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RESUMO 

 

A sociedade brasileira tem feito o negro trilhar um caminho de percepção negativa devido a 

processos históricos e culturais que, de forma geral, atravancam a aceitação e o reconhecimento 

dele; gerando ao mesmo tempo visibilidade para ser identificado como alvo e ser marginalizado, 

enquanto gera assim uma espécie de invisibilidade social, cultural e econômica.  

Esta dissertação visa mostrar as ações que construíram o imaginário social do negro na 

sociedade brasileira e também dialogar com as ações de arte em museus a fim de desfrutar delas 

para a amenização do racismo, uma vez que este é estrutural e, portanto, permeia diversas 

camadas e, por isso, não é algo simples de ser resolvido. Para isso, utilizou-se a exposição 

“Histórias Afro-Atlânticas” como instrumento de pesquisa. 

O referencial teórico para problematizar o negro no Brasil passou por Florestan Fernandes, 

Alberto Guerreiro Ramos, Silvio de Almeida e Adilson Moreira. Para entender e para uma maior 

compreensão sobre como a arte pode ser um caminho transformador da percepção construída do 

negro na sociedade brasileira, investigou-se os propósitos da arte a partir da perspectiva teórico-

metodológica de Ernst Cassier e Tamuu Mäki, bem como o método da História Oral para obtenção 

de resultados práticos dessa teoria. 

Palavras-chave: Exposição “Histórias Afro-Atlânticas”; Racismo; Negro; Arte; Sociedade 

Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Brazilian society has made black follow a path of negative perception due to 

historical and cultural processes that, in general, hinder their acceptance and recognition; 

while generating visibility to be identified as a target and to be marginalized, for as much 

as generating a kind of social, cultural and economic invisibility. 

 This dissertation aims to show the actions that built the social imagination of 

black people in Brazilian society and also to dialogue with the art actions in museums in 

order to enjoy them for the softening of racism, since it is structural and, therefore, 

permeates several layers, and so it is not simple to solve. For this, the exhibition “Afro-

Atlantic Stories” (“Histórias Afro-Atlânticas”) was used as a research tool. 

 The theoretical framework for problematizing black people in Brazil passed it 

through Florestan Fernandes, Alberto Guerreiro Ramos, Silvio de Almeida and Adilson 

Moreira. To understand and for a better understanding of how art can be a transforming 

way of the perception constructed of black in Brazilian society, the purposes of art were 

investigated from the methodological theoretical perspective of Ernst Cassier and Tamuu 

Mäki. As well as the Oral History method for obtaining practical results from this theory. 
Key-Words: “Afro-Atlantic Stories” (“Histórias Afro-Atlânticas”); Racism; Black People; Art; 

Brazilian Society. 
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Figura 1. Sidney Amaral, Incômodo, cinco desenhos em aquarela, grafite, gauche, lápis 

de cor e tinta de caneta permanente sobre papel, 191,5 x 327 x 4 cm, 2014. 

 

... 

Fui quem obedece, agora eu sou quem manda 

Vou ver o que acontece (sim), mas lá da varanda (é) 

É tipo um trampo social, sério 

Tô dando a chance de verem como nasce um império 

Com o brilho dos diamante que eles tanto diz 

Multiplicado dez mil vez no olhar feliz da minhas menina, sente o clima 

Eu posso comprar Hennessy, mas prefiro Itubaína 

Aos que apontam, trago a resposta mais loca 

Num diz que eu sou marrento não, trampa mais e melhor que eu calo a boca 

Xô devolver o orgulho do gueto 

E dar outro sentido pra frase: Tinha que ser preto! 

... 

(“Beira de Piscina”, Emicida) 
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INTRODUÇÃO. ENTENDENDO O PERCURSO 

A sociedade em que vivemos é permeada pela cultura, que pode ser expressa de 

diversas formas, dentre elas a arte, que há milênios vem sendo produzida pela 

humanidade, expondo o discurso hegemônico vigente. Discurso este que vem 

privilegiando o homem branco europeu, porém, o que está sendo produzido não 

necessariamente é majoritariamente branco, contudo, o que é exposto e valorizado é a 

arte e a cultura produzidas por homens brancos, assim como na História. 

Entretanto, a cultura tem sido, ao longo dos anos, uma forma de resistência e 

sobrevivência de vários grupos étnicos, através da música, religião, da linguagem, da 

vestimenta, da dança e de tantos outros recursos. Por isso, apesar de nem todos os outros 

grupos étnicos serem valorizados dentro de suas produções, estas não deixam de ser 

produzidas e reproduzidas entre seus pares. 

E quando se pensa no Brasil, apesar de o homem branco europeu não ser uma 

presença física efetiva, tem-se um imaginário social de beleza, inteligência e tantos outros 

atributos positivos relacionados a ele. Em contrapartida, o restante da população não 

branca, os grupos étnicos – indígenas, afrodescentes, descendentes de asiáticos, árabes, 

entre tantos outros, possui atributos negativos, em especial os negros e os indígenas. 

Como se sabe, o Brasil, desde essa definição ocidental como país, foi em sua 

maior parte uma sociedade escravocrata, que deixou marcas até o presente (2019), 

fazendo com que a população afrodescendente, ou seja, negra, seja vista como sinônimo 

de subalternidade, feiura e toda sorte de adjetivos e visões negativas. Por isso, é 

necessário entender como se deram as constru(a)[ações]1 desse imaginário social. 

Esta dissertação tem por objetivo entender esse percurso e buscar no diálogo da 

mediação com a arte descobrir se é possível alguma mudança nessa percepção negativa 

acerca do negro na sociedade brasileira. Assim, realizou-se uma pesquisa qualitativa 

exploratória problematizando teorias que direcionassem para a arte propósitos que 

pudessem modificar de alguma forma a sociedade, tal qual a amenização do racismo, 

utilizando a perspectiva teórico-metodológica de Ernst Cassier e Tamuu Mäki e tendo a 

exposição “Histórias Afro-Atlânticas” como instrumento de pesquisa. 

                                                             
1 Utilizo a expressão constru[(a)ções] por fazer a associação de que para algo ser construído são necessárias 
ações, nesse caso essa expressão se refere às ações que geraram as construções do imaginário social do 
negro no Brasil. Essa análise pode ser vista nos capítulos 2 e 3.  
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Ernst Cassier (1874-1945) foi um filósofo alemão neokantiano que investigou as 

teorias do conhecimento e, a partir disso, direcionou suas pesquisas a uma crítica da 

cultura. Ele faz, assim, reflexões sobre a arte e mostra como ela interfere na vida dos 

indivíduos. Tamuu Mäki (1967) é um artista e pesquisador do campo das artes finlandês 

que problematiza diretamente funções para arte e maneiras como ela pode transmutar a 

sociedade. 

Como exemplo de aplicação das com[ver]a[ações]2, foi escolhida a exposição 

“Histórias Afro-Atlânticas”, que aconteceu em 2018, simultaneamente no Museu de Arte 

de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e no Instituto Tomie Ohtake, ambos na cidade 

de São Paulo. A exposição foi escolhida porque, além de ter o negro representado e seu 

motivo principal, priorizou artistas negros e tornou o negro o sujeito de sua história, de 

seu destino, e não apenas um objeto artístico da hegemonia branca. Essa exposição contou 

também com dois curadores negros, Ayrson Heráclito e Hélio Menezes, dentre os cinco 

que participaram. 

Ações dessa natureza podem contribuir para que o negro deixe de ser visto e 

encarado como objeto e se transforme de fato em sujeito, conforme afirma Grada Kilomba 

(2016) em Plantation Memories. Kilomba destaca que definição e a passagem do 

sujeito/objeto para sujeito/ação é um ato político, visto que as múltiplas narrativas verbais 

e não verbais o tornam visível.  

Com base nisso, acredita-se que, quando se mostra e se valoriza a história e a 

cultura do negro, ele encontra sustentação para se transformar em sujeito perante a 

sociedade e si próprio. A coisificação do negro o impediu de conhecer, compreender, de 

fazer e contar a sua própria história. Mas, também, criou resistências e mecanismos de 

descolonização sobre a sua própria história e territorialidade:  

This passage from objecthood to subjecthood is what marks writing as 
a political act. It is furthermore an act of decolonization in that one is 
opposing colonial positions by becoming the “valid” and “legitimate” 
writer, and reinventing oneself by naming a reality that was either 
misnamed or not named at all.3 (KILOMBA, 2016, p. 10-11) 

                                                             
2 Entende-se as ações implícitas durante um diálogo, assim, os diálogos e as discursões entre ações que a 
arte pode criar através de sua visibilidade e contato com o público, assunto abordado no Capítulo 1. 
3 “Essa passagem da condição de objeto para a subjetividade é o que marca a escrita como um ato político. 
Além disso, é um ato de descolonização em que se está opondo posições coloniais tornando-se o escritor 
‘válido’ e ‘legítimo’, e reinventando a si mesmo nomeando uma realidade que foi ou mal nomeada ou não 
nomeada” (tradução da autora). 
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A perspectiva descolonizadora encontra espaço na arte e na cultura, utilizando-as 

como ferramenta educadora para propiciar reflexões históricas, sociais e culturais que 

contribuam para os processos de visibilidade positiva do negro na sociedade brasileira. 

A constru[(a)ção] da percepção negativa do negro na sociedade brasileira foi 

questionada por uma pesquisa qualitativa exploratória, a fim de investigar a maior 

quantidade de estudos sobre a trajetória histórica, social e econômica da conceituação de 

raça e seus desdobramentos. E também a respeito das várias concepções e definições de 

racismo, junto com a análise bibliográfica e pesquisa documental com base teórica em 

Florestan Fernandes, Alberto Guerreiro Ramos, Silvio de Almeida e Adilson Moreira. 

Florestan Fernandes (1920-1995) parte do viés sociológico para desenvolver sua 

teoria da integração do negro na sociedade de classes, explicando o processo de 

construção do termo democracia “racial” e como ele funciona. Fernandes deixa claro que, 

apesar de se ter findado o sistema escravocrata, a estrutura social não foi modificada. 

Assim, quem já estava em situação de poder permaneceu, seguiu agindo para com 

os libertos ainda com a antiga relação senhor-escravizado, culpando os ex-escravizados 

pela falta de proatividade para uma mudança social ao mesmo tempo que os 

impossibilitava de fazê-la. 

Alberto Guerreiro Ramos (1915-1966) foi um sociólogo e político brasileiro que 

esmiuçou pensamentos críticos a respeito da sociologia no país. Ele desenvolveu análises 

para um melhor entendimento do negro no Brasil e propôs questionamentos sobre a 

cultura brasileira. Aqui o autor serviu de base metodológica para entender a problemática 

do negro com um viés diferente do que já havia sido elaborado, tornando possível 

perceber a arte e a cultura como plataformas de ação para formular reflexões na sociedade 

brasileira e assim produzir mudanças no racismo, sendo, desse modo, uma ferramenta 

antirracista. 

Silvio de Almeida (2018), jurista, filósofo e pós-doutor em Direito, defende a 

teoria de que o racismo é estrutural. Uma vez que é elemento estruturante da sociedade 

brasileira, visto que faz parte das instituições que são afetadas diretamente por ela, o 

racismo é elemento estrutural dessa sociedade.  
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O racismo faz parte de instituições públicas e privadas, cujos grupos que estão no 

poder institucionalizam “seus interesses, impondo a toda sociedade regras, padrões de 

condutas e modos de racionalidade que tornem ‘normal’ e ‘natural’ o seu domínio” 

(ALMEIDA, 2018, p. 31).  

Para tal, esse autor perpassa pelas origens da palavra raça, pela definição de 

preconceito, discriminação, racismo, até chegar ao racismo institucionalizado e, por fim, 

à contextualização do racismo estrutural.  

Ainda na vicissitude e complexidade dos diferentes ângulos e formas de 

funcionamento do racismo, temos Adilson Moreira (2019), doutor em Direito 

Constitucional. Ele permeia o racismo aversivo, simbólico e institucional, passando pela 

psicologia social do humor até chegar ao racismo recreativo.  

Pensando em se ter uma comprovação prática, foi realizada uma pesquisa 

quantitativa por meio de entrevistas virtuais, para as quais foram recebidas 32 respostas. 

Aplicando a metodologia da História Oral, foram efetuadas cinco entrevistas 

semiestruturadas presenciais com o uso de três composições imagéticas a partir de obras 

da exposição como instrumento de sensibilização. Essas informações foram analisadas 

com a perspectiva da metodologia fenomenológica a fim de entender se é possível 

responder ao problema de pesquisa: “Podem ações em arte mudar a percepção negativa 

que se tem do negro na sociedade brasileira?”. 

Compreendendo as ações/exposições de artes como educadoras, é possível fazer 

um estudo sobre os pontos positivos e negativos em dissertação de mestrado em Programa 

de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, interdisciplinar, como o da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para tanto, dividiu-se a dissertação em quatro 

capítulos, a saber. 

O primeiro capítulo problematiza a arte, discutindo as aplicações que ela pode ter 

na sociedade através do diálogo entre Cassier, Mäki e Rancière. Apresenta e discute 

“Histórias Afro-Atlânticas” e explana sobre as imagens escolhidas para fazer a 

composição imagética utilizada nas entrevistas semiestruturadas, bem como sobre o 

poder de ação dessas imagens através da implementação do uso das funções da arte 

propostas por Cassier e Mäki. O propósito é entender de maneira teórica de que formas 

as con[ver]s[ações] em arte podem auxiliar na amenização do racismo na sociedade 

brasileira. 
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O segundo e terceiro capítulos contextualizam os processos civilizatórios e a 

metamorfose do africano em negro, em escravizado, em subalterno e marginalizado, 

passando pela escravização na África e no Brasil, pelo processo de abolição e pelo pós-

abolição, pelas teorias “raciais”, pela democracia “racial”, pelo racismo à brasileira, o 

racismo estrutural e o racismo recreativo.  

O quarto capítulo apresenta e analisa os dados obtidos nas entrevistas virtuais e 

semiestruturadas como aplicação prática das discussões e problematizações elaboradas 

no primeiro capítulo, as con[ver]s[ações] de “Histórias Afro-Atlânticas”. Ambos os tipos 

de entrevistas foram vistos por meio da perspectiva da História Oral para depois terem 

todos os dados entrecruzados, tendo alinhamento com o campo da fenomenologia. Essa 

metodologia fornecerá respostas sobre o problema desta pesquisa: “Se as 

con[ver]s[ações] em arte podem mudar a percepção negativa que se tem do negro na 

sociedade brasileira?”. 

E por fim tem-se as considerações finais que discutem o resultado da pesquisa 

desta dissertação junto com a investigação sobre caminhos futuros. 
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Figura 2. Dicinho, Baobá, polpa de celulose, gesso crê, metal e pigmentos, 85 x 145 cm, 

2014. 

 

... 

Esse é o canto da vitória! 

Toda honra e glória 

A quem lutou e deu sua vida pra reescrever a história 

Vivo em cada memória, toda honra e glória 

Esse é o canto da vitória! 

... 

(“Canto da Vitória”, Emicida) 
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CAPÍTULO 1. DIÁLOGOS ENTRE ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA: A 

EXPOSIÇÃO “HISTÓRIAS AFRO-ATLÂNTICAS” 

O mundo em que vivemos segue um padrão de apreciação da cultura europeia 

como uma cultura dominante, e, ao longo do século XX, da cultura norte-americana. 

Assim, todas as outras culturas, apesar de existirem, não são valorizadas nem difundidas 

(SAID, 2017). Isso impacta tanto na Europa como nos Estados Unidos, assim como nas 

sociedades não incluídas, e a brasileira faz parte deste último grupo. Aqui não se 

processou a análise da cultura brasileira, pois não é o objetivo desta dissertação, mas, em 

função desse pensamento de não valorização das “outras” culturas, se encontra a cultura 

e história do negro no Brasil. Como diria Guerreiro Ramos (19814): 

[...] a aculturação supõe o valer mais de uma cultura em face de outra, 
do mesmo como a superioridade de certas raças em face de outras, 
suposta pela antropologia racista. A aculturação não se faria, assim, 
pela eugenia, pelo controle de nascimentos e casamentos; faz-se pela 
inculcarão de estilos de comportamento através de processos sociais e 
informais, diretos e indiretos. (GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 4) 

Essa situação é mais um agravante para o imaginário do negro na sociedade 

brasileira. Em função do estudo de Moreira5 (2019) sobre o racismo recreativo e suas 

consequências sociais, morais e psicológicas, emerge a necessidade de encontrar outras 

formas de amenizar o racismo, não apenas por meio do Estado e do poder judiciário. 

