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RESUMO 

JESUS, Diogo Santos de. Malcolm X e a internacionalização da luta antirracista.  
2021. 38. Trabalho de Conclusão de Curso - Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021.  

Este trabalho visa a abordar as relações entre o trabalho do ativista Malcolm X e a 
luta antirracista no âmbito das Relações Internacionais. O objetivo da pesquisa é 
analisar de que forma os discursos proferidos por X, particularmente nos anos de 
1964 e 1965, visavam construir uma nova perspectiva de combate ao racismo por 
meio do pan-africanismo. A metodologia do estudo baseou-se na revisão 
bibliográfica de obras como a de Manning Marable e Charles Lewis Nier III. A partir 
disso, pode-se concluir que o propósito da ação política de Malcolm era consolidar a 
ONU como um fórum de discussão internacional da luta racial, convertendo a visão 
do racismo como problema de direitos civis para uma questão de direitos humanos.   

Palavras-chave: Malcolm X. Pan-africanismo. Organização das Nações Unidas. 
Antirracismo. Relações Internacionais. Direitos Humanos. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

JESUS, Diogo Santos de. Malcolm X and the internationalization of the anti-
racist struggle. 2021. 38. Trabalho de Conclusão de Curso - Federal Center of 
Technological Education – Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2021.  

This work aims to address the relationship between the work of the activist Malcolm 
X and the antiracist struggle in the scope of International Relations. The objective of 
the research is to analyze how the speeches given by X, particularly in the years 
1964 and 1965, aimed to build a new perspective to combat racism through pan-
Africanism. The study methodology was based on a bibliographic review of works 
such as that of Manning Marable and Charles Lewis Nier III. From this, it can be 
concluded that the purpose of Malcolm's political action was to consolidate the UN as 
a forum for international discussion of racial struggle, converting the view of racism 
as a civil rights problem to a human rights issue. 

 

Keywords: Malcolm X. Pan-Africanism. United Nations. Antiracism. International 
Relations. Human Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Por muito tempo, fui levado a acreditar que as Relações Internacionais em 

nada tinham a ver com raça, racismo e seus efeitos na sociedade. A disciplina não 

trata do tema com a devida profundidade ou mesmo ignora sua relevância. Todos os 

teóricos lidos no curso eram brancos, o que pode nos levar a crer que os assuntos 

internacionais que os atores enfrentam ou viriam a enfrentar eram grandes demais 

para serem atravessados pelos problemas de raça. Problemas estes que marcam a 

vida de todas as pessoas e meu próprio cotidiano como homem negro. 

 Com isso, não deixava de me perguntar aonde iria me encaixar e alocar a 

vontade de tratar de um ator social e político de relevância mundial e tão importante 

como Malcolm X em um trabalho final da universidade, mas que em momento algum 

se debruçou academicamente no desenvolvimento de uma conexão entre a raça e 

racismo e o campo das relações de poder no âmbito internacional.   

Esse problema se agrava ao localizá-lo na sociedade brasileira do Século 

XXI, forjada sob a hegemonia do racismo, machismo e homofobia estruturais. Nesse 

sentido, esse trabalho busca preencher, em uma área tão recente de estudos, uma 

lacuna sobre os temas vinculados ao Antirracismo e o Pan-Africanismo para as 

Relações Internacionais desenvolvidas no Brasil. 

Este projeto de pesquisa pretende levantar questões relacionadas à figura 

histórica do ativista afro-americano e militante pela causa negra, Malcolm X (1925-

1965). Com uma história pessoal e política ainda bem pouco explorada pelo 

universo acadêmico brasileiro, a atuação política e social de Malcolm X ainda 

permanece não suficientemente explorada em suas contribuições para as ciências 

sociais. Talvez por não ter desenvolvido internacionalmente uma teoria política 

estruturada, a atuação de Malcolm, registrada pela oralidade em seus diversos 

discursos, presença e intervenção social, ainda é um tema pouco pesquisado. 

Contudo, nota-se que é de suma importância a observação e investigação atenta ao 

período de sua luta contra opressão e ativismo pela causa negra em todo mundo 

afro-diaspórico.  

Para isso, na seção 2 deste trabalho, fazemos um breve relato da trajetória 

de Malcolm X, desde seu nascimento até seu assassinato. Com isso, trazemos 

também o contexto histórico no qual o ativista estava inserido, e que resulta em sua 
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formação ideológica e profícua atuação política. A vida de Malcolm é marcada pelo 

ativismo de sua família e pela reinvenção de suas crenças, em prol de condutas 

transformadoras da sociedade. 

Já na seção 3, “Justiça racial pela ONU”, abordamos a visão de X na 

expansão da luta racial de direitos civis para direitos humanos, com a supressão do 

caráter doméstico da denúncia contra o racismo à época, não só nos Estados 

Unidos, mas no mundo. Para isso, ele contava com as Organizações das Nações 

Unidas e com uma perspectiva pan-africanista.  

Na seção 4, mostramos como a peregrinação à meca, chamada de Hajj, foi 

decisiva para uma mudança político-ideológica de Malcolm em sua percepção racial 

e sua adesão oficial ao islã tradicional.  

Após o Hajj, na seção 5, fazemos um resumo da sua segunda viagem à 

África, onde ele já ingressa como figura respeitada e em busca de disseminar sua 

ideia de pan-africanismo internacional. Por meio disso, Malcolm buscava o apoio das 

nações recém independentes na África para dar prosseguimento à denúncia contra 

os Estados Unidos na ONU. 

Na seção 6, contamos os últimos dias de vida de Malcolm X, que foi alvejado 

em frente a sua família em um púlpito onde faria o discurso de fundação de sua 

organização, que pretendia facilitar a internacionalização das demandas dos negros 

estadunidenses. Além disso, contextualizamos a estrutura das Nações Unidas e seu 

contexto à época. 

Na sétima e última seção, relacionamos o legado de Malcolm com outros 

movimentos e organizações que vieram depois dele. O pensamento de X é 

referência política e ideológica para diversos grupos de ativistas nos Estados Unidos 

e no mundo, servindo de inspiração para a luta antirracista. 
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2 BREVE TRAJETÓRIA POLÍTICA E PESSOAL DE MALCOLM X 
 
O objetivo desta pesquisa é compreender de que forma os discursos 

proferidos por Malcolm X, particularmente nos anos de 1964 e 1965, influenciaram e 

continuam a iluminar com seu exemplo uma série de organizações antirracistas de 

atuação na política mundial. 

