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Prefácio 

O desenvolvimento humano tem como fundamento a remoção dos obstaculos que restringem as 

escolhas dos indivíduos — obstáculos socibeconômicos, como pobreza e analfabetismo, ou institu- 
cionais, como censura e repressão política. O Brasil convive, há séculos, com uma barreira que 
trava o desenvolvimento humano de parte significativa de sua população: o racismo, que se apre- 

senta como um obstáculo de caráter tanto institucional (por meio de políticas que ignoram a po- 
pulação negra e indígena) quanto socioeconômico (por meio da desigualdade social que segrega 
parte da população nas áreas mais pobres do país). 

Todos temos direito à segurança humana. A ausência dessa condição impede a expansão de 
oportunidades, o direito às escolhas e, ultimamente, o direito à vida. Os jovens negros, a principal 
aposta para um futuro diferente, são as vitimas mais frequentes da violência nas grandes cidades 
brasileiras. Uma violência que só encontra paralelo em países em querra civil. 1550 significa que 
essa parcela da população vive não só uma situação de pobreza de renda, mas também de pobreza 

de direitos. 
O Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 2005 tem como principal objetivo provocar 

uma reflexão e uma análise de racismo, pobreza e violência, apontando caminhos que tornem 

possível remover obstáculos ao desenvolvimento humano — não só dos negros, mas de todos os 
brasileiros, dado que a contribuição desse grupo para a história, a cultura & à economia o torna 
parte indissociável do futuro do país. 

Carlos Lopes
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Racismo, 
pobreza 

e violência 

Quando Nelson Mandela saiu da prisão, em 11 de fevereiro de 1990, o mundo parou para ver 
Aquele que tinha se tornado o simbolo da resistência às formas mais desumanas de relacionamen- 
to acabava de vencer a batalha moral: até sua “caminhada para a liberdade” foi decidida por ele, 
numa demonstração de como a força ética de seus argumentos lhe tinham dado a liderança natu- 
ral. Nos nove anos seguintes, comandou uma série de transformações que levou seu país a uma 
reconciliação racial inimaginável alguns anos antes. Sua capacidade de perdoar e a forma pacífica 
como destronou os pilares do sistema mais elaborado de racismo institucionalizado, 0 apartheio, 
encontraram no então presidente FM. de Klerk um interlocutor à altura. Assim, foi natural que 
ambos recebessem o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e que um cedesse o lugar ao outro, sendo 
Mandela o primeiro negro a assumir o posto mais alto nesse pais majoritariamente negro, 

Seu mandato, que terminou em 1989, foi marcado por uma característica que influenciou 
profundamente a luta anti-racista em diversas partes do mundo: Mandela acreditou num Estado 

multiétnico, numa democracia que tinha como objetivo assegurar direitos iguais a uma grande 

variedade de culturas — a “nação arco-iris”, como a batizou. 
Esse legado do lider sul-africano tem apelo num país como o Brasil, que, apesar de jamais ter 

experimentado um regime de segregação explicita como o apartheid, ainda está longe de assegu- 
rar direitos iguais a todos os seus cidadãos.  
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Uma demonstração do desafio que o Brasil tem pela frente foi dada na noite de 
32 de março de 2005. Nesse dia, o Estado do Rio de Janeiro registrou a maior cha- 
cina de sua história: em duas horas e meia, 30 pessoas = uma a cada cinco minutos 

= foram assassinadas nas cidades de Mova Iguaçu & Queimados, na Baixada Flumi- 

nense. Entre 05 mortos, havia mulheres, adolescentes de 13,14 é 15 anos, e também 
travestis e um homem de Bd anos 

Inédito, nesse massacre, foi a intensidade-O perfildas vítimas (pobres e, em sua 

maioria, negros) é semelhante ao de grande parte das cerca de 30 mil pessoas que 
morrem assassinadas no Brasil todos 05 anos, Apesar de nú senso comum, é mesmo 

em grande parte dos veículos de comunicação, predominar a percepção de que a 

criminalidade afeta a todos da mesma maneira, são os negros as principais vitimas. 

Os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (Ministério da Saúde) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em 2001, a taxa 
de homicídios dos homens de 20 a 24 anos era, mesmo para brancos, escandalosa: 

102,3 por 100 mil habitantes. Para 05 jovens negros, porém, a taxa era duas vezes 

maior; 218,5 a cada 100 mil deles foram vítimas de assassinato, um risco equivalente 

ao de morar em paises em querra civil. À maior parte dos jovens negros assassina- 

dos vívia em favelas, bairros periféricos e subúrbios das grandes cidades'. 

Enfrentar questões urgentes como essa é tarefa inadiável, E é por isso que este 

Relatório de Desenvolvimento Humano aborda 05 temas do racismo, da pobreza 

e da violência = problemas que se imbricam de tal forma que 5ó podem ser con= 

frontados conjuntamente, combinando tanto ações de cidadania e de participação 

coma políticas públicas, sejam elas de caráter universalista ou focalizadas. 

À FALÁCIA DO CONCEITO DE “RAÇA 

A situação de exclusão a que a população negra foi submetida no Brasil desde o sé- 

culo 16 é fruto de racismo. Como ideologia, o racismo foi fundado pelo pensador 

francês Joseph-Arthur de Gobinsau [1816-1882) em seu Ensaio sobre a Desigual- 

dade das Raças Humanas (1853-1855). Essa doutrina baseava-se em três pontos 
principais; a existência de várias raças humanas, a compreensão das diferenças 

entre as raças como fatores essenciais do processo histórico-social e à afirmação da 

existência de uma raça superior. Ela serviu de ponto de partida para que, no início 

do século 20, 0 britânico Houston Stewart Chamberlain (1825-1927) difundisse, 
na dlemanha, o mito da superioridade da raça ariana. Após o fim da Primeira 

Guerra Mundial (1918), essas teorias foram reinterpretadas por Alfred Rosenberg 

(1853-1946) - em especial na obra Mito do Século 20 (1930) -, que elaborou a 
doutrina da superioridade germanica e agregou um verniz pseudocientífico à 
política de Adolf Hitler, com as funestas consequências amplamente conhecidas: à 

perseguição a grupos considerados inferiores, como judeus, ciganos, eslavos & 

homossexuais. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, 05 estudos em diversas areas puse- 

ram em xeque 05 pressupostos das teorias racistas. Em quase todas as caracteristicas 

humanas hereditárias estudadas pela ciência, observa-se que as diferenças entre 
indivíduos são mais relevantes que as diferenças entre populações”. Pesquisas rea- 
lizadas por cientistas brasileiros, por exemplo, evidenciaram que em uma cidade 

como São Paulo há pessoas de fenótipo megro sem marcadores genéticos tipica- 

Estudos feitos na 

microbiologia, nas ciências 
sociais e na antropologia 

concluíram que o conceito 

dê raça é uma falácia 

mente africanos, e brancos com esses mesmos marcadores, Toda discussão sobre 
as diferenças “raciais” humanas se limita à no máximo 0,001% do genoma do Ho- 
mo sapiens”, “Raça”, no sentido biológico do termo, não existe, 

Estudos feitos sob outras perspectivas » com outros métodos. nas ciências 

sociais e na antropologia, chegaram à mesma conclusão sobre a falácia do conceito 
de raça. Às pesquisas nessas áreas mostram também que o discurso racial tem sido 
usado para manipular ideologicamente as diferenças fenotípicas entre 05 grupos 

humanos, de maneira a legitimar a dominação das “raças” supostamente superio- 
res sobre as “raças” supostamente inferiores. 

Todavia, embora o estatuto teórico-científico de raça tenha sido desmontado 

na segunda metade do século 20, 0 conceito permanece como uma construção so- 

cial, uma categoria analítica que continua sendo usada para agregar individuos & 

coletividades que compartilham aspectos físicos observáveis, como cor da pele, 
textura do cabelo e compleição corporal. 

A aplicação do conceito de “raça” é hoja uma necessidade teórica & prática nos 

estudos emos processos sobre identidade átnica, conquista de direitos e justiça súcial 

de grupos fenotipicamente distintos. Nesse sentido, a erradicação do racismo ea luta 

contra raça como um criterio de segregação social e de exclusão de oportunidades 

requer que o termo — ou conceitos correlatos, como core fenótipo - seja mantido mas 

coletes de dados e nos registros e notificações das instituições, públicas ou particu- 

lares, ào menos enquanto perdurar essa situação de flagrante desigualdade. Esse é o 

sentido que se dá à utilização de raça meste relatório. A classificação aqui usada, po- 

rém, não é das Nações Unidas, que não reconhecem nenhum sistema de classificação 

racial, mas à utilizada pelo Estado e pela sociadade brasileiros. 

RACISMO BRASILEIRO 
Se, como foi dito anteriormente, o racismo é uma estrutura de dominação basea- 

da no pressuposto ideológico da existência de uma hierarquia entre as “raças hu- 

manas, o sistema racial brasileiro apresenta singularidades. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, 0 racismo fursou-se na ascendência = ou seja, É a herança genética 

que define a identificação racial =, o que levou a uma classificação bipolarizada das 

“raças “negra e branca. Enquanto |550, no Brasil, 0 rackmo prende-se às caractaris- 
ticas fenotipácas, como cor da pele e textura do cabelo, É uma espécie do racismo 
de marca, e não de origem. Em função disso, o racismo brasileiro manifesta-se em 

gradação, atingindo mais as pessoas cor um fenótipo mais próximo da ancestra= 

lidade africana  matizando as discriminações conforme a aparência se aproxime 
do fenótipo branco. 

Esse sistema de classificação se explica por uma série de fatores históricos, 

demográficos, sociais e políticos, que construíram o padrão de relações raciais 

no Brasil O principal deles é a miscigenação, que foi influenciada pelas cormdi- 
cões demográficas do empreendimento colonial: prevalência de homens bran- 
cos escravistas procriando com poucas mulheres da mesma cor, mulheres indi- 

ganas E escravas negras. À miscigenação favoreceu uma percepção gradual da cor 
da pele e ao mesmo tempo, tornou multirracial a sociedade brasileira, O que ex- 
plica, segundo alguns estudiosos, a inexistência de uma cultura de ódio racial 

explicito no Brasil.
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As teses da democracia 
racial começaram a 

ser combatidas na década 

de 50 do século passado 

por estudiosos ligados a 
Florestan Fernandes, 
Ainda assim, apenas 

a partir de pesquisas da 

década de 1980 

Outra característica associada à miscigenação que singulariza o racismo no 
Brasil foi a inexistência de leis e instituições segregacionistes - não se erigiu no pais 
uma legislação determinando a separação de negros e brancos nos ônibus, escolas, 

igrejas e bairros. A segregação formal foi impossível por força de condições derno- 

gráficas, pois a maioria da população brasileira era composta por negros E seus 
descendentes, e por razões políticas, visto que membros ilustres das elites eram 

mestiços e não fizeram uso de mecanismos de auto-exclusão. [550 não significa, 

contudo, que não havia — e não haja - uma sociadade racialrmente dividida: Infor- 

malmente, com o uso de mecanismos sociais - sobretudo o pertencimento de 
classe =, 05 negros foram segregados nas áreas mais degradadas dos centros urba- 

nos e rurais e nas regiões economicamente menos dinâmicas do país. 

Igualmente singular ao racismo brasileiro foi a construção de mitos como o da 

escravidão benigna é o legado da democracia racial de Gilberto Freyre, Essas teorias 
alimentaram uma historiografia que via no sistema escravista do Brasil caracteris= 

ticas que o aproximariam de um modelo paternalista, de interações mais próximas 

entre senhores é escravos Valorizavam-se 0 papel da população negra escravizada 

na formação da nação brasileira e sua influência na cultura, na produção econômi- 
ca é na prestação de serviços = papel descrito mais detalhadamente pela historio- 

grafia atual -, mas delxava-se em segundo plano o dilaceramento da identidade 

étnica dos estrevos pela Igreja e pelos senhores, o tratamento de negação e exclusão 

que os negros receberam do Estado e da sociedade após a abolição da escravetura, 

e as reações da população negra a essa situação. por meio de movimentos de resb- 

tência como os quilombos e as irmandades religiosas dos negros. 