Assim, pergunta-se: “Pode a arte ser uma plataforma de ação para transformar a 

percepção negativa do negro no Brasil?” 

Para Guerreiro Ramos (1981), o negro deve se identificar como negro, reconhecer 

o próprio corpo e fazer a estima dele, tendo, assim, orgulho de sua condição étnica, que 

ele chama de hermenêutica da situação do negro no Brasil. Entretanto, para que isso 

ocorra, deve haver alterações sociais e culturais que conduzam o negro para essa mudança 

de pensamento, para essa aceitação, uma vez que o próprio autor explana que muitos 

negros sentem vergonha de se assumirem como negros.6 

Como estímulo dessa mudança social e cultural, Guerreiro Ramos (1981) usa o 

Teatro Experimental Negro (TEN), que teve início em 1944 e cujo líder foi Abdias do 

Nascimento. O TEN denunciou a alienação antropológica e sociológica nacional perante 

                                                             
4 A primeira publicação aconteceu em 1954. 
5 Esse estudo pode ser visto no capítulo 3. 
6 Essa ideia tem a ver com as teorias “raciais” que foram analisadas no capítulo 3. 
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os negros, além de impulsionar a história e cultura do negro no Brasil. Ele foi um 

movimento de intelectuais negros que visavam: 

1) Formular categorias, métodos e processos científicos destinados ao 
tratamento do problema racial no Brasil; 2) reeducar os “‘brancos” 
brasileiros, libertando-os de critérios exógenos de comportamento; 3) e 
“descomplexificar” os negros e mulatos, adestrando-os em estilos 
superiores de comportamento, de modo que possam tirar vantagem das 
franquias democráticas, em funcionamento no país. (GUERREIRO 
RAMOS, 1981, p. 33) 

Com isso, o TEN foi uma experiência sociocultural para valorizar o negro e a 

cultura negra na sociedade brasileira. Da mesma forma ocorreu com o movimento “Black 

is beautiful” que se iniciou nos Estados Unidos da década de 1970 e reverberou mundo 

afora como uma forma de valorização da cultura e da autoestima negra/preta. Este foi um 

projeto potente que afetou os negros nos Estados Unidos e se constituiu uma ação no 

campo da cultura. 

Este capítulo discutiu e problematizou os propósitos da arte, assim como procurou 

entender a exposição “Histórias Afro-Atlânticas”, junto com a aplicação dos diálogos das 

con[ver]s[ações] em teoria e no uso das imagens como suporte sensibilizador. 

A mostra “Histórias Afro-Atlânticas” é importante por tratar de arte, cultura e 

história da população afrodescendente em um museu de prestígio nacional e 

internacional, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, localizado no coração 

comercial e cultural da cidade, ao mesmo tempo em que aconteceu no Instituto Tomie 

Ohtake no ano de 2018. No final desse mesmo ano, estendendo-se até meados de março 

de 2019, ocorreu pela primeira vez na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e muito 

provavelmente no Brasil, uma exposição inteira, A costura da memória, para uma artista 

negra: Rosana Paulino. Esse mesmo museu, em 2019, exibiu também Desobediências 

Poéticas, de Grada Kilomba. 

Assim, de certa forma, a cultura e a arte negra seguem resistindo e começam a 

ficar na superfície para que todos possam vê-la. Porém, resta saber se esses 

acontecimentos foram pontuais ou se haverá continuidade. 

 
1.1 Con[ver]s[ações] em Arte 

 
A partir do momento que proponho a exposição “Histórias Afro-Atlânticas” como 

veículo transformador da percepção negativa (racismo) na sociedade brasileira, levanto a 

questão de que a arte é uma forma de difundir pensamentos e, por isso, para além das 
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entrevistas que foram analisadas e se encontram no último capítulo, é necessário entender 

em teoria as con[ver]s[ações], ou seja, os diálogos e as discussões entre ações que a arte 

pode criar através de sua visibilidade e o contato com o público.  

Como uma das proposições desta dissertação é saber se as con[ver]s[ações] podem 

ajudar a amenizar o racismo, foram feitas entrevistas e suas devidas análises que constam 

no último capítulo como uma maneira prática de entender se isso de fato ocorre. 

Entretanto, este estudo despertou curiosidade teórica e, por isso, as análises de Cassier 

(2012) e Mäki (2014) se tornaram necessárias. 

Cassier foi um filósofo alemão que viveu entre as últimas décadas do século XIX 

até o meio do século XX, sendo um homem de seu tempo e tendo acompanhado os 

desenvolvimentos artísticos, sociais e teóricos desse período. Ele elaborou uma reflexão 

que mostra a arte sendo capaz de despertar emoções as quais fazem com que os indivíduos 

se entendam melhor. Essa pode ser uma das funções da arte que dialoga com o 

pensamento do teórico finlandês Temuu Mäki, nascido em 1967, também um homem de 

seu tempo. Mäki propõe para a arte quatro funções que serão vistas adiante; uma delas é 

o cultivo da vida emocional, que se assemelha à elaboração de Cassier. 

Analisar a arte com funções constrói um caminho que conduz à compreensão de 

como ela efetivamente pode ajudar na mudança da percepção negativa do negro na 

sociedade brasileira, bem como na mudança de qualquer outra proposição. E como a 

presente dissertação tem um estudo prático, torna essa teoria palpável e assim crível. 

Cassier (2012), na sua reflexão a respeito do que é o Homem,7 relata a crise do 

conhecimento de si mesmo (do Homem) e, partindo disso como conclusão, discorre sobre 

o homem e a cultura. Nesse sentido ele define o homem nos termos da cultura humana e 

da arte, dentre outros aspectos que não são relevantes para o tema deste subcapítulo. 

Para entender o ser humano, os sujeitos devem ser estudados, porém não de forma 

individual, mas sim em sua vida política e social, segundo o autor, universal. Devendo, 

assim, ser analisado o sujeito universal, uma vez que atividades subjetivas individuais 

não levam ao entendimento do todo. Esse sujeito universal é explicado pela humanidade, 

e como humanidade Cassier (2012) define o sistema de atividades humanas (linguagem, 

mito, religião, arte ciência e história), que estão ligadas por suas ações.  

                                                             
7 O autor refere-se aos seres humanos, mulheres e homens. Ernst Cassier viveu de 1874 a 1945 e nesse 
período o movimento feminista estava trilhando seu caminho. Penso que, se ele fosse um autor 
contemporâneo, talvez fizesse o uso de uma palavra diferente e/ou expressão para denominar Homem. 
Porém, como esse não é o foco da dissertação, faço o uso da mesma forma que o autor. 
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Das atividades citadas no parágrafo anterior, interessa a arte, visto que se pretende 

entender os diálogos e as discussões que ela pode gerar nas pessoas. E como o próprio 

autor relata, a arte concebe uma ação. 

Cassier (2012) faz uma argumentação para entender a arte desde que ela começa 

a ser analisada pela humanidade. Assim, a arte foi vista por muito tempo com a função 

de imitação, da mimética, e nesse momento não eram levados em conta a espontaneidade 

e o poder produtivo do artista. Estes ao contrário, eram evitados por criarem 

problemáticas sem respostas. O autor informa ainda que, a partir da definição de 

Rousseau, a arte passa a ser vista também como “um transbordar de emoções e paixões” 

(CASSIER, 2012, p. 230) e, com isso, nasce a “arte característica” que ganha força e se 

sobrepõe a arte imitativa. Para Wulf, as emoções: 

[...] se deixam compreender como atos, na medida em que exercem 
efeito sobre outro ser humano. Isso depende dos valores culturais 
específicos, das normas e das regras do jogo da linguagem e da ação 
(Wittgenstein). Essa perspectiva leva a uma compreensão de ações, na 
medida em que essas não são só entendidas como uma atividade, pois 
existem momentos “passivos” em que as pessoas experimentam algo 
que não fazia parte de suas intenções e que as leva a agir. Esses 
elementos passivos e emocionais fazem com que muitas ações se 
tornem possíveis, que erroneamente são interpretados apenas como 
atividades dos “devir” (werden)[...] (WULF, 2014, p. 16-7) 

Continuando no aspecto da arte característica, segundo Cassier, com base em 

Croce, é dada importância à intuição do artista, e, em sua filosofia, “a energia está contida 

e é consumida unicamente na formação da intuição. Uma vez completado esse processo, 

a criação artística foi realizada” (CASSIER, 2012, p. 232). Assim, tem-se espaço para a 

expressão do artista junto com sua representação e sua interpretação. Com isso, a arte “é 

um dos meios que levam a uma visão objetiva das coisas e da vida humana. Não é uma 

imitação, mas uma descoberta da realidade” (CASSIER, 2012, p. 234). Dessa maneira, a 

arte propicia uma experiência estética8 de possibilidades ilimitadas, capaz de nos 

despertar emoções diversas e fazendo-nos entender melhor nossos próprios sentimentos. 

Nesse sentido a arte pode ter uma função. Teemu Mäki,9 artista, escritor e teórico 

finlandês no campo das artes, propõe quatro papéis para a arte: (1) prazer, (2) provocar 

                                                             
8 Estética é “definida por Baumgarten, no parágrafo 1, como ‘ciência do conhecimento sensível’, com a 
finalidade de visar a ‘perfeição do conhecimento sensível como tal’” (FIGURELLI, 2007, p. 13).  
9 Para saber mais sobre esse artista e teórico, acesse: http://www.teemumaki.com/. 



28 
 

 

discussões, (3) busca pela sabedoria e o (4) cultivo de emoção na vida ou 

desenvolvimento emocional. 

A arte serve para o desenvolvimento emocional, uma vez que através dela é 

possível que os indivíduos tenham amparo para balancear suas vidas emocionais 

encaminhando-se em uma direção em que se compreendam. A arte ajuda as pessoas a 

entenderem como se sentem, o que é uma das conclusões10 que pode ser percebida em 

Cassier (2012). Mäki (2014), mostra que a arte funciona como uma diversificação das 

experiências de mundo, que Cassier explica através da análise da arte dramática: 

A arte dramática revela novas amplidões e profundidades da vida. 
Transmite uma percepção das coisas e dos destinos dos homens; da 
grandeza e da miséria humana, diante do que nossa experiência comum 
parece-nos pobre e trivial. Todos nós sentimos, de maneira vaga e 
indefinida, os infinitos potenciais da vida, que silenciosamente esperam 
o momento em que serão despertados de seu sono para a luz clara e 
intensa da consciência. Não é o grau de infecciosidade, mas o grau de 
intensificação e iluminação que é a medida da excelência da arte. 
(CASSIER, 2012, p. 242) 

Mäki (2014) tenciona a arte como busca pela sabedoria, dado que a arte é capaz 

de ser uma forma mais flexível de política e filosofia mediante questões que também 

podem ser respondidas pelas obras de arte. Serve ainda como argumentação político-

filosófica por meio da criação, do teste e da expressão do mundo como visões artísticas. 

Também a arte é um método de comunicação e de criar conhecimento e entendimento 

através da arte política, aproximando-se do jornalismo e da política. Assim, é uma forma 

de distribuir conhecimento e fazer as pessoas experienciar valores e conhecimentos que 

sem ela seriam tratados superficialmente. 

Isso ocorre por meio do estabelecimento da simpatia com assuntos alheios ao 

mundo dos indivíduos, fazendo-os entender conflitos por diferentes pontos de vista de 

uma vez só, facilitando distanciar as pessoas de suas perspectivas e agitações individuais 

e considerar os conflitos de modo racionalizado. Além disso, Mäki (2014) menciona que 

a arte no sentido da busca pela sabedoria cria e partilha um tipo de silêncio, algo 

escondido, por meio de um conhecimento experimental que evidencia valores que são 

apenas parcialmente verbalizados. A arte vai além das palavras. A arte: “[…] is the most 

                                                             
10 Coloco assim, porque utilizo apenas alguns capítulos do livro Ensaio sobre o Homem, em que o autor 
faz reflexões diversas. 
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efficient (though not the most used) man-made method for moulding our lifeworld, and 

thus an excellent form of innovative and embodied moral pondering” (MÄKI, 2014).11 

A arte ainda é um recurso útil para lidar com questões e problemas sem solução, 

mas que ainda sim precisam ser enfrentados. De modo geral, quando pensamos na arte 

com a função de buscar sabedoria, ela é um modo de se fazer pensamento crítico, porém, 

para que isso ocorra, o relacionamento da arte com o conhecimento, valores, visão de 

mundo e prazer deve ser redefinido (MÄKI, 2014). 

Mäki (2014) ainda coloca mais duas funções para a arte: provocar discussões e 

prazer. Quando a arte propõe indagações com propósitos, ela estimula as pessoas a 

reconhecer e resolver problemas árduos e, com isso, ajuda-as a criar vidas novas, outros 

valores, entre outros. No sentido do prazer, provavelmente o mais lógico e já refletido, o 

autor apresenta a arte como um sistema para escapar da realidade, dado que, ao 

contemplar uma obra de arte, os indivíduos vivenciam uma realidade diferente da que 

possuem. Contudo, para o autor, isso é ruim, porque incentiva as pessoas a tolerar a 

sociedade em vez de modificá-la.  

Entretanto, ainda pensando na arte com a função de prazer, ela pode fazer as 

pessoas confrontarem a realidade, ao “forces or entices you to face yourself and social 

problems in an exceptionally intensive way, while also making you to ponder on how 

meaningful your life is” (MÄKI, 2014).12 Porém, esse sentido só é acessado através da 

arte crítica. E isso implica que o artista precise fazer uma arte crítica para que o espectador 

possa confrontar a sua realidade (MÄKI, 2014).  

As funções da arte propostas por Mäki (2014) foram problematizadas e podem ser 

vistas no último subcapítulo deste capítulo (1.5 – Obras Escolhidas). Retomando o prazer, 

as duas abordagens “have contrasting goals, but what is common between the people 

                                                             
11 “[...] é o método artificial mais eficiente (embora não seja o mais utilizado) para moldar nosso mundo da 
vida e, portanto, uma excelente forma de ponderação moral inovadora e incorporada” (tradução da autora). 
(Esse extrato faz parte de um artigo chamado “A Practical Utopia”, que se encontra em um site e, por isso, 
não consta página. Esse pensamento começou a ser desenvolvido em um livro do mesmo autor em 2011, 
mas não está disponível para a venda e foi escrito em finlandês. Talvez seja possível encontrá-lo em algum 
sebo na Finlândia, entretanto, não foi possível fazer essa busca física. E assim foi utilizado o site em que 
consta o referencial teórico.) 
12 “[...] forçar ou levar você a enfrentar a si mesmo e a problemas sociais de uma maneira 
excepcionalmente intensiva, enquanto também faz você refletir sobre quão significativa é sua vida” 
(tradução da autora). (Vide nota de rodapé 11.) 
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looking for oblivion and those seeking understanding is the aspiration to enjoy themselves 

either by making or consuming art” (MÄKI, 2014).13 

E essa união que é o consumo de arte, e é tão difícil quanto fazer arte porque “it 

requires as much effort, expertise, patiance and enthusiasm” (MÄKI, 2014).14 

Talvez por isso, o público que frequente museus seja um nicho pequenino. 

Todavia, penso ser necessário propagar a arte de um modo diferente, uma vez que se tem 

canonizado a arte com o padrão europeizado, e assim, fica associada a arte, pinturas e 

esculturas. Nas últimas décadas performances artísticas também fazem parte desse 

conceito de arte, entretanto, acredito que esse conceito deva ser ampliado.  