 Esse período é marcado por sua projeção internacional e extensa atuação 

política nos temas relacionados a este trabalho, e também por antecederem seu 

assassinato em 1965.  

Partimos da hipótese de que esses discursos influenciaram uma mudança 

na perspectiva sobre o problema do racismo e a luta antirracista, pois X foi um dos 

primeiros pensadores a alertar Organizações Internacionais de que o problema do 

racismo no mundo é um problema de Direitos Humanos.  

Acreditamos que ao analisarmos as fontes descritas nesse projeto, 

chegaremos a conclusão de que Malcolm X foi figura central no movimento 

internacional antirracista tanto por sua militância quanto por sua insistência em 

conectar os países de maioria negra no mundo, quanto por seu legado, que abriu 

caminho para muitas outras instituições e grupos que lutaram pela liberação dos 

negros. O movimento Black Power e o Partido dos Panteras Negras são exemplos 

que abordaremos neste trabalho. 

A pesquisa é amplamente influenciada pela obra do acadêmico 

estadunidense Manning Marable. Esta obra é o trabalho da vida do autor, que por 

mais de uma década pesquisou a vida do ativista, junto a um grande grupo de 

alunos e pesquisadores que formaram o projeto Malcolm X. Desse projeto multimídia 

nasce o livro, que traz de forma inédita fontes diretas e principalmente, cobre o 

Malcolm X internacional em suas viagens, tornando-se, portanto, fonte 

importantíssima para este trabalho. 

Malcolm X, nascido Malcolm Little em 1925, foi uma figura intrigante, e, por 

muito tempo, dividiu opiniões com relação a sua forma de atuar em prol dos negros. 

Nascido em Nebraska, no estado de Omaha, Malcolm Little passou por muitos 

problemas em sua infância (MARABLE, 2013).  

Sendo o quarto dentre os oito filhos do pastor Earl Little e a dona de casa 

Louise Landon Norton, Malcolm foi influenciado desde cedo pela atuação de seus 

pais na Associação Universal Para o Progresso do Negro, associação fundada em 
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1914 pelo afrocaribenho Marcus Garvey. Garvey desempenhou um papel 

fundamental na vida dos pais de Malcolm, assim como na vida adulta de Malcolm. 

Earl e Luise se conhecem através da Associação em que Garvey era líder. Dois 

anos após se conhecerem, os pais de Malcolm vão espalhar a mensagem de 

Garvey para outros lugares com maior incidência de crimes raciais nos Estados 

Unidos, como Nebraska, estado do sul e onde Malcolm X nasceu.  

Em uma oportunidade, o pai de Malcolm, Earl, viajava a mando da 

Associação Universal Para o Progresso do Negro, UNIA, quando um grupo da 

violenta seita racista e extremista Ku Klux Klan, conhecida como KKK, bateu na 

porta de sua casa e exigiu sua saída. Ao receber a notícia de que ele não se 

encontrava na casa, deixaram o recado que era para que ele saísse da cidade junto 

de sua família, e que os supostos problemas provocados por ele na comunidade 

negra da cidade não seriam mais tolerados. Ao saírem, quebraram todas as janelas 

da casa em que vivia a família (MARABLE, 2013, p. 34). 

Já com quatro filhos, incluindo Malcolm, a família se muda para Milwaukee, 

no estado de Wisconsin em 1926, onde moraram por não mais do que dois anos. A 

próxima parada da família foi na cidade de East Chicago, no estado de Indiana. Ao 

perceberem que a cidade era outro viveiro da KKK (MARABLE, 2013), compraram 

uma propriedade em Lansing, Michigan. Sem saber, compraram uma casa com uma 

cláusula de exclusão racial, que proibia a venda da propriedade para negros. 

Durante o Jim Crow, eram permitidas cláusulas de exclusão racial na compra e 

venda de propriedades. Os vizinhos brancos da família, ao descobrirem tal cláusula, 

pediram que eles fossem despejados e foram atendidos por um juiz local 

(MARABLE, 2013, p. 38). O veredito do juiz não foi suficiente, e os racistas não se 

contentaram em esperar o devido processo legal. No dia oito de novembro de 1929, 

a casa foi incendiada por vários homens brancos. O incêndio foi investigado, e a 

polícia local, formada em sua maioria por brancos que provavelmente tinham algo 

contra a família morar naquele bairro, chegou a levantar a hipótese de que o 

incêndio teria sido causado pelo próprio Earl para que a família recebesse o seguro. 

Posteriormente, esta hipótese se mostrou impossível, pois as apólices tinham 

caducado três meses antes (MARABLE, 2013, p. 37). 

Em oito de setembro de 1931, um policial informa à família que Earl Little 

havia sofrido um acidente na linha do trem e estava hospitalizado em estado grave. 

A hipótese investigada foi a de que Earl subiu no bonde em movimento e caiu nos 
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trilhos, tendo sido arrastado para as rodas, que passaram por cima de suas pernas 

esmagando-as. Porém, uma reconstituição pericial da morte sugere outra  narrativa 

para a morte de Earl, já que seu corpo foi encontrado em uma parte 

majoritariamente branca, nos limites da cidade e onde atuava a Legião Negra, grupo 

ainda mais radical da Ku Klux Klan.  

A estranha localização do corpo sugere a possibilidade de que Earl tenha 

sido atingido por um carro, ou quem sabe atacado em outro lugar, e levado para 

debaixo de um bonde em outro, a fim de criar a impressão de que houve um terrível 

acidente. O provável assassinato do pai de Malcolm pode ter tido o mesmo objetivo 

dos linchamentos praticados no Sul — o de aterrorizar os negros e suprimir atos de 

resistência (MARABLE, 2013, p. 99).  

O fim trágico do pai perseguiu Malcolm por toda sua vida. Em algumas 

oportunidades, anos mais tarde, descreveu a morte como acidental e em outras 

oportunidades pintou o pai como um mártir da liberação dos negros (MARABLE, 

2013, p. 100).  