As teses da democracia racial começaram a ser combatidas na década de 50 do 

século passado por estudiosos ligados a Florestan Fernandes. Ainda assim, apenas 

a partir de pesquisas da década de 1980, realizadas por Iretituições tanto oficiais 
quanto não-governamentais, 0 governo brasileiro se viy obrigado a reconhecer à 

existência do racismo na sociedade. O movimento negro teve papel importante 

nesse processo. Com manifestações já nos anos 1930, sufocado nas décadas de 

1966 e 1970 em virtude da ditadura militar, ele ganhou força após a redemocratl- 
zação do país, a partir de 1965, Algumas conquistas importantes no âmbito do 

Direito efetivaram-se na Constituição Federal de 106R, que estabeleceu disposi- 

ções genáricas antidiscriminatórias, transformou o racismo em crime inafiançã- 

val, protegeu à manifestação das culturas indígenas e afro-brasileiras, determinou 
a proteção legal 205 documentos e locais dos antigos quilombos e garantiu O reco- 

nhecimento das terras ocupadas pelos quilombolas remanescentes. 

IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS DE REPARAÇÃO 

É importante ressaltar, porém, que não só os negros são vitimas de racismo no 

Brasil, mas também outros grupos, como às povos indigenas. Estes, porém, têm 
no país uma especificidade relacionada ao modo de vida das populações tradi- 

cionais e à proteção do meio ambiente, 0 que os faz merecedores de um estudo 

próprio. O que salta aos olhos no caso da população negra, em relação aos outros 

grupos étnicos do pais (como judeus, árabes, italianos, armênios, japoneses e 
ciganos), é que, mesmo sem ser propriamente uma minoria (pretos e pardos 50- 

mavam dd, 7 da população brasileira em 2000), estão entre as principais vítimas 

As políticas de ação 
afirmativa justificam-se 

no Brasil porque as 
diferenças raciais persistem 

ao longo das décadas, 
seja em fases de 

crescimento, seja em 
fases de desaceleração 

da economia. 

da flagrante desigualdade socioeconômica, 
Se o racismo brasileiro é escamoteado no cotidiano de brasileiros e brasileiras, 

os diversos estudos e pesquisas do presente relatório revelam a existência de uma 

situação de desigualdade em diversos niveis: saúde, educação, emprego, habitação 

e renda, É nesta Última que a disparidade é mais Intensa, Ao longo das duas Últimas 
décadas do século 20, a renda per capita dos negros representou apenas 40% da dos 

brancos. Os brancos em 1980 ainda teriam uma renda per capita 110% maior que a 

dos negros de 2000. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 
uma adaptação do IDH para Estados e municipios brasileiros, da população 
branca em 2000 era melhor que o da Croácia, e o da população negra, pior que o 

do Paraguai. 

O fenômeno da desigualdade evidencia-se também nos números sobre vbo- 

lência, como citado no início deste texto, As áreas de alto risco, como demonstram 
Nova Iguaçu e Queimados, são marcadas por ausência ou insuficiência de serviços 

públicos, falta de infra-estrutura comercial e isolamento ou acesso dificil. Messas 

lugares, a violência física é parte do cotidiano, desagregendo a vida comunitária & 

dificultando o exercício da cidadania. Essa ausência de cidadania demonstra que à 

pobreza de renda somam-se a pobreza política (falta de capacidade para participar 

da esfera pública) e a pobreza de direitos (impossibilidade de gozar 05 direitos for- 

malmente estabelecidos na lei). 
O viés racial também está presente nos diversos componentes da justiça cri- 

minal: na polícia, nos juizados e tribunais e no sistema prisional. À chance de so- 

breviwer a um confronto armado com a policia é supertor para os chamados opsosi- 

tores brancos do que para 05 negros = tanto dentro quanto fora da favela. 

Em face da violência continua (da escravidão até os dias atuais) a que está sub- 

metida a população negra, uma única abordagem não será eficaz para criar opor- 
tunidades iguais. É imprescindível que o Estado lance mão de duas formas de po- 

liticas públicas: universais, que são aplicadas sem distinção ou privilégio para O 

grupo beneficiário, é focalizadas, que têm como objetivo incluir os mais diversos 

grupos que compõem a sociedade brasileira”. 
Entre essas últimas, estão 25 ações afirmativas. Algumas medidas desse tipo 

têm sido usadas para compensar E reparar injustiças históricas que grupos raciais 

e étnicos sofreram, inclusive maiorias colonizadas, como se deu na África do Sul. 

Em outras situações — como a dos povos indigenas na América Latina — as medidas 
compensatórias assumem outra forma: não se trata da possibilidade de individuos 

conseguirem acesso a direitos e bens sociais e coletivos, mas da criação de inetitui- 

ões que sejam capazes de melhorar as oportunidades e 05 niveis de bem-estar de 
uma comunidade em constante situação de desvantagem. 

As políticas de ação afirmativa justificam-se no Brasil porque as diferenças ra- 

ciais persistem ao longo das dácadas, seja em fases de crescimento, saja em fases die 

desaceleração da economia, Em vários casos, mesmo quando negros e brancos 
melhoram em algum indicador, 05 brancos melhoram mais E as desigualdades en- 

tre ambos persistem ou aumentam. 

Três tipos principais de ação afirmativa têm sido implementados no país ne- 

centemente: bolsas de estudos para preparação ao ingresso de concursos públicos, 
cursos prê-vestibulares exclusivos para estudantes negros e indígenas e cotas para 

ingresso no serviço público e em universidades. Essas três formas não são exchu-
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“Criar um ambiente em que prosperem 

múltiplas identidades não É tarefa Fácil, 

Começa com o encorajamento da liber- 

dade cultural e da igualdade entre gru- 

pos nas oportunidades culturais, políticas 

& socineconômicas. As pessoas devem ser 
livres para escolher o modo de se defi- 

nirem e deem usufruir dos mesmos direi 

tos & oportunidades que seus vizinhas 

  

dentes é devem ser vistas de modo complementar, uma contribuindo para a eficácia 
da outra. Mas é preciso ir além. Entre as questões que o pais precisa enfrentar ur- 
gentemente estão: corrigir a desigualdade dos investimentos sociais, para fingir a 

igualdade de oportunidades; reconhecer o direito a terra e modos de subsistência, 

no caso dos quilombolas, sobretudo; é agir afirmabivamente em favor dos grupos 
prejudicados. Entre esses últimos, atenção especial deve ser dada aos jovens ne- 
gros favelados = vítimas mais fregientes da violência nas grandes cidades bra- 

sileiras, É fundamental que sejam elaboradas e implementadas políticas públicas 

envolvendo Estado e sociedade para proteger a vida é a integridade fisica desses 
Jovens e para oferecer perspecíivas de plena realização de seu desenvolvimento, 

Eles são parte do futuro. 

Para alárm das politicas, sejam focalizadas, sejam universalistas, urge erradicar 

apobreza e o racismo à partir de um contexto mais sistêmico e abrangente, no qual 
o norte seja 0 desenvolvimento humano da população negra e dos demais s2g- 

mentos excluídos do país. Nesse contexto malor incluem-se políticas de longo al- 
cance e estruturantes, como a macroeconômica, a fiscal e a reforma do sistema po- 

lítico. Caso contrário, os efeitos mitigados de políticas de ajuste fiscal e de expan- 
são econômica sem crescimento proporcional do emprego tendem a minimizar o 

impacto positivo das medidas de ação afirmativa. 

Para conciliar políticas universalitas e de reparação, ações estruturantes & 

ações poníuais, o Estado deve administrar a tensão existente entre a necessidade 

do reconhecimento das singularidades de determinado grupo e a exigência da su- 

peração da desigualdade” As experiências intermachonais mostram que, na relação 

entre grupos diferentes, nem a segregação nem a assimilação produzem 05 melho- 

res frutos. À melhor alternativa é uma política de diversidade cultural, que passa 

pelo reconhecimento oficial das diferentes identidades a pela adaptação das insti- 
tuições públicas a essas diferenças, 

Reconhecer a diferença cultural implica estabelecer uma democracia muki- 

cultural. Tal sistema político é a melhor forma de evitar o surgimento de toda & 

qualquer forma da discriminação baseada na raça, No Brasil, é a melhor maneira 
de responder a anseios como o expressado pelo geógrafo Milton Santos (1926- 

20041, um dos intelectuais brasileiros de maior reconhecimento internacional: “A 

grande aspiração do negro brasileiro é sar tratado como um homem comum”, 
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inteira que a elegeu como simbolo de uma idilica convivência racial. Não ram 05 negros conscientes viram 
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— História, 
mitos e crenças 

Os primeiros registros de tráfico transatlântico de escravos da África Ocidental remontam a 

1442, quando os portugueses começaram a importar cativos para a Europa. Setenta e cinco anos 
depois, a prática chegava às Américas, por meio dos espanhóis!, No Brasil, o primeiro grupo de 
africanos escravizados desembarcou por volta de 1550. Dai em diante, apesar de variações 
anuais, O tráfico manteve-se em números elevados até 1850, quando, sob pressão internacional, o 
governo imperial proibiu a importação de cativos. A escravidão, no entanto, ainda persistiria 
legalmente no pais por mais 38 anos: apenas em 1888 foi promulgada a Lei Áurea, que determi- 
nava a abolição da escravatura. O resultado desse duradouro tráfico de africanos foi o enraiza- 
mento, na sociedade brasileira, das desigualdades e da violência inerentes à instituição escravista, 

O tráfico atlântico de escravos deflagrou um dos processos mais impactantes da história da 
humanidade, marcado pela sangria demográfica das populações africanas. Estimativas recentes, 
organizadas a partir de dados compilados pelo Forsign Office britânico, reforçam os cálculos de 
ue desembarcaram na América, entre os séculos 16 e 19, cerca de 10 milhões de cativos da 
frica. O Brasil teria recebido aproximadamente 40% desse fluxo, ou seja, foi o principal destino 

de mão-de-obra escrava no continente”, 

A distribuição geográfica das importações de escravos durante toda a existência do tráfico 
atlântico (1451-1870) vai desde o Velho Mundo, que recebeu em torno de 175 mil escravos, até a 
América do Sul, incluindo o Brasil, que foi o destino do maior volume de cativos. Embora não haja 
consenso entre os historiadores sobre a magnitude dos números do tráfico, as estimativas para O 
Brasil oscilam entre 3,64 milhões de escravos importados e 5,6 milhões, exibidas na tabela 1.  
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Escrawbs importados 

Periodo Numero x 

Século 16 120,0 LA 

Século 17 2.009,0 360 
Século 18 PO 36,0 

Século 19 1.500,0 21 

mal | seo | mo       
  

Fardie Batom Conrad. Tiechoieos a Trliico ao Fromeos pum a 

Bros 1585, 
Cuide pat mai, sarados 

Embora tenham sido verificadas oscilações no número de escravos importados 
no decorrer de todo o período escravocrata, em função de conjunturas econômicas 
internas e intemacionais, a importação de mão-de-obra cativa Cresceu expo- 

nencialmente do século 16 para o século 17, manteve o mesmo volume no século 18 

e recuou no 19, Mo entanto, se 05 séculos forem desagregados por décadas, verifica- 
5e que as médias anuais mais elevadas se encontram no século 19, particularmente 
a partir das pressões inglesas para a extinção do tráfico. 