Em tese, já se tem definido isso no início do século XX por meio de Ricciotto 

Canudo que pontuou a existência de sete artes:15 arquitetura, pintura, escultura, música, 

poesia, dança e cinegrafia. Não obstante, esse conhecimento não está disseminado de uma 

maneira que atinja as massas ou mesmo que refaça um novo cânone para o conceito de 

arte. Talvez, um caminho possa ser a construção de uma narrativa através da elaboração 

de textos acadêmicos problematizando e fazendo uso de estudos de caso com as sete artes 

aplicadas na atualidade. Porém, esse não é o enfoque da dissertação e, por isso, não será 

abordado, sendo possível ser feito um estudo a respeito do assunto em algum momento 

futuro, e junto com ele uma crítica ao acesso cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
13 “[...] têm objetivos contrastantes, mas o que é comum entre pessoas procurando esquecimento e as que 
buscam entendimento é a aspiração de se divertir fazendo ou consumindo arte” (tradução da autora). 
(Vide nota de rodapé 11.) 
14 “[...] requer tanto esforço, experiência, paciência e entusiasmo” (tradução da autora).  
15 La Gazette des sept arts, n. 10, Ciné-ressources. Disponível em: 
http://www.cineressources.net/consultationPdf/web/o002/2687.pdf. Acesso em: 29 nov. 19. O jornal físico 
foi publicado em março de 1924, e existe também um livro em francês de Ricciotto Canudo, Manifeste des 
Sept Arts. 
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1.2 Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) 
 

Figura 3. Masp, digital. Fonte: abravidro. 

Como a exposição “Histórias Afro-Atlânticas” aconteceu simultaneamente no 

Masp e no Tomie Ohtake, foi feito um breve levantamento sobre eles. O Masp, segundo 

o site institucional, é um museu privado sem fins lucrativos, fundado em 1947 pelo 

empresário e mecenas Assis Chateaubriand e teve projeto arquitetônico (Figura 1) 

desenvolvido por Lina Bo Bardi na nova localização em 1968, na Avenida Paulista, no 

coração econômico e cultural de São Paulo. 

 O Masp é considerado um marco arquitetônico da cidade, representado pelo 

arrojado trabalho de Bo Bardi. Além da estrutura do museu, a arquiteta inovou ao retirar 

os quadros da parede e expô-los em cavaletes. O site do Masp alega que, em função disso, 

o público tem um contato mais próximo com as obras e pode escolher o caminho para 

percorrê-las. De acordo com o site, sua proposta é ser um: 

Museu diverso, inclusivo e plural, tem a missão de estabelecer, de 
maneira crítica e criativa, diálogos entre passado e presente, culturas e 
territórios, a partir das artes visuais. Para tanto, deve ampliar, preservar, 
pesquisar e difundir seu acervo, bem como promover o encontro entre 
públicos e arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras. 
(MASP, 2019) 

Nos últimos anos o museu vem abrindo espaço para outras visões de mundo: em 

2016, “História da Infância”; em 2017, “História da Sexualidade”; em 2018, “Histórias 

Afro-Atlânticas”, e em 2019, “Histórias Feministas/das Mulheres”. Contudo, apresenta o 

histórico de ter uma arte mais próxima do cânone estético europeu. Além de museu, o 

Masp oferece cursos e palestras e, assim, deixa aberto um espaço de educação formal e 

informal. 
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No Masp, foram planejadas para 2018, ano em que a Lei áurea completou 130 

anos, exposições relacionadas ao tema “Histórias Afro-Atlânticas”, além da exposição 

em si. Além disso, houve o comprometimento de apresentar mais diversidade, pluralidade 

e inclusão para os temas anuais no futuro. O Masp ainda recebeu peças emprestadas de 

museus e instituições públicas de 13 países para constituir a exposição, além de peças de 

diversas galerias e coleções particulares, a maioria do Brasil, Estados Unidos e Reino 

Unido. Contou ainda com o patrocínio do Itaú Cultural e do Sesi. 
 

1.3 Instituto Tomie Ohtake 
 

O Instituto Tomie Ohtake, chamado nesta dissertação apenas de Tomie Ohtake, 

foi inaugurado no bairro de Pinheiros no ano de 2001. Conforme destaca sua página 

institucional, possui um projeto arquitetônico conceitual que alinha arquitetura, artes 

plásticas e design. 
 

 
Figura 4. Tomie Ohtake, digital, Nelson Kon, site do museu. 

Seu nome é em homenagem à artista homônima e seu foco são amostras de um 

período mais recente da arte. Ainda apresenta: 

[...] um programa de exposições marcante na cena cultural brasileira e 
que se desdobra em outras atividades como debates, pesquisa, produção 
de conteúdo, documentação e edição de publicações, o Instituto Tomie 
Ohtake desenvolve, desde a sua fundação, ampla pesquisa no ensino da 
arte contemporânea. Por isso, foi pioneiro na criação de novos 
processos para a formação de professores e de alunos das redes pública 
e privada, além de realizar uma série de atividades dirigidas ao público 
em geral e projetos de estímulo ao desenvolvimento da produção 
contemporânea. (INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2019) 

Dessa forma, o museu demonstra estar conectado às mudanças socioculturais da 

sociedade por meio das exposições que acontecem no espaço bem como pela preparação 
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de professores e instrução de alunos. Em 2014, por exemplo, ocorreu a mostra “Histórias 

Mestiças”, sobre as matrizes formadoras brasileiras e suas produções artísticas.  

Para o Tomie Ohtake a parceria com o Masp na exposição foi importante para 

disseminar em profundidade todo seu conteúdo e também individualmente por se 

relacionar diretamente com a exposição “Histórias Mestiças”, que teve como curadores 

dois integrantes da exposição “Histórias Afro-Atlânticas”: Lilia Moritz Schwarcz e 

Adriano Pedrosa. 
 

1.4 “Histórias Afro-Atlânticas” 
 

A temática da exposição “Histórias Afro-Atlânticas” foram os fluxos, refluxos e 

reverberações entre o continente africano e o continente americano, os quais tiveram 

início no período escravagista e mantêm seu legado até hoje. Esse é um assunto que, de 

certa forma, é aprendido na escola, entretanto, pelo viés europeizado, relatando a história 

do “vencedor”. Apesar de ocorrerem movimentações para que isso seja modificado, ainda 

vigoram informações parcas ou mal difundidas e/ou o ponto de vista europeizado em 

detrimento do africano e das colônias de exploração americanas.  

Além disso, no Brasil existe um histórico da não valorização16 da cultura e história 

africana e afro-brasileira, junto com as constru[(a)ções] que moldam uma percepção 

negativa e inferiorizada do negro no país, o que pode ser visto nos capítulos 2 e 3. Por 

esses motivos, uma exposição como a “Histórias Afro-Atlânticas” tem tamanha 

importância. Essa mostra, além de contar essas histórias, teve a participação de diversos 

artistas negros/afrodescendentes e assim foi possível ver o negro representando ele 

mesmo, de seu próprio ponto de vista, de seu lugar de fala. O negro como protagonista. 

Adriano Pedrosa (PEDROSA; TOLEDO, 2018), um dos curadores da exposição 

e diretor artístico do Masp, escreveu um texto no catálogo da mostra sobre a importância 

e o porquê de Histórias. Ele explana a respeito da construção do cânone artístico e 

museológico europeizado que se tornou euro-americano, o qual desfavorece a valorização 

e o uso de todas as outras culturas, etnias e diferentes povos em detrimento do europeu e 

do norte-americano. Quando se usa a palavra Histórias, ela remete a uma pluralidade de 

                                                             
16 Entende-se como valorizar, dar importância a algo ou a alguém, bem como considerar algo ou alguém 
como verdadeiro, significativo, elogiável. 
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significados e narrativas. Assim, “Histórias Afro-Atlânticas” evidenciou narrativas que 

não são mostradas usualmente nos ambientes de museu. 

Em 1988, por conta das comemorações jurídicas dos cem anos da abolição da 

escravatura e também em função das reflexões e inconsistências no pós-abolição, 

ocorreram exposições diversas, como a Afrikamérica no Sesc Pompeia, estruturada por 

Raquel Rolnik, Godofredo Copque e Mariana Milanez; a Mitos e Ritos Africanos, na 

Pinacoteca do Estado de São Paulo; A mão afro-brasileira, no Museu de Arte Moderna 

(MAM-SP), com curadoria de Emanuel Araújo e Carlos Eugênio Marcondes Moura; 

África Negra, no Masp e na Casa Benin (SSA), com curadoria de Lina Bo Bardi e Pierre 

Verger, dentre algumas outras (MENEZES NETO, 2018). 

Esta última mostra foi: 

Organizada em dois locais: na então recém inaugurada Casa do Benin, 
em Salvador, e no MASP, em São Paulo, com propósitos 
complementares. Nas palavras de Pierre Verger, “para efeitos práticos, 
a mostra fará uma distinção entre a arte erudita, concentrada no MASP, 
e a arte popular [beninense], destinada à Casa do Benin”. (MENEZES 
NETO, 2018, p. 139) 

Pelo teor do trecho citado, é possível perceber que naquele período havia ainda 

marcadamente uma divisão entre “tipos/qualidades” de arte.  

Posteriormente, em 2000, durante a Mostra do Redescobrimento, houve dois 

núcleos que exibiram uma temática negra/afrodescendente: Negro de Corpo e Alma (com 

curadoria de Emanoel Araújo e Mari Lucia Montes) e Arte Afro-Brasileira (com 

curadoria de François Neyt, Catherine Vanderhseghe, Kabengele Munanga e Marta 

Heloísa Leuba Salum). Ambos aconteceram nas dependências do Parque do Ibirapuera 

na cidade de São Paulo (AGUILAR, 2000a; 2000b). 

O foco desta dissertação não é analisar o que foram essas exposições, nem definir 

e discutir o que é arte afro-brasileira/negra ou mesmo explorar a presença de artistas e 

curadores negros no mercado museológico.17 Contudo, é imprescindível saber que 

ocorreram mostras que abordaram o assunto e que talvez seus erros e acertos possam ter 

levado à constituição da “Histórias Afro-Atlânticas”. Essa exposição foi escolhida como 

instrumento de pesquisa por ser a mais recente (2018) e assim ter sido possível visitá-la 

algumas vezes. Além disso, contou com a presença de muitos artistas negros e houve o 

                                                             
17 Menezes Neto (2018) desenvolveu pesquisa nesse campo, tendo feito sua dissertação de mestrado sobre 
o assunto, além de ser um dos curadores da exposição “Histórias Afro-Atlânticas”. 
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contato da autora desta dissertação com outros visitantes da mostra a fim de entender se 

a percepção deles com relação ao imaginário social dos negros na sociedade brasileira foi 

alterada de alguma forma. 

“Histórias Afro-Atlânticas” aconteceu na cidade de São Paulo simultaneamente 

no Masp e no Tomie Ohtake, de 29 de junho de 2018 a 21 de outubro de 2018, e foi 

dividida em oito partes: o Masp recebeu Mapas e Margens (1); Cotidianos (3), Ritos e 

ritmos (4); Rotas e transes: Áfricas, Jamaica, Bahia (5); Retratos (6) e Modernismos 

Afro-Atlânticos(7); já o Tomie Ohtake recebeu Emancipações (2) e Resistências e 

Ativismos (8), os quais instigaram esta pesquisa pelo seu potencial reflexivo e educador.  

 
Figura 5. Hank Willis Thomas, A place to Call Home (Africa-America) [Um lugar para 

chamar de lar (África-América)], alumínio polido, 203 x 167,5 cm, 2009. 

Mapas e Margens marca como saída a África para depois, em função do tráfico 

transatlântico, chegar às Américas; trata-se de uma geografia sem fronteiras precisas, 

contendo também a ideia de O Atlântico Negro de Paul Gilroy (2012),  mostrando a Afro-

América, a América Ioruba, a América Housas, a América Indígena e por aí vai. Esse 

núcleo delineia o tráfico transatlântico, os horrores que os povos africanos passaram 

desde o momento em que foram aprisionados na sua terra natal, bem como durante o 

transporte para as Américas (PEDROSA; TOLEDO, 2018). 
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Figura 6. Eustáquio Neves, sem título, da série Memória Black Maria, impressão sobre 

papel prata/gelatina, 31 x 23 cm, 1995. 

Emancipações investiga as violências da escravização por meio da representação 

da busca pela liberdade que começava dentro dos navios e seguia até as Américas no 

cotidiano das populações africanas, que estavam sempre à procura da emancipação. 

Mostra também a naturalização da normalidade do período escravagista no Atlântico 

Negro, os mercados de tráfico, a subjugação dos negros em plena praça pública, os 

instrumentos de castigo, os açoites, os estrangulamentos, o levante do Haiti, os anúncios 

de fuga de escravizados que eram publicados. Assim como exibe a perspectiva do próprio 

negro a respeito da abolição e não somente pelo ângulo do europeizado (PEDROSA, 

TOLEDO, 2018). 
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Figura 7. Anita Malfati, Baianas, óleo sobre tela, 101 x 90 cm, 1920-30. 

Cotidianos revela os territórios construídos pelas populações africanas nas 

Américas a partir de suas experiências de diáspora. Revela também a amenização e um 

certo tipo de forjamento da arte produzida pelos europeus sobre a escravização, como se 

ela nem fosse penosa, dolorida e violenta. Permeia ainda pelas periferias e favelas, um 

dos lastros da escravização. Demonstra também o lazer, os encontros e desencontros 

amorosos, e as violências que ainda acontecem com a população afrodescendente, negra, 

hoje (PEDROSA; TOLEDO, 2018). 
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Figura 8. Carlos Vergara, sem título, da série Carnaval, metacrilato, 101 x 151 cm, 

1972. 

Ritos e ritmos é construído por “ritos, ritmos, festas, cerimônias e religiões que 

circulavam pelo eixo afro-atlântico desde o século 16, compondo uma espécie de 

desdobramentos do núcleo cotidiano” (PEDROSA; TOLEDO, 2018, p. 144). 

 
Figura 9. Mestre Didi, Sasara Ati Aso Ailo, nervura de palmeira, couro pintado, búzios, 

palha da costa, 66 x 23 x 13 cm, 1960. 

Rotas e transes: Áfricas, Jamaica, Bahia enfoca a análise das produções artísticas 

afrodiaspóricas a partir da década de 1960. Representa os movimentos sociais, os 

movimentos religiosos, os black hippies, revelando o que não é mostrado, o que é 
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ignorado e todos os frutos das comunidades diaspóricas negras, uma espécie de 

contracultura à cultura hegemônica europeizada (PEDROSA; TOLEDO, 2018). 

 

 
Figura 10. Autoria desconhecida, Baiana, óleo sobre tela, 96 x 77,5 cm, s.d. 

Como o próprio nome diz, o núcleo Retratos salienta retratos de homens e 

mulheres negras. No geral, a sociedade e os museus optam por valorizar retratos de 

homens brancos europeus, assim esse núcleo mostra retratos de homens e mulheres 

negras feitos por artistas de territórios diversos, em diferentes suportes e também de 

períodos sortidos (PEDROSA; TOLEDO, 2018). 
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Figura 11. Alexander “Skunder” Boghossian, The end of the beginning (O fim do 

começo), óleo sobre tela, 122 x 270 cm, 1972-73. 

Modernismos afro-atlânticos: 

Este núcleo reúne pinturas de algumas das principais figuras afro-
atlânticas do modernismo e da abstração, num recorte cronológico que 
vai de 1942 a 1975. São vários fluxos e refluxos entre artistas e obras 
na África, nas Américas e na Europa, muitos deles revestidos de 
violentos aspectos coloniais. (PEDROSA; TOLEDO, 2018, p. 314) 

 
Figura 12. Sheila Pree Bright, #1960 Now (#1960 agora), impressão a jato de tinta, 30 x 

30 cm, 2015. 
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Resistências e ativismos reflete a resistência, desde o início, das populações 

africanas à escravização por meio de atos transgressores. Mostra também que a população 

afrodiaspórica resiste até a atualidade, com seus ativismos diversos. Esse núcleo busca 

costurar essas sensações e ações por meio de artistas diversos, de territórios diferentes, 

com obras em suportes variados. É, dessa forma, um protagonismo negro (PEDROSA; 

TOLEDO, 2018). 