É com a morte do pai que a família de Malcolm começa sofrer mais 

severamente pela pobreza. A fome foi um problema constante nesses momentos da 

vida de Malcolm e seus irmãos, e repetidos incidentes humilhavam ainda mais a 

família, que era atormentada pela assistência social, que desejava que Malcolm e os 

irmãos fossem adotados por famílias vizinhas.  

Os brancos, com poucas exceções, tratavam Louise, mãe de Malcolm, e os 

filhos com desprezo. “Quando iam à nossa casa”, lembrava-se Wilfred, “falavam com 

minha mãe como se quisessem deixá-la de joelhos... porque ela era muito 

independente” (MARABLE, 2013, p.109). 

Alguns dias antes do Natal, Louise foi encontrada coberta por neve 

segurando o filho mais novo, andando em uma estrada sem saber onde estava nem 

quem era, o que resultou, em 1939, em sua internação compulsória em uma 

instituição de saúde mental no estado Norte Americano do Michigan. Louise 

passaria os próximos 24 anos de sua vida nesse hospital.  

Após esse incidente, Malcolm passa algum tempo entre uma família adotiva 

e uma instituição de reabilitação juvenil ao sul de Lansing até que sua meia-irmã, 

Ella Little, fruto do primeiro casamento de seu pai, o procura. Ella, sua meia irmã, 

morava em Boston e tomou parte da responsabilidade com os meios-irmãos, 

oferecendo sua casa para que Malcolm pudesse passar as férias de verão. Malcolm 



18 

 

vai para Boston e quando retorna para Lansing está completamente mudado. Não 

consegue se acostumar com a vida na cidade pequena e seu comportamento 

modifica-se drasticamente. Malcolm foi expulso da escola meses depois de ouvir de 

um professor de inglês que advogado não era uma profissão para negros, que ele 

escolhesse pela carpintaria. Então, no começo de 1941, Malcolm se muda para 

Boston para viver com sua irmã Ella. 

Em Boston, já morando com sua irmã, Malcolm abandona a escola. É na 

cidade que Malcolm conheceu seu amigo “Shorty”, apelido de seu xará, Malcolm 

Jarvis. Junto de Shorty, Malcolm frequentou a vida noturna de Boston e começou a 

jornada que o levaria à prisão anos depois. 

Em 1941, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial abriu 

muitas vagas de empregos que, até então, só eram ofertadas para brancos. Malcolm 

aproveita, e, com 16 anos, começa a trabalhar como cozinheiro em uma linha 

ferroviária que ligava Boston a Washington. Transferido em 1942 para outra 

empresa, Malcolm finalmente conheceu Nova Iorque, e consequentemente o 

Harlem, que já era considerada a capital negra dos Estados Unidos naquela altura. 

Em 1945, Malcolm volta a Boston e junto de Shorty monta uma quadrilha 

para praticar roubos nos bairros ricos da cidade. Ao levar um relógio fruto de roubo 

para o conserto, a relojoeira suspeita e chama a polícia, que em janeiro de 1946 

prende Malcolm. 

Na cadeia acontece a maior transformação na vida do, até então, Malcolm 

Little. Um de seus irmãos, Philbert, enviava cartas para Malcolm pedindo que ele 

rezasse para Alá (MARABLE, 2013, p.163), o que se tornou a primeira tentativa da 

família de conversão de Malcolm à Nação do Islã, o que não deu absolutamente 

nenhum resultado. Seu outro irmão, Reginald, resolveu utilizar outra estratégia: 

enviou uma carta avisando que se Malcolm parasse de comer carne e fumar 

cigarros, ele lhe mostraria um meio de sair da prisão. Malcolm aceita os conselhos 

de seu irmão ainda sem saber do que se tratava. A Nação do Islã, até então um 

grupo incipiente de difusão do islamismo nos EUA, gerou uma mudança radical na 

vida de Malcolm, que a partir desse momento se tornou um leitor ávido. Segundo 

Marable:  

Diante do dilema de estar preso, Malcolm dedicou-se a um rigoroso 

programa de estudos. Ao fazer isso, reconstruiu-se conscientemente nos 

moldes do agora famoso “intelectual orgânico” de Gramsci, criando os 
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hábitos que, anos depois, se tornariam lendários. Seus poderes de 

dedicação e autodisciplina eram extraordinários, e diretamente opostos ao 

comportamento instável dos primeiros anos. (MARABLE, 2013, p.196)  

 
Na prisão, Malcolm leu desde intelectuais negros como W.E.B. Du Bois, à 

história do comércio transatlântico de escravos até o impacto da instituição da 

escravidão e os levantes afro-americanos (MARABLE, 2013, p.108). 

Em sete de agosto de 1952, ele deixa a cadeia e vai morar no Michigan, 

após breve passagem por Boston. Em Michigan, arruma um emprego para atender 

às exigências da condicional. Em 1953, Malcolm estava livre para viajar pelos 

Estados Unidos ao receber a liberação da dispensa da condicional. No mesmo ano, 

tornou-se ministro assistente do templo mais antigo da Nação do Islã. Pela Nação do 

Islã, Malcolm X ficou famoso nacionalmente e foi responsável pelo aumento do 

número de fiéis e prestígio da organização em várias cidades dos EUA, com uma 

projeção que alterava a estrutura de poder interna do grupo. 

Em 1964, descobre-se que Elijah Muhammad, que era o líder da Nação do 

Islã e mentor religioso de Malcolm, engravidou uma de suas secretárias. Apesar de 

ter ouvido os rumores há muito tempo, Malcolm acreditava que Elijah era um ser 

divino, se recusando a acreditar nos rumores de assédio que pairavam sobre ele. 

Então, ele decide investigar pessoalmente os boatos e descobre serem verdadeiros. 

