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“O sistema é racista, cruel, leva cada vez mais irmãos aos bancos dos réus, os 
sociólogos preferem ser imparciais, e dizem ser financeiro o nosso dilema, 
mas se analisarmos bem mais, você descobre que negro e branco pobre se 

parecem, mas não são iguais” 

(Racionais MC´s) 

 

 

“Do que vale a negritude se não pô-la em prática? A principal tática, herança 
da nossa mãe África, a única coisa que não puderam roubar; se soubessem o 

valor que a nossa raça tem, tingiam a palma da mão para ser escura também” 

(Racionais MC´s) 

 

 

“Somos todos juntos uma miscigenação e não podemos fugir na nossa etnia; 
índios, brancos, negros e mestiços, nada de errado em seus princípios, o seu e 

o meu são iguais, corre nas veias sem parar” 

(Chico Science) 
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RESUMO 
 

 

 

Esta monografia faz uma análise histórico-social do racismo na sociedade brasileira. Aborda-
se o quadro brasileiro racista, comparando-o com contextos sociais nos Estados Unidos e na 
África do Sul, dois países marcadamente segregacionistas, para em seguida levantar 
argumentos sobre as políticas afirmativas para negros. Compreende-se que o racismo é uma 
construção social responsável pela assimilação de uma visão discriminatória para com os 
negros no imaginário coletivo nacional. Essa construção social somente pode ser combatida 
eficazmente a partir de uma mudança de mentalidade do povo brasileiro juntamente com o 
fortalecimento do conceito de identidade negra. Dentro dessa perspectiva de combate ao 
racismo, as políticas afirmativas para a população negra surgem como ferramentas 
importantes para a reparação de uma dívida histórica que a sociedade brasileira tem com esse 
grupo social.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Raça. Racismo. Políticas Afirmativas. Cotas raciais.  
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Introdução 

 

 

No presente trabalho, pretende-se tecer uma leitura analítico-crítica sobre a 

construção do povo brasileiro, sua tendência racista e a conseqüente implicação de políticas 

afirmativas para a população negra. O racismo, introjetado com profundidade na cultura da 

sociedade brasileira, surgiu ainda no Brasil Colônia e perdurou, vívido no imaginário coletivo 

das pessoas, até os dias de hoje. Suas faces diversas são responsáveis pela discriminação 

racial que segrega e exclui dos processos sociais a parte negra da população brasileira.  

 

 

O trabalho divide-se em três capítulos. No primeiro deles, traça-se um panorama 

político, social e econômico do Brasil desde a invasão portuguesa até o fim do sistema 

escravocrata. Como recorte, o ensaio prende-se à temática negra. É importante apresentar o 

cenário brasileiro daqueles séculos para situar o contexto da época e compreender que 

realidade se apresentava para as questões raciais no país. No segundo capítulo, apresenta-se 

um levantamento de como se deu o processo de abolição nos Estados Unidos; em um outro 

momento, aborda-se em que contexto deu-se o início das políticas de afirmação no mundo; e 

por fim, debruça-se acerca do apartheid sul-africano. Para finalizar, na terceira parte do 

trabalho, o objeto de estudo enfoca prioritariamente a política de cotas raciais no Brasil.  

 

 

Na primeira parte do trabalho, faz-se uma contextualização histórico-social sob 

diversos aspectos da escravidão brasileira. Inicialmente, aborda-se como ocorreu a construção 

social do conceito de “raça” e a conseqüente aferição “científica” da inferioridade negra. 

Referencia-se também o tema do mito do paraíso racial brasileiro. Faz-se igualmente uma 

leitura acerca do papel dúbio dos abolicionistas na libertação dos escravos. Por fim, 

reconhece-se o protagonismo negro no processo de abolição.   

 

 

Para o primeiro capítulo, entre as obras consultadas, três merecem um destaque 

especial por terem contribuído sobremaneira na sua feitura: Abolicionismo: Estados Unidos e 

Brasil, uma história comparada (2003) e Onda negra, medo branco: o negro no imaginário 
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das elites do século XIX (2004), ambas de Célia Marinho de Azevedo; e A construção social 

da cor: diferença e desigualdade na sociedade brasileira (2009), de José D´Assunção Barros. 

Obviamente foi feito uso de outras fontes de pesquisa, mas essas citadas foram as mais 

relevantes nesta primeira parte.  

 

 

No segundo capítulo, primeiramente aborda-se as diferenças entre o 

abolicionismo brasileiro e o estadunidense. Mais à frente, fala-se do período em que os negros 

saíram às ruas para protestar por seus direitos, nos Estados Unidos, dando início a um 

fenômeno de luta e resistência da “raça’ negra em todo o mundo. Em um terceiro momento, 

analisa-se a implantação do regime do apartheid na África do Sul, seu declínio e a ascensão 

de Nelson Mandela à presidência do país. de decadência e apresentam-se alguns alternativos 

que se destacaram naqueles anos. Para este capítulo, entre as obras pesquisadas, trêss em 

especial contribuíram bastante para a sua realização: novamente Abolicionismo: Estados 

Unidos e Brasil, uma história comparada, além de 1968 – O ano que abalou o mundo (2005), 

de Mark Kurlansky, e Justiça transicional na África do Sul: restaurando o passado, 

construindo o futuro (2007), de Simone Martins Rodrigues Pinto.  

 

 

Por fim, no terceiro capítulo, o nosso enfoque volta-se às questões que dizem 

respeito às políticas afirmativas. Procura-se, de início, trazer à tona o contexto social que deu 

origem às políticas de cotas para negros. Depois, demonstra-se o fosso racial da desigualdade 

no país, a partir de uma perspectiva de análise das oportunidades. Para concluir o capítulo, 

apresenta-se alternativas e argumentos favoráveis à implantação das cotas raciais no Brasil.  

 

 

No último capítulo, algumas obras foram essenciais para uma melhor apreensão 

do conteúdo apresentado: mais uma vez A construção social da cor, bem como Políticas de 

ação afirmativa em benefício da população negra no Brasil: um ponto de vista em defesa das 

cotas (2001) e Superando o Racismo na escola (2005), de Kabengele Munanga, Cota racial e 

Estado: Abolição do racismo ou direitos de raça? (2004), de Célia Marinho de Azevedo, e 

Ações afirmativas, relações raciais e política de cotas nas universidades: Uma comparação 

entre os Estados Unidos e o Brasil (2007), de Arabela Campos Oliven. Em suma, dessa 

maneira está estruturado o presente trabalho. Boa leitura! 
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1. As raízes atávicas do racismo na sociedade brasileira: da 
escravidão à abolição 

 

 

Em qualquer que seja a área das ciências humanas, ao se debruçar sobre as causas 

e os efeitos de um contexto social particular contemporâneo, seja qual for o seu recorte, faz-se 

de imprescindível necessidade a releitura e a análise profundas de suas raízes históricas, pois, 

a rigor, muitos fenômenos sociais modernos tiveram sua gênese em algum período do passado 

histórico e terão, por conseguinte, parte importante de sua explicação e entendimento também 

nesses tempos remotos.  

 

 

O racismo, que ainda hoje perdura na sociedade brasileira, é um desses fenômenos 

supracitados. Suas raízes repousam no longínquo Brasil Colonial, dentro do processo de 

construção, formação e constituição do povo brasileiro. Após a frota portuguesa, capitaneada 

pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral, atracar em solo baiano em 22 de abril de 1500, os 

invasores portugueses, por três décadas, se contentaram em extrair do nosso litoral o pau-

brasil, árvore então abundante em todo a faixa litorânea brasileira.  

 

 

Contudo, passados 30 anos, o reino português decidiu que era chegada a hora de 

invadir, de fato, aquela nação tropical, lançando mão, para esse fim, do cultivo de extensos 

latifúndios de cana-de-açúcar, ainda que restritos à zona costeira. Para tomar conta das 

enormes culturas de cana, os portugueses deram início, então, ao processo de escravização 

dos autóctones.  

 

 

Entretanto, devido à forte resistência indígena, em alguns casos, e a fuga de 

muitos índios para o interior, por outro lado, além da manifestação contrária da Igreja 

Católica à escravização dessas etnias, os portugueses se viram obrigados a encontrar uma 

solução para o problema. Eis que surge o tráfico de escravos africanos para o Brasil, que em 

pouco tempo transformou-se em um negócio assaz lucrativo e veio a ser muito rapidamente a 

“menina dos olhos” da Coroa Portuguesa.  
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1.1. A construção social da “raça” negra 

 

 

De antemão, cabe ressaltar que, em termos biológicos, a cor da pele é determinada 

pela quantidade e tipo do pigmento melanina presente na derme, e que sua variação é 

controlada por apenas quatro a seis genes (BARROS apud STURM, 2009). Assim, “este 

número de genes poderia ser considerado extremamente insignificante, ao menos do ponto de 

vista quantitativo, diante dos 35 mil genes existentes no genoma humano” (BARROS, 2009, 

p. 10). A partir desse breve preâmbulo, poderá se compreender melhor como se deu a 

construção social do conceito de “raça” negra.  

 

 

Desde os primeiros anos do tráfico negreiro, os lucros dos traficantes portugueses 

com a atividade eram vultosos. O comércio de pessoas vindas da África tinha se mostrado 

essencialmente eficaz, do ponto de vista de mão-de-obra para as lavouras de cana-de-açúcar, e 

altamente rentável, sob o prisma econômico. Os negros vinham principalmente do centro-

oeste africano, de regiões onde hoje se localizam o Sudão, Angola, Guiné e o Congo, e 

pertenciam, principalmente, a dois grupos étnicos: sudaneses (nagôs) e bantos.  

 

 

É importante analisar que nesses primeiros anos no Brasil os escravos trazidos da 

África não se reconheciam como negros tampouco vislumbravam o continente africano, em 

sua totalidade, de forma homogênea, mas tinham esse sentimento de pertença somente às suas 

regiões de origem específicas, ou seja, se reconheciam enquanto bantos, sudaneses (nagôs), 

mas não se viam como africanos.  

 

 

De acordo com Barros (2009), entre os séculos XVI e XIX, os habitantes das 

muitas regiões africanas não se percebiam em absoluto como ‘negros’. “‘Negros’ foi de 

algum modo uma construção ‘branca’, já que os povos africanos enxergavam a si mesmos 

como pertencentes a grupos étnicos bem diferenciados e em certos casos reciprocamente 

hostis” (BARROS, 2009, p. 39 e 40). No entanto, “[...] para que uma parte da população 

brasileira pudesse passar a se ver como negra, foi preciso que o africano trazido ao Brasil 
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como escravo deixasse de enxergar a si mesmo como zulu, mandinga ou nuer” (BARROS,  

2009, p. 14).  

 

 

Ainda segundo Barros (2009), a construção social do negro foi engendrada a 

partir “da igualização (ou da indiferenciação, seria melhor dizer) de uma série de outras 

diferenças étnicas que demarcavam as identidades locais no continente africano” (p. 40). O 

autor esclarece que, da mesma maneira, construída também foi a noção de um continente 

africano homogêneo e uno:  

 

                  

Se a idéia do negro foi construída por supressão ou minimização das diferenças 
tribais, é preciso salientar que os negros africanos tampouco se viam como 
‘africanos’. A ‘África’ foi também uma construção da ‘Europa’. O norte, o centro, o 
sul, a banda oriental, o litoral atlântico, para apenas falar das macrorregiões da 
África, eram pressentidas pelos povos que as habitavam como regiões geográficas e 
culturais bem diferenciadas. Quem pela primeira vez avaliou estes povos a partir de 
uma identidade étnica e continental enquadrada em um lugar único foi o próprio 
homem ‘branco’ europeu, já que esta questão não se colocava então para os ‘negros 
africanos’ da época (BARROS, 2009, p. 40). 

 

 

Para os colonizadores, desconsiderar as diferenças internas entre as regiões 

africanas e, por conseguinte, a complexidade de etnias que o “continente africano” 

representava era, de certa maneira, uma forma de mostrar o desprezo do europeu para com a 

riqueza cultural do povo africano. “Um grande continente para uma grande e única categoria 

de negros, esta era a fórmula” (BARROS, 2009, p. 42).  

 

 

Aos invasores e traficantes de escravos portugueses e de outras nações européias 

interessava dar vazão e difundir a noção de uma África selvagem, de um homem negro 

atrasado cultural e socialmente. Barros (2009) pontua que essa visão eurocêntrica do 

continente e do povo africano começou a fazer parte do imaginário coletivo, dando estímulo 

ao tráfico negreiro e à exploração de uma nova força de trabalho submetida às mais 

degradantes condições, com as devidas bênçãos da Igreja Católica.  
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“[...] Construir a idéia do ‘negro’ como realidade que transcende todas as etnias, 

que as supera ou mesmo as cancela, era precisamente o procedimento-chave” (BARROS, 

2009, p. 47 e 48).  O negro, complementa Barros (2009), passou a ser visto “como uma 

realidade única e monolítica, e com o tempo foi levado a enxergar a si mesmo também desta 

maneira” (p. 48). Assim sendo,  

 

 
[...] a desconstrução da diversidade de etnias negras e das realidades culturais 
africanas, mergulhando-as dentro de uma grande raça localizada em um espaço 
geográfico único e imaginariamente homogêneo e a simultânea visão desta parte da 
humanidade como ‘inferior’, ao mesmo tempo em que se encarava o continente 
africano como lugar exterior à ‘civilização’ [...] constitui o fundo ideológico da 
montagem do sistema escravista no Brasil (BARROS, 2009, p. 45 e 46). 