As Figuras 5 a 12 são um exemplo visual de cada um dos núcleos temáticos 

apresentados e refletem obras que estiveram presentes na exposição “Histórias Afro-

Atlânticas”. Assim, as imagens acompanhadas dos textos tornam possível uma melhor 

compreensão do que representou cada núcleo. 

 
1.5 Obras escolhidas 

 
A exposição “Histórias Afro-Atlânticas” foi composta por inúmeras obras de arte. 

Como esta dissertação problematiza se uma mostra de arte pode amenizar e, quem sabe, 

utopicamente modificar o racismo existente na sociedade brasileira, escolheu-se 

promover entrevistas com o público da exposição a fim de aproximar-se do que eles viram 

durante a visita, utilizando, para isso, algumas das obras.  

Para tanto, antes de efetivamente ter sido feita a escolha das imagens, decidiu-se 

separá-las por temas de sensibilização, uma vez que a exposição dividiu as obras por 

tópicos entre o Masp e o Tomie Ohtake. Além disso, como a História Oral tenta 

simplificar a interferência do entrevistador com o entrevistado, foi necessário fazer uma 

diminuição. Assim, em vez de seguir os passos da mostra para a escolha da divisão, foram 

usados três temas de sensibilização: imagens que problematizam o negro na sociedade 

brasileira, imagens que representam resistência e imagens que mostram a cultura do 

negro. Essa escolha foi subjetiva e ocorreu em função do que a autora sentiu ser relevante 

para entender se as con[ver]s[ações] podem de fato funcionar. 

Após essa definição, partindo do catálogo de obras de artes da exposição, foi feita 

uma seleção de imagens de cada bloco. Foram escolhidas 17 obras representando imagens 

que problematizam o negro na sociedade brasileira, 9 obras que simbolizam resistência e 

9 obras que representam a cultura do negro. Essas obras estiveram presentes no projeto 

de qualificação. No entanto, em sua apresentação em banca, foi pontuado que se tratavam 

de muitas imagens e que, por isso, se deveria decidir usá-las ou não. Uma vez que não 

haveria tempo hábil para a confecção da dissertação e porque analisar cada imagem 
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fugiria do problema proposto pela dissertação. Entretanto, talvez se poderia ainda usar 

poucas imagens como forma de sensibilização durante as entrevistas semiestruturadas e 

assim as obras não precisariam ser analisadas. 

À vista disso, foi escolhido utilizar as figuras durante as entrevistas 

semiestruturadas sem a necessidade de analisá-las, mas fica em aberto a possibilidade 

futura de fazê-lo. Por esse motivo, em teoria, deveria ter sido escolhida uma obra de arte 

para representar cada grupo de sensibilização. Contudo, essa escolha foi custosa e, por 

isso, decidiu-se elaborar uma composição de duas até três obras em página única para 

descortinar cada assunto de sensibilização. 

Como bloco de imagens que problematizam o negro na sociedade brasileira, 

foram escolhidas Castigo de escravos, de Jacques Arago (Figura 13) e uma obra sem 

título da série Bastidores, de Rosana Paulino (Figura 14).  
 

 
Figura 13. Jacques Arago, Castigo de 
escravos, fac-símile de Souvenirs d’un 
aveugle, Voyage, 50 x 60 cm, 1839.  

 
Figura 14. Rosana Paulino, sem título, 
da série Bastidores, xerografia e linha 
sobre o tecido montado em bastidor ø 

32 cm, 1997.

Para a composição de imagens que representam resistência, foram selecionadas 

três obras: Gargalheira, de Sidney Amaral (Figura 15), O que não precisa ser dito, de 

Hank Willis Thomas (Figura 16), e a obra sem título da série Aceita?, de Moisés Patricio 

(Figura 17). 
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Figura 15. Sidney Amaral, Gargalheira (quem falará por nós), aquarela e lápis sobre o 

papel, 55 x 75 cm, 2014. 

 
Figura 16. Hank Willis Thomas, What goes without saying (O que não precisa ser dito), 

pelourinho de madeira e microfone, 162,5 x 167,5 x 91,5 cm, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Moisés Patricio, sem título, da série Aceita?, impressão fotográfica digital, 
30 x 30 cm, 2014-18.
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Já para o bloco de imagens que mostram a cultura do negro foram determinadas 

duas obras, Oxalufã, de Edsoleda Santos (Figura 18), e Alexandrina e a sua cidade de 

Carybé (Figura 19). A forma como ficou cada composição de tema de sensibilização pode 

ser vista no Capítulo 4. 

 
Figura 18. Edsoleda Santos, Oxalufã, acrílica e aquarela sobre papel, 56,5 x 37 cm, 

2010. 

 
Figura 19. Caryrbé, Alexandrina e a sua cidade, óleo sobre tela, 110 x 80 cm, 1944. 
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Conforme mencionado anteriormente, essas imagens não serão analisadas, porém 

é necessário expor como elas auxiliaram as entrevistas semiestruturadas. O negro é visto 

na sociedade brasileira com uma perspectiva inferiorizada. O trajeto que levou a essa 

percepção pode ser observado nos capítulos 2 e 3. Levando isso em conta, as composições 

foram feitas a fim de conduzir os entrevistados a uma leitura das imagens que os fizesse 

problematizar o negro no Brasil. 

“As imagens, assim como as histórias, nos informam” (MANGUEL, 2001, p. 21). 

Manguel discorre que nossas vidas são como rolos de imagens, já que tudo que 

enxergamos fica armazenado em nossas mentes, gerando significados. Estes são 

transpostos em palavras, que novamente se transformam em imagens, que nos ajudam a 

atinar a nós mesmos. Nesse sentido, Manguel (2001) acompanha a mesma linha de 

pensamento de Cassier (2012) e Mäki (2014). Este último autor propõe para a arte quatro 

funções, e esta é uma delas: o desenvolvimento emocional.18 

Assim, expor os entrevistados às composições imagéticas foi um modo de fazê-

los compreender a si mesmos (desenvolvimento emocional) e a sociedade em que vivem 

com um viés diferente, gerando discussões provocantes – outra função da arte proposta 

por Mäki (2014). Nessa mesma linha de pensamento, o teórico Jacques Rancière (2017) 

apresenta a imagem pensativa, que “é uma imagem que encerra pensamento não pensado, 

pensamento não atribuível a intenção de quem a cria e que produz efeito sobre quem a vê 

sem que este a ligue a um objeto determinado” (RANCIÈRE, 2017, p. 103) 

Rancière (2017, p. 115) explana que a imagem pensativa faz uma “relação entre 

pensamento, arte, ação e imagem”, assim, se delineia o pensamento da obra como 

composição de uma ação e a imagem de maneira a intensificar essa ação. A imagem age 

como representação direta de um pensamento ou de um sentimento e como figura poética, 

substituindo uma expressão por outra para aumentar a sua força. 

Partindo da visão da modernidade artística, em que a autonomia da arte 

proporciona que a ideia artística traga uma quebra na mediação da imagem, é possível ter 

uma ruptura estética que gera a autonomia da relação lógica unificadora da razão, ou seja, 

um novo regime estético de expressão (RANCIÈRE, 2017).  

Resgatando as outras funções que Mäki (2014) coloca para a arte, esta ainda pode 

ser vista como método de busca pela sabedoria por proporcionar uma argumentação 

político-filosófica por meio das obras de arte e em suas composições com as temáticas de 

                                                             
18 Esse assunto pode ser visto na página 28. 
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sensibilização. Criando também conhecimento e entendimento por se tratar de obras 

políticas.  

O conhecimento distribuído conduziu os entrevistados a “experienciar” valores e 

saberes que muitas vezes não são tratados (racismo, história e cultura afro-brasileira) ou, 

quando tratados, são abordados superficialmente. Com isso, os participantes puderam 

aprofundar e/ou ser estimulados a refletir ou saber mais sobre assunto. Somado a isso, os 

interrogados puderam estabelecer simpatia com a luta antirracista e também com a 

história e cultura afro-brasileira.  

Esse contato, desse modo, auxiliou na produção do conhecimento experimental 

ao atribuir valor a essa temática que nem sempre é verbalizada. Ainda pensando nas 

funções que Mäki (2014) propõe para arte, está o prazer, que, neste caso, conduz os 

entrevistados a confrontar a própria realidade, uma vez que os força a enfrentar esse 

problema social. 

As composições imagéticas aqui escolhidas também servem para direcionar no 

caminho da construção de uma narrativa da imagem, que é um dos apontamentos de 

Manguel (2001), uma vez que elas oferecem a proposição de uma história, a qual legará 

outra imagem.  

Construímos nossa narrativa por meio de ecos de outras narrativas, por 
meio da ilusão do autorreflexo (você vai colocar sic? Porque no livro 
consta o traço -), por meio do conhecimento técnico e histórico, por 
meio da fofoca, dos devaneios, dos preconceitos, da iluminação, dos 
escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, do engenho. Nenhuma 
narrativa suscitada por uma imagem é definitiva ou exclusiva, e as 
medidas para aferir a sua justeza variam segundo as mesmas 
circunstâncias que dão origem à própria narrativa. (MANGUEL, 2001, 
p. 28) 

Também investigando a imagem como concepção de uma narrativa, Rancière (2017) 

afirma que a “pensatividade” faz com que se prolongue a ação do quadro/imagem/obra de arte, 

dado que, mesmo ao se findar o contato com a obra, os pensamentos gerados por ela seguem 

existindo e, com isso, promovendo mais ações. Dessa maneira, constrói-se outra narrativa. Além 

disso, a noção de “pensatividade” faz com que o significado da imagem resista ao pensamento de 

quem a produziu e de quem pretende identificá-lo. 

Retomando o pensamento de Manguel (2001), ele ainda acrescenta que a pintura é 

definida pelo seu contexto, e que o espectador, nesse caso os participantes da entrevista, pode 

saber ou não alguma coisa sobre o artista que fez a obra e a visão dele de mundo. Diz ainda que, 

dependendo do nível de desenvolvimento mental do indivíduo, ele pode separar o seu ponto de 

vista do posicionamento do artista. Assim, as obras de arte são transpassadas pela experiência das 
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pessoas. Desse modo, ao ler imagens, o espectador amplia seu campo de experiências, outro ponto 

que acorda novamente com os pensamentos de Mäki (2014) e Cassier (2012). 

Todas essas reflexões realçam os caminhos que os entrevistados podem trilhar ao entrar 

em contato com as composições imagéticas sugeridas aqui e contidas no Capítulo 4 e também nas 

Considerações finais. Além disso, esboçam a importância e o poder das imagens, reforçando, 

assim, a necessidade de usá-las para sensibilizar os interrogados durante as entrevistas 

semiestruturadas.  
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Figura 20. Titus Kaphar, Space to forget (Espaço do esquecer), óleo sobre tela, 162,5 x 

162,5 cm, 2014. 
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Por mais que você corra, irmão 
Pra sua guerra vão nem se lixar 

Esse é o xis da questão 
Já viu eles chorar pela cor do orixá? 

E os camburão o que são? 
Negreiros a retraficar 

Favela ainda é senzala, Jão! 
Bomba relógio prestes a estourar 

O tempero do mar foi lágrima de preto 
Papo reto como esqueletos de outro dialeto 

Só desafeto, vida de inseto, imundo 
Indenização? Fama de vagabundo 

Nação sem teto, Angola, Keto, Congo, Soweto 
A cor de Eto'o, maioria nos gueto 

[...] 
Aê, nessa equação, chata, polícia mata – Plow! 

Médico salva? Não! 
Por quê? Cor de ladrão 

Desacato, invenção, maldosa intenção 
Cabulosa inversão, jornal distorção 

Meu sangue na mão dos radical cristão 
Transcendental questão, não choca opinião 

Silêncio e cara no chão, conhece? 
Perseguição se esquece? Tanta agressão enlouquece 

Vence o Datena com luto e audiência 
Cura, baixa escolaridade com auto de resistência 

Pois na era Cyber, cêis vai ler 
Os livro que roubou nosso passado igual alzheimer, e vai ver 

Que eu faço igual burkina faso 
Nóiz quer ser dono do circo 

Cansamos da vida de palhaço 
É tipo Moisés e os Hebreus, pés no breu 

Onde o inimigo é quem decide quando ofendeu 
(Cê é loco meu!) 

 
(“Boa Esperança”, Emicida) 
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CAPÍTULO 2. AS CONSTRU[(A)ÇÕES] DA PERCEPÇÃO NEGATIVA NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA: A INVISIBILIDADE 

 
Quando pensamos no imaginário social do negro na sociedade brasileira, muitas 

vezes não sabemos por que ele existe, e este capítulo pretende mostrar as constru[(a)ções] 

que construíram esse imaginário, essa percepção negativa que se tem do negro no Brasil. 

Em um primeiro momento, pensamos muito que o afrodescendente é invisível. Refletindo 

sobre a invisibilidade, vemos que ela acaba acontecendo na quase ausência de gestores e 

executivos negras e negros e em tantas outras profissões que não sejam subalternas, na 

solidão da mulher negra, na negação do afro como padrão estético de beleza. Entretanto, 

o negro é visível na sociedade brasileira em estatísticas, nas agressões que ele sofre 

sumariamente, seja nas violentas mortes, na perseguição da polícia, na alta taxa de 

encarceramento ou mesmo no racismo diário que é visto por parte de quem age como 

piada ou negação de diferentes possibilidades e também no descaso da saúde mental dos 

afrodescendentes. Assim, este capítulo fez uma análise dessas constru[(a)ções]. 

 
2.1 Por que pensar no percurso da invisibilidade 
  

Quando se é negra ou negro e se pensa na história dos negros no Brasil, ou seja, 

nos afrodescendentes, a priori não se sabe muito, assim é complicado para a maioria 

conhecer o seu passado e obter informações sobre os seus antepassados. O que se sabe é 

que os antepassados vieram do outro lado do Atlântico, arrancados violentamente dos 

seus territórios, misturados em embarcações e encaminhados de maneira desumana, a tal 

ponto que muitos morreram19 no percurso e outros provavelmente desejaram morrer. 

Separados de suas famílias e amigos, foram forçados a se converterem ao cristianismo – 

deixando assim sua religião matriz – e obrigados a trabalhar e a aprender a língua 

portuguesa.  

Não obstante, mesmo diante do sofrimento e dos abusos acometidos em seus 

corpos e em suas almas, conseguiram tornar a cultura brasileira híbrida20 e repleta de 

“africanidade”. 

                                                             
19 Além das mortes em função da maneira que eles eram transportados, existiam os suicídios como forma 
de resistência a violência da escravização. 
20 Cultura híbrida, segundo Cancline (1998), é a mistura do que é tido como tradicional com outros tipos 
de culturas que sejam diferentes do que se tem definido como tradicional, sendo algo não hegemônico.  
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Como mulher negra, tendo tido ainda ancestrais “indígenas”, sinto na pele e na 

alma uma tentativa de silenciamento para que eu não saiba e não entenda a respeito da 

história e cultura dos que vieram antes de mim, e assim não possa ter uma compreensão 

integral da minha história. 

Isso se deu por uma imposição ocorrida através do processo de metamorfose das 

múltiplas etnias africanas em pessoas escravizadas e pelo genocídio e escravização dos 

povos indígenas. Meus ancestrais me foram negados, assim como sua cultura e sua 

história. A mim deveriam pertencer esse conhecimento e os saberes advindos da minha 

ancestralidade, ficando a meu próprio critério fazer uso diário deles ou não.  

Minha trajetória de vida está repleta de marcas de olhares pejorativos, 

preconceituosos, racistas e de silenciamentos das matrizes africanas e indígenas, estas 

últimas com as quais não tive contato algum e que não são o foco desta dissertação. 

Experiências mostram que, até poucos anos atrás, qualquer negro trajando vestes 

totalmente brancas era rotulado pejorativamente de macumbeiro, exótico, atrasado.  