Ainda em 1964, Malcolm X deixa oficialmente a Nação do Islã, com a 

alegação de que como ministro não poderia se envolver como gostaria na luta pelos 

direitos civis dos negros norte-americanos. Sua saída o leva a abraçar o que seria o 

islã clássico ou tradicional e fundar a Muslim Mosque Incorporated, que ensinaria o 

islã a negros norte-americanos em moldes similares aos do islã no Oriente Médio e 

com abandono dos ritos da Nação do Islã. 
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3 JUSTIÇA RACIAL PELA ONU 
 

Ao se separar da Nação do Islã, em 1964, Malcolm não só buscava se 

distanciar de Elijah Muhammad, mas também de sua ideologia política. Nos dois 

anos anteriores a sua saída, Malcolm fora proibido de falar sobre política e/ou 

qualquer tentativa de congruência com movimentos de direitos civis ou quaisquer 

outros, em função dos limites colocados pelo líder religioso. Após essa saída e 

influenciado por sua experiência de peregrinação a Meca, o Hajj, a suas visões 

políticas vieram à tona, e eram dominadas por dois temas: 

 

Pan-africanismo centrado em desenvolver uma perspectiva de relação entre 

os afro-americanos e africanos como uma pedagogia libertária e a utilização 

dessa relação como meio de elevar a luta pela liberação negra dentro dos 

Estados Unidos do nível de direitos civis para o nível de direitos humanos. 

(NIER, 1997 p. 153)1  

 

Malcolm acreditava que os negros estadunidenses precisavam ir além da luta 

por direitos civis e expandir sua ação para o nível dos direitos humanos 

internacionais e, com isso, tirar a jurisdição doméstica dos EUA do caso. Assim, 

conseguiria levar o caso e as demandas às Nações Unidas e aos tribunais 

internacionais. Em seus próprios termos, Malcolm afirma que: 

 

Expandir a luta pelos direitos civis ao nível dos direitos humanos, levá-la às 

Nações Unidas, onde os nossos irmãos africanos podem pesar para o 

nosso lado, onde nossos irmãos asiáticos podem pesar para o nosso lado, 

onde nossos irmãos latino-americanos podem pesar para o nosso lado! E 
onde 800 milhões de chineses estão sentados, esperando para lançar seu 

peso ao nosso lado. (X, MALCOLM. Malcolm X speaks, 1990, p. 35) 

 

 
1 Nier, Charles Lewis III (1997) "Guilty as Charged: Malcolm X and His Vision of Racial Justice for 
African Americans Through Utilization of the United Nations International Human Rights Provisions 
and Institutions," Penn State International Law Review: Vol. 16: No. 1, Article 3. Disponível em: 
http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol16/iss1/3. Tradução minha. 
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O caminho que Malcolm escolheu para levar o caso às Nações Unidas foi o 

elo das lutas nos EUA com o pan-africanismo e as recém independentes nações 

africanas. 

Em 1964, ele volta para sua segunda temporada no Oriente Médio e África. 

Recém saído da Nação do Islã, Malcolm viaja à África com o intuito principal de 

denuncias os Estados Unidos perante a ONU por violações de direitos humanos, 

mas também com o objetivo de completar o Hajj, considerado obrigatório para todo 

muçulmano se tiver os meios para tal. 

Esse tempo na África e Oriente Médio é tido como o auge político do ativista 

internacionalmente. Apesar da concepção internacionalista sempre estar presente 

em seus discursos, essa segunda viagem à África tinha um peso diferente.  

 

Se o Hajj dera a Malcolm oportunidade de apreender a totalidade de sua 

vida de muçulmano, a segunda viagem à África mergulhou num pan-

africanismo de base ampla que pôs em relevo seu papel de cidadão negro 

do mundo. (MARABLE, 2013, 402).  

 
Como Marable explica em seu livro, é esse X que chega ao Cairo em 11 de julho 

de 1964. 
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4 O HAJJ  
 

Em abril de 1964, Malcolm X viaja ao Oriente Médio para o Hajj2. Nesta 

viagem, que tem como essência a “representação de episódios da vida de Abraão, 

Hagar e Ismael” (MARABLE, 2013, p. 346). Malcolm encontra alguns problemas 

pois, para completar o Hajj de maneira oficial, ele precisaria o completar em datas 

determinadas e ser previamente aceito por um tribunal conhecido como “Tribunal do 

Hajj” (MARABLE, 2013, p. 344). Como chegou em uma sexta-feira, dia que o tribunal 

estava fechado, ele poderia perder as datas determinadas e não conseguir sua 

autorização para completá-lo da maneira oficial, “o que tecnicamente tornaria a 

realização dos rituais uma umrah e não um Hajj oficial" (Idem, 2013, p. 345). Com a 

ajuda de Abdul al-Rahman Azzam, Malcolm comparece diante do sheik Muhammad 

Harkon, responsável pelo Tribunal do Hajj, e solicita acesso a Meca. Apresentado e 

referenciado por Azzam por ser um muçulmano que tinha abandonado as práticas 

da Nação do Islã e muito conhecido nos Estados Unidos, Malcolm conseguiu a 

permissão e pôde continuar seu Hajj. 

 Essa peregrinação tem uma importância muito grande para Malcolm porque 

deu a ele a oportunidade de ingressar oficialmente no islã tradicional e afastar ainda 

mais a imagem de um muçulmano com “ideias erráticas" (Idem, 2013, p. 345). 

 

A poderosa visão de milhares de pessoas de diferentes nacionalidades e 

etnias rezando um uníssono para o mesmo Deus comoveu Malcolm 
profundamente, que lutava para conciliar os poucos fragmentos 

remanescentes do dogma da Nação do Islã em que ainda acreditava com o 

universalismo que viu materializado no Hajj. (MARABLE, 2013 p. 347). 

 

Se faltava alguma coisa para Malcolm acreditar em uma sociedade em que 

negros e brancos poderiam conviver, essa experiência conseguiu modificar tal 

pensamento, tanto que o próprio chega à conclusão: “comecei a me dar conta de 

que ‘homem branco’, como a expressão é comumente usada, significa a cor da pele 

apenas secundariamente; primeiramente, descreve atitudes e ações” (MALCOLM 

apud MARABLE, 2013, p. 347). 