 
 

1.2. A teoria da inferioridade racial e o “medo branco” 

 
 

Após construírem socialmente o conceito de “raça” negra e de um continente 

africano homogeneizado, desnudo de diferenças tribais e étnicas e dotado de uma unicidade 

ímpar, cabia agora aos colonizadores, para efeito de justificar sua dominação e exploração 

sobre os negros, atestarem “cientificamente” a inferioridade desta mesma “raça”.  

 

 

Desse modo, à época, surgiram teorias “científicas” que endossavam a idéia de 

que a “raça” negra era inferior, dos pontos de vista mental, cognitivo e sócio-cultural. As 

teorias de inferioridade racial foram, inclusive, reiteradas pela Igreja Católica, que dizia que a 

única salvação aos negros africanos era a conversão ao catolicismo. De acordo com Azevedo 

(2004a), “[...] a instrução dos escravos na doutrina cristã e nos bons costumes completaria a 

obra de sujeição interior do negro ao branco”. (p. 47).  

 

 

Segundo Azevedo (2004a), a idéia de inferioridade do africano era lugar-comum 

no pensamento dos séculos XVI a XIX. “Desenvolvia-se o argumento de que o negro 

perigoso precisava ser rapidamente incorporado à sociedade via estratégias disciplinares. 

(AZEVEDO, 2004a, p. 48). 
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Além de vistos como inferiores, os negros eram também tomados como violentos, 

arruaceiros, preguiçosos, viciados, imorais, vagabundos, incapazes para o trabalho livre, 

tendentes ao alcoolismo e à marginalidade, criminosos em potencial, inimigos da civilização e 

do progresso e toda uma extensa gama de outras qualidades pejorativas e negativas. Ademais, 

taxados como os grandes responsáveis pelo atraso histórico do desenvolvimento brasileiro. A 

associação do negro com a idéia da negação da ordem e do progresso aparece em inúmeros 

artigos de jornais brasileiros da época.  

 

 

Azevedo (2004a) pontua que os negros eram vistos como “[...] membros de uma 

raça inferior tendente fatalmente à ociosidade, à desagregação social e ao crime, como 

também [...] maus trabalhadores, [...] incapazes para o trabalho livre” (p. 219).  Para a elite 

escravocrata brasileira à época, “[...] a raça inferior negra, embora escravizada, teria 

determinado a má evolução ou não-evolução dos brasileiros brancos. [...] negro passava a 

incorporar a imagem de opressor de toda uma sociedade”. (AZEVEDO, 2004a, p. 59).   

 

  

Barros (2009) esclarece que “[...] este sistema classificatório, amparado em 

diferenças físicas que estariam supostamente associadas a diferenças morais e psicológicas, 

praticamente sugeria que, em função de seu temperamento, os negros africanos eram talhados 

para a escravidão”. (p. 77). Segundo o autor, “[...] é impressionante como o discurso científico 

da época, e isto perdura até as três primeiras décadas do século XX, amparava-se ainda na 

idéia de inferioridade da ‘raça negra’” (p. 168). 

 

 

Como se viu acima, para tornar a situação do negro no Brasil ainda mais 

dramática, os africanos eram percebidos socialmente como criminosos em potencial, 

propensos a toda sorte de barbaridades e atos violentos. “[...] os estereótipos do escravo rude e 

mau tinham suas raízes não só na atmosfera escravista imperante em todo o Brasil, como 

também na absorção da literatura iluminista pelos abolicionistas brasileiros” (AZEVEDO, 

2003, p. 113).  
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Segundo Azevedo (2003), a elite colonial considerava os escravos elementos 

perturbadores e maléficos da sociedade e sua engrenagem econômica. “[...] Deste modo o 

negro seria inimigo, não só por sua condição de escravo como também por sua natureza 

bárbara, africana”. (AZEVEDO, 2004a, p. 32 e 33). 

 

 

A imagem do escravo como um inimigo doméstico, ao invés de um irmão, não deve 
ser vista, porém, com um mero expediente tático, empregado por abolicionistas para 
persuadir senhores e senhoras sobre o erro da escravidão. A visão do escravo como 
um inimigo doméstico imbricava-se nas próprias origens do anti-escravismo no 
Brasil [...] (AZEVEDO, 2003, p. 109). 

 

 

Dentro desse contexto de visualização do negro como inimigo perigoso e violento, 

começou-se a formar na sociedade brasileira, como bem analisou Azevedo (2004a), um 

“imaginário do medo”. Segundo a autora,  

 

 

Não era possível, pois, entregar a liberdade imediatamente ao negro, porque, além 
da sua ignorância, havia a temer os seus instintos. Livre, ignorante e podendo dar 
vazão aos seus impulsos, o negro cairia na vagabundagem e no crime, com a 
conseqüente desorganização do trabalho nas fazendas. Era preciso, portanto, 
assegurar o seu enquadramento na sociedade, coagindo-o suavemente ao trabalho 
mediante a criação de uma categoria ilusória da liberdade, de meio caminho entre a 
escravidão e o estado livre (2004a, p.195 e 196). 

 

 

Ainda como reflexo desse imaginário do medo que começava a tomar corpo na 

sociedade brasileira à época, surgem, nesse período, as primeiras teorias de “higienização 

social” ou branqueamento da população. De acordo com Azevedo (2004a), na concepção de 

significativa parte dos setores políticos e aristocratas do país, para que o Brasil evoluísse “[...] 

era preciso [...] injetar mais brancos no espaço até então ocupado predominantemente por 

negros e índios. Era por isso precisamente que se fazia presente a necessidade da imigração 

européia, com todo o seu poder de purificação étnica” (p. 61). Tinha-se a percepção de que, 

junto com o imigrante europeu, viriam a civilização e o progresso, sendo estes personagens os 

únicos capazes de desenvolver, de fato, o Brasil.  
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Segundo esses setores conservadores, havia uma perigosa desproporção racial 

entre brancos e não-brancos na sociedade brasileira. Falava-se em aperfeiçoamento das raças 

no Brasil, em renovação da população a partir da imigração branca, e que a população 

brasileira deveria receber novas transfusões de sangue europeu (AZEVEDO, 2004a). “[...] a 

imigração européia era insubstituível como agente exclusivo de purificação étnica. [...] 

mesmo que o país alcançasse algum progresso material, sem brancos e embranquecidos, ele se 

ressentiria da falta de avanços morais e intelectuais” (AZEVEDO, 2004a, p. 64), pensava a 

elite brasileira. 

 

 

Dando vazão à tese de branqueamento da população, na segunda metade do século 

XIX, ainda sob forte influência das teorias de inferioridade negra e superioridade européia, 

põe-se em prática um projeto de construção de um novo Brasil, baseado no incentivo à 

imigração de europeus, que viriam para o país com a função de estimular o desenvolvimento e 

também “embranquecer” a população.  

 

 

Pensava-se que, com o passar dos anos, escanteada, deixada à margem dos 

processos sociais, abandonada à própria sorte, a população negra tenderia a desaparecer 

gradualmente. Todos os privilégios governamentais eram dados aos imigrantes europeus em 

detrimentos dos brasileiros negros e mulatos. Nessa época, um contingente de mais de 3 

milhões de europeus desembarcou em nossas terras. Sobre este momento, Azevedo (2004a) 

assevera que a concorrência tornara-se desigual, uma vez que os negros e mestiços não 

contavam com qualquer das facilidades destinadas aos brancos.  

 

 

Enquanto os imigrantes europeus podiam contar com alguns privilégios e proteção 
proporcionados pelo Estado brasileiro, e também pelos consulados de seus países de 
origem, os brasileiros negros não tinham o apoio de ninguém, a não ser deles 
mesmos. Por isso, sofriam perseguições da polícia e eram discriminados quando 
tentavam conseguir emprego. Mesmo as instituições religiosas recusavam-se a 
educar crianças negras (AZEVEDO, 2003, p. 205). 
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Para Barros (2009), “[...] a igreja foi aqui apropriada como parte do sistema, como 

algo que lhe dá suporte através da “superstição” e da “ignorância” que terminam por se verem 

sacralizadas por uma Igreja omissa e ideologicamente conivente” (p. 173). 

 

 

[...] Prevalece na historiografia da transição este quadro bem montado da 
marginalização inevitável do negro por força da própria herança da escravidão 
carregada por ele. Ao negro apático, despreparado em termos ideológicos para o 
trabalho livre, costuma-se contrapor o imigrante disciplinado e responsável, [...] a 
fim de atender aos anseios de mobilidade e ascensão social. [...] Como existia a 
alternativa de substituí-lo com facilidade, pois os imigrantes eram numerosos e bem 
considerados, o liberto saiu derrotado na competição ocupacional e econômica, 
passando a ser visto como vagabundo e inútil, o que determinou a sua concentração 
naquelas ocupações indesejáveis ou insignificantes (AZEVEDO, 2004a, p. 20). 

 

 

Ainda de acordo com Azevedo (2004a), a política de branqueamento tornava 

ainda mais difícil a integração social do negro, posto que a discriminação aumentava 

concomitante com o incremento da concorrência representada pelo europeu. “[...] Num 

segundo momento, à medida que a possibilidade de uma grande imigração européia tomava 

corpo, [...] o negro começa a ser descaracterizado não só enquanto força de trabalho, mas 

sobretudo como futuro cidadão”. (AZEVEDO, 2004a, p. 218).   

 

 

1.3. O mito do paraíso racial brasileiro 

 

 

Dentro do processo de dominação ideológico-social sobre os negros, a elite 

brasileira do século XIX já tinha conseguido duas grandes conquistas: a primeira foi incutir na 

mente dos africanos que eles não eram bantos, nem zulus tampouco sudaneses, mas apenas 

negros, apagando suas identidades étnicas e tribais e classificando-os dentro de uma mesma 

categoria: a “raça” negra. O segundo feito dos dominadores foi o de difundir e atestar 

“cientificamente” a teoria de que a “raça” negra era inferior às demais, com a “raça” branca 

situando-se no topo dessa classificação racial.  
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Feito isto, o próximo passo era transmitir a idéia de que, no Brasil, havia um 

respeito e uma estima mútua entre as “raças”, de que o branco dominador era amável e tratava 

bem o negro escravo, haja vista que o “[...] o Brasil abrigava proprietários de índole benigna e 

hábitos de humanidade” (AZEVEDO, 2004a, p. 79). Por outro lado, o negro assumia sua 

condição subalterna com resignação e, mais que isso, amor e gratidão pelo seu senhor, uma 

vez que estas eram características raciais dos negros, “[...] que os faziam primar pela 

resignação, passividade e submissão” (AZEVEDO, 2004a, p. 81). Desse modo, começava a 

ser posto em prática o mito do paraíso racial brasileiro.  

 

 

A teoria do branqueamento começava a dividir espaço com o mito da democracia 

entre as “raças”. Este mito foi uma das “criações” mais prejudiciais, em toda a história 

brasileira, à luta e ao combate contra o racismo, posto que, a partir do pressuposto de que não 

havia divisão racial no País, não se atacavam as raízes do preconceito racial como deveriam.   

 

 

Não seria exagero afirmar que o mito do paraíso racial - que Gilberto Freyre, um 

dos nossos mais renomados sociólogos, ajudou a sustentar em seu Casa Grande & Senzala 

(1933) com a tese de que o Brasil era “um país excepcional por ter sido capaz de engendrar a 

mais perfeita fórmula de equilíbrio de todos aqueles antagonismos mediante a mistura física e 

cultural de diversos povos desde tempos coloniais” (AZEVEDO apud FREYRE, 2003, p. 17) 

- contribui até os dias de hoje para negar à maioria da população brasileira uma igualdade de 

oportunidades.  

 

 

De acordo com Azevedo (2004a), a imagem da ausência de preconceitos e da 

harmonia racial no Brasil, realidade bem distinta dos Estados Unidos à mesma época, 

permitiu o prolongamento da escravidão no País. Não à toa o Brasil foi o último país das 

Américas a libertar seus negros. Dentro do contexto de incentivo à imigração, “[...] a imagem 

da ausência de preconceitos assumia a condição de um recado tranquilizador aos europeus” 

(AZEVEDO, 2004a, p. 65), que vinham em massa trabalhar em terras brasileiras.  
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Em um primeiro momento, o mito do paraíso racial brasileiro contribuiu para 

afastar de vez a idéia de abolição, uma vez que estas idéias serviam de combate à propaganda 

abolicionista e também para não permitir que as autoridades políticas do país cruzassem os 

braços diante das ameaças à propriedade de escravos (AZEVEDO, 2004a). Em um segundo 

momento, “[...] imigrantistas e abolicionistas convergiram para a imagem de uma sociedade 

escravista sem racismo, onde o negro e o mestiço, uma vez livres, viveriam em pé de 

igualdade com o branco, sem restrições legais e nos costumes”. (AZEVEDO, 2004a, p. 89). 