O aumento do comércio de escravos do século 16 para o século 17 decorreu da 
força da economia açucareira. No século 18, a economia mineradora, & seu papel 
dinamizador no desbravamento e povoamento das áreas interioranas da colônia, foi 
responsável pela manutenção do volume elevado de africanos escravizados: também 

2 milhões de homens a mulheres. & chegada da corte portuguesa ao Brasil (LED), a 

independência política da então colônia (1822) e a emergência da economia cafe- 
eira, à partir do Segundo Reinado, levaram a economia brasileira a Buscar maiores 

espaços no mercado mundial, o que manteve ainda elevada a demanda por braços 

escravos: 1,5 milhão, como se pode ver nas estimativas da tabela 1. Fatores externos 

também contribuiram com es5e aumento, como a maior procura por matérias-pri- 
mas tropicais entre várias classes sociais européias, à proibição do comércio de 

escravos nas colônias inglesas (1807) e a desestruturação de colônias francesas € 
espanholas na América. 

No caso da experiência brasileira, importa constatar aqui o forte elo econômico 
entre o desempenho da economia brasileira, 0 tráfico de escravos e a instituição es- 
cravista, Depois de incorporada ao sistema econômico do pais, a escrevidão acabou 

por se tornar dependente do tráfico atlântico: sem ele, não haveria mão-de-obra di 

ponivel e barata para a exparsão da lavoura exportadora. Como na dinâmica de- 
mográfica da população escrava as mortes superavam os nascimentos, o vinculo entre 

escravidão e tráfico reforçou-se ainda mais. Foi por meio do comércio de cativos e da 

exploração de seu trabalho que se acumularam as maiores fortunas do Brasil, na vira= 

da do século 18 para 0 19. Embora o prestígio social coubesse 2os agroexportadores, 

não eram eles, mas sim os traficantes de escravos, 05 homens mais ricos do Brasil. 
Outra razão do vinculo entre escravidão e tréfico foi a composição demográfica 

predominante no comércio de escravos. Homens jovere, aptos para o ingresso imedia= 

tona produção agroexportadora, eram os selecionados pela ermpresa escravista, muito 
mais que mulheres é aimda mais que velhos e crianças. Em muitas áreas do Nordeste 
açucareiro, por exemplo, 60% dos escravos eram homens e em alguns cas05 havia um 

desequilíbrio ainda maior: uma mulher para cada três homens). 

Assim como o volume do tráfico, a etnia dos grupas africanas levados ao Qei- 
dante escapa aos cálculos mais exatos, Mas é consenso que três grandes regiões 
forneceram escravos para o Brasil. À primeira, a África Central = 05 grupos do 

tronco linguístico banto -, cujos trabalhadores foram em sua maioria encaminha- 

dos para o Sudeste desde o século 17,4 segunda, a África Ocidental - Costa da Mi- 
na e baia do Benin (pretos minas E nagós, incluindo 05 escravos muçulmanos, 05 
malês) =, que atendeu à maior parte da demanda por braços cativos da Bahia. A 

terceira região, embora tenha se incorporado de forma significativa ao tráfico ape- 

nas no inicio do século 19, é a África Oriental - Moçambique, com população 
também do tronco lingúlstico banto =, que teve homens e mulheres traficados 
como escravos para o sudeste brasileiro. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hacknalidade do navio Africanos transportados difricanos desembarcados 

Inglaterra 3.536.2 3009, 4 

América inglesa-ELA 220,6 205,5 
Carite inglês 554 51,3 

Portugal-Brasil Adi) 4.5305,6 

França 1456,6 11278 

Holanda 5345 449,5 

Espanha 5133 421,6 

Dinamarça 82,0 69,7 
Outros 5,0 4,0 

Total 11.358,8 682,6 

  

Foste: [uid Ele, Gorpiaia Enrpaci À Fácivasd Bancada * Di Vilemo do Trico Teses perda do Eriaã: cond Algo Nação Sm Plinio 

Farticalar à Coróribuição Porugeeso Eresdeira”. Atraso 2000 
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à sociedade escravocrata e 0 tráfico de mão-de-obra cativa nasceram do sistema mercantil que envobria “produtores” de Escravos na 

Africa e “consumidores” nas Américas, e cujo cimento foi a intensificação das trocas de bens tropicais e manufaturados entre a Europa, 

as Américas & a Africa. O comércio de seres humanos acabou por assumir um papel central no crescimento da produção colonial & nas 

relações mercantis entre o continente africano e q americand, tornando-se fundamental na reprodução do próprio sistema escravorrata. 

Na áfrica, a mão-de-obra cativa foi monopolizada pelas elites e pelos reinos africanos, em sintonia com 05 interesses do mercado 

mundial e com a divisão internacional do trabalho, em desenvolvimento entre 05 séculos 16 e 19. Partanta, as imagens de uma África 

absolutamente dependente dos interesses politicos & aconúmicos europeus e americanos, submetida passivamente à escravização de 

sua população, não encontram fundamento nas eluais pesquisas históricas. Alguns autores, como Philip D. Curtin, ressaltam que foi em 

grande parte o comprometimento de africanos em assegurar fluxo de escravos em larga escala que tornou possivel w comércio de 

cativos: “Lima sociedade genuinamente primitiva não teria tido possibilidade de reorganizar a si própria para fornecer até 100 mil 

Calvas por ano” 

Tal como nas Américas, esse comércio foi um fator estrutural nas relações políticas internas na áfrica e no lugar por ela ocupado na 

economia mundial modema. O tráfico esteve aliado a inferesses termtoriais e tributários, à constituição do poder estatal e ao fortaleci- 

mento de determinadas elites africanas”. Resultau na mercantilização da escravidão doméstica antas existente, banalizou a guerra co- 
mo recurso político usedo na demarcação do poder intermo naquele continente e viabilizou à consolidação do comércio triangular en- 
tre a África, a Europa e as Américas. Nessa conjugação de interesses residiu o segredo da longa duração do tráfico de escravos 

africanas. 

Ds números expressos na tabela 2 indicam a proparção de mortas no tráfico de cativos. As pesquisas recentes indicam ser falsa a iúéia 

de que 3 maioria dos africanos metia nos “tumbesros” que alravessavam 0 oceano, mas não deixa de ser impressionante a mortalitade 

gue vitimava cs transportados: 12%, aproximadamente, faleceram em alto-mar. Do ponto de vista da empresa escravista e das margens de 

lucro do comércio atlântico, essa indice de perda era perfeitamente assimilável, como atesta, aliás, a elevada rentabilidade do comércio 

de negros. Do ponta de vista demográfico, social é humano, o tráfico foi uma tragédia que matou perta de 2 milhões de individuos, sem 
considerar 05 que pereceram nos barracões costeiros, eríre 0 desembarque e a venda nos mercados coloniais”,
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ESCRAVOS EM TODAS AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
O grande número de escravos e a difusão da escravidão na sociedade brasileira es- 
tão ligados ao fato de que as atividades escravistas percorreram praticamente todas 

as funções do mundo do trabalho, excluindo apenas as atribuições militares e 05 car- 

gos administrativos, públicos a religiosos, Se nos séculos 16 é 170 braço Indigena 
erighua econômia dos canaviais e engenhos, coube ao braço africano expandi-la ain- 
da noséculo 17 e sustentá-la no século LA, bem como assumir no século 19a respon= 

sabilidade exclusiva pela produção da economia agroexportadora do café. À mão- 
da-obra escrava provinda da África era usada também nas atividades econômicas 
de base, agropashoris, voltadas para 0 abastecimento e o comércio intermo. Por isso, 

a procura por cativos continuou elevada, a despeito dos ciclos de expansão e declinio 

da produção agrosxportadora, exigindo a importação maciça de seres humanos es- 

cravizados na África, 
Na produção de açúcar, concentrada no litoral e principal motor da economia 

do Brasil até o sóculo 19, os escravos eram “as mãos e 05 pés dos senhores de enge- 
nho”, como descreveu o jesuíta Antonil no início do século 16. Há indícios de que 

somente a derrubada da mata não era tarefa deles. Todo o resto era realizado pelos 
cativos: a planfação, a limpeza dos canaviais, 0 corte da cana, o corte da lenha que 

alimentava as formadas, a moagem, a operação das caldeiras, o cozimento, a clarifi- 
cação, à COagem, o esfriamento, a colocação & a retirada dos “pães de açucar” das 

formas e o acondicionamento do produto em caixas para O envio 205 mercados 

consumidores. Stuart Schwartz”, em pesquisas sobre a Bahia, concluiu que 05 maio- 

res engenhos tinham 65 escravos, em média, é poucos possuiam mais de 100. 

Quadro 2 * Escravos indigenas, os negros da ter 

A colonização no Brasil teve como base o trabalho escravo africano, mas não só ele Inicialmente, houve a captura e a ampla utilização 

de indios como mão-de-obra — 05 magros da terra ou magros brasis*. Entretanto, aO5 poucos 05 escravos oriundos da Africa acabaram por 

predominar na empresa colonial, especialmente no decorrer do século 17, com a criação de uma conesdo mercantil entre as Américas, 
a África e a Europa, através do tráfico. A explicação para essa substituição varia muito entre 05 estudiosos. 

Autores clássicos, como Capistrano de Abreu e Oliveira Vianna”, atribuiram à indolência indigena a opção pelos africanos, e não à inapti 

dão da índio para a vida sedertária da agricultura, coma defendeu Gilberto Fregre! No ámbito da história aconômica, Calo Prado Jr” 
concluiu que o trabalho indigena seria pouco lucrativo em razão da baixa resistência fisica do aborigine e de sua grande aversão 20 
trabalho agricola. Já Celso Furtado” se referiu à insuficiente oferta de mão-de-obra indigena. Em uma perspectiva macroecorômica, 

na década de 1970 Fernando Novais” afirmou que foram as intoressos mercaréis da metrópole portuguesa que justificaram a criação 

do tráfico de escravos africanos: à comércio negreiro daria lucro à Portugal, à que não ocorria com a escravidão Indigena. 

Apesar do avanço no comércio da mão-de-obra cativa africana, diversas pesquisas demonstram a larga utilização da escravidão indige- 

na entre os séculos 16 e 18. Segundo esses estudos, a substituição do Índia pelo africano deveu-se à dificuldade cada vez maior de ter 

acesso aos nativos, tanto pela diminuição de sau número, provocada por quartas e doenças, quanta por sua migração para à interior, à 

que encarecia à captura. Também hã referência & rentabilidade do trabalho — 05 indios produziram menos que os africanas — E à uma 
resistência cultural entre 05 homens ao trabalho na lavoura, considerado uma atividade feminina entre 05 indigenas”. 

  

No seculo 19, 

até o fim do tráfico 
de escravos, em 1850, 

entraram as maiores 
levas anuais de 

africanos da história 

do Brasil. 

No Rio de Janeiro, 
o número de escravos 

passou de 14.966, 

em 1799, para 

/8.855, em 1849 

No final do século 17 e início do 16, a descoberta de ouro é outras pedras pre- 
ciosas em Minas Gerais, Goiás é Mato Grosso fez com que grandes levas de escravos 
fossem para lá direcionadas: estima-se que mais de 300 mil tenham sido importados 

pela região no século 16. Em 1786, na capitania de Minas, 48% dos 393.658 habi- 

tantes eram escravos. Baseada em núciaos urbanizados, no interior da colônia, s com 
custos menores que as atividades agricolas tradicionais, à economia do ouro am- 
pliou o acesso à propriedade de escravos: havia senhores de um a dez cativos. À ex- 

tração das lavras exigia inúmeros escravos sob rígida disciplina de trabalho (jazidas 
organizadas em grande escala, com aparelhamento para lavagem do ouro e direção 
centralizada), mas havia também a pequena produção aurifera, constituida por tra- 
balhadores livres ou escravos alforriados”. Eram homens que tentavam a sorte, ha- 

vendo escravos entra eles, que entregavam uma quantia fixa ao senhor, guardando 

um eventual excedente. 