 

 
2 O Hajj é a peregrinação anual a Meca, cidade santa do oeste da Arábia Saudita, é um dos cinco 
pilares do Islã que todo fiel deve cumprir pelo menos uma vez na vida, se tiver os meios para isso. 
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5 SEGUNDA VIAGEM AO ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA 
 

5.1 Egito 
 
Malcolm entra no continente africano pelo Egito. Em sua segunda passagem 

pelo continente, X agora é uma figura conhecida e respeitada no mundo islâmico, o 

levando a encontros importantes com figuras como: Tom Mboya, líder político do 

Quênia; Hassan Sabn al-Kholy, diretor do Escritório de Assuntos Gerais de Nasser; 

e Shirley Graham Du Bois, viúva de  W.E.B. Du Bois,  quem Malcolm havia 

previamente conhecido em Gana, em sua primeira viagem à África.  

W.E.B. Du Bois é uma influência direta de Malcolm, principalmente em sua 

ideia de usar o pan africanismo como ferramenta. Considerado pai do Pan 

Africanismo, Du Bois foi o organizador dos 5 primeiros congressos Pan Africanistas, 

sediados em Paris em 1919, Londres em 1921, Londres-Lisboa 1923, Nova York 

1927 e Manchester 1945. Foi também de Du Bois que partiu a ideia de unidade 

entre negros americanos e caribenhos com os africanos, e de que sua dominação 

tinha uma mesma base: o imperialismo. 

 

A proposta de DuBois, de preservar a raça negra como base de luta dos 

ideais negros, tem duas consequências importantes para o anti-racismo no 

século XX. A primeira delas é a invenção da África como pátria de todos os 

negros. Isto é, ligar todos os negros do mundo ao continente africano 

criando uma base comum de uma suposta origem histórica e sanguínea, já 

que em termos linguísticos, considerando os diferentes colonialismos 

(anglófono, francófono e lusófono), isso seria impossível de se realizar. 

Assim, diante da pluralidade linguística dos povos africanos e das diferentes 
regiões ocupadas pela diáspora negra, a história seria o grande elo entre 

estes povos, bem como a cultura levada com eles para o Novo Mundo. 

Outras versões como a Negrítude (desenvolvida no mundo francófono) e o 

Atlântico Negro (novamente desenvolvida no mundo anglófono), buscaram 

retomar esta origem comum com a interpretação da cultura negra e da sua 

recepção no campo da literatura e da música nos países da diáspora. 

(ROSA, 2011, p.87). 
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Esses encontros com pessoas e organizações eram muito importantes para 

Malcolm que “esperava destruir o acesso da Nação do Islã ao mundo muçulmano 

ortodoxo, bem como elevar sua posição pessoal de líder muçulmano de maior 

destaque nos Estados Unidos.” (MARABLE, 2013, p. 403).  

É no Cairo que Malcolm começa sua empreitada que tem como objetivo 

condenar os Estados Unidos por violarem os direitos humanos dos negros. O ativista 

defendia que o racismo praticado pelo estado estadunidense era o mesmo praticado 

na África do Sul, e pedia que "líderes africanos adotassem políticas pan-africanistas 

endossando as lutas dos afro-americanos” (MARABLE, 2013). 

Para a conferência da Organização da Unidade Africana, Malcolm escreveu 

um memorando pedindo que as nações africanas condenassem os Estados Unidos 

da mesma forma que fizeram com a África do Sul. Apesar de ter conseguido a 

atenção de muitos chefes de Estado, nenhum deles se propôs a encabeçar a 

condenação de uma superpotência como os Estados Unidos: 

 

Enquanto muitos líderes africanos pessoalmente concordaram, a 

Organização da Unidade Africana rejeitou a proposta de Malcolm. Condenar 
a África do Sul era uma coisa; condenar a nação mais poderosa do planeta 

era outra. As nações emergentes africanas não podiam correr o risco de 

transformar os Estados Unidos em inimigos. ( BURNETT, Lynn. The 

International Malcolm X3) 

 

 Sua ideia de que os negros americanos precisavam de direitos humanos 

universais e não direitos civis estritos é a linha de pensamento que ele usa em todo 

o memorando, adicionando que a busca por direitos civis seria de jurisdição 

doméstica, não permitindo a ajuda não só das nações africanas, mas também dos 

“irmãos e irmãs” da Ásia, América Latina e dos bem intencionados brancos 

europeus: 

Enquanto a luta pela liberdade dos 22 milhões de afro-americanos for 
rotulada como uma questão de direitos civis, ela permanecerá um problema 

doméstico sob a jurisdição dos Estados Unidos e, como tal, impede a 

intervenção e o apoio de nossos irmãos e irmãs na África, Ásia , América 

 
3 Disponível em https://crossculturalsolidarity.com/the-international-malcolm-x/. Acessado dia 15 de 
maio de 2021. 
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Latina, bem como dos brancos bem-intencionados da Europa. Mas uma vez 

que nossa luta é elevada do rótulo de direitos civis para o nível de direitos 

humanos, nossa luta pela liberdade tornou-se internacionalizada. (X, 

Malcolm. Carta para a Gazeta Egípcia4) 

 

Malcolm também aproveitou seu tempo no Egito para escrever dois artigos 

no Egyptian Gazette, onde ele usou o espaço para afastar a imagem de sectarismo, 

criticar a Nação do Islã e mostrar como a peregrinação à Meca mudou sua 

percepção em relação aos brancos: 

 

No passado, eu me permiti ser usado por Elijah Muhammad, o líder da seita 

conhecida como os Muçulmanos Negros, para fazer acusações 

generalizadas de todos os brancos, de toda a raça branca, e essas 

generalizações causaram injúrias a alguns brancos que talvez não merecem 
ser ferido. Por causa da iluminação espiritual que tive a bênção de receber 

como resultado de minha recente peregrinação à Cidade Santa de Meca, 

não concordo mais com acusações generalizadas de qualquer raça. (X, 

Malcolm)5 

5.2 Gana 
 

Em Gana, ele se vê em meio a uma comunidade de revolucionários 

marxistas que influenciam seu pensamento. Ao voltar de lá, faz publicamente a 

primeira conexão entre racismo e capitalismo ao dizer que: “é impossível para uma 

pessoa branca acreditar no capitalismo e não acreditar na existência do racismo” 

(Malcolm X, apud Silvio de Almeida6). Neste momento, Malcolm rompe com todas as 

convicções associadas à Elijah Muhammad que tinha até então. Sob influência de 

Marcus Garvey, das lideranças Pan-Africanistas e da descoberta do Islã Sunita em 

suas viagens, Malcolm X desenvolve uma nova visão de mundo, das lutas 

antirracistas internacionais e do Pan-Africanismo. 
 