 

 

Em uma terceira etapa desse processo de construção do mito, os próprios 

abolicionistas, endossando o que já diziam os emancipacionistas e imigrantistas, e fazendo 

papel de advogados do diabo - no caso, os escravocratas -, se encarregaram de dar vazão à 

idéia de um país racialmente sem conflitos. “A imagem harmoniosa de um país sem 

preconceitos raciais emergiu da pena de um dos mais importantes dirigentes abolicionistas, o 

pernambucano Joaquim Nabuco” (AZEVEDO, 2004a, p. 77). A autora continua assim seu 

relato:  

 

 

[...] Por serem simpáticos às propostas imigrantistas ou simplesmente por se 
preocuparem em manter a direção e o controle do movimento abolicionista para 
assegurar a paz e a continuidade dos interesses capitalistas, o fato é que os 
abolicionistas contribuíram grandemente para produzir nesta época a imagem do 
paraíso racial brasileiro (2004a, p. 89). 

 

 

Vale frisar que ainda nos dias de hoje o imaginário coletivo da sociedade 

brasileira tem a visão encoberta pelo mito da democracia racial brasileira, acreditando que no 

Brasil não há racismo. Essa maneira deturpada de enxergar a realidade objetiva traz 

desdobramentos sobremaneira negativos para a população negra do país (MUNANGA, 2001).  

 

 

 

 

 



 21 

1.4. Abolicionistas: lobos em pele de cordeiro 

 

 

Queda claro que os abolicionistas, com sua defesa do mito do paraíso racial 

brasileiro, não estavam preocupados em quebrar a espinha dorsal do status quo vigorante. Na 

visão deles, a escravidão deveria acabar; contudo, muito mais por razões econômicas do que 

por questões humanitárias. Embora possa parecer contraditório, mas ainda assim com a 

abolição, os interesses dos senhores donos de escravos seriam preservados. Dessa forma, na 

percepção abolicionista, a eliminação da condição de escravo não implicava em uma luta 

pelos direitos civis dos negros, e menos ainda em uma distribuição diferente do poder 

político-social (AZEVEDO, 2004a).  

 

 

[..] A denúncia da escravidão como regime de trabalho que degradava senhores e 
escravos, por um lado, e a ênfase na suposta ausência de preconceitos e ódios raciais 
entre negros e brancos, obedeciam a objetivos propagandísticos bem precisos: lutar 
pela abolição e ao mesmo tempo acalmar os ânimos de uns e de outros, assegurando 
com isso a possibilidade de uma reformulação pacífica das relações de trabalho e a 
preservação do poder do grande proprietário (AZEVEDO, 2004a, p. 82). 

 

 

Ou seja, os abolicionistas brasileiros, em sua defesa do fim da escravidão, 

recorriam sobretudo a razões de ordem econômica. À época, dois temas foram fundamentais e 

recorrentes nos discursos abolicionistas: o desequilíbrio social e racial de uma sociedade 

escravista e a não lucratividade da escravidão. “Os abolicionistas brasileiros tendiam mais a 

enfatizar a necessidade de ultrapassar o atraso e alcançar progresso nacional do que a 

promover qualquer política de reparação voltada para os ex-escravos e seus descendentes” 

(AZEVEDO, 2003, p. 202). 

 

 

[...] Diferentemente dos abolicionistas americanos para quem a liberdade só seria 
alcançada após a abolição definitiva da escravidão e do racismo, os abolicionistas 
brasileiros visualizavam a liberdade para o escravo de uma perspectiva bem mais 
estreita. Ser livre deveria significar para o escravo nada mais do que continuar nas 
fazendas como dóceis trabalhadores assalariados ou rendeiros. [...] Uma vez feita a 
abolição, milhares de libertos sairiam em busca de empregos nos estabelecimentos 
rurais. O aumento da demanda de trabalho causaria uma drástica redução de salários, 
o que seria muito vantajoso para os fazendeiros. [...] Para os abolicionistas 
brasileiros, em suma, o problema principal era garantir uma transição suave da 
escravidão ao trabalho livre de modo a evitar prejuízos aos fazendeiros. Os escravos 
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deveriam se tornar trabalhadores livres a serviço das fazendas (AZEVEDO, 2003, p. 
200 e 201). 

 

 

Os grandes interlocutores dos abolicionistas, assim como dos emancipacionistas e 

imigrantistas, eram os grandes proprietários e comerciantes, ou seja, os representantes do 

Capital, uma vez que os abolicionistas brasileiros viviam no seio da sociedade escravocrata. 

“Ao criticar a escravidão, eles o faziam com uma atenção solícita aos interesses dos 

fazendeiros, os quais eram vistos como parte integrante dos interesses da nação como um 

todo” (AZEVEDO, 2003, p. 203).  

 

 

Por trás da bandeira de ideais nobres iluministas, escondia-se a real intenção 

abolicionista de preservar os privilégios da elite fazendeira. Sua visão economicista não se 

importava com o futuro do negro liberto, mas sim com o desenvolvimento e o progresso do 

país nos moldes das nações européias. A abolição da escravatura era apenas o pano de fundo 

do projeto abolicionista, que visava primordialmente a inserção do Brasil no capitalismo 

industrial. “O problema da escravidão para os abolicionistas brasileiros não era uma questão 

de escavar os princípios originais de um passado heróico, mas sim de tornar o Brasil 

congruente com o desenvolvimento do mundo contemporâneo. Era uma questão pragmática, 

e, sobretudo, de muita urgência” (AZEVEDO, 2003, p. 96).  

 

 

Para se entender todo o pragmatismo das posturas abolicionistas, é necessário 

analisar como e em quais circunstâncias surgiu esse movimento no Brasil. De acordo com 

Azevedo (2003),  

 

 

[...] Vários fatores teriam contribuído para a emergência do movimento abolicionista 
nos anos 1880, entre eles a expansão da Revolução Industrial num nível 
internacional, a evolução de uma economia agrária pré-capitalista no sentido do 
capitalismo, a crescente urbanização, o começo da industrialização em algumas 
regiões do Brasil, e sobretudo o surgimento de um segmento de fazendeiros 
progressistas de São Paulo. Em decorrência, concluiu-se que o abolicionismo 
deveria ser visto mais como um reflexo de mudanças estruturais inevitáveis do que 
como um movimento social capaz de criar novas possibilidades históricas (p. 33).  
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Ou seja, o abolicionismo no Brasil surge a partir de um grande movimento a nível 

mundial - influenciado pelas idéias iluministas - contrário à escravidão. “A partir de meados 

dos anos 1950 e sobretudo na década de 1960, uma nova corrente de estudos revisionistas 

substituiu a imagem de uma escravidão benigna pela imagem da escravidão cruel, o 

abolicionismo sendo encarado [...] como uma luta social violenta” (AZEVEDO, 2003, p. 33). 

Segundo Azevedo (2003), “em meados dos anos de 1860, o abolicionismo como um 

movimento internacional começava a se enraizar entre intelectuais e políticos brasileiros” (p. 

59).   

 

 

Muitos historiadores concordam [...] que o anti-escravismo não teria se tonado uma 
força internacional poderosa, caso não tivesse sido precedido por uma mudança 
revolucionária de atitudes em relação ao pecado, à natureza humana e ao progresso. 
De fato, o abolicionismo na sua versão religiosa – como nos Estados Unidos -, assim 
como na sua versão secular – como no Brasil -, cristalizou o que aquela 
transformação revolucionária tornou possível, ou seja, uma nova sensibilidade em 
relação à idéia de humanidade e a crença de que a escravização do negro não era 
equivalente a outras imposições legítimas da vida social. De um certo modo, a 
imagem do negro acorrentado, representando uma natureza inocente indevidamente 
escravizada, tornou-se um símbolo poderoso da injustiça com suficiente apelo para 
congregar pessoas as mais diversas” (AZEVEDO, 2003, p. 57).  

 

 

Assim, crescia nas ruas das grandes cidades do país o movimento popular contra a 

escravidão. O abolicionismo surge quase como uma consequência inevitável de todo esse 

contexto social. Contudo, os abolicionistas brasileiros sempre deixaram claro que a sua 

intenção não era revolucionária, mas tão-somente reformista (AZEVEDO, 2004a).  

 

 

Nesse período de efervescências do movimento contra a escravidão, até mesmo os 

fazendeiros proprietários de escravos, percebendo a oportunidade que a situação ensejava, 

iniciam um processo de conceder alforrias. No entanto, encoberta pela aparente sensibilidade 

humanitária, o que se escondia era uma estratégia cruel de aprisionamento disfarçado. De 

acordo com Barros (2009), a idéia, maquiavelicamente pensada, era convencer os escravos de 

que a alforria necessariamente passava pela obediência e fidelidade ao senhor. Dessa feita, “a 

concentração do poder de alforria exclusivamente nas mãos dos senhores fazia parte de uma 

ampla estratégia de produção de dependentes, de transformação de escravos em negros 

libertos ainda fiéis e submissos a seus antigos proprietários” (BARROS apud CHALHOUB, 

2009, p. 141). Assim, prossegue Barros (2009),  
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[...] A concessão de alforrias, no plano geral, vai funcionar como o destensionador 
necessário para uma pressão muito intensa que agora se exerce de dentro do próprio 
espaço de produção escravista, ao mesmo tempo em que os senhores continuam 
reservando para si o direito de escolher aqueles que farão a passagem para o mundo 
liberto, e como a farão (p. 143).  

 

 

Destarte, diante de todo o exposto, fica evidente que os abolicionistas, 

considerados por um corrente da historiografia tradicional como revolucionários em sua luta 

contra a escravidão e o racismo, surgiram, na verdade, a partir de um movimento popular 

contra a escravidão que brotou espontaneamente das ruas – movimento este influenciado por 

mudanças e transformações internacionais - e fizeram apenas o papel de porta-vozes e 

vanguardistas de um processo de transição, que tinha em seu bojo como principais objetivos a 

manutenção do estado das coisas e a consequente entrada do Brasil no mundo capitalista. “A 

falta de uma profundidade moral explicava porque os abolicionistas puderam atacar o 

privilégio e a injustiça, mas, ao mesmo tempo, foram incapazes de visualizar o futuro do país 

sobre uma nova base, incluindo-se medidas sociais que beneficiassem os libertos” 

(AZEVEDO, 2003, p. 202). 

 

 

1.5. O protagonismo negro no processo de abolição 

 

 

Por um longo período, a historiografia tradicional, endossada pelos escritos de 

Gilberto Freyre, convencionou-se a dar os louros do fim da abolição aos abolicionistas, aos 

políticos que compunham o Parlamento nacional à época e a uma monarquia simpática à 

abolição. O papel crucial do negro em todo esse processo de rompimento era 

preconceituosamente olvidado. Ou seja, essa visão negava “[...] ao negro a condição de 

sujeito da história, encarando-a tão-somente como objeto a ser resgatado das trevas da 

escravidão pelos verdadeiros sujeitos daquele momento histórico, os abolicionistas”. 

(AZEVEDO, 2004, p. 188).  

 

 

A historiografia do fim do século XIX e do início do século XX, em que pese sua 

incapacidade de analisar com abrangência todas as nuances e os atores sociais que deram cabo 
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da escravidão, apenas reproduzia o pensamento dominante à época, que enxergava o negro 

como incapaz de tomar as rédeas de sua própria existência.  

 

 

Os próprios abolicionistas percebiam os negros como limitados mentalmente, 

portanto, não capazes “de se expressar na primeira pessoa do singular” (AZEVEDO, 2003, p. 

144). Para eles, o escravo, devido às suas características raciais, que o tornavam um ente 

passivo e isolado, não tinha capacidade intelectual de alcançar por si só a consciência de sua 

situação de oprimido e explorado, em função de sua condição estrutural. “Dada, portanto, a 

passividade e o colaboracionismo dos negros, contaminados pela escravidão, cabia aos 

brancos de sentimentos puros, os abolicionistas, libertar a raça negra” (AZEVEDO, 2004a, 

p.193). 

 

 

A idéia dominante era a de que o negro, “apesar de toda sua rebeldia, estava 

impossibilitado de conferir um sentido político às suas ações, dadas as próprias condições 

objetivas de um modo de produção que os reduziria irremediavelmente à alienação ou à 

incapacidade de assumir por si sós uma consciência de classe” (AZEVEDO, 2004a, p. 151).   

 

 

No entanto, após décadas dessa visão tradicionalista da História, que 

supervalorizou o papel das elites político-econômicas no processo de abolição, uma corrente 

relativamente nova da História Social tem se empenhado em dar o devido destaque ao 

protagonismo negro no rompimento do modelo escravocrata.  

 

 

Os pesquisadores dessa nova tendência têm ressaltado as ações dos próprios 
escravos durante as últimas décadas da escravidão. [...] Procura-se mostrar que as 
insurreições autônomas dos escravos, suas alianças com abolicionistas populares, 
bem como as pressões exercidas por eles sobre os canais institucionais, 
contribuíram decisivamente para a construção do movimento abolicionista e de sua 
ideologia (AZEVEDO, 2003, p. 33 e 34).  

  

 

De fato, o movimento abolicionista não teria obtido êxito não fosse a resistência 

escrava. A idéia do negro passivo, submisso e grato ao seu senhor não passava de um grande 
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desconhecimento que advinha do distanciamento material, moral e cultural da elite com o 

escravo, que a impedia de perceber o cotidiano dos negros e entender a fundo suas relações 

sociais e culturais. Provavelmente, por isso, “o que hoje se reconhece como formas de 

resistência, naquela época, mesmo entre as mentes mais humanitárias, passava por desordem, 

desenfreamento, paixões soltas e criminosas” (AZEVEDO, 2004a, p. 152).  