Ainda jovem, sem perceber as questões que nesta dissertação se levantam, e 

amando a cor branca, não relacionava e associava religiões afros com a cor. Vivências 

cotidianas como esta, e depois os estudos, me trouxeram as lutas e as resistências negras, 

que possibilitam desconstruções de estereótipos e preconceitos. A recente moda, o look 

total white e o seu uso por brancos e negros, sem essa associação, é fruto da resistência 

negra.  

Já o termo macumba é tratado de forma pejorativa perante as religiões de matrizes 

africanas, que, por serem bem diferentes da religião de matriz judaico-cristã, foram e 

ainda são consideradas satânicas ou atrasadas/primitivas, quando, na verdade, são apenas 

diferentes. Somente quando adulta compreendi essas construções históricas e os motivos 

dos apagamentos.  

As religiões de matrizes africanas foram perseguidas e consideradas crime, assim 

como jogar capoeira e fazer samba no Brasil. A educação positivista do século XIX, 

implantada pela República, baseada em mitos, alegorias, hinos, bandeiras, imaginários 

sociais e heróis, construiu uma história, ensinada nas escolas, sob a perspectiva dos não 

negros. A exemplo: a princesa Isabel, com toda a sua “generosidade” e “bondade”, 

assinou a abolição da escravatura e assim os escravizados se tornaram libertos.  

Mas as análises de Emília Viotti da Costa (2010) e de Angela Alonso (2016), 

revelam que se tratava de uma versão da história, entre muitas outras. A história é 
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composta por acontecimentos/fatos e interpretada segundo o olhar e os interesses de quem 

escreve.  

A mentalidade do brasileiro, construída e vivenciada sob a base do sistema 

escravista, apagou os processos de resistências dos negros até o período conhecido como 

Nova História. Escrita pelos não negros, a abolição foi descrita por meio da famosa 

canetada da princesa, que de fato foi uma emancipação legislativa.  

A história contava apenas o lado dos vencedores. E, nesse caso, apesar de a rigor 

a abolição ter favorecido os escravizados, como estes historicamente são os perdedores, 

uma vez que “se deixaram escravizar”, a atenção foi dada ao lado mais “forte” da equação, 

ou seja, os atores brancos, alguns poucos negros e mestiços de pele mais clara, que de 

certa forma tinham status social para a sociedade da época. E, de fato, as ações destes 

últimos foram importantes, contudo, eles não estavam sozinhos. 

  É possível analisar, no estudo das autoras, como a presença das ações tomadas 

pelos negros e escravizados foram silenciadas – muito provavelmente – pela falta e/ou 

escassez de documentação.  

A Escola dos Annales, francesa, sinalizou outras fontes e documentos para que as 

histórias das pessoas apagadas da história fossem construídas e reconstruídas. 

Vestimentas, alimentação, ritos, mitos, expressões culturais, comportamentos, relações e 

ações sociais formaram o corpo documental.  

Os trabalhos dos historiadores com essa documentação desconstroem as visões 

presentes nos livros didáticos de história, até a década de 1990. Esses livros são 

formadores das visões de crianças, jovens e de adultos. São trabalhados nas escolas e 

servem de base para o leitor conhecer a história do Brasil. Eles não aprofundam 

informações sobre a África, resistências dos negros/negras à escravização e o processo 

de abolição, afinal, a Lei do Ventre Livre, por exemplo, não deixava de fato os recém-

nascidos livres.  

A história contada é a da perspectiva eurocêntrica, do dominador branco, assim 

ajuda a enfatizar, erroneamente, o quanto o negro no Brasil não era ator, nem coadjuvante, 

mas apenas um figurante, uma ferramenta de trabalho e, dessa forma, invisível a sua 

cultura, a sua crença, a sua humanidade na sociedade.  

O pensamento eurocentrado transformou a civilização egípcia negra em branca, 

colocando-a em representação imagética, muitas vezes com a pele mais clara, além de 

retratar personagens negros como brancos. E muitas vezes ainda é feita a dissociação 

dessa civilização do continente africano. 
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Além disso, as teorias raciais, a eugenia, a democracia racial, o racismo velado e 

o racismo estrutural presentes nas narrativas dos livros didáticos corroboraram para essa 

invisibilidade. 

Estamos avançando nas problematizações, lutas e questões que envolvem a 

desigualdade racial, e uma dessas ações, em 2018 na cidade de São Paulo, foi a execução 

de pluralidades de exposições com o enfoque no negro, e, no ano de 2019, o Oscar21 deu 

vazão à representatividade tanto do negro como da mulher em suas premiações.  

É preciso ressignificar a escrita da história e fazer com o que o negro, em especial 

os de camadas mais populares, saibam que têm uma história, um passado, o qual é anterior 

ao período em que foram escravizados, aliás um período de séculos. Entende-se aqui que 

a arte e a cultura podem ser ferramentas para essa reparação, além de também serem uma 

forma alternativa de educar a sociedade em geral.  

No Brasil, desde os seus primeiros registros “ocidentais”, como é o caso da Carta 

de Pero Vaz de Caminha e outros cronistas, as marcas do imaginário social europeu da 

existência de um paraíso terrestre somado a um lugar exótico e inóspito estão presentes.  

O processo civilizatório marcado pela mistura, pela miscigenação, a priori com 

portugueses e indígenas, posteriormente com portugueses e africanos, e depois chineses, 

alemães, japoneses, italianos, libaneses, franceses, tornou o brasileiro híbrido, múltiplo. 

As matrizes indígena, lusa e afro se compuseram às outras e, nesse processo de mistura, 

tanto os indígenas quanto os africanos foram os que se tornaram escravizados.  

A escravização marcou a vida dos negros a tal ponto de que, mesmo 

representando, segundo o IBGE, 54,9%22 da população brasileira, ainda são uma minoria 

em termos de poder social e econômico e, com isso, minorias nas universidades e em 

cargos de chefia.  

Os negros seguem associados a imagens de subalternidade, criminalidade, feiura, 

maus hábitos, mau caráter e negatividade (e por aí vai), que podem ser correlacionadas 

ao apagamento de suas histórias, à mercantilização de seus corpos por séculos e ao 

racismo gerado desse cenário. Esses fatores acabam dificultando o dia a dia do negro na 

sociedade, bem como interferindo em sua saúde emocional e psíquica. 

                                                             
21 Oscar é uma premiação norte-americana que foi criada em maio de 1929 e tem como objetivo premiar as 
melhores produções cinematográficas divididas por categorias do ano anterior. 
22 Segundo dados do IBGE. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-
agencia-de-noticias/noticias/18282-pnad-c-moradoresl. Acesso em: 30 nov. 2018. 
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O caminho para entender como esse processo se deu é longo, precisa ser reescrito 

e acabou sendo indiretamente adjunto da etnografia. Historicamente, a escravidão não foi 

uma exclusividade dos negros; ela passou por diversos tipos de povos, etnias e credos, e 

teve como grande fonte mantenedora a guerra. Porém, quando se pensa em sociedades 

escravistas, tem-se um número mais reduzido, limitando-se, na Antiguidade Clássica, ao 

Império Grego e Romano, e no mundo medieval renascentista e da expansão ultramarina, 

às Américas, Antilhas e ao Caribe (DORIGNY; GAINOT, 2017). 

Nestes últimos locais recebeu o caráter mercantil, o qual arrancou os corpos e as 

“almas” dos indivíduos. O arrancar da alma dos negros foi tão violento que se pode, aqui, 

tecer as problematizações da dissertação com as narrativas da Igreja Católica, que fez 

questão de pontuar a falta de alma desse povo. Essa é a justificativa para a escravização, 

que, simbolicamente, desvela o sofrimento dos negros ao perderem suas almas em meio 

à violência e coisificação dos seres humanos. 

Além disso, durante a colonização foi extinguida em grande parte a sua cultura, 

tanto a religião como o trabalho forçado se encarregaram disso. Foi imposto o ensino do 

português, foram misturadas as tribos e foi imposta a religião católica em detrimento das 

religiões de matrizes africanas. O Brasil teve a economia escravista por alguns séculos e 

tardiamente ocorreu a abolição desse sistema, em 1888, sem leis para a inserção dos ex-

escravizados na sociedade. 

Durante o período do Brasil Colônia, as culturas africanas foram esmagadas em 

uma tentativa de apagamento. Foi imposto o ensino da língua portuguesa, foram 

misturadas as tribos/nações, foram impostos valores e regras pelo 

dominador/colonizador. Mas essas culturas persistiram e resistiram até o presente 

momento. 

A palavra “raça” foi usada pela primeira vez na zoologia e na botânica para 

classificação de espécies naturais e animais, Carl Von Linné (1707-1778) usou o termo 

para classificar plantas. Entretanto, o termo “raça”, como conhecemos atualmente, foi 

usado em 1864 por François Bernier (1625-1688) para categorizar a diversidade humana 

(MUNANGA, 2004). 

Desde o século XVI, os avanços nos estudos de anatomia e biologia classificaram 

os seres humanos em raças de acordo com os fenótipos (cor da pele, espessura dos 

cabelos, altura, musculatura). Posteriormente, nos séculos XVIII e XIX, criando-se 

margem para a estratificação e supremacia branca, as teorias raciais e a eugenia 
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sustentaram as categorizações dos indivíduos. Os humanos foram estudados, catalogados 

e categorizados em superiores e inferiores, inteligentes e incapazes.  

Assim, o mundo moderno nasceu sob o racismo antipreto ou negro e pela 

reprodução científica dos preconceitos com relação à cor da pele e ao diferente. 

Apesar das ponderações de Florestan Fernandes (2008) sobre a ideologia da 

democracia racial, o livro Casa-grande & senzala de Gilberto Freyre pode ser 

considerado um marco, de certo modo, ao trazer a história cotidiana do negro na 

sociedade patriarcal brasileira. O livro tornou possível visualizar as relações sociais e de 

dominação entre o sujeito escravizado e o sujeito escravizador e as práticas de 

sobrevivência e resistência na casa-grande e na senzala, como o infanticídio e o suicídio.  

Vê-se a relação “sadomasoquista” de sobrevivência entre o escravizado e senhor 

no território da casa, da fazenda, da cidade e da senzala. O mito da democracia “racial” 

tornou possível perceber o racismo à brasileira ou racismo velado, que mais uma vez 

dificulta a inserção do negro na sociedade dos brancos e de classes brasileira. Não se 

discutiu a prática de tortura realizada nos escravizados nas fazendas e nas cidades. As leis 

e os costumes coloniais consideravam esse tipo de violência legítima.  

O mito da democracia “racial” também não trabalhou as perseguições pelo 

capitão-do-mato, espécie de polícia particular do senhor aos escravizados, e as revoltas, 

comuns e sempre violentas. A violência era uma forma de resistência. Era comum a 

resistência individual por meio do aborto, suicídio, roubos e assassinatos, ou práticas de 

sabotagem e insurreições. 

Enfim, Gilberto Freyre desvelou pontos que contribuíram para a invisibilidade do 

negro no Brasil, por isso, apesar da ideologia da democracia racial, suas discussões são 

fundantes.  

Guimarães (2006), discorre que para Florestan Fernandes o preconceito está 

ligado à simbologia das cores, ainda que modificado pelas teorias racistas do século XIX 

e de classe, fortemente influenciadas pelas marcas socioculturais. Ele revela que o 

preconceito de raça se manifesta mais expressivamente nas camadas altas e médias 

remanescentes da classe senhorial, ou seja, a discriminação é um mecanismo de privilégio 

de classe. Em uma sociedade que se organiza de forma desigual, o preconceito manifesta-

se atrelado ao da posição social dos indivíduos no meio social (GUIMARÃES, 2006). 

Não obstante, entre os caminhos que possibilitam o negro passar de objeto a 

sujeito para si mesmo e para os outros estão a arte e a cultura como educadoras. Elas 

podem se tornar veículos condutores para que o negro tenha visibilidade e reconstrua a 
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sua história. Filmes como Pantera Negra e Green Book, blogs na internet de coletivos 

negros, perfis no Instagram, arte de rua ou exposições como “Histórias Afro-Atlânticas”, 

“Ocupação Ilê Aiyê” e “Rosana Paulino: a costura da memória”, colaboram para dar 

visibilidade a essas questões. E também políticas públicas, como as Leis nº 10.639, nº 

10.683, nº 12.711, nº 12.990 e nº 12.288 estão transformando e contribuindo para a 

mudança da percepção do negro na sociedade e, assim, para possíveis mudanças nos 

campos sociais e econômicas. 

Foi feito o uso da palavra escravizado para se referir ao povo africano colocado 

na condição de submissão, em vez de escravo, por ser considerada uma palavra mais 

assertiva e reparatória para esta dissertação, que costura esses processos de escravização, 

apagamentos e invisibilidade.  

 

2.2 Escravidão: na África e no Brasil  
 

A escravidão é um processo presente na História da humanidade há milênios, não 

sendo uma exclusividade do território brasileiro nem da população africana. Através da 

perspectiva de Herbert S. Klein (2002) é possível perceber que 

Embora em reduzida escala, a escravatura ainda existia na Europa em 
1492. À semelhança de quase todas as sociedades complexas que a 
história universal conhecera até então, também os estados da Europa 
tinham escravos desde os primórdios da sua existência e, em séculos 
anteriores, a escravatura tinha sido uma instituição laboral fundamental. 
À semelhança da maioria dessas sociedades, isso tinha passado pela 
existência da chamada escravatura doméstica, em que a força de 
trabalho da família era reforçada pelo recurso a este tipo de trabalhador. 
Mas na Europa, em diferentes tempos e lugares, os escravos tinham 
desempenhado todo o tipo de tarefas, tendo mesmo formado classes e 
grupos separados, fora do nível doméstico. Poucos povos europeus ou 
outros escaparam por sua vez à escravatura e quase todas as sociedades 
trataram os seus escravos como estranhos, indivíduos sem raízes nem 
história que, em última análise, eram mantidos contra sua vontade, sob 
a ameaça da força. Em todas as sociedades em que existiram, os 
escravos eram também a força laboral mais móvel que havia. (KLEIN, 
2002, p. 1) 

De acordo com o Atlas das escravidões, de Marcel Dorigny e Bernard Gainot 

(2017), a escravização é uma prática universal que vem acontecendo entre as civilizações 

desde a Antiguidade. Segundo Paul E. Lovejoy (2002, p. 32), “a escravidão quase sempre 

tinha início por meio da violência, que reduzia a posição de uma pessoa de uma condição 

de liberdade para uma condição de escrava”, sendo o motivo mais comum a guerra. A 

definição de escravidão mencionada a seguir aponta para muitas relações sociais em todas 
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as regiões do mundo, como a sociedade egípcia, os grandes impérios chineses e os 

impérios árabes.  

Escravidão é a prática social em que um ser humano assume direitos de 
propriedade sobre outro designado por escravo, o qual é obrigado a tal 
condição por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos 
mais remotos, os escravos eram juridicamente definidos como uma 
mercadoria independente da cor da sua pele. Os valores variavam 
conforme as condições físicas, habilidades profissionais, idade, 
procedência e o destino. Essa prática não era algo peculiar da cultura 
europeia, os muçulmanos também procediam do mesmo modo quando 
venciam os cristãos. O vencedor escravizava o vencido. (ASSIS, 2010, 
p. 4) 

Segundo Dorigny e Gainot (2017), ainda podem ser exploradas três definições: a 

escravidão como a negação do ser humano, reduzindo-o à exploração de sua força de 

trabalho; a escravidão como parte da estrutura familiar e assim mulher e filhos seriam 

escravos do homem; ou ainda o escravo estrangeiro em determinado país ou região. 

Houve uma transformação no significado do que a escravidão significava nas 

sociedades, uma vez que nos primórdios da prática ela não estava atrelada como base 

delas, e, por fim, se tornou parte da estrutura da sociedade: sociedades escravagistas 

(LOVEJOY, 2002). 

Para as definições contemporâneas, com suporte em Dorigny e Gainot (2017), as 

sociedades tidas como escravagistas foram aquelas que estavam ligadas às atividades 

mercantis, ficando assim classificadas no período da Antiguidade Grega Clássica e da 

Itália Romana e no Período Medieval e Moderno nas Américas, no Caribe e Brasil.  