 
4 Disponível em: http://malcolmxfiles.blogspot.com/2013/07/letter-to-egyptian-gazette-august-25.html. 
Acessado dia 8 de fevereiro de 2021. 
5 Disponível em: https://www.panafricanperspective.com/mxatoau.html. Acessado dia 8 de fevereiro 
de 2021. 
6 Disponível em: https://racismoambiental.net.br/2020/12/05/um-malcolm-x-que-e-preciso-descobrir-
por-silvio-almeida/. Acessado dia 9 de fevereiro de 2021. 
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5.3 Arábia Saudita 
 

Malcolm chega a Arábia Saudita como visitante oficial do país, o que 

significava que todas as despesas de sua viagem seriam pagas pelo estado saudita. 

Com esse status, X consegue bolsas de estudos e aproveita para reafirmar sua 

posição pró-direitos civis nos Estados Unidos. 

 

5.4 Líbano e Etiópia 
 

Chegando em Beirute no dia 29 de setembro de 1964, Malcolm foi recebido 

por estudantes da Universidade Americana, onde ele já havia discursado 

anteriormente, e fez um discurso para uma multidão, apesar de ter sido permitido 

usar somente uma sala (MARABLE, 2013, p. 414). Em seguida, foi para Adis Adeba, 

capital e maior cidade da Etiópia. Lá, Malcolm fez uma palestra para “estudantes e 

professores no grêmio estudantil da faculdade em 2 de outubro” (MARABLE, 2013, p 

414).  

Nesse ponto, é importante destacar que Malcolm era seguido pelo FBI 

estadunidense em sua viagem à África e ao Oriente Médio, gerando um extenso 

arquivo de vigilância sobre sua viagem, como destaca Marable, “o relatório de 

inteligência de Adis Abeba sugere que “outro objetivo da visita de Malcolm foi 

permitir contato direto entre os negros dos Estados Unidos e África” (MARABLE, 

2013, p 414). 

 

5.5 Quênia  
 

No Quênia, Malcolm chegou mais próximo de seu objetivo e obteve um de 

seus maiores triunfos em sua jornada de denunciar os EUA nas Nações Unidas por 

desrespeito aos direitos humanos. Em 15 de Outubro de 1964, ele discursou no 

parlamento do Quênia e, após sua fala, o parlamento propôs e aprovou o que 

Malcolm descreveu como “uma resolução de apoio à nossa luta pelos direitos 

humanos”. Um estado africano finalmente endossava a sua ideia e significava um 

grande avanço político. Seu sucesso fez os EUA reagirem imediatamente. Segundo 

Marable: 
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A resolução provocou resposta imediata das autoridades americanas. 

Dentro de poucas horas, Malcolm reuniu-se com o embaixador americano e 

vários assessores, que o submeteram a intenso interrogatório sobre suas 

relações com autoridades quenianas e exigiram detalhes sobre todos os 

seus contatos recentes.( MARABLE, Manning, 2013, p. 416 ) 

 

Como dito anteriormente, Malcolm era acompanhado diariamente por agentes 

do FBI em suas viagens, sendo o acervo do FBI um grande diário de sua viagem. 
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6 O RETORNO AOS ESTADOS UNIDOS E O PAN-AFRICANISMO 
 

Em 24 de novembro de 1964, X volta aos Estados Unidos e mantém seu 

discurso pan-africanista internacional. Mas, dessa vez, ele pretendia usar uma 

organização, a OAAU (Organização da Unidade Afro Americana), e abriu as portas 

para trabalhar com outras organizações de direitos civis: 

 

Ele explicou que se a unidade internacional fosse alcançada, os afro-
americanos estariam em posição de condenar os Estados Unidos, já que 

eles não estariam mais em minoria, mas se tornariam a maioria. Neste 

contexto, Malcolm X concebeu o propósito da OAAU como um meio de 

“fornecer links diretos, contato direto, comunicação direta e cooperação com 

nossos irmãos e irmãs em todo o mundo”. (Nier III, Charles. 1997, p. 160)  

 

Malcolm reforça seu plano de denúncia na ONU pela última vez, em 16 de 

fevereiro de 1965, dias antes de seu assassinato, em seu discurso entitulado “Não é 

só um problema americano, mas um problema mundial”7. Ele tinha chegado a 

conclusão que a OAAU deveria elaborar um programa que “tornaria nossas dores 

internacionais e fazer o mundo ver o nosso problema”. Em 21 de Fevereiro de 1965, 

Malcolm subiu ao púlpito para anunciar uma reorganização da OAAU, quando, ao 

iniciar sua fala, foi alvejado por tiros em frente à sua família. 

 

6.1 A Denúncia do Racismo na ONU 
 

Antes de vir a ser assassinado, Malcolm contava com as Nações Unidas para 

para seu plano ser bem sucedido, e para isso precisamos entender melhor sobre a 

organização. Após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, muitos líderes 

mundiais acreditavam que a guerra tinha sido causada pela negação de princípios 

democráticos de dignidade, igualdade e respeito. Para prevenir a mesma coisa de 

acontecer novamente no futuro, representantes de mais de 50 países se reuniram 

em São Francisco, Estados Unidos, para a Conferência de São Francisco. Dessa 

 
7 Nier, Charles Lewiss III “Guilty as Charged: Malcolm X and His Vision of Racial Justice for African 
Americans Through Utilization of the United Nations International Humans Rights Provisions and 
Institutions 
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conferência nasceu a Carta das Nações Unidas que estabelecia a premissa de uma 

nova ordem mundial sob os princípios da paz e dos direitos humanos internacionais. 

O tratado define como um dos objetivos das Nações Unidas a cooperação 

internacional para resolver problemas internacionais de caráter econômico, social, 

cultural ou humanitário e em promover e encorajar respeito pelos direitos humanos e 

por liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião. Esses conceitos básicos de direitos humanos estão no artigo 55 que diz: 

 

Artigo 55 - Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, 
necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, baseadas 
no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos 
povos, as Nações Unidas favorecerão: 

a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e 
desenvolvimento econômico e social; 

b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e 
conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e 

c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

 

Apesar do texto e da Carta de São Francisco ter garantido que seus 

signatários respeitassem as leis de equidade racial e políticas não discriminatórias, 

essas garantias geraram um conflito entre leis internacionais e leis nacionais. 