 

 

Desde os primeiros anos do tráfico negreiro, ainda em meados do século XVI, os 

quilombos, as fugas em massa, os assaltos às fazendas, as revoltas individuais e coletivas e as 

tentativas de insurreições fizeram parte de todo o arcabouço de resistência que compreendia o 

comportamento do negro dentro do sistema escravista (AZEVEDO, 2004a).  

 

 

O Quilombo dos Palmares, que se formou ainda no século XVI, em 1597, na serra 

da Barriga, então capitania de Pernambuco, durou quase um século, até 1694, e chegou a 

reunir, no seu auge, mais de 20 mil escravos fugidos, é um claro exemplo da insubmissão 

negra. De acordo com Azevedo (2004a), “[...] a destruição sistemática dos quilombos não 

impedia a formação de outros, pois a matança dos quilombos só fazia aumentar a ‘justa 

cólera’ dos negros que se lançavam sobre as fazendas dos brancos, pondo fogo a tudo e 

seduzindo os outros escravos!” (p. 38). Na verdade, em nenhum momento do sistema 

escravista, no Brasil ou em qualquer parte da América, os negros deixaram de lutar, sempre 

movidos por sentimentos de independência.  

 

 

Não obstante a insubordinação escrava ter sido uma constante em todo o período 

escravista brasileiro, a tarefa de pôr um fim ao regime escravista brasileiro não era tão 

simples, uma vez que as bases e as construções sociais que sustentavam o modelo 

escravocrata estavam entranhadas no seio da sociedade brasileira, por assim dizer, na psique 

coletiva do tecido social nacional. “[...] A escravidão, compreendida como sistema gerador e 

mantenedor de desigualdades, estaria constituída não apenas de uma base material, social e 

política que lhe dariam conteúdo e forma, mas também de uma dimensão imaginária [...] de 

um ‘espírito’ que ela corresponderia” (BARROS,  2009, p. 175 e 176). 
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Entretanto, com o passar dos séculos e a permanência da escravidão, a resistência 

negra foi tornando-se ainda mais pujante e passou a se fazer presente “cada vez mais no 

próprio lugar de trabalho, muito mais do que fora dele, tal como nas tradicionais fugas e 

quilombos” (AZEVEDO, 2004a, p. 155 e 156). Nas décadas que antecederam a abolição da 

escravatura, a população negra dá sinais cada vez maiores de luta por uma libertação coletiva 

e de construção efetiva e decisiva de uma consciência negra. Assim, “[...] a conquista da 

liberdade passa a ser encarada como uma questão de luta para extinção desta desigualdade 

radical que é a escravidão” (BARROS, 2009, p. 183). “Enquanto os anos 1870 revelam-se 

marcados pelos crimes feitos individualmente ou em pequenos grupos de escravos, os 

primeiros anos da década de 1880 primam pelas revoltas coletivas ou insurreições”. 

(AZEVEDO, 2004a, p. 171).  

 

 

 Nos últimos anos antes da assinatura da Lei Áurea, os escravos empreendiam 

revoltas de maior relevo, posto que contavam com um forte apoio popular e com a 

propaganda abolicionista totalmente favorável à sua causa. “À medida que cresciam as fugas 

em massa das fazendas, sobretudo a partir dos últimos meses de 1887, radicalizava-se o 

movimento abolicionista nas cidades” (AZEVEDO, 2004a, p. 174). Para Azevedo (2003), “o 

fim da escravidão tornou-se um fato através do movimento do ‘não quero’ dos escravos, com 

centenas deles simplesmente se retirando das fazendas ao final de 1887 e início de 1888” (p. 

201). 

 

 

Em 1888, pouco antes da abolição, os escravos já não mais fugiam, “mas 

simplesmente se retiravam das fazendas, enquanto os fazendeiros viam-nos partir, impotentes, 

ou então, na falta de mão-de-obra que os substituíssem na próxima colheita, faziam-lhes 

sucessivas ofertas, até reconhecer seu direito ao salário  em troca de trabalho”  (AZEVEDO, 

2004a, p. 179). Dada a realidade objetiva à época, constata-se que o regime escravista 

começou a ruir devido às suas próprias contradições ou devido à sua irracionalidade 

econômica. Em 13 de maio de 1888, os políticos dos três partidos – Liberal, Conservador e 

Republicano – convergiram em um consenso quase absoluto e votaram a Lei da Abolição, 

depois assinada pela Princesa Isabel. Estava decretado o fim da escravidão no Brasil.  
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Todavia, nenhuma mudança radical foi percebida. Os negros, agora libertos, 

continuaram excluídos do processo social do País, uma vez que eram preteridos pelo mercado 

enquanto força de trabalho, que dava preferência aos imigrantes. Os escravos e descendentes 

saíram espoliados da escravidão, despreparados para o trabalho livre, “incapazes [...] de se 

adequar aos novos padrões contratuais e esquemas racionalizadores e modernizantes da 

grande produção agrícola e industrial, tornando-se doravante marginais por força da lógica 

inevitável do progresso capitalista” (AZEVEDO, 2004a, p. 18). Já que não era mais possível 

segregar pela escravidão, tinha início, pois, o fenômeno de marginalização e exclusão social 

do negro liberto, processo que perdura até os dias de hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

2. A luta dos negros pelos direitos civis 

 

 

Assim como no Brasil, em todo o resto da América a luta da população negra para 

libertar-se das amarras da escravidão e, sobretudo, do racismo foi árdua. Dentro de um 

imaginário social que os impunha a classificação de inferiores racialmente, os negros foram 

humilhados, explorados e oprimidos em todos os países do continente americano.  

 

 

Como vimos no capítulo anterior, essa condição imposta de inferioridade e 

submissão não foi aceita passivamente pelos negros. A resistência escrava se fez presente em 

toda a América, em maior ou menor grau, mas sempre viva, pulsante. Em variados tons 

também eram as condições subumanas as quais eram submetidos os negros.  

 

 

No Haiti, por exemplo, os castigos corporais, segundo relatos da época, eram mais 

comuns do que a distribuição da alimentação entre os escravos. Não à toa essa nação foi a 

primeira latino-americana a declarar-se independente da metrópole, após a Revolução Negra -

iniciada em 1791, terminada em 1804 e encampada pelos escravos - sair-se vitoriosa contra as 

forças leais francesas. O Haiti foi ainda o primeiro país da América Latina a abolir a 

escravidão, em 1794.   

 

 

A vitória da Revolução Haitiana, influenciada pelos ideais da Revolução 

Francesa, produziu um temor nas nações escravocratas, como Brasil, Estados Unidos e Cuba, 

de que seu exemplo de resistência e força do povo negro grassasse pela América em um efeito 

dominó incontrolável. À parte esse assombro inicial, estas três nações ainda manteriam seus 

regimes escravocratas por muitas décadas adiante.  

 

 

Particularmente nos Estados Unidos, o movimento de abolição teve diferenças 

bem pontuais e demarcadas em relação ao abolicionismo brasileiro, no tocante principalmente 

às origens do pensamento anti-escravista. Essas divergências de pensamento em relação à 
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abolição dizem muito sobre em cima de que bases se deu, a posteriori, a construção social do 

povo estadunidense e do povo brasileiro.  

 

 

2.1. Deus de um lado, o dinheiro do outro 

 

 

No capítulo anterior, vimos que o abolicionismo brasileiro desperta, com mais 

vigor, em meados do século XIX, a partir de um pujante movimento internacional contrário à 

escravidão, influenciado fortemente pelas idéias do Iluminismo. Entretanto, nos Estados 

Unidos, ou pelo menos em parte dele – é importante que se faça essa ressalva -, o movimento 

pela abolição desponta ainda no século XVIII.  

 

 

O norte dos Estados Unidos, marcadamente mais desenvolvido industrialmente, 

posto que já absorvido pelos ideais da Revolução Industrial, considerava a escravidão uma 

instituição reprovável, principalmente do ponto de vista econômico. Assim, em fins dos anos 

de 1700, todos os estados americanos ao norte de Maryland haviam decretado o fim do 

regime escravocrata, com exceção de Nova Jersey.  

 

 

Contrastando com a visão progressista e industrial do Norte, o Sul dos Estados 

Unidos, notadamente agrário, com extensos latifúndios para cultivo de algodão, enxergava a 

abolição dos negros como um ultraje ao seu modus operandi.  Desse modo, essas duas regiões 

americanas iriam travar uma queda-de-braço para impor cada uma sua ideologia, que só seria 

resolvida mais tarde, na Guerra Civil Americana, iniciada em 1861.  

 

 

Todavia, para efeito do que se pretende nesta parte do trabalho, se aterá tão-

somente às idéias e manifestações do movimento abolicionista americano dos estados do 

Norte - e suas divergências em relação ao abolicionismo brasileiro. Entre essas diferenças, 

salta aos olhos o fato de que a concepção religiosa foi uma força preponderante para os 

abolicionistas americanos ao passo que para o movimento brasileiro as idéias iluministas e a 
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visão pragmático-econômica formaram o arcabouço sobre o qual se desenvolveu o 

abolicionismo em nossas terras. “[...] É necessário ter em mente que diferentes combinações 

de teorias religiosas, humanísticas e científicas acabaram por engendrar éticas distintas de 

relações humanas entre os abolicionistas americanos e brasileiros” (AZEVEDO, 2003, p. 26).  

 

 

Nas raízes do abolicionismo americano encontra-se uma crença crescente de que o 
reino de Deus poderá tornar-se realidade num futuro próximo desde que indivíduos 
responsáveis substituam o pecado pela virtude, isto é, virtude enquanto direito de 
independência e liberdade para todos. Já nas raízes do abolicionismo brasileiro, 
assinalamos um crescente desejo de equilíbrio social, o que será alcançado desde 
que a classe superior formule políticas apropriadas e racionais de incorporação das 
classes inferiores numa sociedade hierárquica [...] Em suma, de um lado 
encontramos a religião como central para a construção do abolicionismo americano 
posterior. Por outro lado, percebemos um modo de raciocínio secular e iluminista 
como central na constituição futura do abolicionismo brasileiro (AZEVEDO, 2003, 
p. 50).  

 

 

Está clara a principal diferença que marcou o abolicionismo brasileiro do 

estadunidense. Ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, a lei divina, embora presente 

no Brasil do século XIX - aliás, presente em toda a história brasileira desde a invasão 

portuguesa no século XVI -, não ocupava um lugar de destaque central no discurso dos 

abolicionistas brasileiros. Para estes, o componente religioso na argumentação pelo fim do 

escravismo não podia ser descartado, mas assumia uma importância secundária diante dos 

argumentos economicistas, que bradavam sobre a irracionalidade econômica que a escravidão 

representava. Por outro lado, “quanto às fontes do anti-escravismo americano em seus inícios, 

o pensamento mais puramente religioso parece ter prevalecido, apesar de as idéias iluministas 

terem estado sempre presentes” (AZEVEDO, 2003, p. 48).  

 

 

O abolicionismo americano contava com fundamentos religiosos, o que explicaria, 
em parte, porque as lutas contra a escravidão e pelos direitos de cidadania para o 
negro desenvolviam-se sempre de forma entrelaçada. Já o abolicionismo brasileiro, 
imbuído de uma ênfase secular, abordava o problema da escravidão de um modo 
mais pragmático e menos principista (AZEVEDO, 2003, p. 202).  

 

 

Destarte, na concepção dos defensores do fim da escravidão por essas bandas, o 

regime escravocrata deveria ser combatido e suplantado pela sua improdutividade, pelo seu 

atraso, pelo seu subdesenvolvimento atrelado, enfim, era um acinte à nação e à sociedade 
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brasileira conviver com algo tão ineficaz para o salto de progresso que o Brasil precisava 

empreender. Diante de toda essa teia de valores puramente econômicos, o viés divino era 

escanteado para uma posição bem menos relevante.  

 

 

“[...] O abolicionismo brasileiro caracterizava-se como um movimento 

essencialmente político cujos objetivos eram reconstruir a nação sobre uma base de trabalho 

livre e integração racial” (AZEVEDO, 2003, p. 94). Sendo assim, “a escravidão era atacada 

por ser improdutiva, atrasada, um crime contra a sociedade, uma negação dos direitos 

naturais, em mal enfim, mas dificilmente um abolicionista brasileiro pensaria em definir os 

senhores de escravos como pecadores” (AZEVEDO, 2003, p. 93). 

 

 

Como parte das características que podem explicar as diferenças de abordagem do 

abolicionismo do Brasil para os Estados Unidos, pode-se considerar muitas variáveis, entre 

estas a formação dos povos de acordo com o tipo de colonização sofrida, seus destoantes 

legados históricos, suas divergentes configurações sociais, suas maneiras distintas de se 

relacionar socialmente, enfim, há uma série de fatores e contextos histórico-sociais que 

contribuíram para esse quadro diverso. “Às vésperas da abolição, reconstrução era a palavra 

que melhor descrevia as intenções dos abolicionistas americanos. Já as intenções dos 

abolicionistas brasileiros seriam melhor abraçadas pela palavra transição” (AZEVEDO, 2003, 

p. 199). 

