coletivas. Elementos 

importantes para a sobrevivência psíquica das populações negras na edificação de 

sua história. História que começa a ser contada com seus próprios métodos e à sua 

maneira, principalmente.  

A intenção é ampliar informações sobre temas relacionados à população negra 

nos diversos setores da sociedade brasileira contemporânea, acrescentando mais 

argumentos à implementação da Lei 10.639/2003; fazendo com que os agentes 

sociais possam estar comprometidos com uma sociedade verdadeiramente 

transformadora. 
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