“Poucos estados estavam dispostos a sacrificar elementos de sua soberania pelo 

bem dos direitos humanos a ponto de autorizar a comunidade internacional intervir 

em seus problemas domésticos." (Nier III, Charles, 1997). Tal conflito originou na 

inclusão do Artigo 2 parágrafo 7, que diz: 

 

Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a 

intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de 

qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a 

uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não 

prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do Capítulo VII. 
(Carta das Nações Unidas). 

 

Além do parágrafo 7, a Carta das Nações Unidas falhou também ao não 

utilizar outros métodos indiretos de assegurar que suas políticas de direitos 
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humanos seriam respeitadas pelos membros, tornando o trabalho de Malcolm X 

mais difícil do que o próprio esperava.  

Malcolm foi um homem à frente de seu tempo. Justamente nos últimos anos 

de sua vida, ele conseguiu juntar sua religião e militância por um mundo sem 

racismo. Malcolm foi de separatista racial para um pan-africanista internacionalista, 

que fez tudo que estava ao seu alcance para utilizar a Organização das Nações 

Unidas como um paradigma para atingir justiça racial para os afro-americanos (Nier 

III, 1997, pg 219), mas apesar de não ter conseguido o desagravo aos Estados 

Unidos na ONU, ele foi responsável por uma mudança na militância que viria a 

seguir. 
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7 A INFLUÊNCIA DE MALCOLM X 
 

A trajetória e a luta política expressa por Malcolm X serve de base para a 

formação de uma série de organizações e movimentos que se influenciam, inclusive, 

por sua estética. Semanas depois da morte de Malcolm, o poeta Amiri Bakara disse: 

“a maior contribuição de Malcolm foi pregar a consciência negra ao homem negro. 

Agora só precisamos encontrar a carne da nossa criação espiritual”. Como destaca 

Harper, 

 
Mais do que qualquer outra pessoa, Malcolm X foi o responsável pela nova 

militância que entrou no movimento em 1965. Malcolm X disse em voz alta 

aquelas coisas que Negros vinha dizendo entre si. Ele disse até aquelas 

coisas que os negros temiam dizer uns aos outros. Suas palavras claras e 

descomplicadas cortaram as correntes nas mentes negras como um 

maçarico gigante. (Harper, D. Frederick, The Influence of Malcolm X on 

Black Militancy)8. 

 

Com isso, acreditamos que Malcolm X teve papel principal na formação de 

grupos e movimentos que mudaram a política americana e os Direitos Humanos 

para sempre. E, quarenta e cinco anos após seu discurso, The Ballot or the Bullet, 

em que convocava os negros norte americanos a votarem e profetizava que os 

negros fariam a diferença nas eleições norte americanas, os Estados Unidos da 

América puderam eleger seu 44o presidente, Barack Obama. 

7.1 O Movimento Black Power  
 

O movimento Black Power é um movimento que teve início nos Estados 

Unidos na década de 60 que enfatizava o orgulho racial, empoderamento econômico 

e a criação de instituições culturais e políticas. O termo é popularizado por Stokely 

Carmichael durante a Marcha Meredith contra o Medo, no Mississippi. Carmichael, 

 
8 Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2783817. Acessado dia 08 de fevereiro de 2021. 
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que era o presidente do Comitê Estudantil Não-Violento (SNCC), reuniu os 

manifestantes gritando "nós queremos o Black Power"9.  

O termo Black Power foi popularizado e Carmichael, como conta sua 

biografia, se inspirou na origem de seu desenvolvimento em Malcolm X: 

 

Carmichael explica que como estudante da Universidade de Howard no 
começo dos anos 1960 via Bayard Rustin, de início, como seu mentor 

político. Assistiu o debate entre Rustin e Malcolm em Washington em 196, 

certo de que Rustin venceria o debate “de mãos atadas”. Mas, como tantos 

outros, ficou fortemente impressionado como a argumentação de Malcolm. 

“O que Malcolm demonstrou aquela noite… foi o poder bruto, a potência 

visceral, da influência que nossa negritude coletiva, não expressa 

claramente em palavras exercia sobre nós. (MARABLE, 2013, p. 534). 

  

Junto com um senso de comunidade, o movimento Black Power levou muitos 

de seus ativistas a fundarem diversas instituições e serviços, como livrarias, 

cooperativas alimentícias, fazendas, veículos de mídia, editoras e gráficas, escolas, 

clinicas e serviços de ambulâncias, todas controladas por negros. Segundo um 

artigo da Africana Age, um projeto da Schomburg Center for Research in Black 

Culture, escrito por Komozi Woodard, muitas organizações Black Power surgiram 

nos Estados Unidos, com muitas diferenças e algumas similaridades. Uma dessas 

similaridades é que todos clamavam por ser o verdadeiro herdeiro de Malcolm X: 

À medida que os levantes se espalhavam de cidade em cidade e de país 

em país, uma nova geração de organizações Black Power se desenvolveu 

em seu rastro. Cada um desenvolveu uma perspectiva distinta sobre o 

significado de Black Power e cada um testou a eficácia de sua abordagem 

para a libertação negra. Apesar de suas diferenças, no início eles 

compartilhavam alguns fundamentos e suas trajetórias políticas 
estabeleceram um padrão comum. Cada organização afirmava ser o 

verdadeiro herdeiro de Malcolm X; cada um concluiu que a América Negra 

sofreu como colônia interna dos Estados Unidos; e cada um exigia 

autodeterminação negra. Além disso, muitos desses grupos abraçaram o 

 
9 Disponível em: https://www.archives.gov/research/african-americans/black-power. Acessado em 10 
de março de 2021. 
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nacionalismo negro e mais tarde incorporaram elementos significativos do 

marxismo. (WOODARD)10. 