 

 

[...] os abolicionistas americanos e brasileiros construíam imagens muito diferentes 
do senhor e do escravo, uma vez que partiam de diferentes maneiras de pensar, 
situavam-se em posições sociais distintas, haviam absorvido legados históricos 
diversos, e relacionavam-se de forma distinta com os afro-descendentes de seus 
países. Assim, em contraste com os abolicionistas brasileiros, os quais se 
preocupavam exclusivamente com o fato do Brasil ter se atrasado na tarefa histórica 
de alcançar o ‘fato universal’ da abolição, os abolicionistas americanos deram asas 
ao chamar a atenção para o problema do racismo americano (AZEVEDO, 2003, p. 
149). 

 

 

Por fim, há uma outra diferença central que separa o abolicionismo estadunidense 

do brasileiro e os impõe como manifestações sociais distintas. Enquanto o movimento nos 

Estados Unidos se caracterizou fortemente como uma voz de fora da escravidão, uma vez que 
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os defensores do fim do escravismo nos Estados Unidos se encontravam no Norte 

industrializado e lutavam contra o Sul escravocrata, aqui no Brasil o movimento abolicionista 

era uma voz que vinha enraizada de dentro do seio da sociedade hierarquicamente 

escravocrata (AZEVEDO, 2003). A escravidão seria definitivamente abolida em todo os 

Estados Unidos em 1862. Mais de duas décadas depois, em 1888, o Brasil faria o mesmo.   

 

 

2.2. O poder negro sai às ruas 

 

 

Apesar de o Congresso ter abolido a escravidão em todo o território 

estadunidense, a porção Sul daquela nação, que resistiu até onde pôde na sua política 

escravocrata e racista, nunca considerou os negros como cidadãos plenos dos mesmos direitos 

civis dos demais habitantes. Os estados do Sul, mesmo após a abolição, seguiram a mesma 

tônica de antes e continuaram sua implacável discriminação com a população negra.  

 

 

Para se ter uma idéia do quadro social à época, pouco tempo após o fim da 

escravidão, era fundada, no estado do Tennessee, sul dos Estados Unidos, em 1865, a Ku 

Klux Klan, organização radical que defendia a supremacia branca e se caracterizou por 

métodos altamente violentos, não hesitando em matar negros em nome dessa alegada 

superioridade racial. Seu objetivo, ao ser criada, era impedir a integração social dos negros 

recém-libertados, como, por exemplo, impedi-los de adquirir terras ou votar. 

 

 

Por quase um século após o fim do escravismo nos Estados Unidos, os negros 

continuaram à margem dos processos sociais e cidadãos do País, principalmente no Sul. Ou 

seja, os negros tinham sido libertos, mas não se livraram da opressão, seja de ordem 

econômica ou social. A parcela negra da população estadunidense foi escandalosamente 

apartada da vida harmônica em sociedade, segregada da maneira mais vil, escanteada a uma 

posição de desprezo e irrelevância dentro da hierarquia social americana. A escravidão havia 

ido embora, mas tinha deixado como lembrança um aviltante racismo que continuava a 

segregar e a tolher a liberdade concreta da população negra.  
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Hoje pode soar absurdo, mas ainda na década de 1950, marcadamente na parte sul 

dos Estados Unidos, os negros não deveriam dirigir a palavra a brancos. Que se sujeitassem 

ao seu papel de inferioridade e insignificância. Os bebedouros públicos eram divididos: os 

negros não podiam beber água no mesmo local que os brancos. Anualmente, uma família 

negra não recebia nem a metade dos valores auferidos por uma família branca.  

 

 

A segregação era tão intensa que negros e brancos praticamente não se 

misturavam na sociedade americana, mormente sulista, até meados do século XX. Havia as 

escolas “normais” - e as escolas para negros. Havia os hospitais para os americanos “comuns” 

– e outros só para negros. Na grande maioria das universidades do Sul não se aceitava 

estudantes negros. Estes também não tinham direito ao voto, ou seja, não exerciam qualquer 

representatividade de cidadania.  

 

 

Ademais, nos ônibus, os assentos da frente eram destinados aos brancos; aos 

negros, a parte de trás do veículo. Ainda assim, se algum branco tivesse sem assento, um 

negro deveria levantar-se e dar seu lugar. As praças, restaurantes e demais locais de convívio 

social que se localizavam nos centros urbanos eram exclusividade de brancos. Os negros que 

se contentassem em acomodar-se às periferias e subúrbios das cidades. Tudo isso era 

legitimado por lei. Ser racista fazia parte do dia-a-dia da sociedade americana e a Justiça 

assinava embaixo.  

 

 

Certo dia, uma negra, Rosa Parks, costureira na cidade de Montgomery, no racista 

Alabama, sul dos Estados Unidos, cansada de tanta discriminação, resolveu afrontar o status 

quo e as leis segregacionistas de seu estado. Parks saía de um dia estafante de trabalho e 

pegou um ônibus de volta para casa. Tomou assento. No meio da viagem, intimada a dar seu 

lugar a um passageiro branco, negou-se, corajosamente. Foi presa, julgada e condenada. A 

condenação da costureira – e sua intrépida atitude - foi o rastilho de pólvora que faltava para 

incendiar uma nação inteira na luta pelas conquistas dos direitos civis para os negros.  
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Como efeito direto do incidente com Parks, as lideranças negras da cidade – 

capitaneadas por um ainda pouco conhecido pastor protestante de Atlanta, do estado vizinho 

da Geórgia, mas que exercia suas atividades em Montgomery, chamado Martin Luther King -, 

e contando com o apoio de grupos de cidadãos brancos, convocou um boicote geral ao 

transporte público na cidade, que durou cerca de 13 meses. Considerando que a maioria 

esmagadora dos usuários eram negros, que tinham aderido ao boicote, o sistema de transporte 

público daquele município americano quase veio à falência. A negação dos negros ao 

transporte na localidade só terminou quando a legislação que separava brancos e negros de 

Montgomery foi extinta. A centelha que faiscou inicialmente no Alabama, rápida e 

ferozmente se espalhou por todo o país, provocando uma combustão explosiva de sentimento 

e luta em torno dos direitos civis.  

 

 

A luta dos negros americanos começou a tomar maior vulto e relevo no início dos 

anos de 1960, sendo considerado um movimento que foi base e parâmetro para todos os 

outros da contracultura (KURLANSKY, 2005). Dessa forma, a década de 60, principalmente 

em terras norte-americanas, foi marcada por uma intensa luta da sociedade negra por mais 

direitos civis. Dessa luta, brotaram como frutos a Lei dos Direitos Civis, em 1964, e a Lei do 

Direito ao Voto, em 1965.  

 

 

Durante esse período histórico, surgiram expressões e apologias aos negros que 

ganharam as ruas. Stokely Carmichael, “um dos organizadores do grupo pelos direitos civis 

notavelmente enérgico [...] inventou o nome Panteras Negras, logo seguido pela expressão 

Poder Negro” (KURLANSKY, 2005, p. 25). O maior ícone e ideólogo dos Panteras Negras, 

partido radicalmente defensor do orgulho negro, era Malcolm X, ativista negro, que havia 

sido morto alvejado por vários tiros, em 1965, durante comício no Harlem, bairro de Nova 

Iorque de maioria negra.  

 

 

É interessante lembrar que “negro” era uma palavra, até aqueles tempos, 

raramente usada para referir-se às pessoas da “raça” negra, que eram designadas por “pretos”. 

No entanto, “‘preto’ tinha virado uma palavra pejorativa, aplicada àqueles que não defendiam 

a si mesmos” (KURLANSKY, 2005, p. 25).  
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Vale ressaltar ainda que dentro do próprio movimento negro não havia unidade. 

Duas correntes conflitantes tentavam conquistar a sociedade média norte-americana. “Era um 

momento de grande luta dentro da comunidade negra, com aqueles que eram antigamente 

pretos agora esforçando-se para definir o novo negro” (KURLANSKY, 2005, p. 157).  

 

 

Os negros do norte eram diferentes dos negros do sul. Enquanto os adeptos em sua 
maioria sulistas de Martin Luther King estudavam Mohandas Gandhi e sua 
campanha não-violenta contra os ingleses, Stokely Carmichael, que crescera na 
cidade de Nova York, passou a se interessar por rebeldes violentos, como os Mau 
Mau, que se insurgiram contra os ingleses no Quênia. [...] O pessoal de King 
entoava: ‘Liberdade Agora!’ O pessoal de Carmichael entoava: ‘Poder Negro!’ 
(KURLANSKY, 2005, p. 25).  

 

 

É importante frisar também que foi nessa época, nos Estados Unidos, que 

surgiram as primeiras políticas afirmativas, ou políticas de cotas para negros, principalmente 

para o ingresso nas universidades.  No rol de divergências das duas correntes do movimento 

negro americano, até mesmo essa questão provocou um racha entre seus principais líderes.  

 

 

Se Martin Luther King Jr. era reticente em relação às políticas anti-racistas de teor 
diferencialista, Malcolm X era enfático na sua denúncia da política de token 
integration, ou seja, “integração simbólica”, expressão que se sintetizou como 
tokenism nos acesos debates sobre a cota racial nos Estados Unidos da última década 
(AZEVEDO, 2004b, p. 231). 

 

 

Essa divisão, em muitas ocasiões, serviu mais para atrapalhar do que para ajudar 

os negros na sua busca por mais direitos civis e igualdade de tratamento. Muitos dos grandes 

nomes da cultura negra eram constantemente atacados por setores da comunidade negra. Os 

negros que alcançavam sucesso pessoal ou profissional eram vistos como vendidos por uma 

parcela radical, mas também mais ideológica do movimento. O influente escritor negro e 

membro do Black Panther Party, Eldridge Cleaver, em Soul on Ice, não poupou nem mesmo 

o ícone do movimento negro pacifista, Martin Luther King, que havia sido agraciado com o 

prêmio Nobel da Paz de 1964:  

 

 

A entrega de um prêmio Nobel a Martin Luther King e o exagero de sua imagem até 
se tornar um herói internacional testemunharam o fato histórico de que os únicos 
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americanos negros que têm permissão para alcançar fama nacional ou internacional 
têm sido os bichinhos de estimação e lacaios da estrutura de poder (KURLANSKY 
apud CLEAVER, 2005, p. 157).  

 

 

“Novos heróis negros eram criados e antigos derrubados a cada dia” 

(KURLANSKY, 2005, p. 158). Um braço do movimento pelos direitos civis, os Panteras 

Negras, que em princípio assustaram a esquerda branca americana com sua posição 

ideológico-radical de, se necessário, pegar em armas para fazer justiça com as próprias mãos, 

estavam sempre em confronto com a polícia, e, portanto, “eram vistos, cada vez mais, como 

mártires” (KURLANSKY, 2005, p. 157).   

 

 

Enquanto a maioria dos brancos da Nova Esquerda vinha da confortável classe 
média, e a dos negros dos direitos civis, como Bob Moses e Martin Luther King, era 
bem-educada, os Panteras Negras eram, em sua maior parte, gente de rua, de bairros 
da pesada e muitas vezes com ficha de prisão (KURLANSKY, 2005, p. 155).  

 

 

Na plataforma do Black Panther Party, encontravam-se propostas radicais, mas 

que do ponto de vista ideológico buscavam o rompimento total com o estado das coisas, como 

dispensar todos os negros do serviço militar, libertar todos os negros da prisão, indenizar 

todas as famílias negras pelas agruras da escravidão e do racismo e exigir que todos os futuros 

julgamentos de negros fossem realizados com um júri integrado apenas por negros. Não 

tiveram nenhumas destas suas reivindicações atendidas, mas, diferentemente da corrente 

pacifista e contemporizadora de Luther King, ousavam e eram bem mais audazes.  

 

 

O movimento pelos direitos civis, que já houvera recebido um golpe duríssimo 

com o assassinato de Malcolm X, em 1965, sofreu outro grande abalo com a morte de um de 

seus principais líderes, Martin Luther King, o expoente-mor da teoria da não-violência nos 

Estados Unidos, três anos depois, em 4 de abril de 1968. Luther King, assim como Malcolm 

X, também foi assassinado, dessa feita em Memphis, no Tennessee, onde estava em apoio a 

uma greve de coletores de lixo. Até hoje, um trecho de um de seus discursos públicos, 

realizado em Washington, no ano de 1963, é lembrado como frase-símbolo na luta pelos 

direitos civis: “Eu tenho um sonho, sonho com o dia em que meus filhos viverão numa nação 
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onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas sim pelo conteúdo de seu caráter”, disse o 

líder negro.   

 

 

Todavia, ao contrário do que se esperava, logo após o assassinato de King houve 

um período de recrudescimento da luta: “Quando se espalhou a notícia de que King fora 

assassinado por um prisioneiro branco que fugira [...] a violência se espalhou nas áreas negras 

de 120 cidades americanas e foram noticiados 40 motins” (KURLANSKY, 2005, p. 161).  

 

 

Em suma, apesar das enormes divergências internas, o movimento pelos direitos 

civis foi base e exemplo para todos os outros movimentos de contestação que surgiram nos 

Estados Unidos e no mundo naqueles tempos. “No mundo inteiro, as pessoas que defendiam 

causas queriam imitar o movimento dos direitos civis” (KURLANSKY, 2005, p. 121).  