No século 19, mesmo após a Independência, em 1822, eaté o fim do tráfico de es- 

cravos, em 1850, entraram as maiores levas anuais de africanos da história do Brasil. 
No Rio de Janeiro, por exemplo, o número de escravos passou de 14,966, em 1794, 

para 78,855, em 1849 (66% dos quais haviam nascido na África)”. Em São Paulo, à 

população de cativos quadruplicou entre 1811 e 1872. Essa dermanda esteve em boa 

parte ligada ao café - havia cafeicultores proprietários de atá 900 escravos. Trabalhan- 

do no eita, na limpeza, no ensacamento e no transporte do grão, 05 cativos ajudaram 
a enriquecer a elite agrária que se modemizava e se aristocratizava. Eram 05 Escravos 

que construlam 05 palacetes dos agrosxportadores. Escravos formavam bandas, toca- 
vam música e serviam 05 convidados em banquetes e bailes, Sem escravos, não hava- 

ria barões. Em São Paulo, foram 05 capitais acumulados na economia cafeeira basea- 

da na escravidão que financiaram a indústria nascente, os bancos e a infra-estrutura 

urbana & de transporte que mudaram a feição da província em fins do século 19. 
& mão-de-obra procedente da África também teve papel importante no abas- 

tecimento do mercado interno. Mesmo em atividades de criação de gado = que envol- 

vem maior mobilidade - havia farto uso do trabalho cativo. As propriedades que pro- 

duziam charque (came-seca), responsáveis pela dinamização da economia do Rio 
Grande (atuais Rio Grande do Sula Santa Catarina), possuiam entre 20 e 140 escra- 

vos", Em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, 05 escravos “curraleiros” eram 

usados no século 17 para criar gado vacurn. Na criação de cavalos, eles trabalhavam 
como domadores, campeiros é pedes — em alguns municipios do sul à número de 
pedes escravos era maior que o de livres”, Os cativos foram empregados ainda nacria- 

cão de mulas, usadas para O transporte de mercadorias nos povoamentos do interior, 

como de Minas Gerals e São Paulo. Antes delas, a única forma de locomoção terrestre 
para vencer grandes distâncias era a pé, à moda Indigena: em fila e descalço; 05 mais 
ricos utilizavam-se de uma rede, amarrada pelas extremidades numa grossa vara & 

carregada nos ombros por dois escravos”. & mula perdeu importância com o desen- 

volvimento das ferrovias, na segunda metade do século 19, é com a construção de 
estradas “Carroçaveis” (em que se podia utilizar carro com rodas puxados por ani- 
mai) = e tanto as ferrovias como as estradas foram obra do trabalho dos escravos. 

às lavouras de alimentos, espalhadas por quase todas as regiões, também uti- 

lizavam trabalho escravo regularmente. Hã estudos” que revelam um dinamismo 
surpreendente em Minas, baseado na produção de alimentos. À medida que o ouro 

foi se tornando escasso, no decormer da primeira metade do século 18, outras ativi-
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A escravidão no Brasil 
contrariou até a 

imagem da 
mão-de-obra escrava 

como um obstáculo 

à industrialização. 
Os cativos eram usados, 

por exemplo, 

nas manufaturas 

têxteis e de 

transformação 
de Minas Gerais 

dades ganharam fálego, como as agropastoris, a agricultura de subsistência & mer- 
cantil, voltada para o abastecimento interno é as regiões limitrotes, como Rio de 
Janeiro, 5ã0 Paulo e Bahia. O que surpreende, no caso mineiro, é que essas atividades 

usavam amplamente mão-de-obra escrava, embora em pequena escala = três ou 

quatro escravos, em média, por unidade produtiva”. E parte significativa dos pro- 
prietários era composta de alforriados ou 5eus descendentes. 

Ainda mais diverso, mas igualmente em número reduzido, foi o uso de escravos 

nas cidades. Sobretudo nos grandes centros portuários como Recife e Salvador, nos 

séculos 16 e 17,8 Rio de Janeiro, nó decorrer do sáculo 18, era comum a posse de pelo 
menos um cativo, Às pesquisas de Mary Karesch sobre o Rio de Janeiro, abarcando 

o periodo entre 1808 e LES0”, mostram que, na cidade, 05 escravos trabalhavam pri- 

mordialmente nas atividades braçals, tanto nas de subsistência (ooma hortas & po- 

mares) quanto nas de transporte, manufatura, pedreiras, obras públicas, vendas, ser- 
viços e administração. Alguns exerciam mais de uma afividade, como escravas que 

faziam o serviço doméstico, costurasam e vendiam pelas ruas alimentos e objetos 

variados. Quase tudo era transportado por escravos: móveis, pianos, sacas de café, 

tinas de água, cargas no cais do porto e pessoas (em redes, cadeirinhas e liteiras, 

meios de transporte em que transeuntes se locomoviam pela cidade nos ombros dos 

escravos). Pelas águas, canoas, balsas, veleiros & barcos trafegavam com escravos co- 
mo remadores ou marinheiros, transportando cargas e pessoas, tanto em Salvador 

como no Rio de Janeiro. 

A escravidão no Brasil contraniou até a imagem da mão-de-obra escrava como 

um obstáculo & industrialização. Pesquisas recentes” têm revelado que 05 cativos 

eram usados, por exemplo, nas manufaturas têxteis e de transformação de Minas 

Gerais. Em sua maioria, as indústrias que se instalaram em fins do século 18 e início 
do século 19 eram ainda bastante artesanais, tinham poucos trabalhadores & envol- 
viam funções domésticas, como as confecções de roupas e rendas. Ás escravos E às 

escraves cabiam funções como as de alígiates, costureiras e rendeiras. No Rio de 

Janeiro, 25 duas únicas fábricas de maior porte (Fundição Ipanema e Fabrica Im- 

perial da Pólvora) tinham mais de cem escravos, Às demais eram pequenas, porém 
nelas também trabalhavam escravos, como as de produção de roupas e adornos pes- 

soais = chapéus, sapatos, tecidos de algodão =, as de processamento de alimentos, 

fogos de artifício, velas, papel, sabão, telhas e charutos. Em síntese, tudo o que se con- 

sumia era produzido pelos cativos. 
A profissão de barbeiro era outra a que 05 escravos se dedicavam, & nela estava 

incluida a tarefa de aplicação de sangria, isto é, retirada de parte de sangue do pa- 

ciente para tratar de problemas tão distintos como febre, erisipela, varíola, sarampo, 
diarréias, machucados e dores, Alguns barbeiros, mesmo libertos ou escravos de 
origem africana, obtinham licença especial para praticar o oficio de cirurgião “práti= 

co": amputavam membros (em casos como de gangrena), extralam tumores e dentes 

e colocavam ossos no lugar. 
Outro tipo de atividade dos escravos urbanos foi a venda a verejo nas ruas das 

cidades, principalmente pelas mulheres, libertas e escravas, denominadas “negras de 

tabuleiro” ou “negras quituteiras” — muito retratadas nas pinturas de artistas da pri- 

meira metade do século 19, como Jean-Baptiste Debret, Thomas Ender é Johann 
Moritz Rugendas”, Eram elas que monopolizavam 05 remos mais rentâveis do 

comércio a varejo = um deles a venda de comida. 

“Ha 300 anos que o africano tem sido 0 

principal instrumento da ocupação e da 

manutenção da nossa território pelo eu- 

ropeu e que 05 5245 DESCENdErhESs Se mIs- 

turam com o nosso povo. Aonde ele nao 

chegou ainda, & pals apresenta O aspec- 

ta com que surpreendeu aos seus primei 

ros descobridores, Tudo o que significa 

luta do homem com a nafureza, conquista 

do solo para habitação e cultura, estradas 

& edifícios, canaviais é cafezais, a casa 
do senhor e a sergala dos escravos, Igre- 

jas e escolas, alfandegas e correios, belé. 

grafos e caminhos de ferro, academias & 
hospitais, tudo, absolgemente tudo que 

existe no pais, como resultado do traba- 

lho manual, como riqueza de capital, co 

mo acumulação de riqueza, não passa de 
uma doação gratuita da raça que traba- 

lha à que fez trabalhar” 

Joaquim Nabuco, 
O Abolicionismo (1883) 

Como a grande maioria dos oficios urbanos, realizados por homens ou por mu- 
lheres, pressupunha um liberdade de movimento dos escravos, criou-se um forma- 
to comum de negociação entre eles e seus senhores: o ganho."Escravo 20 ganho" era 

expressão que designava à escrava Ou 0 escravo destinado ao serviço de rua, no qual 

recebia um valor específico por serviço prestado — do que ganhava no dia ou na se- 
mana, dependendo do acordo, tinha de entregar um valor prefixado ao seu senhor, 
ficando com o restante. 

Assim, além do papel fundamental da mão-de-obra escrava no funcionamen- 
to é na reprodução da lasoura comercial exportadora, 05 escravos foram utilizados 
em atividades sociais e econômicas de pequeno rendimento. Essas atividades são 

vistas atualmente como o modelo dominante na estrutura colonial e escravista, com 

baixa concentração de possa de escravos. Nesse sentido, a historiografia atual des- 

mistificou a“ plantation escravista” como à forma socialmente tipica e dominante na 
estrutura produtiva da sociedade escravocrata, demonstrando que inúmeras fun- 

ções sociais, econômicas e culturais foram desempenhadas pelos escravos. À ima- 
gem tradicional legada pelos primeiros estudos sobre 0 trabalho escravo, da forma 

econômica predominante no Nordeste açucareiro e no Centro-Sul cafeicultor, vem 

sendo substitulda por uma que apresenta o trabalho escravo no Brasil em sua 

pluralidade, diferenciação é complexidade, com importantes contribuições à 

unidade e formação do pais. 

À DOMINAÇÃO [05 SENHORES 
à persistência da escravidão por três séculos, em ramos tão distintos da economia 

brasileira, envolveu a subordinação dos cativos 205 senhores segundo intrincados 

mecanismos de controle social, formais e informais, baseados na força 4 no com- 
vencimento, no castigo e na recompensa, na disciplina e na benevolência A convi- 

vência entre senhores e escravos, tanto no ambiente produtivo quanto no ambiente 

doméstico = já que, sobretudo após o século 17, oz africanos faziam também 05 ser= 

viços da casa, como pajens é mucarmas —, deu origem a uma lógica em que se mes- 
clavam violência e paternalismo, acabando por permitir uma relativa estabilidade e 

segurança do regime escravocrata. 

Como em outras sociedades escravistas, no Brasil procedimentos informais, 
precários, contraditórios e ambiguos — expressos através de inúmeros “acordos” efa- 
tuados no cotidiano entre 05 senhores e cs escravos, e legitimados pelo costume e 

pela tradição = acabaram alargando os limites da legislação escravocrata. Essa aco= 

modação é inerente a um sisterna que, ao submeter compulsoriamente um ser hu- 
mano a outro, acabou por sujeitar à ordem social a tensões e fraturas constantes, 
que não podiam ser solucionadas apenas pelo confronto fisico. 

No cotidiano, fundou-se, pois, um modelo de dominação que teve como eixo 

o patermalismo é o culto da imagem benevolente do senhor. Era importante, por 
exemplo, fornecer comida, vestimentas e moradias adequadas e o trato durante as 

enfermidades. Alêm disso, devia-se permitir que o cativo tivesse alguma posse, 

para que fosse estimulado a viver em família e ter uma vida mais estável. Era parte 

também dessa modelo de dominação a concessão de tempo livre para que 05 
cativos aproveitassem para ter algum tipo de“diversão honesta”. Tratava-se de uma 

sofisticada engenharia de poder, baseada não apenas na repressão, mas também na
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“No Brasil costumam diger que para à e5- 
cravo são necessários três PRE q saber, 

pau, pão e pano. E posto que comecem 

mal, primcipiando pela castigo, que é O 

pau; contudo provera a Deus que tão 

abundante fosse 0 Comer, E o vestir, Comp 

muitas vezes é o castigo, dado por qual» 

quer cousa pouco provada, ou levantada; 

e com ireirumentos de muito ngor sinda 

quando 05 crimes são certos, de que se 

não usa mem com os brutos animais, 

fazendo algum senhor mais caso de um 
cavalo, que de meia úúzia de escravos.” 