Entretanto, essa definição restringe muitas relações sociais em todas as regiões do 

mundo que foram pautadas pela escravidão mesmo sem estar ligadas às atividades 

econômicas, como a sociedade egípcia, a América pré-colombiana, os povos na África 

pré-colonial, os grandes impérios chineses e os impérios árabes, por exemplo. Já as 

sociedades árabes, por terem sido proibidas de escravizar quem fosse islâmico, buscaram 

escravos na África e também cristãos na região do Mediterrâneo a partir do século VIII. 

Como o enfoque desta dissertação é a [in]visibilidade do negro/preto no Brasil e 

como seus ancestrais vieram do continente africano através do tráfico escravagista de 

Portugal, faz-se necessário investigar como acontecia a escravização no continente antes 

da presença dos europeus e como Portugal praticava o tráfico. 

Lovejoy (2002) pontua que a escravização era um processo comum na África pré-

colonial, em que estrangeiros sofriam tal processo tornando-se prisioneiros de guerra. 

Mas havia também a modalidade de penhor – para assegurar que uma dívida fosse paga, 
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no geral crianças ficavam de posse do detentor da dívida, por via voluntária –, quando o 

indivíduo não possuía recursos de subsistência; por via de sequestro e por via de 

condenação e/ou reparação de um crime. 

Muitas das sociedades africanas eram baseadas no parentesco e tinham na 

escravização um modo de produção “de linhagem”/linhageiro ou “doméstico”. Esse 

modo tinha uma organização que dependia das mulheres, pois além de serem 

responsáveis pela natalidade através do casamento com os homens mais velhos, também 

eram responsáveis pelo plantio do alimento. Dentro dessa organização existia um sistema:  

[...] mulheres casadas com os velhos, o número de crianças nascidas de 
cada esposa, a capacidade de assegurar cooperação por parte dos mais 
jovens e parentes afins, e o acesso aos bens imóveis da linhagem, 
incluindo terra, árvores, produtos silvestres, caça e água. (LOVEJOY, 
2002, p. 44) 

Com esse funcionamento, a escravização não era algo estruturante para a 

sociedade africana, que perpassava por outras ligações, e por conta disso e do sistema 

organizacional, os escravizados aumentavam em número (LOVEJOY, 2002). 

Ainda, apesar da estrutura organizacional, não existia uma classe de escravizados; 

mas a escravidão servia para “controlar as pessoas em situações onde o parentesco 

continuava dominante” (LOVEJOY, 2002, p. 44). Via de regra, os homens poderiam ter 

diversas mulheres, o que se tornava uma forma de libertação das mulheres escravizadas: 

através do casamento ou quando eram concubinas e tinham filhos. Neste último caso, as 

mulheres poderiam se tornar livres ou não poderiam ser vendidas. Quando se olha para a 

escravização islâmica no continente africano, por meio das leis deles, vemos que havia a 

libertação das mulheres escravizadas que eram concubinas e tinham filhos.  

O ponto a respeito da segurança de não serem vendidas é significativo, pois, 

havendo a venda, existia a possibilidade de o comprador estar buscando sacrifício 

religioso e, assim, seria findada a vida dessas mulheres. Também havia o risco de morte 

no deslocamento, de se ter um “senhor” mais rígido, e de regredir na aculturação no local. 

Pois, com o passar do tempo e a familiaridade com a língua e cultura, abria-se a 

possibilidade de deixar a condição de escravizado ou então de que as gerações futuras 

não fossem escravizadas, por se tornarem membros da “linhagem” (LOVEJOY, 2002). 

Tirando o casamento e o concubinato, as situações descritas no paragrafo anterior 

valiam para os homens também, com o agravante de que, com um “dono” novo, eles 

poderiam ser castrados e, com o tempo de convívio e contato, poderiam receber o 

benefício de casar e formar famílias. Contudo, eles poderiam perder o direito de criar seus 
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filhos se o “dono” de sua esposa assim desejasse. Os homens recorriam a se casar com 

escravizadas, pois assim escapavam de pagar à família da noiva. Desse modo, era comum 

o casamento entre familiares para fortalecer a importância da família na região 

(LOVEJOY, 2002). 

O valor dos escravizados acabava sendo maior para homens eunucos, que não 

poderiam procriar, e mulheres bonitas, para posses sexuais e procriação; demonstrando 

que o controle sexual tinha mais valia. Ademais, o “senhor” de escravizados poderia 

intervir em qualquer momento para que se fosse cessada a continuação de famílias se a 

população de escravizados estivesse ficando numerosa demais (LOVEJOY, 2002). 

Quando os escravizados eram crianças, elas não eram vendidas e eram 

incorporadas às famílias. As crianças penhoradas geralmente eram de famílias próximas 

e por isso recebiam melhores cuidados e faziam atividades mais leves. Entretanto, se 

morressem por qualquer motivo que não estivesse relacionado ao tratamento recebido nas 

casas, eram substituídas por outras até que a dívida fosse paga e então pudessem retornar 

a seus familiares (LOVEJOY, 2002). 

Lovejoy (2002) discorre que a chegada dos islâmicos interferiu no modo de 

operação da escravização na África. O concubinato foi uma questão que foi modificada 

em função da interferência islâmica na África, conforme mencionado anteriormente, mas 

houve uma mudança na estrutura social, pois a escravidão não era apenas doméstica, mas 

foi também levada para o uso militar e o administrativo; dado que as sociedades 

islamizadas: 

eram frequentemente de uma escala maior que entre os grupos de 
parentesco. Nos grandes estados islâmicos da bacia do Mediterrâneo, 
por exemplo, os cativos eram usados no governo e no serviço militar, 
ocupações que não existiam em sociedades sem estado. [...] os eunucos 
formavam uma categoria especial de escravos que não parece ter sido 
característica da maioria das sociedades não muçulmanas baseadas no 
parentesco. Os eunucos, que podiam ser utilizados em funções 
administrativas e como fiscais de haréns, eram particularmente 
dependentes, sem nem mesmo a chance de estabelecer interesses que 
fossem independentes do seu senhor. (LOVEJOY, 2002, p. 49) 

 O emprego dado aos escravizados eunucos23 foi assimilado pela África 

subsaariana,24 bem como as funções militares e burocráticas. Os muçulmanos usavam a 

religião para justificar a escravização, assim quem não fosse muçulmano era passível de 

ser escravizado. Apesar disso, quando havia assimilação da religião, os escravizados 

                                                             
23 Eram homens castrados. 
24 Área no continente africano que fica ao sul do deserto do Saara. 
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poderiam ter desde um melhor tratamento até serem libertos ou terem seus descendentes 

libertos. Por conta dessa incorporação havia a necessidade de novas importações de 

escravizados (LOVEJOY, 2002). 

Dessa forma, fica estabelecido que na África pré-colonial já existia o tráfico 

interno de escravizados, e também o externo, com os árabes. O tráfico interno era, porém, 

propício pelos seguintes fatores: 

as grandes formações estatais nas regiões das Savanas (Sahel, bacia do 
Zambeze, reino do Congo); a existência de um grande número de 
cativos devido à guerra permanente e às invasões; e, por último, a 
conquista árabe que oferece oportunidades a intermediários desse 
tráfico. (DORIGNY; GAINOT, 2017, p. 22) 

Com isso, criou-se um histórico de escravização da população do continente 

africano, que teve continuidade com os portugueses. Parafraseando Dorigny e Gainot 

(2017), com o fechamento do mercado de escravizados asiáticos no século XV, os 

comerciantes europeus tiveram que buscar os escravos em outros lugares.  

Assim, deu-se início à entrada dos europeus na África, e com isso os andaluzes 

fizeram feitorias a partir das Canárias e os escravizados negros foram levados para 

Portugal após 1450. A partir de 1481 foram criadas bases em São Jorge da Mina e, em 

1486, em São Tomé (DORIGNY; GAINOT, 2017). 

Conforme já mencionado, o Brasil foi uma sociedade escravagista e o tráfico 

negreiro, sob o comando de Portugal, chegou, a partir de 1550, na região litorânea de 

Pernambuco e da Bahia (DORIGNY; GAINOT, 2017), mas, antes disso, os índios já eram 

escravizados no país.  

O crescimento e a expansão do tráfico europeu de escravos através do 
oceano Atlântico tiveram um impacto decisivo na evolução da 
escravidão na África, principalmente naquelas áreas da Costa da Guiné 
onde a influência islâmica tinha sido fraca ou inexistente. Embora a 
demanda de escravos nas regiões não africanas do mundo islâmico 
tenha tido uma influência gradual, mas sólida na difusão de ideias e 
práticas islâmicas na África, o impacto do mercado europeu para 
escravos foi mais intenso em um período mais curto, do que derivam 
consequências distintas. As exportações de escravos cresceram 
gradualmente durante os primeiros 150 anos do comércio atlântico, 
chegando a 409.000 escravos de 1450 a 1600. Posteriormente o 
comércio aumentou numa escala que sobrepujou todas as exportações 
anteriores da África. (LOVEJOY, 2002, p. 51) 

Esse trecho de Lovejoy evidencia a grande mudança numérica que a entrada dos 

europeus trouxe ao processo de escravização no território africano. No Quadro 1, seguem 

alguns dados numéricos. 
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Espanha / 
Uruguai 

Portugal / Brasil 
Grã-

Bretanha 
Estados 
Unidos 

França Total 

1601-1650 127809 469128 33695 824 1827 633283 
1651-1700 18461 542064 394567 3327 36608 995027 
1701-1750 0 1011143 964639 37281 380034 2393097 
1751-1800 10654 1201860 1580658 152023 758978 3704173 
1801-1850 568815 2460570 283959 111395 203890 3628629 
1851-1900 215824 9309 0 476 0 225609 

Total 941563 5694074 3257518 305326 1381337 11579818 

Quadro 1. Tráfico transatlântico de escravos 1601 até 1900 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis em: slavevoyages.org. 

Contudo, a mudança foi mais que apenas numérica, uma vez que, antes desse 

período, as costas atlânticas africanas tinham tido pouco ou nenhum contato com o mundo 

exterior.  

A mudança tecnológica do transporte oceânico teve um enorme 
impacto econômico, tornando disponíveis novas fontes de riqueza para 
os habitantes locais e facilitando uma mudança política sem 
precedentes. A escravidão ali estava intimamente associada a essa 
transformação, não apenas porque os escravos eram o principal item de 
exportação, mas também porque eles tornaram-se muito mais comuns 
na sociedade local do que anteriormente [...] Assim, uma importante 
consequência do comércio europeu, foi a consolidação de uma forma 
não muçulmana de escravidão. (LOVEJOY, 2002, p. 52) 

E assim, tem-se o fim da instituição do modo de escravização linhageiro. Com o 

crescente avanço numérico de escravizados, foi possível utilizá-los de formas mais 

diversificadas, as quais estavam vinculadas ao maior acúmulo de riquezas25 por parte de 

“seus senhores”. Com essa mudança do uso do escravizado de doméstico para a produção, 

cria-se uma ruptura, e eles passam a ter importância na economia das sociedades, 

tornando-se base e produzindo sociedades escravistas (LOVEJOY, 2002). 

O capitalismo também esteve intimamente ligado a essa mudança: com a 

necessidade de mais escravizados para alimentar o mercado do Atlântico, abriu-se um 

nicho para intermediários no território africano que estavam em busca de escravizados 

para atender o mercado europeu. Assim tanto a América26 como a África ficaram 

subordinadas ao controle e à necessidade do capitalismo europeu (LOVEJOY, 2002). 

No Brasil, antes da utilização de escravizados africanos, Boris Fausto (2006) 

discorre que se tentou usar escravizados indígenas, mas, por diversos motivos, não foi 

                                                             
25 “Ouro, mercadorias agrícolas, manufaturados e sal” (LOVEJOY, 2002, p. 53). 
26 Através da escravização produtiva com as plantações e minerações. 
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possível. Dentre eles o cultural, já que eles faziam apenas o necessário para sua 

sobrevivência e sua morte ocorria em grande escala devido às epidemias trazidas pelos 

europeus. 

Mas na verdade, em função de a História, em sua maior parte, ter optado por 

escrever sob o ponto de vista do vencedor, muitas vezes não se tem registros do outro 

lado, como é o caso do povo indígena. Assim, não se pode saber exatamente o que 

aconteceu naquele período, e, segundo relato oral do documentário Guerras do Brasil, a 

população indígena em um primeiro momento escolheu socorrer e ajudar os portugueses 

quando eles chegaram ao Brasil. No entanto, após perceberem que os queriam dominar e 

permanecer na terra, começaram os ataques e a resistência à escravização. 

Além disso, os indígenas tinham conhecimento do território brasileiro. Contudo, 

as epidemias vindas da Europa os dizimaram em larga escala. Ainda, segundo relato no 

mesmo documentário, essas epidemias teriam sido arma de guerra para extermínio da 

população indígena. 

Com as dificuldades da Coroa Portuguesa no uso dos indígenas como 

escravizados, “a partir da década de 1570 incentivou-se a importação de africanos, e a 

Coroa começou tomar medidas através de várias leis, para impedir o morticínio e a 

escravização desenfreada dos índios” (FAUSTO, 2006, p. 50). Contudo, apenas em 1758 

os indígenas foram oficialmente libertos, apesar de a prática de escravização indígena ter 

sido evitada e não ter sido a preferencial. 

Fausto (2006) relata que os africanos tinham conhecimento de plantio, criação de 

gado, trabalho manual/técnico no ferro e, o mais importante, estavam acostumados com 

o trabalho e, por isso, a produtividade era rentável. Tanto que o valor investido na compra 

de escravos africanos, no século XVII, era pago na média de catorze meses de trabalho e, 

mesmo após alta no preço dos escravizados, a partir de 1700, era pago na média de 30 

meses de trabalho.  

Além disso, a escravização dos africanos era “justificada” pelo fato de já existir 

no continente africano, por serem considerados uma “raça inferior” e também porque o 

cristianismo iria salvá-los. Lembrando que, conforme visto anteriormente, a escravidão 

no continente africano era bem diferente da escravidão praticada pelos europeus, não 

visando ganhos mercantis e tendo seu uso doméstico, e mesmo com a interferência 

islâmica ainda não havia ganho patamares mercantis que fizessem parte da estrutura da 

sociedade dessa forma. 



63 
 

 

Além dessas “justificativas” para a escravização do africano, Alonso (2016) diz 

que ainda existiam outras razões para que esta fosse bem-vista no Ocidente: 

David Brion identificou três linhagens de justificação do escravismo no 
Ocidente. Uma a partir de Aristóteles, considerava natural a supremacia 
de senhores sobre escravos. Outra, de iluministas como Voltaire, Kant, 
Hume, deu à cor diferença, hierarquizou brancos e negros. A terceira 
maneira veio da religião e justapôs escravidão e pecado, lastreando-se 
em episódio da Bíblia em que Deus pune o fratricida Caim com uma 
mancha negra indelével e hereditária na pele. Esses três raciocínios 
deram os pilares do repertório moral escravista no Ocidente. 
(ALONSO, 2016, p. 57) 

O Brasil recebeu escravizados sudaneses e bantos, que, proveniente de locais 

geográficos distintos – África ocidental e África equatorial e tropical –, não configuravam 

um grupo homogêneo, uma vez que, mesmo pertencentes territorialmente a uma mesma 

área, eram de tribos diversas e com isso não representavam unidade étnica 

necessariamente. 

Com o crescimento da economia açucareira exportadora, houve necessidade de 

mais mão de obra cativa, e o trabalho escravizado do nativo indígena foi substituído pelo 

africano nas plantações de cana-de-açúcar, o que se atrelava aos anseios dos jesuítas que 

defenderam a liberdade dos índios legitimando, sem controvérsias, a escravidão dos 

africanos (KARASCH, 2006). 

Os jesuítas entendiam a produção escravista como um estado de milagrosa 

felicidade e, segundo documento de Padre Antônio Vieira (1608-1697), religioso da 

Companhia de Jesus, os negros foram escolhidos por Deus para serem feitos à semelhança 

de Cristo e, por meio do sacrifício, salvar a humanidade. Ser escravizado era se conformar 

com a humildade da sua condição. Nesse período, o escravizado acreditava que apanhava 

por causa dos seus orixás e depois por causa do seu destino (KARASCH, 2006).  