 

 

2.3. O apartheid sul-africano e a ascensão de Mandela 

 

 

A opressão e a tentativa de submissão dos negros aos brancos estendeu-se da 

América para a África, quando os europeus, principalmente ingleses, franceses e holandeses, 

expulsos do continente americano, não obstante já conhecerem aquelas terras, 

“redescobriram” o continente e os povos africanos como a nova mina de ouro pronta para ser 

dominada e explorada. A África do Sul foi uma das muitas nações africanas colonizadas pelos 

europeus e que experimentou esse processo de dominação político-ideológico. As marcas da 

exploração do branco europeu sobre os sul-africanos continuaram perceptíveis mesmo após a 

saída dos dominadores. Os sul-africanos brancos, descendentes dos invasores europeus e que 

compreendiam cerca de 10 a 15% da população total da África do Sul, se encarregaram de dar 

continuidade ao processo de domínio e segregação.  

 

 

Desde o início do século XX, principalmente após a fundação, em 1912, do 

Partido Nacional, que proclamava a supremacia racial branca, e da Liga Africânder dos 
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Irmãos, uma organização semi-religiosa fundada em 1918 pelos descendentes dos 

colonizadores europeus, chamados de africânderes ou bôeres, que se difundiu em todas as 

esferas da sociedade sul-africana, em igrejas, associações culturais, partidos e sindicatos, e 

teve como principal papel construir um pensamento conservador e de reafirmação da 

superioridade racial dos brancos, o regime do apartheid começava a se desenhar como uma 

realidade possível e muito provável na África do Sul. Era só uma questão de tempo.  

 

 

Eis que, em 1948, com a posse do primeiro-ministro Daniel François Malan, do 

Partido Nacional, o apartheid foi implantado. O regime racista de segregação sul-africano não 

teve paralelo em nenhuma outra nação do mundo, nem mesmo nos Estados Unidos. O 

apartheid legitimou e institucionalizou um sistema totalitário, de inspiração nazista, de 

discriminação racial, espacial, jurídico, político, econômico, social e cultural (PINTO, 2007).  

 

 

O Partido Nacional representava os interesses da minoria branca na África do Sul 

e era apoiado pelo governo britânico, que à época dominava o país africano. Embora a 

historiografia tradicional omita, há uma corrente de historiadores sociais que atestam que o 

início do apartheid foi financiado pelos ingleses, uma vez que o Banco da Inglaterra custeava 

todos os gastos do governo sul-africano.  

 

 

O regime do apartheid, através de suas leis, obstruía o acesso dos negros à 

propriedade de terras e à participação política. Em 1950, a Lei das Áreas de Grupo 

estabeleceu a separação espacial entre negros e brancos, com os negros sendo afastados dos 

centros das cidades, lançados às periferias. Outra lei instituiu o uso segregado dos transportes, 

banheiros públicos, cinemas, praças, teatros, bibliotecas e praias. A segregação das áreas 

residenciais e de serviços públicos gerou a criação dos assentamentos negros, os bantustões, 

derivado da palavra “bantu”, como eram chamados os negros pelos brancos (PINTO, 2007). 

Pouco tempo depois, outra lei proibiu o casamento interracial e um passaporte “especial” 

controlava a circulação dos negros pelo país.  
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De acordo com Pinto (2007), além das leis de controle social, havia um grande 

leque de outras de cunho ideológico. O jornal que publicasse qualquer notícia que fosse 

contrária à cartilha ideológica do Partido Nacional era punido. Da mesma maneira, o cidadão 

branco que se dispusesse contra o regime do apartheid poderia ser condenado à prisão e ao 

pagamento de multas severas. Como se pode perceber, a tentativa de controle era total.  

 

 

Como em toda a sua história em qualquer parte do mundo, também na África do 

Sul a população negra oprimida se insurgiu contra a tentativa de se impor goela abaixo uma 

ditadura racial branca. Ao longo da década de 1950, o Congresso Nacional Africano (CNA), 

organização política fundada em 1912 como reação ao processo de segregação oficial dos 

negros que despontava, vanguardeou um movimento de desobediência civil. No entanto, a 

resposta do Partido Nacional veio em forma de violência e mais opressão.   

 

 

 O caso mais emblemático de repressão violenta do Partido Nacional às 

manifestações capitaneadas pelo CNA foi o “Massacre de Shaperville”. De acordo com a Lei 

do Passe, os negros eram obrigados a ter sempre em mãos o passe, um livreto de quase cem 

páginas que continha informações acerca de seus “direitos”, como onde podiam ir, o que 

podiam fazer etc. Em 1960, o CNA organizou uma campanha antipasse: centenas de 

voluntários se apresentaram em frente à delegacia de Shaperville sem seus passes, em uma 

demonstração pacífica de afronta às leis segregacionistas do apartheid. Para surpresa dos 

membros do CNA, a manifestação foi reprimida com uma violência desproporcional, 

ocasionando a morte de 67 manifestantes. Ademais, o CNA foi declarado ilegal e seu 

principal líder, Nelson Mandela, foi arrestado e condenado à prisão perpétua em 1962. O 

Partido Nacional mostrava toda a sua crueldade e demonstração de poder repressor, em uma 

tentativa de acabar de vez com os protestos que cresciam em todo o país.  

 

 

No entanto, o tiro saiu pela culatra. O assassinato em massa de manifestantes 

pacíficos, a prisão de Mandela e a ilegalidade do CNA provocaram protestos em toda a África 

do Sul, que se espalharam rapidamente pela comunidade internacional. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) condenou a chacina.  
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No final dos anos de 1960, surge o Movimento da Consciência Negra, 

capitaneado por Steve Biko. O movimento defendia a libertação psicológica do povo negro, 

além de se posicionar contrário à educação inferior a que eram submetidos os negros. Essa 

educação “especial” ainda se esforçava para apagar das novas gerações os valores e cultura do 

povo negro. Estudantes do bantustão de Soweto, periferia de Joanesburgo, influenciados pelas 

idéias da Consciência Negra, iniciaram uma greve por discordarem da inserção da língua dos 

colonizadores, o africânder, nas escolas negras. Mais uma vez, os protestos foram reprimidos 

violentamente, deixando muitos mortos e feridos, dessa vez com o agravante de que eram 

crianças. As manifestações espalharam-se por outras cidades sul-africanas e, passados pouco 

mais de um ano, já havia mais de seiscentos mortos nos confrontos.      

 

 

Para Pinto (2007), esses constantes massacres contra a população negra iam 

minando a legitimidade do Partido Nacional com a comunidade internacional. Em 1972, a 

África do Sul é impedida de participar dos Jogos Olímpicos e, dois anos depois, é expulsa das 

Nações Unidas. O regime, temendo novas represálias dos órgãos internacionais, começava 

uma tímida abertura política. No início dos anos 1980, uma nova Constituição que previa uma 

ínfima participação na política de outros grupos raciais que não os brancos foi aprovada. Mas 

a repressão aos protestos da população negra por democracia e direitos civis continuava a 

todo vapor.  

 

 

Em contrapartida, de acordo com Pinto (2007), no decorrer dos anos de 1980 

crescia o movimento internacional contrário ao apartheid e a favor da libertação de Mandela. 

A resistência negra também tornava-se cada vez mais pujante e uma séria crise econômica, 

provocada pelos altos custos de manutenção do aparato repressor e pela queda do preço do 

ouro, principal produto de exportação do país, contribuíram para levar o regime a uma crise 

de autonomia ainda não experimentada.  Após o governo decretar uma lei marcial, em 1984, 

que restringia ainda mais os direitos dos negros, como resposta a uma revolta popular, a ONU 

impôs sérias sanções à África do Sul. O regime estava acuado, encurralado, dentro de uma 

visão distorcida de opressão racial que não mais condizia com a luta internacional pela 

garantia dos direitos humanos e civis das pessoas de todo o mundo.    
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Em 2 de fevereiro de 1990, o presidente Frederik De Klerk tornou novamente 

legal o CNA, o Partido Comunista, o Congresso Pan-Africano, entre outros grupos de 

oposição, revogou as leis raciais e a censura da imprensa e libertou diversos presos políticos, 

entre estes Nelson Mandela. Era o fim do regime do apartheid. Em 1994, nas primeiras 

eleições multirraciais na África do Sul, Mandela é eleito o primeiro presidente negro sul-

africano e governa o país de 1994 a 1999, em nenhum momento procurando vingar-se ou 

retaliar-se da população branca; pelo contrário, com muita perspicácia e maleabilidade, media 

os conflitos ainda existentes entre os grupos raciais, e objetivamente tenta fazer do país uma 

verdadeira democracia racial (PINTO, 2007).  
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3. Cotas raciais: ferramenta sócio-política na luta pela 

superação do racismo 

 

 

De antemão, faz-se relevante salientar que o racismo, do modo como o 

conhecemos hoje, é uma construção social relativamente recente na história do homem. Até a 

Idade Média, portanto, antes do período das Grandes Navegações, as principais formas de 

discriminação se davam por diferenças religiosas e políticas ou em relação à nacionalidade e à 

língua falada pelos indivíduos. Com a descoberta da África e, principalmente, a partir do 

tráfico negreiro para a América, os europeus usaram a ciência a favor do colonialismo 

exploratório para desenvolverem teorias de superioridade racial, baseadas em diferenças 

biológicas, que endossavam seus interesses comerciais e de dominação.  

 

 

Foi nesse momento que surgiu a diferenciação pela cor - o racismo -, que não 

resistiu aos avanços nos campos biológico e antropológico da ciência, mas deixou marcas 

irreparáveis, muito difíceis de serem suplantadas, nas sociedades que fizeram uso das teorias 

raciais para justificar a escravidão, como o Brasil.  “Seja nas Américas ou na África, a 

construção da idéia de ‘negro’ tem [...] uma história, na verdade muitas histórias [...].  

Compreendê-las é nos habilitarmos a enfrentar os desafios das sociedades modernas: o 

racismo, a segregação social, a discriminação (BARROS, 2009, p.209).  

 

 

Nos capítulos anteriores, acompanhamos como se deu essa construção social da 

“raça” negra, sua classificação “científica” como inferior racialmente e os consequentes 

desdobramentos deletérios desse processo para a parcela negra da população. No Brasil, nos 

Estados Unidos, nos demais países colonizados da América, na África do Sul, como nos 

demais países africanos explorados por nações européias, essa construção foi responsável por 

dar legitimidade à exploração, à opressão, ao descaso e à violência física, social, moral e 

política contra os negros.  
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A idéia de que uma “raça” comprovadamente superior, no caso, os brancos, 

deveria tomar as rédeas das decisões político-sociais dos povos ao passo que os inferiores, ou 

seja, os negros, por seu turno, deveriam agradecer por serem “guiados” e comandados pelos 

arautos do progresso e da civilização foi incorporada por todas as nações que tiveram hostes 

de negros africanos em sua composição social.  

 

 

Séculos depois, como supracitado, as teorias raciais supostamente “científicas” 

que atestavam a inferioridade da “raça” negra foram desmistificadas, desmentidas por 

completo. No entanto, como bem pontua Barros (2009), “[...] o ‘racismo’ se constrói junto 

com a noção de ‘raça’. Mas, pior, o ‘racismo’ pode sobreviver à dissolução científica da 

noção de ‘raça’” (p. 211), já que ele, assim como os demais preconceitos, é um produto da 

cultura na qual está inserido.  De acordo com Munanga (2005), o racismo “transformou-se em 

arma ideológica para legitimar e justificar a dominação de uns sobre os outros” (p. 18). 

 

 

Desse modo, se adapta perspicazmente às condições de aceitabilidade exigidas 

pelos costumes e convenções sociais, manifestando-se às claras ou de maneira cortinada e 

simbólica, sendo parte constituinte da psique coletiva do conjunto da sociedade. Essa cultura 

de discriminação racial, embora tenha reflexos mais contundentes nas classes vulneráveis 

economicamente, “abarca indistintamente pobres, classe média e ricos em todas as sociedades 

racistas” (MUNANGA, 2001, p. 39). De acordo com Azevedo (2004b, p. 220), “o racismo 

constituiu-se historicamente em diferentes contextos sociais do mundo moderno, 

sistematizando-se como uma prática discursiva, à medida que as teorias raciais científicas 

impuseram a noção de raça como verdade”. Conclui Azevedo (2004b) que é o próprio 

“racismo que opera o processo social e cultural de racialização” (p.220). 

 

 

A ‘construção social da cor’ deu-se e dá-se de modo tão particularmente intenso no 
mundo moderno que todos – ‘negros’ e ‘brancos’, ou outras cores que se queira 
acrescentar - aprendem de um modo ou de outro a enxergar o mundo a partir desta e 
de outras diferenciações, as quais acabam se tornando, por isto mesmo, socialmente 
significativas em detrimento de diferenças que só aparecem como relevantes no 
âmbito individual (cor dos olhos, altura, desenho do rosto, espessura do corpo). [...] 
Tirando as diferenças sexuais e etárias, que se impõem naturalmente – embora com 
ritmo e intensidade distintas nas várias sociedades e épocas históricas - existem 
dezenas de especialidades biológicas que não são percebidas ou valoradas 
socialmente, e outras que podem sê-lo. Por que as diferenças de pigmentação da pele 
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são selecionadas socialmente como diferenças, inclusive motivando preconceitos e 
formação de identidades, e não as diferenças de tipos sanguíneos, por exemplo? 
(BARROS, 2009, p 51 e 52). 