André João Antonil, 
Cultura é Qoutência do Brasil por Suas 

Drogas e Mistérios (1711) 

prevenção, por saber que “mais se corspira no triste silêncio da casa do que na ale- 
gre distração do teatro"? 

Embora a série de códigos informais e formais de controle social exigisse 

dos senhores condutas “socialmente aceitas” em relação aos seus escravos, estes 

pouco ou nada podiam esperar do sistema jurídico escravocrata, OU mesmo que 
os códigos informais de comportamento prevenissem agressões e excessos por 
parte dos senhores. Esses excessos se manifestavam com fregiiência, por exem- 

plo, na superexploração da mão-de-obra africana, Algumas pesquisas informam 

que a intensidade do uso da mão-de-obra escrava altemava fases de trabalho 
intenso e fases de certa ociosidade, e variava muito de acordo com a região, com 

o tamanho da propriedade, com o tipo de atividade e até com a época do ano = 

sobretudo em cultura com ciclo produtivo específico, como a da cana-de-açã- 

car. Contudo, é possivel dizer que essa intensidade contribuiu para elevar as taxas 
de mortalidade entre os calivos e para que houvesse mais mortes que nascimen- 

tos. Estudos dos anos de 1980 mostraram que havia certo exagero nas estirmati- 

vas antertores, mas a expectativa de vida da população escrava era significativa- 

mente menor do que a verificada na população livre. Os cálculos nem sempre 

coincidem, ras Stuart Schwartz aponta uma expectativa de vida ao mascer de 

13,3 anos para 05 escravos do sexo masculino e, para a população como um 

todo, de 27,4 anos”, Além disso, era mais barato comprar um cativo já adulto do 

que criar um. Logo, não fosse o tráfico a população escrava tenderia a desapare- 

cer em duas gerações”. 

A violência e a exploração intensa do trabalho cativo constituiram-se, portan- 

to, em caracteristicas inerentes ao escravismo, apenas sujeitas a princípios e regras 

que definiam quando e como determinado procedimento disciplinar e punitivo era 

“legitimo” ou não, Praticados quer pelo senhor, quer pelo feitor, atos de extrema 
brutalidade romperam variadas vezes o frágil equilibrio construído sobre o uso da 

violência como pedagogia disciplinar. Nessas situações, a certeza da impunidade, 

derivada do poder despótico do senhor, resultou nos excessos disciplinares impos- 

tos aos cativos. 
Os jesuítas, nos séculos 17 e 18, foram 05 primeiros a constatar não 50 a de- 

pendência do senhor em relação ao trabalho escravo como também a função da vio= 

lência no controle dos cativos. Ao legitimar a escravidão, enfatizavam a idéia de re- 

ciprocidade que julgavam existir entre as obrigações de manter 05 escravos bem ali- 
mentados, saudáveis e adequadamente vestidos para o trabalho e 05 deveres que 

estes, enquanto trabalhadores, deveriam observar e cumprir Admitiam que a que- 

bra desse “acordo” deveria ser alvo de punição, e 05 castigos, sendo limitados, fun- 
clonariam como uma pedagogia, bem como um meio de conversão. 

No entanto, mesmo com as pregações dos jesuítas em favor de limites nas 

punições, para muitos senhores qualquer desvio, insolência ou sinal de questio- 

namento à idéia da “retribuição” pelos cativos resultava em brutal castigo”, Em- 
bora 05 costumes restringissem excessos, as punições em geral ultrapassevam 05 

limites socialmente aceitos: à indisciplina dos escravos, disfarçada ou agressiva, 

não raro desembocava am castigos atrozes, em geral aplicados no transgrassor à 

vista dos dernais. Era um quadro sócial no qual se tecia uma pedagogia da obe- 
diência, por meio da submissão e do medo intrinsecos aos códigos de controle 
social do escravismo. 

Desde o início da 
colonização, à 

denominação negro se 

referia essencialmente ao 
escravo, de qualquer cor. 
Assim, havia os negros 

da Guine, oriundos 

da África, e os negros 
da terra, os indios 

do Brasil. 
Os escravos nascidos 

no Brasil eram 

diferenciados pela 
designação de crioulo 

DESTRUIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES 
O cativos deparavam com um processo de recriação das identidades africanas logo 
após a captura na África e o traslado para 23 Américas. Suas tradições eram igno- 

radas, e eles ganhavam novas designações logo que desembarcavam no Brasil - a 

primeira a 5e tornar comum fod negros da Guiné, usada para quaisquer escravos, fos- 
sem ou não oriundos do Golfo da Guiné, As novas identidades eram acompanha- 
das também da prática de juntar escravos e escravas de etnias distintas, para evitar 

comunicação entre eles, Os nomes indicavam ora a procedência do porto de em- 

barque ou da região genérica de onde eram provenientes; ora um grupo identifica- 
do no Brasil, com caracteristicas semelhantes, a05 olhos dos colonos: ou, ainda, à 

forma pela qual se autonomeavam. 

Apesar das variações das terminologias, em todo o Brasil foi comum, desde o 
inicio da colonização, a denominação negro se referir essencialmente ao escravo, de 
qualquer cor, nunca ao livre. Assim, havia os negros da Guiné, oriundos da África, é 

os negros da terra ou negros brasis, 05 Índios do Brasil!. Os escravos nascidos no 
Brasil, também englobados pelo termo geral negros, erarm diferenciados pela desig- 

nação de crioulo. O termo preto era sinônimo de escravo nescido na África, No su- 

deste, filhos de pretos, enquanto fossem escravos, eram criculos. Já os filhos de criou 

los eram pardos. Qu seja, essas categorias designavam as diferenças de origem de 

nascimento, E não as nuances da cor da pele. 

As referências mudam quando se trata de libertos e livres. Eles nunca eram 

chamados de negros (não se dizia negro livre no Brasil). Se fossem filhos de afri- 

canos, nascidos no Brasil já como libertos, ou seja, filhos de mãe liberta, erarm desig- 

nados pardos. Quase sempre 0 mulato indicava um individuo já livre, e e55a talvez 

tenha sido a denominação que mais se referia à mestiçagem. Hebe Mattos sugere 

que pardu seria sinônimo de não-branco, independentemente da cor da pela e bran- 
co teria q significado de livre. Ou seja, pessoas de cor negra ou mestiça podiam ser 

chamadas de brancas, se fossem comprowadamente livres”, 

A expressão africano, para indicar escravos procedentes da África, começou à 

aparecer nó século 19, no contexto dos esforços para proibir o tráfico negreiro é 
abolir a escravidão. A cessação do tréfico, em 1850, transformou conges angola, ca- 

binda, mina, nagô, ioruba, accra, monjolo, entre inúmeros outros, em africanos. 

Deve-se ter em mente, portanto, que africano é uma construção de observadores de 
fora, pois 05 próprios africanos, mesmo na segunda metade do século 19, ainda se 
identificavam por sua origem. 

Ressalte-se, messe sentido, que a escravidão no Brasil. mesmo atropelando 

identidades tradicionais, não foi capaz de destrui-las completamente, Os próprios 
africanos podiam muito bem saber quem era quem a partir de sua inserção em de- 
terminados grupos culturais, idenfificando as experiências particulares de cada 

etria. Ds senhores não conseguiram apagar a memória das tradições e das culturas 

africanas nem minar 05 laços da solidariedade & identidade podítica que emerglam 
nos momentos de revolta e conflitos abertos na ordem escravista. 

Um campo importante para preservar e reconstruir identidades foram as pra- 

ticas religiosas tradicionais, contra as quais se insurgiu a Igreja Católica, Se, no plano 

da violência fisica, as repreensões da Igreja aos senhores eram mais severas, à situa- 
cão se invertia em alguns planos da violência simbólica. Em meio à Contra-Refor= 
ma, que visava resgatar a pureza da fé católica atingida pela cisão da cristandade
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com a Reforma Protestante, as religiões e os rituais africanos sofraram feroz perse- 
quição é rígidos controles por parte da Igreja Católica. Os calundus é as mandin- 
gas, demonizados pelo Santo Oficio, levaram alguns negros e negras aos cárceres 

inguisitoriais. 

Já 05 senhores manifestavam maior tolerância em relação és práticas religiosas 
dos escravos, À razão de tal descompasso, e portanto da relativa liberdade de que 
desfrutagam os cultos negros no Brasil colonial, deve ser buscada na lógica própria 

da escravidão instaurada pelos portugueses: aos sanhores interessava que Seus es- 
cravos mantivessem alguns elementos de seus ritos, por mais “diabúlicos” que fts- 
sem, pois 550 atenuzea o ngor do cativeiro = 2lêm de não estarem dispostos a per- 

dê-los para o Tribunal da Inquisição. 

ÀS LUTAS CONTRA À ORDEM SOCIAL ESCRAVDICRATA 

Os escravos e as escravas conceberam e puseram em prática inúmeras formas reati- 

vas é mesmo preventivas contra a opressão dos senhores, mesmo sob condições 

desfavoráveis. Sob esse prisma, a solidariedade expressa nas revoltas e tensões deno- 
ta uma identidade megra, para além da etnia, que tinha uma “dimensão de classe” e 

se (rejconstruia passo a passo, na arena das lutas entre escravos e senhores”. Já mo 
século 17, no nordeste brasileiro, as rebeliões e fugas haviam se multiplicado por 

todas as áreas em que o braço escravo fora implantado, sobretudo no litoral. À par- 

tir desse periodo, uma das formas predominantes de resistência nas ações em 

grupo, durante todo o escravismo, foram os quilombos fvar quadro 5), 

  

Quadro 5 * Quilombos: muito além de Palmares 

À organização da escravos em cuilormbos, núcieas rurais em que havia sociedades livres paralelas ao mundo escravocrata, foi uma das mais 

frequentes formas de rebelião contra a escravidão no Brasil. Palmares, pelo seu tempo de duração é sua concertração populacional, foi à 
quilombo mais importante, mas houve outros em diversas regiões do pais e em diferentes épocas. 

Palmares começou a ser criado em fins do século L6, na Serra da Barriga, em Alagoas, então pertencente à capitania de Pernambuco. À pars 

tir de 1630, assumiu uma organização mais expressiva e se consolidou, pais à cortroba sobre os cativos se encontrava fragilizado em razão 
das lutas do poder colonial cortra 05 holandeses, que ocuparem Pernambuco de 1630 a 1654, 0 lugar acabou por se tomar um refúgio não 

apenas dos negros que escapavem da escravidão, mas também de índios e brancas cam problemas com à Justiça portuguesa. O quilombo 

era, na verdade, uma regnião de dezonas de núciaos populacionais, uma confederação de mocambas, com um conselho politico e um chefe 

supremo. Os habitantes dos mocambos astabeleciam relações comesciais entre si e com cutros rúcleas pogulacionais prósivmas, li, curante 
quase 70) anos se consíruiu 0 maior Estado negro na história da escravidão, cuja população alcançou cerca de 20 mil pessoes”. 

Nos séculos seguirtes, surgiram muitos outros quilombos. Estudos recentes têm neselado a saga de vários deles na região do cura, 20 longa 

do século 18, a começar por Minas Gerais e se brradiando por Goiás e Mato Grossa, todas reprimádos com maior ou menor farcidade Em 

Minas Gerais, por esemplo, ha registros de 160 quilambos entre 1710 é 1858”, Esse tipo de organização também apareceu em Alagoas, Bahia, 
Para, Pernambuco, Rip Grande do Sul, Rio de Janeiro e 590 Paulo”, entre curas areas. 