O Sermão XIV, feito aos escravos da Irmandade dos Pretos27 de um Engenho, em 

1633, pelo Padre Antônio Vieira dizia o seguinte: 

Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado (...) porque 
padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor 

                                                             
27 “A partir de estudos realizados, recupera-se exatamente a atuação dos negros que, organizados nas suas 
associações religiosas, tornavam-se mais fortes para lutar e resistir. 
Em cada momento histórico, o homem se manifesta da forma que lhe [é] possível. Dentro das suas 
circunstâncias e, apesar das investidas do catolicismo romanizado, os negros conseguiram transformar as 
suas irmandades em espaço de luta e resistência. 
Ao participar dessas associações, os negros poderiam reconhecer um significado para as suas vidas, na 
medida em que estas estimulavam a solidariedade, possibilitavam o culto aos mortos, garantiam um enterro 
aos seus membros, auxiliavam materialmente os irmãos mais necessitados, compravam de uma forma 
cooperativista carta de alforria e realizavam as grandiosas festas coletivas” (QUINTÃO, 2002, p. 103-4). 
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padeceu na sua cruz, e em toda a sua paixão. (...) A paixão de cristo 
parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são 
as vossas noites e os vossos dias; Cristo despido, e vós despidos; Cristo 
sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós 
maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os 
nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for 
acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. 
(SILVA, 2006 p. 120) 

Assim, a escravidão era vista como meio do qual o africano poderia ser salvo do 

inferno. Ser escravo, em última análise, era ser semelhante a Cristo e, portanto, o cativo 

deveria se conformar com a sua condição. 

Os primeiros escravizados que chegaram ao Brasil, entre 1550 e 1580 (MELLO 

E SOUZA, 2016; FAUSTO, 2006), vieram do ciclo da Alta Guiné, na região do rio 

Gâmbia. De 1580 a 1690, vinham do porto de Luanda das guerras angolanas, e de 1690 

a 1850, tanto dos portos angolanos como dos portos da Costa da Mina; estando Salvador 

ligado a Costa da Mina e Rio de Janeiro a Angola (MELLO E SOUZA, 2016).  

Assim, o Nordeste recebia escravos de origem sudanesa, “[...] vindos da vasta 

região chamada Sudão ocidental, a que pertenciam uma grande variedade de etnias, como 

mandingas, hauças, fulanis, fons e os vários grupos iorubas, havendo uma significativa 

predominância destes” (MELLO E SOUZA, 2016, p. 83). E o Sudeste recebia maioria 

dos escravizados de origem banto da região da Costa da Mina (MELLO E SOUZA, 2016). 

Os escravos que chegavam ao Brasil eram embarcados em alguns 
portos africanos como Luanda, Benguela e Cabinda, na costa de 
Angola, Ajudá e Lagos, na Costa da Mina, e mais tarde no porto de 
Moçambique. De Benguela vinham principalmente ovimbundos; de 
Luanda, dembos, ambundos, imbangalas, quiocos, lubas e lundas; de 
Cabinda vinham congos e tios. Todos pertencentes ao grupo linguístico 
banto. No Brasil, essas diferentes etnias foram reagrupadas com os 
nomes de angola, congo, benguela e cabinda, identificando os africanos 
pelos portos nos quais haviam sido embarcados ou pela região na qual 
eles estavam localizados. Também os nomes das feiras interiores na 
quais os escravos haviam sido negociados, como no caso dos chamados 
cassajantes, eram usados para identificar um conjunto de etnias, cujos 
os nomes se perdiam no transporte das pessoas para o Brasil. 
Quanto aos escravos embarcados no Golfo da Guiné, eles passaram a 
ser, a partir do século XVII, conhecidos como minas. Mais tarde, além 
das designações mais gerais de negro da mina ou negro da Guiné, na 
Bahia os escravizados vindos de áreas mais a oeste eram chamados de 
jejes, e os iorubas de regiões mais a leste, de nagôs. (MELLO E 
SOUZA, 2016, p. 85) 

Assim, é possível perceber a grande variedade de grupos étnicos africanos que 

chegaram ao Brasil, bem como a falta de cuidado em se manter os nomes dos 

escravizados, uma vez que o que ficava registrado era a região de origem ou então os 
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portos de saída. Dessa forma, ficavam mais próximos a objetos, coisificados, do que de 

seres humanos. 

As companhias europeias em seus fortes ou feitorias no litoral africano guardavam 

os indivíduos escravizados para o embarque. Antes do embarque seus corpos eram 

marcados com ferro em brasa e em seguida acorrentados e amontoados nos porões dos 

navios, sem ar e luz (ASSIS, 2010).  

As viagens eram longas, de quatro meses, e a alimentação era escassa. Muitos 

morriam ou ficavam doentes. Nesses casos, se não houvesse a possibilidade de cura, eram 

arremessados ao mar, motivo pelo qual, em alusão às sepulturas ou tumbas, os navios 

ficaram conhecidos pelo nome de “tumbeiros”. Acredita-se que cerca de 40% dos 

embarcados morriam durante a travessia do Atlântico (KARASCH, 2006). 

O tráfico propiciou aos senhores portugueses na Colônia, lucros 
fantásticos de até 600%. Renda que mantinha três polos 
economicamente ativos: a África, a Europa e a Colônia. Da Europa 
partiam navios carregados de mercadorias para serem trocadas por 
escravos na África e esses escravos na Colônia eram revendidos aos 
Senhores de engenhos. Os estados africanos implicados nesse 
comércio, como Daomé, conseguiam consideráveis somas de dinheiro, 
aumentando seu poder no continente. Muitas sociedades dedicavam-se 
a captura de escravos, interessados nesse poder. Enquanto o traficante 
enriquecia, os africanos escravizados perdiam a sua condição humana 
para se tornarem simbolicamente nos “negros” ou “pretos” inferiores 
Para os senhores esses indivíduos constituíam-se em mercadorias para 
negócio, sem razão ou sentimentos. Eram chamados de “peças” ou 
“toneladas”. (ASSIS, 2010, p. 12) 

A partir do século XVII, reinos africanos atraídos por esse comércio lucrativo de 

pessoas passaram a organizar expedições militares para a captura de escravos (Sego, Oió, 

Benin, Daomé). Os principais agentes eram denominados de pombeiros (portugueses 

brancos, mestiços, negros livres ou escravos de confiança). Uma vez capturados, os 

escravos eram trocados por mercadoria (aguardente, pólvora, armas, espadas, têxteis) e 

levados para as feitorias (ASSIS, 2010).  

Antes de embarcar nos navios negreiros, os “tumbeiros”, os cativos eram 

batizados com uma pitada de sal na língua e recebiam um nome cristão, pois os infiéis 

não podiam ingressar num continente novo sem serem cristãos (SCHWARTZ, 2014). 

Durante o transporte muitos morriam sucumbidos pelo Banzo (tristeza) ou por 

doenças, como disenteria, escorbuto, sarampo, varíola, sarna, entre outras. Chegavam 

magros, seminus, com os corpos cobertos de pústulas. Eram entregues aos futuros 



66 
 

 

proprietários, ainda nos navios, e outros eram entregues a comerciantes especializados no 

comércio humano.  

Os africanos eram comercializados nas ruas da Colônia, diante das portas das 

casas dos seus futuros senhores, alinhados, expostos, sentados sobre esteiras ou longos 

bancos de estrados de madeira. Eram examinados como animais, avaliados pela sua 

estrutura física: cabelos, pele, dentes, língua, peito e órgãos sexuais. Quando chegavam 

em famílias eram rapidamente separados para evitar a comunicação entre eles (ASSIS, 

2010). 

Durante o processo de chegada e venda, eram engordados com carne, farinha de 

mandioca, feijão e banana; cortavam-lhes os cabelos e as barbas, e, por vezes, aplicavam-

lhes óleo de palma em todo o corpo, para escamotear as doenças de pele adquiridas nos 

navios; esfregavam os dentes e as gengivas para dar um aspecto saudável. Na hora da 

exposição para a compra os cativos deveriam caminhar, pular, correr, levantar pesos, falar 

e tossir, no intuito de mostrar que estavam sadios e aptos para o trabalho (ASSIS, 2010). 

Durante a noite, os africanos eram trancados em armazéns lotados com até 300 ou 

400 pessoas, e no dia seguinte voltavam para as ruas para serem comercializados. Não 

era incomum o incentivo, por parte dos senhores, de discórdias entre os africanos para 

evitar a união entre eles. Os recém-chegados eram denominados de “boçais”, e os que já 

estavam acostumados com a terra e língua, de “ladinos” (KARASCH, 2006). 

Os documentos sobre a Colônia mostram que, para o escravizado, eram 

necessários três “P’s”: pau para serem castigados, pão para o sustento e pano para cobrir 

o corpo cristão. Nunca usavam sapatos. Pés calçados significavam liberdade. Nas 

fazendas existia a casa-grande – residência do senhor –; a senzala – barracão que servia 

de dormitório para os escravizados –; a casa do engenho – lugar para a produção; e as 

casas de tronco – onde os escravos eram castigados e obrigados a permanecer deitados 

presos a um tronco pelos pés. Muitos escravos também dormiam em quartinhos estreitos 

e úmidos nos andares térreos dos sobrados, nos porões ou quintais, deitados sobre esteiras, 

nos corredores ou nos pés da cama dos senhores (MARIN, 1996). 

As atividades dos escravizados os dividiam em: domésticos, que se livravam 

muitas vezes das senzalas, trabalhando na casa-grande, como cozinheiros, criados de 

quarto, amas das crianças, mucamas, costureiras, entre outras funções. Esses mantinham 

uma dura rotina de trabalho e sofrimento, que os acompanhariam a partir dos 7 anos e se 

estenderiam por toda a sua vida. Eram infindáveis as obrigações dos cativos domésticos 

(ASSIS, 2010). 
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Segundo Gilberto Freyre (2006), os alimentos deviam ser beneficiados e 

preparados, os animais comprados vivos e abatidos nas cozinhas e nos quintais. Os grãos 

de café queimados e moídos, de milho e fubá também. Os feijões escolhidos, o leite 

fervido e as frutas colhidas para a produção de tachadas de marmelada, figada, pessegada.  

Os assoalhos de longas tábuas deviam ser esfregados com areião. A lenha tinha 

de ser trazida e cortada em chapas para a alimentação dos rústicos fogões. As chapas dos 

fogões eram raspadas com pedras. As roupas eram lavadas, batendo-as contra tábuas ou 

surrando-as contra pedaços de pau, nos cursos de água. Depois deviam ser remendadas, 

passadas e engomadas. Os ferros de passar levavam em seu bojo brasas ardentes. Os 

sabões, velas, cigarros, gomas, colas eram produzidos pelos cativos (ASSIS, 2010). 

À noite trancavam as portas, janelas e acendiam os castiçais, lampiões e 

preparavam o chá e refeições noturnas, além de prover água nas moringas, esquentar os 

lençóis com ferros quentes, despejar e limpar os urinóis e escarradeiras de porcelana, 

alimentar os braseiros, lavar os pés dos senhores, limpar botas (ASSIS, 2010).  

Além disso, para as mulheres escravizadas, a maioria dos portugueses as fez de 

concubinas, amantes ou esposas, propiciando, dessa forma, o processo de mestiçagem da 

sociedade brasileira (SCHWARTZ, 2017). 

Os escravizados das cidades ou de serviços urbanos eram os de ganho. As 

diferenças entre os de ganho e domésticos tem voz nas entrelinhas do discurso dos 

diferentes poderes da cidade, saindo da invisibilidade por meio das aquarelas de viajantes, 

pioneiros fotógrafos, jornalistas e documentos escritos e orais, como o trabalho de Jean-

Baptiste Debret (1768-1848, pintor e desenhista francês) em Viagem pitoresca e histórica 

ao Brasil, livro em três volumes que trata das florestas, dos selvagens, das atividades 

agrárias, do trabalho escravo e dos acontecimentos políticos. O livro destaca-se pela 

preocupação documental do artista, que representa cenas cotidianas do Rio de Janeiro e 

um painel da social da cidade pelo olhar francês (ASSIS, 2010). 

Em decorrência da desqualificação do trabalho manual, os escravizados passavam 

o dia nas ruas alugando os seus serviços, entregando uma porcentagem fixa para seus 

senhores e comprando roupas e alimentos com o que sobrava. Muitas vezes, com o que 

juntavam, compravam a liberdade. Exerciam as funções de artesãos, carpinteiros, 

impressores, pintores urbanos, construtores de móveis, ornamentos militares, artífices, 

sapateiros, barbeiros e de serviços de transportes de mercadorias e passageiros, entre 

outros. Praticavam medicina popular, comercializavam rezas, ervas e realizavam 

pequenas cirurgias (KARASCH, 2006).  
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O simples transporte de um pequeno pacote por um senhor constituía motivo de 

chacota e desprezo. Incluem-se nessa categoria as mulheres escravizadas de ganho, que 

obtinham renda para o seu amo mediante os trabalhos de lavadeiras, costureiras, 

cozinheiras, vendedoras de frutas, verduras e aves. As cativas armavam cozinhas nas ruas 

e vendiam refeições econômicas. Os senhores enfeitavam as cativas mais bonitas e as 

prostituíam. As crianças recém-nascidas de algumas cativas eram abandonadas em caixas 

giratórias, rodas dos expostos, asilos ou orfanatos, para que suas mães fossem alugadas 

como amas de leite (KARASCH, 2006).  

Também eram publicadas as intenções de alugar, comprar ou vender um cativo 

em anúncios em jornais. Os escravizados de eito eram os das lavouras, cujas jornadas de 

trabalho diária iniciavam-se às 5 horas da manhã e se encerravam às 17 horas. Após essa 

jornada, eram recolhidos à senzala. Gilberto Freyre relata construções feitas de algumas 

camas de palha, tamboretes para sentar e baús, onde cada escravizado guardava as duas 

camisas e as duas calças ou saias que recebiam anualmente. Alguns escravizados exaustos 

dormiam em pé. Sua dieta diária era muito pobre, geralmente composta de banana, feijão, 

mandioca, carne-seca, angu e abóbora. A vida nessas condições não passava de dez anos 

e, quando resistiam, tornavam-se um bagaço (KARASCH, 2006).  

Gilberto Freyre, em seu livro Casa-grande & senzala (2006) distingue os 

escravizados de eito e os escravizados de ganho e doméstico. Toda a concepção que ele 

criou, inclusive as visões que teve do Brasil patriarcal, foi muito mais inspirada no 

escravo doméstico, de alguma maneira, obscurecendo a dureza da vida do escravo de eito. 

Com a notícia de que os bandeirantes encontraram ouro na região de Minas Gerais 

no final do século XVII, Assis (2010) relata que se inicia outra exploração dos 

escravizados: a de mineração. Esses também sofriam todo tipo de maus-tratos, como as 

chibatadas e o tronco, e, “se passavam pela justiça oficial e eram condenados, depois de 

morto, sua cabeça era arrancada e exposta em praça pública” (ASSIS, 2010, p. 25). 

Entretanto, esse tipo de escravizado tinha maiores chances de mudar de vida do que os 

escravizados de engenho: 

[...] seja através de fugas e adesões aos quilombos, seja através da 
alforria. Existia um grande número de alforriados em 1735 (1,4% – 
segundo o Códice Costa Matoso). A conquista da alforria era uma das 
formas de resistência – alforria podia ser conquistada por fidelidade ao 
senhor, por compra, quando o escravo acumulava ouro em pó e pepitas, 
por meio de rendimento noturno ou nos dias de folga, quando 
denunciavam oficialmente seu senhor, se este estivesse 
contrabandeando ou sonegando impostos ou quando aliavam-se aos 
seus senhores para o contrabando. Também eram alforriados os 
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escravos considerados invendáveis- doentes e fracos. (ASSIS, 2010, p. 
25) 

Fausto relata que, apesar da condição de escravizados, os africanos resistiam a 

esse processo através dos quilombos e diz que “fugas individuais ou em massa, agressões 

contra senhores, resistência cotidiana fizeram parte das relações entre senhores e 

escravos, desde os primeiros tempos” (FAUSTO, 2006, p. 52). 