 

 

O racismo está tão presente na cultura e no imaginário coletivo da sociedade 

brasileira que pesquisa desenvolvida pelo departamento de Psicologia da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) com crianças de 5 a 8 anos comprovou essa face invisível do 

preconceito racial no Brasil. Os petizes eram induzidos a desenhar uma criança branca e outra 

negra e depois deveriam classificá-los, segundo critérios de riqueza, beleza, inteligência, 

proximidade e contato. O resultado foi um alto índice de racismo, com a criança negra sendo 

bastante rejeitada em todos os critérios de classificação. O estudo confirmou que a 

incorporação de atos racistas no comportamento social é introduzida de maneira velada pelo 

aprendizado das normas sociais e, destarte, se manifesta amiúde de modo inconsciente, como 

no caso das crianças. Assim sendo, o racismo tem lugar cativo no inconsciente coletivo, que, 

sem perceber, transmite-o de uma geração a outra, tornando essa prática dificílima de ser 

exterminada.  

 

 

Todavia, à parte essa construção social da “raça” negra a partir de conceitos 

biológicos e sua conseqüente imersão na alma do povo brasileiro, Barros (2009) é assaz 

pertinente em sua explanação acerca da construção sociológica positiva que a idéia de “raça” 

negra adquiriu, em diferentes momentos históricos, sempre como uma voz de enfrentamento 

às opressões, ao racismo e de autoafirmação do orgulho em pertencer àquela identidade racial: 

 

 

Se a idéia de existência de ‘raças’, e particularmente de uma ‘raça negra’, teve um 
de seus começos mais sombrios na pena de cientistas e teólogos que instituíram a 
concepção racista para dar apoio a modos de exploração cuja mais cruel variação foi 
o escravismo colonial, por outro lado, em outro momento, a história da noção de 
‘raça negra’ iluminou-se e tornou-se extremamente bela através de capítulos que 
incluem a resistência contra o escravismo, a participação dos próprios oprimidos na 
abolição da desigualdade que os oprimia, a organização de movimentos negros no 
mundo moderno, a luta contra preconceitos e discriminação, a conquista oficial de 
reconhecimento político, afora as riquíssimas realizações culturais que se 
concretizaram em algumas das mais belas criações artísticas, musicais, lúcidas e 
religiosas que algum dia puderam e poderão ser desfrutadas pela humanidade (p. 
219 e 220). 
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Desse modo, “[...] a ciência nada tem ou pode opor ao seu emprego, porque esse 

conceito não foi construído em torno de pretensas bases biológicas, mas sim a partir de 

perspectivas assumidamente socioculturais” (BARROS, 2009, p. 220). A conceitualização 

sociológica da “raça” funciona, destarte, como um contraponto à sua concepção biológica. 

Assim, esse viés sociológico do conceito de “raça” atua de forma eficaz e extremamente 

benéfica para a estruturação e o fortalecimento de identidades sociais e culturais que 

funcionarão como formas de luta contra a desigualdade social, ou como resistências contra 

opressões e preconceitos (BARROS, 2009). 

 

 

Portanto, em que pese sua contestação em termos de validade científica, o 

conceito de “raça” continuará a subsistir em função de sua possante força sociológica. Para 

Barros (2009), essa autoafirmação da “raça” negra  

 

 

cumpriu ou tem cumprido em certo momento da história – pós-colonialista e pós-
escravista –  o papel de agregar, em torno de ideais de coesão e de luta, grupos 
sociais que são ou um dia foram oprimidos socialmente, submetidos a desigualdades 
econômicas, educacionais e políticas, impedidos de se afirmarem como diferenças 
com plena liberdade e determinação (p.219). 

 

 

Contudo, apesar do aspecto positivo que a construção sociológica da noção de 

“raça” teve e tem para a população negra, Barros (2009) sai da zona de conforto ao polemizar 

e nos lançar uma reflexão deveras capciosa:  

 

 

[...] permanece como questão polêmica a definição de qual seria o melhor caminho 
para conquistar o tão sonhado fim das desigualdades sociais ligadas à percepção da 
cor da pele: a afirmação das “identidades raciais” para lutar concomitantemente pela 
“igualdade entre raças”, ou simplesmente a diluição do conceito  de raça de modo a 
extinguir  gradualmente a percepção social da cor? (p. 52).  
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3.1. O nascedouro das políticas afirmativas 

 

 

As políticas afirmativas para negros nasceu nos Estados Unidos, sob o governo do 

presidente Richard Nixon (1969-1974), no final do decênio de 1960. Podemos considerar o 

advento das cotas como fruto da força e da ressonância social conquistada pelo movimento 

pelos direitos civis, iniciado em meados da década anterior.  

 

 

Como vimos no capítulo anterior, após o assassinato do líder Martin Luther King, 

em 1968, as manifestações pelos direitos dos negros americanos recrudesceram em todo o 

país. A situação de caos e violência nas cidades americanas açodou Nixon, um republicano 

conservador, nada afeito à luta pelos direitos civis, a implantar a política de cotas, 

beneficiando o ingresso de negros nas universidades e no mercado de trabalho.  

 

 

De acordo com Munanga (2001), o contexto sócio-político dos Estados Unidos à 

época, que resultava em um quadro de racismo e segregação explícitos, propiciaram as 

condições histórico-objetivas para a implementação das políticas afirmativas.  

 

 

Em países onde o racismo ultrapassa certos limites, como os Estados Unidos da 
América, o acesso ao mercado de trabalho, ao ensino de qualidade ou à mídia 
coloca-se como um problema difícil de ser enfrentado por negros. [...] Por isso 
surgiram pioneiramente em alguns destes países políticas governamentais que 
buscam favorecer a inclusão de afrodescendentes obrigando os empregadores a 
planificar suas medidas de contratação, as universidades a implantarem regimes de 
cotas, e as mídias a reservarem em seus programas uma certa porcentagem de 
participação às minorias (MUNANGA, 2001, p.31)  

 

 

Destarte, o sistema de cotas estadunidense foi institucionalizado sob o critério 

objetivo da gota de sangue, ou seja, para ser considerado negro e, portanto, beneficiário das 

políticas afirmativas, era necessário apenas uma gota de “sangue negro” na ascendência do 

indivíduo, mesmo que este fosse louro dos olhos azuis. Dos Estados Unidos, as políticas de 

afirmação ganharam o mundo: Inglaterra, Canadá, Índia, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia 

e Malásia são alguns dos países que as adotaram (MUNANGA, 2001).  
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Para Oliven (2007), é importante destacar que o contexto histórico em que 

surgiram as políticas afirmativas, no fim da década de 1960 nos Estados Unidos, apresenta 

aspectos diferentes em relação ao contexto brasileiro do inicio do século XXI, quando as 

primeiras experiências com cotas começavam a despontar. O movimento negro – dos direitos 

civis - estadunidense agiu sob influência das lutas de libertação das colônias africanas e 

asiáticas do domínio europeu. “O discurso era o da cidadania, da libertação e constituição de 

novas nações independentes. Nesse mesmo período, a ideologia da democracia racial no 

Brasil não tinha sido fortemente questionada por dados de pesquisas” (OLIVEN, 2007, p. 48).  

 

 

O debate brasileiro atual sobre as ações afirmativas, mormente no tocante às cotas 

nas universidades, acontece em uma conjuntura internacional bem diferente daquela dos anos 

de 1960. A discussão dos dias de hoje se debruça sobre um quadro mundial que clama por 

inclusão social de grupos marginalizados e discriminados, entre estes os negros, mas também 

as mulheres, os homossexuais, pessoas com deficiências cognitivas ou físico-motoras etc. 

“Tem muito a ver com a visão dos direitos humanos, do direito ao reconhecimento do valor de 

cada cultura e dos respeito à diversidade” (OLIVEN, 2007, p. 49), além da reparação de 

injustiças históricas contra esses grupos. É sobre estas questões, principalmente as que 

envolvem os negros, que discorreremos doravante.  

 

 

3.2. A cor da desigualdade brasileira  

 

 

Na primeira parte do trabalho, analisamos como se deu o processo de constituição 

do povo brasileiro. Ressaltamos que a idéia de uma inferioridade racial do negro foi crucial 

para a implantação e a manutenção do sistema escravocrata por séculos. Dessa maneira, a 

população negra no Brasil, desde a chegada dos primeiros escravos africanos no século XVI, 

sofreu um cruel e desumano processo de marginalização e discriminação, com reflexos e 

desdobramentos que ainda hoje são sentidos no nosso tecido social.  
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Apesar de constituírem mais da metade da população brasileira (IBGE, 2010), 

com 51% dos habitantes do Brasil, os negros são recorrentes na grande maioria dos 

indicadores negativos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Se o país fosse dividido 

pelas “raças” e pelo acesso destas às oportunidades, constataríamos um Brasil com padrões 

nórdicos de um lado – a face branca -, e outro de índices semelhantes aos países mais pobres 

da África – o pedaço negro.  

 

 

Ainda que o Brasil tenha evoluído em IDH, melhorado a distribuição de renda, 

diminuído a taxa de analfabetismo, a população negra continua sendo a que menos tem acesso 

a estas recentes conquistas sociais, pois, segundo estudo de 2010 do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública subordinada ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), 70% dos brasileiros situados na faixa de vulnerabilidade social 

e econômica são negros.  

 

 

No mercado de trabalho, a desigualdade proporcionada pela cor da pele também 

salta aos olhos. Segundo o Relatório Global sobre Igualdade no Trabalho, de 2011, estudo da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), a taxa de desemprego é bem maior entre 

negros.  Já outra pesquisa desenvolvida pelo Instituto Ethos, em 2010, mostra que quanto 

maior o nível hierárquico nas empresas no Brasil, menor a probabilidade de ter um negro no 

comando. No ano do levantamento, os negros representavam residuais 5% dos executivos e 

13% dos gerentes nas 500 maiores empresas brasileiras.  

 

 

Outro dado alarmante que recai com maior força sobre a população negra 

brasileira diz respeito aos indicadores de violência. A mortalidade de jovens negros entre 15 e 

29 anos é três vezes maior do que entre jovens brancos. Segundo estudo do IPEA de 2011, 

intitulado Dinâmica Demográfica da População Negra Brasileira, em 2001 e 2007 – anos 

pesquisados - a principal causa externa de morte na população negra foram os homicídios, 

responsáveis por aproximadamente 50% dos óbitos. O grau de vitimização da população 

negra é assustador: há uma probabilidade 103,4% maior de um negro ser vitimado do que um 

branco. Quando se analisa só a faixa etária dos jovens de 15 a 25 anos, essa probabilidade 
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aumenta para 127,6%. Com esses números alarmantes, constata-se que a violência homicida 

no Brasil tem rosto e cor: jovem, negro, morador da periferia das grandes cidades.  

 

 

No que diz respeito ao acesso à educação, a situação se mantém extremamente 

desigual. Segundo o IBGE (2010), 70% dos 14 milhões de analfabetos do país são negros. 

Hipoteticamente, se de repente, por um passe de mágica, os ensinos básico e fundamental 

melhorassem seus níveis para que os estudantes pudessem competir em igualdade de 

condições no vestibular com alunos de colégios particulares fortes - do ponto de vista 

econômico -, os estudantes negros levariam mais de três décadas para atingir o atual (grifo 

nosso) nível dos alunos brancos (MUNANGA, 2001). No ensino superior, o quadro é também 

deveras excludente. De acordo com pesquisa de 2011 da Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) sobre o perfil dos estudantes de 

graduação no Brasil, constatou-se que apenas 8,72% dos estudantes são pretos, ao passo que 

os brancos representam 53,9% desse universo, e os pardos, 32%.  

 

 

Como se percebe, a questão racial naturaliza e contribui para a desigualdade no 

Brasil. Há um claro desequilíbrio de oportunidades de acesso às diversas esferas da sociedade. 

Todos os indicadores sociais apontam para um deletério quadro de vulnerabilidade social da 

população negra brasileira, seja no mercado de trabalho, no acesso à moradia urbana, à terra, à 

educação e à justiça.  

 

 

A mobilidade social do negro no Brasil, ou seja, sua ascensão social em relação ao 

conjunto da sociedade, continua em patamares residuais. O que se conclui dessa realidade é 

que, apesar dos avanços sociais obtidos na última década, a situação da população negra no 

Brasil continua extremamente vulnerável. Esse quadro tão-somente reforça a necessidade de 

implantação de políticas públicas direcionadas para a população negra, que visem a alcançar 

uma maior equanimidade de oportunidades.  As políticas afirmativas, principalmente a de 

cotas, para a população negra no Brasil são mais do que necessárias, urgem! 
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3.3. Cotas raciais no Brasil: combatendo a desigualdade de cor 

 

 

A desigualdade racial no Brasil é abissal. Dependendo da pigmentação da pele, 

um brasileiro pode ter oportunidades bem diversas e contrastantes. O racismo, arraigado no 

seio da sociedade nacional desde a formação do povo brasileiro, exclui e marginaliza uma 

parcela significativa da população do país. É sob esse contexto que as políticas afirmativas 

despontam como uma necessidade premente.  