  

Formar famílias 
significava, para 

os cativos, conquistar 

espaços sociais de 

preservação 
de sua cultura, mesmo 

que para isso 

livessem de se apropriar 

de linguagens é 
rituais da cultura 

dominante 

No ámbito doméstico, alguns autores também vésrm na formação de famílias 
escravas um sinal de que 05 cativos não se moldavam à supeição passiva nas rela- 
ções com seus senhores, Se, de um lado, do ponto de vista administrativo e de con- 

trole social, a constituição de famílias estáveis pode ser vista como fruto de “uma 

conjugação estreita entre disciplina & patermalismo””, de outro, a família escrava 
constituiu-se em elemento de solidariedade e de negação da própria escravidão. 
Formar famílias significava, para 05 cativos, conquistar espaços sociais de preser- 

vação de sua cultura, mesmo que para isso tivessem de se apropriar de linguagens 
é rituais da cultura dominante, 

Outro lugar privilegiado nas concessões do escravismo às lutas pela autonomia 

negra foi o da religiosidade. Destaca-se, nesse sentido, o papel desempenhado pelas 

irmandades na construção da solidariedade no campo social e religioso”, Elas pro- 

moviam festas, Corgavam reis, amparavam 05 confrades, assisbiam-lhes nos enterros 
e juntavam pecúlio para auxiliar 0s irmãos e as irmãs na compra da liberdade. 

Nos processos de alforria, do mesmo modo, combinavam-se patemalemo & 
luta por autonomia dos escravos”, Embora o ato de alforriar fosse considerado uma 

concessão senhorial, feita de livre e espontânea vontade, o papel dos cativos era 
essencial. À liberdade através da alforria dependia, sobretudo, das relações indivi- 

duals estabelecidas entre senhores e escravos — à Estado só interferia mo assunto en 
situações especiais. Por 550, à conquista da liberdade resultou da capacidade dos 

próprios escravos e escravas de acumular recursos e ressarcir financeiramente 05 58= 

nhores pela “perda de sua propriedade” (nas chamadas alforrias onerosas, as mais 

comuns), ou mesmo em induzir os senhores à libertá-los pelos “bons serviços 

prestados”, utilizando variados expedientes de convencimento. 

O desenvolvimento de centros urbanos mercantilizados e mais populosos, 

principalmente os de portos marítimos, das regiões de forte comércio interno é 
das áreas mineradoras de Minas Gerais, propiciou o sentido comercial nos pro- 

cessos de alforria. Nesse contexto, tornou-se economicamente viável o senhor 

exigir que O escravo acumulasse uma poupança para ressarci-lo dos gastos com 

sua aquisição. Nas áreas urbanas, inúmeras atividades desempenhadas pelos es- 
cravos, especialmente q "escravo ao ganho", criaram as condições para a compra 

da alforria. 

Esse mecanismo acabou favorecendo mais as mulheres. Na Bahia do sáculo 17, 
por exemplo, o número de escravas alforriadas era o dobro do de escravos”, Na ci- 
dade de 5ã0 João del Rei, entre 1774 e 1831, 56% das alforrias foram concedidas às 

mulheres. Mo Rio de Janeiro, elas foram a maioria mos séculos 17 [5744 e L8 (645%) 

e na primeira metade do século 19 (50%). Várias hipóteses explicam asse fenô- 
meno. Uma delas é a decisiva participação dos homens na estrutura produtiva do 
EScravismo = 05 senhores sempre deram preferência aos escravos do sexo masculi- 

no, fisicamente mais adequados para as tarefas. Além disso, as mulheres eram mais 

baratas no mercado de escravos, O que significa que precisavam juntar menos di- 
nheiro para comprar a liberdade”, Levanta-se ainda a possibilidade de a família es- 
crava ter desenvolvido formas solidárias de relacionamento, e concentrado estor= 

ços para privilegiar a libertação de mulheres a Fim de preservar a liberdade dos fi- 

lhos nascidos após a alforria”. Também se argumenta que elas tinham maior 
capacidade de acumular pecúlio em razão das atividades rentáveis que executavam 

como ama-de-leite, no pequeno comércio ou como prostitutas“,
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Dentro da norma 
escravista, a sexualidade 

tornou-se também 

um expediente para 

conseguir a tão 
sonhada liberdade 

às relações entre senhores e cativas são um fator a ser levado em conta, Um dos 
efeitos mais perversos da escravidão foi o domínio e a exploração sexual das escravas 
= mas não se pode deixar de considerar que mesmo esse campo foi utilizado por elas 

em proveito próprio. House casos de senhores que concederam liberdade a escravas 

que se tornaram mães de seus filhos, e estes, nascidos livres, passaram a engrossar q 
contingente de pardos. Assim, dentro da norma estrevista, a sexualidade tormou-se 

também um expediente para conseguir a tão sonhada liberdade. 

No entanto, apesar de amparadas pelo costume a de contarem com os interes- 
ses pessoais ou econômicos do senhor, as cartas de alforrias constituíram direitos 
precários, podendo ser revogadas pelo senhor ou por seus descendentes, conforme 

seu juízo arbitrário a respeito do comportamento do ex-cativo. Esse tipo de luta 

por autonomia, de caráter por vezes fragil, por vezes limitado, conviveu com for- 

mas de resistência mais incisivas, que refletiam, de um lado, a violência inerente à 
sociedade escravocrata e, de outro, a capacidade dos cativos de planejar e realizar 

ações contra a opressão. 

As ações de natureza individual, ainda pouco estudadas pela historiografia, 

incluíam uso de rituais mágicos (feitiços contra bens e propriedades, para provo- 

car doença ou morte do senhor ou de sua esposa. para livrar-se dos castigos etc. ), 

agrasaões de todos 05 tipos contra senhores e feitores e até infanticídio, aborto & 

suicídio. 

Na Bahia, em fins do século 18, houve registro de escravos que abandonaram 

a plantação e sá admitiram regressar ao trabalho quando fossem atendidas suas 

reivindicações — eles exigiam que voltasse a ser congedido um benefício informal 

dado pelo senhor: dispor de dois dias livres na semana, nos quais poderiam cuidar 

do próprio sustento (pescar, cortar lenha e plantar arroz, por exemplo). Era uma 

espécie de greve, que teve de contar inclusive com a mediação de um jesuíta. Os 
escravos alcançaram seus objetivos”, 

Os cativos tambêm se dispuseram a enfrentar os senhores no campo da lei es» 

crita, sobretudo no século 185. Um dos exemplos foram as ações de liberdade. Entre 

os motivos mais comuns que os levavam a recorrer à Justiça estavam promessas de 
liberdade não cumpridas, não-libertação de filhos nascidos de mulher escrava 

após a promulgação da Lei do ventre Livre, de 1871; existência de carta de alforria 

posteriormente negada pelo senhor; chegada ao Brasil depois da abolição legal do 
tráfico, em 1850; maus-tratos & recusa, pelo senhor, do direito de compra da pró- 
pria libertação, conforme autorizado em lei. Apenas na Corte de Apelação do Rio 

de Janeiro foram registradas cerca de 400 ações de liberdade entre LADA « LRER, 

metade das quais finalizada com a alforria dos ascravos envolvidos”. 
As revoltas urbanas, por sua vez, mais comuns no final do século LB, atingiram 

seu apogeu na primeira metade do século 19. Essas rebeliões tiveram por base mo- 

tivações econômicas, políticas, étnicas e religiosas, numa perspectiva revolucio- 

nária, & se intensificaram após a Independência (1822), por esta não ter trazido 
perspectivas de melhora para 05 escravizados. Também foram estimuladas pelo 

crescente aumento dotráfico africano em sua derradeira fase e pelas cisões no inte= 

rior das elites que marcaram a crise na Regência (1831-1840). Nesse periodo, Sal- 

vador, na Bahia, foi palco da Revolta dos Malês (1835), uma das mais importantes 
rebeliões escravas no Bresil. Ela contou com a participação de escravos e libertos 

de várias etnias africanas, reunidos em torno de planos de insurreição, bem como 

No final do seculo 19, 

à Estado brasileiro, 

am mejo aos esforços de 
construção de uma 

identidade nacional, 

incorporou mecanismos 

informais e simbólicos 
de discriminação, 
fundados nas teses 

de racismo científico 

e de inferioridade 

biológica dos africanos 

por uma identidade religiosa advinda do islamismo, Pelos seus aspectos políticos 
pelo seu projeto de liberdade, à Revolta dos Malês expressou ainda um sentido 
radical, caracteristicamente revolucionário, ao eleger a sociedade escravista como 

fonte de todo o sofrimento e opressão dos negros. Os conflitos se alastraram por 

diversas regiões do pais”. 
O nascente império brasileiro teve de conviver, portanto, com uma mulkiplici- 

dade enorme de rebeliões escravas, que prosseguiram na segunda metade do sécu= 

lo 19, apesar da repressão. Face à proliferação das revoltas urbanas e quilombolas, 

principalmente na regido centro-sul do pais, alguns autores as têm interpretado 
como um fenômeno que ocupou papel importante nos acontecimentos que leva- 

ram à Abolição, em 1888, 

Mitos Da REPÚBLICA: O “RACISMO CIENTÍFICO” 
A contribuição decisiva dos escravos & das escravas na produção econômica e cul- 

tural do Brasil não foi compensada na fase posterior à Abolição É à instauração da 

República, em 1689. O governo republicano não teve o propósito de promover a 
cidadania dos ex-escravos e de seus descendentes nem de reverter a intolerância étni- 

ca, o racismo as desigualdades raciais herdadas do sistema escravista, Ao contrário, 

no final do século 19, o Estado brasileiro, em meio aos esforços de construção de 
uma identidade nacional, incorporou mecanismos informais e simbólicos de dis- 

criminação, fundados nas teses de racismo científico e de inferioridade biológica dos 

africanos, é concretizados em políticas de atração de imigrantes europeus e em bar- 

reiras aos negros no nascente mercado de trabalho urbano, 

O racismo científico, elaborado na Europa e nos Estados Unidos a partir de 

meados do século 19, difundiu-se no Brasil após a década de 1870, por melo de 

autores como Nina Rodrigues, Oliveira Vianna, Euclides da Cunha, Silvio Romero 

e João Batista de Lacerda. Suas teses apolaram-se em pesquisas da biologia e da 

anfropologia fisica, que criaram a idéia de raça com base em investigações sobre as 

diferenças físicas & visíveis entre grupos humanos e civilizações. Esse ideário in- 
fluenciou a intelectualidade, 05 reformadores sociais e 05 políticos até a terceira dê- 

cada do século 20, e ainda hoje permeia o imaginário sociale o universo econômi- 

co, político e cultural do país. 