 

7.2 O Partido dos Panteras Negras 
 

O Partido dos Panteras Negras foi criado no bojo do crescimento do 

movimento Black Power. Para muitos negros, a vitória dos movimentos pelos direitos 

civis nos Estados Unidos era limitada. Empresas tinham ido em direção aos 

subúrbios, acompanhando as pessoas brancas de muitas cidades dos Estados 

Unidos, e pessoas negras viviam isoladas em guetos urbanos com pequeno acesso 

a empregos ou ensino superior (Bloom, 2013. n.p.). Os Panteras Negras, como ficou 

conhecido, foi fundado em 1966, em Oakland, pelos estudantes Bobby Seale e Huey 

P. Newton e tinha como objetivo inicial patrulhar e defender os bairros negros da 

violência policial, assim como garantir café da manhã sem custos para crianças em 

idade escolar desses mesmos bairros. O Partido dos Panteras Negras foi 

diretamente influenciado por Malcolm, como diz o autor Joshua Bloom: 

Baseando-se nas ideias de nacionalismo de Malcolm X, Newton e Seale 

declararam o Partido dos Panteras Negras da comunidade negra - seu 

legítimo representante político - em oposição revolucionária à estrutura de 

poder opressora. (Bloom, Joshua. 2013. n.p.) 

O caráter revolucionário do Partido dos Panteras Negras também foi uma 

influência direta de Malcolm, que contrastava com a luta liberal limitada aos  direitos 

civis. 

Uma parte significativa da ideologia do BPP foi baseada na visão de 
Malcolm X de transformar as lutas domésticas pelos direitos civis em um 

movimento revolucionário por meio de alianças com governos do terceiro 

mundo e movimentos de libertação nacional. Landon Williams, membro do 

comitê central do BPP, lembrou: “Sentimo-nos herdeiros de Malcolm e 

lembro-me de Malcolm dizendo: 'Exigimos ser tratados como um homem e 

 
10 Disponível em: http://exhibitions.nypl.org/africanaage/essay-black-power.html. Acessado em: 9 de 
junho de 2018. 
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um ser humano nesta sociedade agora, e o teremos até qualquer meio 

necessário. 'Ainda dá arrepios na nuca só de ouvir ou dizer porque ainda 

acredito”. (AKEBULAN, 2007, p. 10,11) 
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8 CONCLUSÕES 
 

Malcolm ambicionava que seu projeto de denúncia dos Estados Unidos 

perante a ONU seria seu monumento (Nier, Charles Lewis III, 1997, p. 182). Em 

várias oportunidades, ele expressou que a causa negra nos Estados Unidos 

deveriam ser elevadas ao patamar de direitos humanos baseado no Pan-

Africanismo, e não nos direitos civis. 

A base ideológica para o projeto das Nações Unidas de Malcolm X foi 

baseada no fracasso histórico dos Estados Unidos em garantir os direitos 

civis aos seus cidadãos de cor. Em contraste com a postura hipócrita dos 

Estados Unidos sobre os direitos civis, Malcolm X considerava a Carta das 

Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 

Convenção do Genocídio como uma fonte inflexível de direitos humanos 

(Nier, Charles Lewis III, 1997, p. 182). 

 

Seu plano perante a ONU era mais do que somente uma denúncia do 

racismo praticado pelos Estados Unidos, Malcolm acreditava que o ato traria 

atenção e poderia ser considerado um contrapeso ao poder doméstico dos Estados 

Unidos como diz Nier em seu artigo, “Malcolm X antecipou que o "medo da opinião 

mundial... daria aos negros norte-americanos espaço para respirar contra o poder do 

racismo nos Estados Unidos” (Nier, 1997, p. 183). 

Enquanto a posição ideológica de Malcolm era firme, incluindo sua 

resignação de que a própria ONU não poderia interferir diretamente, seu plano não 

pôde ir adiante muito por culpa de circunstâncias históricas que não favoreciam o 

debate na ONU: 

Na época dos esforços de Malcolm X, o direito internacional dos direitos 

humanos era um dos mais novos desenvolvimentos no campo do direito 
internacional. Além disso, enquanto Malcolm X tinha uma excelente 

compreensão das sutilezas das disposições intransigentes das sutilezas da 

Carta das Nações Unidas, ele "sabia que havia pouco que as Nações 

Unidas pudessem fazer pelos negros da América além de focar a opinião 

internacional em sua situação (Nier, Charles Lewis III, 1997, p. 182). 
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Grande parte do plano de Malcolm dependia de seu envolvimento e 

convencimento de nações africanas. Embora tivesse aceitação por toda África e 

conseguisse ligar diversos movimentos em todo o (na época considerado) terceiro 

mundo, Malcolm encontrou com um grande número de conservadores na 

Organização da Unidade Africana, que defendiam que tal problema era de jurisdição 

doméstica dos Estados Unidos: 

 

Os conservadores numericamente superiores sustentavam que as questões 

relativas aos afro-americanos estavam dentro da jurisdição interna dos 

Estados Unidos e favoreciam reformas incrementais como um remédio para 

as condições dos afro-americanos (Nier, Charles Lewis III, 1997, p. 185). 

 

Ainda assim, a influência de Malcolm foi suficiente para que muitas 

delegações africanas denunciassem a política racial dos Estados Unidos nos 

debates sobre o Congo nas Nações Unidas em 1964. Malcolm acreditava que as 

nações africanas poderiam utilizar o problema racial nos Estados Unidos como 

instrumento para futuras negociações com o país, assim como para os negros norte-

americanos. 

 

Vários estados africanos adotaram tal estratégia nos debates do Congo, 

acusando os "Estados Unidos de serem indiferentes ao destino dos negros 

e citaram como evidência a atitude do governo dos Estados Unidos em 

relação à luta pelos direitos civis no Mississippi. (Nier, 1997, p. 185) 

 

Apesar de não ter conseguido sanções ou uma investigação acerca do 

racismo propagado pelo Estado estadunidense, Malcolm deixou de legado o 

caminho da luta por direitos humanos pelas vias do internacionalismo pan-

africanista.  

Após sua morte, as Nações Unidas criaram inúmeros instrumentos e 

desenvolveram mecanismos sobre as violações de direitos humanos (Nier, 1997, p. 

186). Como consequência da iniciativa de Malcolm, negros de todo mundo utilizam 

as Nações Unidas como uma alternativa viável para a busca por justiça racial.  
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