 

 

Em uma sociedade como a brasileira, onde as faces do racismo se mostram das 

mais variadas formas e estão imiscuídas dentro das relações sociais, as cotas raciais se 

apresentam como um paliativo necessário. Os países que as implantaram passaram por uma 

transformação na garantia de acesso aos espaços e setores que antes eram quase 

“majoritariamente reservados à ‘casta’ branca da sociedade” (MUNANGA, 2001, p. 34). De 

acordo com Munanga (2001), pelas experiências de outros países, a política de cotas “se 

afirmou como um instrumento veloz de transformação, sobretudo no domínio da mobilidade 

socioeconômica” (p. 33 e 34). 

 

 

“Apesar das críticas contra a ação afirmativa, a experiência das últimas quatro 

décadas nos países que a implementaram não deixam dúvidas sobre as mudanças alcançadas” 

(MUNANGA, 2001, p. 32). A partir desses prévios conhecimentos acerca das políticas de 

afirmação em outros países, poderíamos criar nosso próprio sistema de cotas, fazendo um 

bom proveito das experiências acumuladas (MUNANGA, 2001).   

 

 

De acordo com Leite (2007), o que a questão exige é o direito à escuta de grupos 

sociais marginalizados historicamente que querem agora fazer parte das decisões políticas, 

não apenas mais como meros espectadores. Esses atores sociais não estão querendo dividir 

racialmente a sociedade, mas se recusam a olvidar as marcas indeléveis da exclusão 

realizados há séculos.  
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Munanga (2001) ressalta que as políticas de afirmação visam a oferecer aos 

grupos marginalizados um tratamento diferenciado para compensar as menores oportunidades 

devido à sua condição de discriminados.  Esse pensamento vai ao encontro da idéia que 

Guimarães (1996) tem das cotas: uma desigualdade que se propõe a anular outra 

desigualdade.  Os autores partem do pressuposto de que não intervir na forma como a 

realidade está posta, através das políticas afirmativas, é favorecer injustamente grupos sociais 

que historicamente sempre tiveram privilégios e garantias consolidadas.  

 

 

Tudo depende das oportunidades de cada um, ou melhor, do ponto de arrancada de 
cada um na grande corrida pela vida. Os “melhores”, os “vencedores”, serão aqueles 
que tiverem reunido a maior gama de oportunidades já ao nascer e ao longo da vida. 
Este, evidentemente, não seria o caso da população negra brasileira, a qual tem sido 
vitimada historicamente pela pobreza e pela discriminação racial inerentes ao círculo 
vicioso do racismo institucional. Assim, se quisermos contrapormo-nos ao racismo 
subjacente e invisível das nossas instituições, precisamos, em primeiro lugar, 
garantir a criação de oportunidades para os negros brasileiros, sem o que não lhes 
será possível vencer no cenário competitivo da sociedade moderna de livres e iguais 
perante a lei (AZEVEDO, 2004b, p. 214 e 215). 

 

 

Ou seja, no universo das possibilidades de acesso, já há uma desigualdade que 

deve ser considerada. “Daí a justificativa de uma política preferencial no sentido de uma 

discriminação positiva [...]” (MUNANGA, 2001, p. 34). O modernismo político - e sua face 

pragmática - “acostumou a tratar igualmente seres e grupos diferentes ou desiguais, em vez de 

tratá-los especificamente como desiguais” (MUNANGA apud HABERMAS, 2001, p. 36). 

Desse modo, as cotas para certos grupos sociais são nada mais do que políticas que se 

propõem a tentar equilibrar o quadro das garantias e vantagens sociais.   

 

 

Os críticos e refratários às cotas raciais nas universidades brasileiras, na maioria 

das vezes, lançam mão de argumentos que não visam a alterar o estado das coisas. Ademais, 

se negam a admitir o longo processo de exclusão do negro na sociedade brasileira e, por 

conseguinte, do processo educacional. Outra argumentação contrária é a de que as cotas 

sociais seriam mais eficazes, pois atenderiam também aos brancos pobres. Não discordamos 

desse segundo argumento. Mas uma política não necessariamente anula a outra. As duas 

podem ser adotadas conjuntamente. Até porque  

 



 53 

Num país onde os preconceitos e a discriminação racial não foram zerados, ou seja, 
onde os alunos brancos pobres e negros pobres ainda não são iguais, pois uns são 
discriminados uma vez pela condição socioeconômica e os outros são discriminados 
duas vezes pela condição racial e pela condição socioeconômica, as políticas ditas 
universais [...] não trariam as mudanças substanciais esperadas para a população 
negra [...] (MUNANGA, 2001, p. 33 e 34).  

   

 

Completa Munanga (2001): “Não vejo como tratar, falando de políticas públicas 

numa cultura e sociedade racista, igualmente os negros pobres e os brancos pobres, quando 

uns são duplamente discriminados e outros discriminados uma única vez” (p. 36).  

 

 

A cota é apenas um instrumento e uma medida emergencial enquanto se buscam 
outros caminhos. Se o Brasil, na sua genialidade racista, encontrar alternativas que 
não passam pelas cotas para não cometer injustiça contra brancos pobres – o que é 
uma crítica sensata – ótimo! Mas dizer simplesmente que implantar cotas é uma 
injustiça, sem propor outras alternativas a curto, médio e longo prazo, é uma 
maneira de fugir de uma questão vital para [...] milhões de brasileiros de 
ascendência africana e para o próprio futuro do Brasil. É uma maneira de reiterar o 
mito da democracia racial, embora este esteja desmistificado (MUNANGA, 2001, p. 
42). 

 

 

Um terceiro argumento contrário lugar-comum é o de que as cotas raciais vão 

galvanizar a discriminação contra os negros. Ora, não há essa possibilidade, posto que as 

cotas não têm como estimular os preconceitos raciais, uma vez que estes já se encontram 

arraigados na cultura e na psique coletiva do povo brasileiro. A função das cotas é outra; e 

muito bem demarcada: oportunizar condições a uma parcela da população que sempre se 

deparou com as portas fechadas para sua inserção e mobilidade social.  

 

 

É importante deixar claro que somos todos brasileiros, mas de cores diferentes e se 
essas diferenças têm servido como critério para que profundas desigualdades sociais 
sejam mantidas em termos estruturais e reproduzidas em nosso cotidiano, são as 
desigualdades que devem ser combatidas, não as diferenças, essas só nos 
enriquecem (OLIVEN, 2007, p. 49).  

 

 

Em suma, a implantação das cotas para negros nas universidades – e também em 

outras searas da sociedade brasileira – como um programa político de abrangência nacional 

funcionaria, destarte, como uma política de reparação a séculos de exclusão social. Essa é 

uma dívida histórica que o Brasil tem com sua população negra. “[...] A ação afirmativa 
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corresponde, enfim, aquelas ações de natureza imediata que visam corrigir ou atenuar os 

efeitos de uma história de longo termo” (BARROS, 2009, p. 216). Oliven (2007) coaduna da 

mesma visão, posto que analisa a “questão da implementação de cotas raciais como uma 

forma de política para a correção das desigualdades no Brasil” (p. 49).  

 

 

A aplicação de ações afirmativas visaria à igualdade no plano dos direitos entre 
grupo, e corresponderia a tratamentos preferenciais concedidos a indivíduos 
pertencentes a certos grupos (de raça ou gênero) precisamente para compensar a 
discriminação no passado, que termina ela mesma por ser instituidora das 
desigualdades do presente (HASENBALG & SILVA, 1990).  

 

 

Política de cotas raciais nas universidades brasileiras, sim. Por uma questão de 

justiça! 
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Conclusões 

 

 

Pensar em soluções e alternativas para exterminar a praga do racismo na 

sociedade brasileira é uma tarefa árdua e espinhosa. Muito devido ao fato de que essa visão 

racista do brasileiro está arraigada em sua identidade enquanto povo. O povo brasileiro é 

racista hoje por uma construção social maquiavelicamente engendrada séculos atrás. Na 

constituição de nossa sociedade, teorias racistas que atestavam o negro como inferior e 

propenso à submissão – mas também à violência - foram incorporadas às relações e 

comportamentos sociais para nunca mais saírem.  

 

 

Hoje, ainda que quase ninguém se autodeclare racista, esse preconceito subsiste na 

psique coletiva das pessoas. O estudo realizado com crianças na UFS, que apresentamos no 

terceiro capítulo deste trabalho, mostra o quão racista é a nossa sociedade, posto que até 

mesmo pequenos brasileiros de 5 a 8 anos já apresentam rejeição à figura do negro, mesmo 

sem terem o mínimo conhecimento sobre conceitos de “raça”, racismo, preconceito, 

discriminação etc.    

 

 

Para Munanga (2005),  

 

 

considerando que esse imaginário e essas representações, em parte situados no 
inconsciente coletivo, possuem uma dimensão afetiva e emocional, dimensão onde 
brotam e são cultivadas as crenças, os estereótipos e os valores que codificam as 
atitudes, é preciso descobrir e inventar técnicas e linguagens capazes de superar os 
limites da pura razão e de tocar no imaginário e nas representações. Enfim, capazes 
de deixar aflorar os preconceitos escondidos na estrutura profunda do nosso 
psiquismo (p. 19). 

 

  

Além dessas técnicas inovadoras e de uma linguagem capaz de imiscuir-se no 

imaginário e nas representações coletivas que as pessoas têm do racismo, faz-se de extrema 

importância “fortalecer a formação e reatualização de uma consciência negra, em cada país 

que carrega na sua história um passado assinalado pelo escravismo colonial” (BARROS, 
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2009, p. 217). Essa é, prossegue Barros (2009), “uma estratégia importante em um mundo 

onde o racismo, os preconceitos e a discriminação existem efetivamente” (p. 217). 

 

 

Mas o que vem a ser a “consciência negra”? O que esse conceito tem a nos dizer 

sobre a luta pela superação do racismo? Qual, de fato, a sua eficácia nessa contenda? Na 

concepção de Barros (2009),  

 

 

Consciência negra é construir uma identidade negra em um mundo dentro do qual o 
racismo – outra construção – existe de modo explícito ou encoberto. É construir a 
identidade negra como diferença, e exigir que esta diferença seja percebida sem 
desigualdade. É dotar essa identidade de força política, de valor social, de pujança 
cultural (p. 221). 
 

 

É dentro dessa visão de autoafirmação da “raça” negra com uma construção 

sociológica – e não mais biológica - que surge também a noção de identidade negra. É ela 

quem vem fortalecendo a luta do movimento negro em todo o país.  O conceito de identidade 

negra vem trazendo em seu bojo a revalorização da cultura milenar negra, dos seus costumes, 

das suas origens. Esse resgate histórico-cultural da negritude tem contribuído decisivamente 

para cavar espaços de inserção sócio-políticos antes inimagináveis - vide a Lei 10.639, de 

2003, que obriga todas escolas brasileiras, de nível fundamental e médio, a adotar em seus 

currículos disciplinas que contemplem a cultura e a história afro-brasileira, para além dos 

clichês habituais.  

 

 

[...] O suporte para esta “identidade negra” que vem se fortalecendo nas décadas 
recentes – para além de sua belíssima história em termos de realizações culturais e 
da tradição de suas lutas – é o fato que, passado um século, para muito além de suas 
diversidades internas, este imenso contingente humano é freqüentemente visto e 
tratado pelos poderes instituídos e dominantes, ainda que subliminarmente, como 
uma mesma coisa, como o não-branco, o seu “outro”, um contraponto com o qual se 
tem de conviver, o receptáculo de preconceitos que por vezes não podem ser 
contidos mas que também não devem ser explicitados. Assim, diante deste jogo de 
poderes e micropoderes que querem a contrapartida de uma resistência, e à parte 
uma rica diversidade interna a ser reconhecida, os diversos grupos que se assumem 
como portadores da negritude não deixam de se reconhecer nesse ‘eixo de 
equivalência comum’ (BARROS, 2009, p. 210). 
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Em suma, é imperativo somar às novas linguagens e técnicas que visam a 

transformar o imaginário coletivo brasileiro a noção de identidade negra. Juntas, essas 

alternativas podem arrostar o racismo da sociedade brasileira e promover um processo contra-

hegemônico, aos moldes gramscianos1, que suplantaria as práticas de preconceito racial. 

Enquanto isso não ocorre, urge que medidas paliativas sejam tomadas no sentido de igualar as 

oportunidades às diversas etnias brasileiras. É nesse sentido que as políticas de ação 

afirmativas para negros são extremamente necessárias, posto que o país ainda tem um longo e 

pedregoso caminho a percorrer para equalizar seu imenso fosso racial.  

 

 

____________ 

1. Para o filósofo italiano Antonio Gramsci, a hegemonia seria a direção moral e intelectual de uma sociedade, 
onde a dominação é auxiliada pela instauração do consenso. O poder de coesão, conectado ao consenso, 
constituiria o predomínio de uma visão social de mundo e de convívio social.  O espaço da hegemonia é a 
sociedade civil, portanto. Então, de acordo com Gramsci, a melhor estratégia para a construção de uma outra 
organização social seria a chamada guerra de posição, em que as classes subalternas disputariam a direção moral 
e intelectual da sociedade.  Às classes subalternas, se integrariam os intelectuais orgânicos, que seriam, pois, os 
ativistas que encampariam, junto àquelas classes, o fomento de uma nova visão de mundo, de uma nova cultura, 
que se oporia aos intelectuais organicamente ligados à classe dominante, ou seja, a luta contra-hegemônica se 
iniciaria.    
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