O conceito de raça foi apropriado pela ciência social para explicar as diferenças 
de valores, culturas, graus de desenvolvimento tecnológico e de organização entre 

os povos, dando origem ao racismo científico. ou darwinismo social. Essa comente 

abrangia diversas vertentes, & a que mais influenciou o pensamento social naquele 
período fundava-se sobre três pontos, Um afirmava a existência de diferenças entre 
os grupos humanos que poderiam ser classificados como se fossem espécies ani= 

mais ou vegetais O outro ponto defendia a continuidade entre 05 aspectos fisicos & 

05 morais, de modo que à divisão do mundo entre raças corresponderia uma 
divisão entre culturas. O terceiro ponto considerava que 05 aspectos raciais e étni- 
cos do indivíduo determinavam seu comportamento. Esse pressuposto fundou 

uma doutrina psicológica contrária à lááia do Mure arbáitrio de indivíduo. 
à, partir dessas teses surgiram teorias como a antropologia criminal de Cesare 

Lombroso = que afirmava, em Cuormo Delinguente (1876), ser a criminalidade um fe- 

nômeno físico e hereditário = e a eugenia. O termo eugenia (eu: boa; gants: geração),
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Quadro 6 * Divulgadores do racismo científico no Brasi 

Uma vez difundido no Brasil, no final do século 19,0 racismo científico moldou as políticas é à imaginário social das elites sobre q 

ideal de nação e de povo então em elaboração. Esse processo se legitimou nos certros de pesquisa e ensino da época, lugares privi- 

legiados de produção e difusão das idemlogias racistas”, 

São ilustrativas do poder sedutor da racismo científico 95 estudos da Faculdade de Medicina de Salvador, sobretudo 05 ligados à medi- 

clna legal. Sob a liderança do médico Raimundo Nina Rodrigues, é Faculdade balena passou a seguir de perto 05 ensinamentos da es- 

cola de criminologia italiana, lombrosiana, e usqu-05 para estabelecer vínculos entre comportamentos criminosos & a grande massa 

de mestiços e negros predeminarãe na pooulação. 

Nina Rodrigues defendia, por exemplo, que deveria haver dois códigos criminais — um para negros, outro para brancos -, que corres- 

pondessem sos diferentes graus de evolução dos dois grupos." Não pode ser admissível em absoluto à igualdade de direitos, sem que 

haja ao mesmo tempo igualdade na esolução”, dizia um artigo da Gazeta Medica da Baia em 1906. No início do século 20, estudiosos 

baianos divulgaram teses que tentavam estabelecer uma correlação direta entre cruzamento racial e loucura. Era a face pessimista 

do racismo brasileiro, que diagnosticasa no crusamento à falância de um projeto civilizador nacional. 

Na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, as pesquisas insistiam na questão da higiene pública e sobretudo, no combate às grandes 

epidemias. Seus cientistas ganharam força no debate público ao obter sucesso no combate à febre amarela = responsável por boa 

parte dos óbitos em 1903 e já am 1906 praticamente debelada -, num conteso em que à Brasil era representado como o “paraiso 

das doenças contagiosas" e"o campeão de tuberculose" 

Fortalecidos com c& bons resultados, eles passaram a defender um projeto cada vez mais agressivo de atuação, chamado popular» 

mente de “ditadura sanitária”, que impunha hábitos e atitudes em espaços públicos & privados“. O passo para à eugenia é para a 

critica à miscigenação racial fai quase imediato — afinal, as doenças teriam vindo da África, assim cama o “enfraquecimento hia- 
lógico” seria resultado da mistura racial,"0s nossos males provieram do povoamerão, para tanto basta sanear 0 que não nos per- 

tence”, sugeria um artigo no Brazil Mégico, de 1918. Os médicos cariocas teciam elogios à política de imigração empregada na 

Africa do Sul “que só aceita indivíduos fisica & moralmente sãos [...) para que se forme uma raça sadia e vigorosa (...] a sa fecha 

as portas às escórias, aos medibcres de corpo é de inteligência”, como defendia um testo nó Brazil Médico de LOL2, Também faziam 
projetos de controle eugênico cu davam apoio à leis de esterilização aplicadas em Nove Jersey, nos Estados Unidos. [550 tudo em 

meio a um contexto em que 05 negros, ex-escravos, foram sendo transformados em estrangeiros: oram os africanas residentes no 

Brasil. Nos anos 1920, portanto, lançaram-se idéias que acabaram por ter um impacto decesivo na exclusão racial no país. 
Simultaneamente à produção das escolas de Medicina, outro exemplo da influência das idéias do determinismo racista no pais forem 
as teses das faculdades de Direito, sobretudo a do Recife e a de São Paulo, que produziram teorias sobre a mestiçagem. Entre 05 tegri- 

cos de Pernambuco, um dos nomes da destaque era Sílvio Romero, que via no branqueamento da população - por meio da imigração 

européia branca — uma solução para à pais, “O desaparecimento total do indio, do negro e do mestiço poderia neorrer, apenas, se to- 

da a miscigenação futura incluir um parceiro estremamente claro [52-não branco”, escreveu, 

às teorias dos paulistas defendiam semelhantes idéias (e políticas nelas baseadas). À discussão, embora nem sempre com o mesma 

viés, também adentrou 5 museus históricos a geográficos e 05 três museus etnográficos — Nacional (RJ), Ipiranga (SP) e Goeldi (PA). 

João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, argumentava que "o Brasil mestiço de hoje tem no branqueamento em um século sua 
perspectiva, saida e solução" =, 

Sob a égide da ciência 
em fins do século 19, 

as diferenças verificadas 

entre brancos e negros 

passaram a ser vistas 

não como uma 
decorrência da história, 

da política, da 

escravidão e da exclusão 
social, mas como 

um “desígnio 
da natureza” 

criado em 1883 pelo cientista britânico Francis Galton, envolvia a idéia de que a 
capacidade humana estava exclusivamente ligada à hereditariedade e um diagnásti- 
co sobre a submissão ou possivel eliminação das “raças inferiores”, Essa mesma cor= 

rente propunha que as raças eram fenômenos finais, imutáveis, e todo cruzamento, 

por princípio, era entendido como um erro, Assim, 05 "tipos puros” foram enalteci- 
dos, e a miscigenação foi vista como fator de degeneração, não só racial como social. 

Essas teses logo seduziram intelectuais do Brasil, sobretudo os ligados às ciên- 

cias biológica e criminal. As faculdades de Medicina (no Rio de Janeiro e em 
Salvador) e de Direito (no Recife é em São Paulo), bem como os institutos históri- 
cos e geográficos e 05 museus de etnografias, foram importantes centros de difusão 

de tais idéias no pais”, Nesses locais, a questão racial esteve presente ora como tema 

de análisa, ora como objeto de preocupação; a uni-los havia a certeza de que os des- 

tinos da nação passavam por suas mãos E a confiança de que era necessário trans- 
formar conceitos em instrumentos de ação e de alteração da própria realidade. 

No entanto, a adoção dos modelos europeus e norte-americanos não era tão ime- 
desta: implicava uma original adaptação dos paradigmas raciais à realidade nacional, 
na medida em que as idéias então hegemônicas levavam a concluir que uma nação de 
raças mistas, como a brasileira, era inviável E estava fadada ao fracasso. Essa era, por 

exemplo, a visão de alguns estrangeiros que visitaram o pais na época”, 

Dessa forma, em finais do século 19 ganhou forca um modelo de análise 

respaldado na percepção de que o Brasil era, de fato, um pais miscigenado (os 

negros e mestiços eram 55% da população em 1872) e que o reconhecimento de tal 

realidade seria & primeiro passo para diagnósticos adeguados visando à sua 

redenção, Assim, analisadas com ceticismo pelos viajantes, temidas pelas elites, 

questão raciale à miscigenação pareciam se conserter, 205 poucos, em tema central 

para a compreensão dos destinos da nação. 
Qual seria o futuro de um pais evidentemente mestiço? A saída foi imaginar uma 

redescoberta da nação, digerir certas partes da teoria racial, com a evidente oblitera= 

ção de outras. Nesse arranjo, à miscigenação, antes de ser um obstáculo intransponi- 

vel ao avanço clvilizatório, foi vista coro um mecanismo redutor das contradições 
raciais &, ao mesmo tempo, instrumento de absorção da raça inferior pela superior, 
uma fórmula de superação da negritude e sua diluição pela mistura das raças. 

Em sintese, no Brasil as teorias de determinismo racial acormodaram-sa à rea- 
lidade social e cultural herdada da escravidão, cuja caracteristica básica era à 
existência de formas de exclusão social e cultural da maioria da população. No 

campo das relações raciais, a inexistência de barreiras legais e formais acabou por 

naturalizar as desigualdades entre negros e brancos « perenizar as práticas racistas 
contra 05 descendentes de africanos, 50b a êgide da ciência em fins do século 19, 
as diferenças verificadas entre brancos e negros passaram a ser vistas não como 

uma decorrência da história, da política, da escravidão e da exclusão social, mas 

como um “desígnio da natureza”. O conceito de raça foi dissociado do universo 
político e das relações de poder, tornando-se fundamental para a projeção de 
idéias preconceituosas e discriminatórias sobre o futuro do pais. 

Dieve-sa ressalvar, no entanto, que algumas caracterésicas da sociedade brasileira 

imiscigenação, diversidade cultural e ausência de práticas extrermadas é intoleranhes de 
racismos) constituiram-se em parte como uma blindagem à incorporação plena e ori- 

ginal dos postulados do racimo científico. Se desde o período da escravidão foi pro-
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“A miscigenação roubou o elemento negro 

de sua Importância numérica, diluinda-s 
na população branca. gui o mulaio, a co- 

meçar da segunda geração, quer ser bran- 

co, e o homem branca [com rara exceção) 

acolhe-o estira- & ateie- Ne Seu MEM, 

Como nos asseguram os einólogos, e co- 

ma pode ser confirmado à primeira vista, 

a mistura de raças É facilitada pela pre- 

valência do “elemento superior, Por isso 

mesmo, mais cedo ou mais iarde, ela vai 

eliminar a raça negra daqui” 

Oliveira Vianna, 

Populações Menioionais 

dg Brasil (1920) 
  

duzido no Brasil um discurso racista que veiculou estersótipos e signos depreciadoses 
sobre 05 brasileiros de origem africana, esse mesmo discurso não logrou constituir um 
racismo legalizado, expresso em códigos formais e em espaços institucionalizados dis- 

tintos, como ocorreu nos Estados Linidos e na África do Sul”. 
Outras razões podem explicar o fracasso parcial do racismo cientifico em 

criar uma codificação bipolar entre brancos e negros na sociedade brasileira, Por 
exemplo, os fatores geográficos que apontavam uma inquestionável maioria de 

indivíduos de origem africana nas regiões norte e nordeste e uma presença mais 

significativa de brancos, embora miscigenados, no sul e no centro-sul, Uma segre- 
gação formal poderia ser arriscada para a integração do pais. 

Face a essa realidade demográfica e territorial, o projeto de nação das elites 

dominantes buscou lograr uma segregação silenciosa dos brasileiros de origem 

africana, não positivada no direito, mas excluindo-os e marginalizando-os através 
de mecanismos informais de natureza social, econômica e cultural = 20 mesmo 

tempo em que implantava as políticas imigrantistas como instrumento de bran- 

queamento do pais. Esse projeto de mação sonhava, para um futuro não muito dis- 

tante, com a completa absorção demográfica dos negros pela miscigenação, en- 
quanto no presente a discriminação e a desqualificação social atuariam no sentido 

de reduzir seu acesso a direitos e oportunidades. 

Miros Da REPÚBLICA: & ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA 
Durante muito tempo, à pensamento acadêmico nacional descartou O recismo 

como nexo causal das políticas de imigração, enfatizando exclusivamente o tema 

da escassez da mão-de-obra diante da demanda econômica de fins do século 19. 
lgnorou-se a imensa é potencial massa de trabalhadores negros, que, em vez de 

serem chamados para ocupar 05 postos de trabalho nas atividades produtivas e 

integrar 05 projetos de colonização de terras frequentemente habitadas por po- 

vos indigenas, foram excluidos do mercado de trabalho das regiões que se mo- 

dernizavam, 

A inexistência da correlação mencionada anteriormente seria plausível se hou= 

vecse déficit demográfico no país e se as políticas imigratórias não estivessem dire- 
cionadas, preferencialmente, para os imigrantes de uma“raça superior” da Europa, 
continente-sintese do ideal civilizatório ideologicamente produzido. Assim, a enéra- 

da de europeus equacionaria dois impasses de uma só vez: à suposta escassez de 

mão-de-obra e o Ideal de arianização do povo brasileiro, majoritariamente negro. 
dita à primeira metade do seculo 10 as tentativas de imigração empreendidas 

pela administração pública ou por particulares não haviam tido êxito. Por exem= 

elo, as barreiras culturais que o regime escrasocrata impunha ao trabalho livre nas 

lavouras é a própria imagem do Brasil como um país escravocrata influenciaram 
na opção dos trabalhadores europeus por ouíras regiões atrativas de mão-de-obra, 
em especial as colônias do norte dos Estados Unidos ou, na América do Sul, a Ar= 

gentina. À ausência de uma planejada e sistemática política de apoio aos colonos 

que 5e aventuraram a explorar regiões distantes do mercado consumidor e em áreas 
com solos pobres também concorreu para o fracasso das primeiras tentativas imi- 

grantistas no país. 

A magnitude da 
imigração provocou 

impactos nas 

relações entre os grupos 
raciais no Brasil, levando 

a mão-de-obra de 
origem africana 

a lugares desqualificados 
e marginais no 

mercado de trabalho 

Após 1880, porém, novas condições políticas a econômicas deram fálago ao 
projeto de atração de imigrantes. No plano internacional, restrições à entrada de 
estrangeiros na Argentina e nos Estados Unidos e a estagnação econômica na Itália 

favoreceram o projeto brasileiro. Mo plano nacional, o impulso veio da forte ex- 

pansão do café no centro-sul do pais - São Paulo em especial -, da modernização 
urbana, da emergência do setor industrial E da criação de uma política oficial de 
subsídios para o transporte e o emprego dos imigrantes, particularmente em São 

Paulo”. Os resultados foram inquestionáveis: em cerca de 50 anos, de 1800 a 1940, 

entraram no Brasil 4 milhões de imigrantes, número aproximado ao de africanos 
escravizados que desembarcaram no pais de 1550 a 1850. Ou seja, à imigração 

européia durou apenas um sexto do tempo que perdurou a imigração compulsória 

da África, 
à província de São Paulo, que recebeu 60% da mão-de-obra européia”, ado- 

tou à política de imigração mais restritiva no que se refere à entrada de orientais e 

africanos: intencionava admitir trabalhadores italianos, suecos, alemães, holan- 

deses, noruegueses, dinamarqueses, ingleses, austríacos é espanhóis, er uma clara 

indicação da coloração que se pretendia para a população local, Não obstante isso, 

a carência de imigrantes dessas regiões acabou levando a uma flexibilidade das 

políticas imigratórias. À Imigração japonesa e do Oriente Médio tornou-se um 
fato E 05 portugueses também vieram para o Brasil em números expressivos. 

& magnitude do fenômeno imigrantista provocou impactos nas relações 

entre 05 grupos raciais no Brasil, levando a mão-de-obra de origem africana a hu- 

gares desqualificados e marginais mo mercado de trabalho. O imaginário racial da 

época, fortemente influenciado pelo racismo cienéífico, tornava 05 imigrantes eu- 

ropeus como“poderosos e inteligentes trabalhadores", e particularmente 05 homens 

negros e mulatos passaram à ser vistos sob um prisma em que a ascendência es- 
crava desqualificave 05 descendentes “libertos”, sendo-lhes imputados 05 estigmas 

de"vagabundos” “irresponsáveis” “malandros” e“inúteis” = uma reputação que iria 

bani-los do mercado de trabalho urbano, ou lhes destinar as ocupações mal- 

remuneradas, desqualificadas, O que se convencionou chamar de trabalho sujo é 
braçal. A contraface da falta de emprego foi a criação de leis antivediagem, 0 que 

tornou 05 negros alvo de políticas e medidas de repressão social, 

Ainda segundo essa visão difundida pelas elites, o isolamento econômico, so- 
cial é cultural do “negro”, com suas indiscutiveis consequências funestas, era um 
“produto nefural” de sua incapacidade de sentir, pensar e agir socialmente como 

homem livre. Mo transferir aos próprios negros a responsabilidade de sua exclusão 

e marginalização na fase pós-Abmlição, & senso comum do Imaginário racial omi- 
tiu 0 essencial; essa exclusão foi programada e imposta num contexto de relações 
de poder extremamente desfavorâveis para 05 ex-escravos. Nenhuma adaptação 

foi pensada para facilitar sua integração no mercado de trabalho, a exemplo do que 

foi feito com 05 imigrantes. 
Havia uma possibilidade estrutural de resolver por outros caminhos o protde- 

ma da mão-de-obra: ela existia, tinha a qualificação para fazer o que ja vinha fa- 

zendo anteriormente, que era trabalhar na lavoura cafeeira, na nascente Indústria 
de São Paulo & de alguns outros centros econômicos menores do pais e nos proje- 
tos de colonização na Região Sul. Além da hipótese do branqueamento e da melho- 

ria da qualidade da população brasileira, de construção de uma nação européia
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“O Brasil é uma nação formada dos ele- 
mentos étnicos mais heterogêneos. Agui 
se misturarem povos de procedências 

ginicas Indigena, européia é africana, rum 
tal ambierie de liberalismo e ausência de 
resirições legais à miscigenação que & 

Brasil e tornou a terra ideal para a vida 
am comum dos povos de procedências 
einicas mais diversas. Esse grande 'labo- 

ratório de civilização. como já foi chama- 
da a nossa lerra, apresentou a solução 
mais cigrélfica e mais humana para 0 pros 

blema, tão agudo entre outros povos, da 
mistura de raças e de culturas” 

Manifesto da Sociedade Brasileira de 

Antropolegia e Etnologia, 1842 

nos trópicos, desconhecem-se interesses estratégicos do sator cafesiro que even- 
tualmente fossem prejudicados caso 05 ex-escravos continuassem sendo aprovei- 
tados como mão-de-obra, 

Mitos Da REPÚBLICA: 4 DEMOCRACIA RACIAL 
A partir da terceira década do século 20, 05 paradigmas do racismo científico fo- 

ram renegados pelo pensamento hegemônico nacional. Era o contexto de impor- 

tantes mudanças políticas é sociais no pais, cujas crenças no campo racial cami- 
nhasam no sentido de abandonar 05 pressupostos deferministas sobre raças SUpe- 

riorese inferiores e, principalmente, de afirmar a existência de uma democracia ra- 

cial no Brasil. 5 05 paradigmas do racismo cientifico foram importados pela inte- 
lectualidade brasileira nos anos de 1870, no segundo caso, a partir de 1930, as teses 
da democracia racial constituiram-se em uma invenção genuinamente nacional, 

que perdurou no discurso oficial até as décadas finais do século 20. 
As origens dessa teoria remontam ao século 19, mas ela tora forma mais dle- 

finida na obra do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre e de seus seguidores. 

O pensamento racial que então se constrói foi importante na superação dos mitos 

do racismo científico, Os defensores da democracia racial se colocavam contra as 
teses racistas difundidas à época pelo nazismo É rejeitavam qualquer ideário de 

racismo institucionalizado no pais. Em sua avaliação, a miscigenação entre bran= 

cos. negros e índios fora a maneira encontrada pelo pais para viabilizar a convi- 
vência pacífica « harmoniosa entre diferentes raças. 

A democracia racial tem por base a crença em um passado escravista pater- 

nalista e de relações benignas entre o senhor e o escravo. Messe sentido, a miscige- 

nação entre negros e brancos e os apadrinhamentos dos senhores aos escravos 
constituiriam exemplos incontestáveis de uma sociedade tolerante e auessa dos 

radicalismos raciais. À visão sobre à miscigenação se inverte: o prisma megativo 

dos deterministas biológicos dá lugar a seu oposto = ela é vista como um fenôme- 

no positivo que explica a ausência do ódio racial e do próprio racismo no Brasil. 
Em sintesa, 05 teóricos idealizavam uma simetria entre 25 raças por meio do con- 

ceito-=sintese denominado "democracia racial”, na qual um cenário social e his= 

tórico é idealizado e em que indios, negros e brancos, cada um à sua maneira & 
conforme a sua cultura, participam da formação da nacionalidade brasileira, 

Sea superação dos paradigmas biológicos demonstrou a importância do pen- 

samento de Freyre na época, é hem verdade que as relações cotidianas, com todas 

as suas desigualdades, discriminações e situações racistas, ficaram suavizadas. Esse 
abrandamento começa pela posição enobrecedora que Freyre dá aos negros no 
processo de colonização = eles são, ao lado do senhor patriarcal, um dos forjadores 

da civilização brasileira, mas ainda dependentes das características culturais supe- 

riores dos colonizadores. Os negros não mais são vistos como seres inferiores nem 
os mestiços como seres biologicamente degenerados, Ou seja, não 52 encontram 

em uma situação determinada pela genética, mas sim por fatores sociais e pelo siz= 

tema econômico escravocrata, Ássim, o pressuposto de uma superioridade cultu- 

ral do branco foi sutilmente preservado, ao lado da condenação do escravismo, 
percebido como nexo causal da degradação dos negros e dos indigenas. 

Além disso, nessas teses o pós-Abolição se caracterizava por uma imaginária 

A democracia racial 
tinha postulados 

progressistas. 

No entanto, tornou-se 
ideologia de Estado 

e foi imposta de 
maneira autoritária, 

de modo a evitar 

questionamentos 

simetria no relacionamento entre negros e brancos. À democracia racial existiria, 

assim, em decorrência da acomodação dos conflitos, da assimilação pela classe e 
pela admissão, por parte da classe dominante, da ascensão social do negro, espe- 

cialmente do mulato? — este elevado à condição de redutor dos antagonismos de 

ração de classe, por simbolizar a mobilidade social, via mobilidade "racial”, 
& democracia racial tinha postulados progressistas em contexto no qual ainda 

vigorava as teses do racismo cienéífico, e pode ser vista como um ideal a ser alcan- 

cado”. No entanto, a democracia racial se tormou ideologia de Estado e foi imposta de 

maneira autoritária, de modo a evitar questionamentos. À situação tornou-se para- 
doxal para 05 negros: no discurso oficial, afirmava-se à ausência do racismo na 50- 

ciedade No plamo real, o silenciamento sobre o racismo, hê muito entranhado mas 

práticas e mo imaginário social, impunha uma interdição ao discurso racial, E uma 

grande dificuldade sos movimentos negros de denunciar o racismo cotidiano, Entre 
os brancos, a crença na democracia racial não se refletiu na percepção dos negros 

como co-cidadãos, como iguais. [550 pode ser considerado um dos fatores que im- 

pediram a emergência de solidariedade com às negros, é exemplo de outros países 

com histórias de escravidão e de racismo. Das teses da democracia racial derivaram 
a naturalização das desigualdades entre negros e brancos, da subordinação política é 

da marginalização socioeconômica dos negros na sociedade brasileira. 

O mito da democracia racial resistiu a movimentos acadêmicos que se volta- 

ram a desnudá-lo desde 05 anos 1950, com os estudos da Escola Paulista de So- 

ciologia”, e só veio a ser seriamente questionado após a década de 1980. Nessa nca- 

slão, novas pesquisas foram realizadas, tanto por instituições oficiais quanto não- 

governamentais, & emergiram 05 movimentos sociais negros, que obrigaram 05 00- 

vermos a reconhecer a existência do racismo. 

De qualquer maneira, ainda à forte no imaginário social a idéia de que as relações 
raciais foram suavizadas pela miscigenação & pela interpenetração cultural entre 

brancos e negros, o que teria resultado na inexistência do racismo no país. 5 de um 

lado as idéias de Freyre deram uma efetiva contribuição à superação das teses do de- 

terminismo racial, nos anos 1930, de outro acabaram por legitimar o racismo ao obs- 
tar sua problematização e o debate crítico sobre o tema na sociedade brasileira, Em 

consequência, a exclusão e a marginalização dos negros se perenizaram no decorrer 

do sáculo 20 e no infcko do século 21. 
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