Segundo Flávio dos Santos Gomes (2018), a primeira formação de quilombo é de 

1575 e, no começo, recebia o nome de “mocambo”. Foi um processo que aconteceu em 

diversas regiões em que havia escravizados, mudando apenas a nomenclatura. No Brasil 

colonial foi definido que qualquer habitação em região despovoada que tivesse a partir 

de seis escravizados fugidos se constituía um quilombo, independentemente de haver 

efetivamente levantamento de casa e estrutura econômica neles. Contudo, na prática, se 

houvesse dois escravizados fugidos morando em região despovoada já se considerava 

quilombo. 

Os quilombos se localizavam em áreas despovoadas, de difícil acesso e protegidas 

geograficamente com estruturas (cercas feitas com laças). No geral tinham eram 

econômicos, ficavam em locais próximos de fronteiras e assim se relacionavam tanto com 

os escravizados como com a população livre: “taberneiros, lavradores, faiscadores, 

garimpeiros, pescadores, roceiros, camponeses, mascates, quitandeiras” (GOMES, 2018, 

p. 368).  

Os quilombolas tinham relacionamento com os escravizados que dividiam seus 

alimentos e facilitavam o roubo dos mantimentos de seus “senhores”; e assim criavam 

uma sensação de insegurança por parte dos “senhores”, fazendo com que fosse simples 

que os escravizados daquela fazenda conseguissem melhorias em sua situação (GOMES, 

2018). 

Com a população livre, o contato se dava através do fornecimento de lenha, da 

produção de utensílios como cerâmica, cachimbos e outras miudezas, e também através 

da produção de farinha de mandioca. Dependendo da região, outros alimentos eram 

plantados e usados como subsistência e para venda (GOMES, 2018). 

Segundo Gomes, a comunidade quilombola tendia a ser instituída por 

escravizados pertencentes a uma mesma região ou um mesmo fazendeiro. Às vezes, como 

forma de protesto eles ficavam dentro das fazendas de seus “senhores” para que 

conseguissem melhorias na posição de escravizados cativos. No mais: 
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Enquanto os quilombolas que formaram comunidades de roceiros 
possibilitaram a gestação de vilas de camponeses, os identificados 
como grupos de “protestos reivindicatórios” podiam representar tão 
somente uma reação ao cativeiro. Dessa forma, manter ou alargar 
conquistas, e até mesmo lutar por direitos costumeiros, adquiria 
significados diversos. Muitos se aquilombavam para não serem 
vendidos ou transferidos, para o ritmo de trabalho não aumentar; para 
poderem continuar cultivando suas roças próprias; para não receberem 
castigos rigorosos; ou, então, para serem considerados livres e 
possuidores de terra. (GOMES, 2018, p. 372) 

Fausto (2006) e Gomes (2018) argumentam que o quilombo mais importante foi 

o Quilombo de Palmares, na região do atual estado de Alagoas, pertencente à capitania 

de Pernambuco. Gomes menciona que a primeira referência ao quilombo ocorreu em 

1597. O Quilombo de Palmares alcançou uma população de milhares de pessoas e era 

dividido em vários quilombos ao longo da serra que recebiam o nome de seus 

encarregados. O centro político que era a residência do rei e “era chamado de Mocambo 

Macaco, e depois foi transferido para o Mocambo Cucáu” (GOMES, 2018, p. 369). 

Gomes (2018) discorre que Palmares teve Ganga-Zumba como líder. No entanto, 

após ataque ao quilombo com vitória deles e a possibilidade de um acordo de paz que 

lhes daria direito à terra, mas em outra região (uma vez que aquela área sofria valorização) 

e os tornaria livres, porém não poderiam aceitar mais aquilombados, foi assassinado. 

Segundo Katia M. de Queirós Mattoso (2003), em 1678, em seu lugar assumiu o líder 

Zumbi, que recusou o acordo de paz. 

No final da década de 1680 e início da década de 1690, o Palmares sofreu diversos 

ataques das tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho, e foi derrotado em 1695, com 

o assassinato de Zumbi em 20 de novembro. Entretanto, os quilombos se dispersaram 

pela região de Alagoas e seguiram sendo perseguidos, com notícias de aquilombados até 

1736. Fausto (2006) comenta que, em 1695, Palmares foi derrotado, enquanto Gomes 

(2018) mostra uma dissolução e descentralização após a morte de Zumbi. 

No século XIX, mais exatamente em 1832, os roceiros negros 
chamados de papa-méis – aqueles que lutaram na Cabanada entre 
Pernambuco e Alagoas contra as políticas de centralização do Estado 
regencial instaurado pelo Brasil independente – eram certamente netos 
e bisnetos dos remanescentes de Palmares, pois habitavam as mesmas 
regiões, em vilas e em bases camponesas. (GOMES, 2018, p. 370) 

Posteriormente, começaram a surgir quilombos urbanos no Brasil imperial em 

cidades como São Paulo, Salvador, São Luiz e Rio de Janeiro. Eles se localizavam em 

regiões dentro da cidade em que encontravam algum tipo de proteção geográfica. 
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Ademais, Mattoso (2003) relata que houve diversas revoltas no Brasil no período 

entre o fim da colônia, a independência e o pós-independência do Brasil, com destaque 

para as revoltas na Bahia em 1807 e 1835. A revolta de 1807 visava reunir cativos das 

fazendas e os urbanos a fim de “atacar os brancos, matar-lhes os chefes, envenenar as 

fontes públicas, tomar de assalto alguns navios ancorados no porto e fugir para a África” 

(MATTOSO, 2003, p. 164). Entretanto, descobriu-se os planos e essa revolta não chegou 

a acontecer. Seus principais organizadores foram mortos, mas ela serviu de molde para 

outra revolta no ano seguinte.  

Seguindo um período borbulhante de revoltas, em 1835, acontece a Revolta dos 

Malês,28 liderada por islamizados e composta por cerca de 600 participantes, entre eles 

estavam escravizados e libertos. A revolta tomou as ruas da cidade de Salvador, gerando 

grande número de mortos de combate e alguns presos (REIS, 2018). Para Mattoso (2003), 

foi uma espécie de guerra santa, que, além de prisões, obrigou os libertos que participaram 

da revolta a retornar à África. 

Como é notório, o Brasil foi uma sociedade baseada no sistema escravocrata por 

pouco mais de três séculos. Segundo Alonso (2016, p. 28), foi “o país que mais importou 

africanos: 5848265, cerca de 500 mil deles no Segundo Reinado” e contou com uma 

naturalização do uso dos escravizados na sociedade de tal forma que não apenas senhores 

de escravizados os possuíam assim como boa parte da população, incluindo escravizados 

libertos em suas residências e em seus comércios.  

A aquisição de escravizados era, então, algo cultural à época e, segundo Júnia 

Furtado (2017), para um liberto conseguir algum tipo de ascensão e prestígio social, teria 

que possuir escravos. De certa forma, esse costume segue até a contemporaneidade 

através das domésticas e faxineiras, que são formas de subempregos mal pagos e em sua 

maioria ocupados por mulheres negras e pardas. 

 
2.3 O encadeamento da “abolição” no Brasil 
 

O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. 

Contudo, foi um processo que levou alguns anos para se concretizar. Pela análise de Costa 

(2010), é perceptível que o maior ganho não foi a liberdade dos escravizados em si, tanto 

que nada foi feito para a inserção deles na sociedade, mas sim o fato de o país ser visto 

como atrasado por ainda manter uma sociedade escravagista, pela pressão da influência 

                                                             
28 “O próprio termo ‘malê’ vem do yorubá/nagô Ìmàle significando ‘muçulmano’” (REIS, 2018, p. 395). 
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da Inglaterra, pela criação de outras formas de investimento e também porque 

economicamente o trabalhador livre se tornou mais vantajoso que o trabalhador 

escravizado. Somado a essas questões, houve sim o apelo humanitário para soltura dos 

escravizados, bem como outras mudanças na sociedade que serão vistas a seguir.  

Quando efetivamente ocorreu a “canetada”29 da princesa Isabel, ainda existia 

oposição ao projeto por parte alguns fazendeiros de café, além de um grupo que 

considerava justo o ressarcimento do governo pelos escravizados que seriam libertos, fato 

que não se concretizou. Nesse sentido, a abolição tornou-se um ato legislativo, sem o 

acompanhamento de leis ou qualquer tipo de suporte para a inserção dos ex-escravizados 

negros na sociedade brasileira: 

Cumprira sua missão: libertar os homens brancos do peso da escravidão 
e das contradições que existiam entre a escravidão e os princípios 
liberais adotados pela Constituição brasileira, em vigor, em 1824. 
Removera a pecha de atraso que desmoralizava a Nação diante do 
mundo. O Brasil era o último país do mundo ocidental a eliminar a 
escravidão! Para a maioria dos parlamentares, que se tinham 
empenhado pela abolição, a questão estava encerrada. Os ex-escravos 
foram abandonados à sua própria sorte. Caberia a eles, daí por diante 
converter sua emancipação em realidade. Se a lei lhes garantia o status 
quo jurídico de homens livres, ela não lhes fornecia os meios para tornar 
sua liberdade efetiva. (COSTA, 2010, p. 11-12) 

A priori, a escravização de outro ser humano, nesse caso do povo africano, era 

algo normatizado mundo afora, e ainda tinha o posicionamento benéfico da religião, uma 

vez que ela poderia oferecer a salvação eterna para os escravizados através de sua 

conversão, ficando assim a visão de que a escravização não seria benéfica apenas para os 

próprios escravizados. Com isso, até a chegada dos ideais iluministas e do liberalismo 

econômico, não existiu nenhum tipo de contestação a respeito da escravidão nas 

sociedades, inclusive na brasileira, de acordo com Costa (2010). 

Ainda na perspectiva da autora, ao longo do século XVIII, em virtude de a 

burguesia europeia querer alterar o Antigo Regime, foram desenvolvidas teorias 

revolucionárias, dessa forma desacreditou-se na soberania divina dos reis e deu-se poder 

à humanidade de forma “ampla”, junto à criação de leis e os direitos naturais dos homens.  

                                                             
29 Coloco aqui o termo canetada, porque, além de ter assinado, a princesa Isabel não foi elemento ativo no 
encadeamento da Lei Áurea, conforme será visto a seguir neste subcapítulo. 
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Um grande exemplo desse ideário foi a Revolução Francesa30 de 1789, que 

reverberou mundo afora. No Brasil, que era uma sociedade escravagista na época, foi 

gerada certa estranheza pelo fato de o escravizado ser considerado um objeto e não um 

indivíduo, e, assim, sem direito à liberdade. Tanto que, após a independência, quando foi 

feita a Carta Constitucional em 1824, constando, dentre outras coisas, tal qual a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa, que a liberdade era algo 

inalienável do homem, milhares de homens e mulheres ficaram escravizados,31 questão 

que só foi modificada em 1888.  

Com relação aos favoráveis à libertação dos negros, antes da segunda metade do 

século XIX era apenas uma minoria popular sem peso e que foi reprimida. José Bonifácio 

e Maciel da Costa foram críticos à sociedade escravagista brasileira, mas propuseram que, 

antes que fosse decretada a abolição, deveria haver medidas que auxiliassem na transição 

do trabalho escravo para o trabalho livre.  

Após a independência, o país ficou economicamente dependente da Inglaterra,32 

que fez forte pressão para que o tráfico de escravizados no Brasil acabasse, tanto que em 

1831 foi aprovada a lei que proibia o tráfico negreiro. Contudo, na prática, essa lei não 

era respeitada pelo governo brasileiro, nem a própria população entendia como algo 

ilegal.  

Em uma sociedade em que algumas poucas famílias de poderosos 
controlavam a política e a administração, era difícil fazê-las respeitar a 
lei, sobretudo quando esta feria seus interesses. Igualmente difícil era 
encontrar quem ousasse desafiá-los. Todos sabiam que a vingança não 
se faria esperar. Por isso, quando as autoridades abriam um inquérito 
contra algum contrabandista, com frequência não encontravam 
ninguém que depusesse contra ele. O contrabando continuava impune. 
Os próprios funcionários do governo estavam frequentemente 
implicados, de uma forma ou de outra, nesse contrabando. [...] Dessa 
forma, se bem pouco eficaz, a lei foi mantida e, se não conseguiu 
interromper o tráfico, contribuiu para sua desmoralização. (COSTA, 
2010, p. 27) 

Por conta dessa lei o governo britânico fazia uma constrição cada vez maior. 

Assim, a Inglaterra seguiu exercendo pressão sobre o Brasil sempre que possível, 

                                                             
30 No período de 1791-1804 aconteceu a Revolução Haitiana, seguindo os mesmos padrões da francesa, 
entretanto, foi rechaçada pelos europeus e desde então o Haiti sofre graves consequências. Além de ter sido 
uma colônia, o Haiti é um local com população majoritariamente afrodescendente. 
31 Segundo Costa (2010), na época da independência o Brasil tinha cerca de 3,5 milhões de habitantes e 
dentre eles cerca de 1,5 milhão eram escravos. 
32 Por conta da interferência da Inglaterra, Portugal reconheceu a independência do Brasil e com isso, o 
Brasil acordou em pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. Além disso, em 
1807, a Inglaterra, via Parlamento, aboliu os escravos em suas colônias (Costa, 2010). 
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causando muitas tensões entre os dois países. Ainda, em virtude de acordos comerciais 

em que o país se sentiu prejudicado, aumentou a pressão com relação ao tráfico de navios 

negreiros pelo Brasil. 

Além disso, em 1845 o Parlamento inglês declarou “lícito o apresamento de 

qualquer embarcação empregada no tráfico de escravos” (COSTA, 2010, p. 28). Assim, 

diversos navios negreiros brasileiros foram apreendidos, o que auxiliou na criação da Lei 

Eusébio de Queirós aprovada em 1850, que considerou a importação de escravizados 

como pirataria e, por isso, deveria receber punição a quem a praticasse. Desse modo, o 

Brasil empenhou um esforço na perseguição desse tipo de contrabando, mas ainda não 

era satisfatório para a Inglaterra, que seguia exercendo pressão.  

De acordo com Alonso (2016), o ministro Christie no país exigiu que a lei fosse 

cumprida, inclusive em se tratando de contrabando interno quando marinho, pois feria o 

tratado atlântico, e repreendia o Brasil com bloqueios navais dentro do país. 

“No entanto, apesar das numerosas dificuldades, a lei de 1850 teve melhores 

resultados que a de 1831. O contrabando de escravizados tornou-se cada vez mais raro, 

acabando por cessar completamente” (COSTA, 2010, p. 31). Em função dessas ações, o 

preço dos escravizados cresceu abundantemente, fazendo com que os senhores de 

escravizados cuidassem melhor deles e pensassem em alternativas para terem mão de 

obra.  

Assim, segundo Costa (2010), se tem o impasse de se utilizar o trabalhador 

brasileiro, que vivia de subsistência e que apenas em caráter excepcional33 trabalhava nas 

fazendas. Dessa forma, existia um problema da mão de obra para as regiões do Brasil que 

não tinham grande abastecimento de escravizados, desenrolando-se um impasse maior 

para a região de São Paulo, com o rápido crescimento das fazendas de café. Uma saída 

para essa questão seria a inclusão de imigrantes, não via povoamento, como já havia sido 

tentado anteriormente, mas, de acordo com a sugestão do senador e fazendeiro de São 

Paulo, Vergueiro, de buscar trabalhadores na Europa. 

Entre 1847 e 1857, vários imigrantes foram introduzidos pela empresa 
Vergueiro e Cia. nas fazendas de café do Centro-Oeste paulista. 
Vinham financiados pelos fazendeiros e se obrigavam a pagar a dívida 
e mais os juros com trabalho. Eram contratados na base de um sistema 
de parceria, comprometendo-se a realizar as tarefas necessárias do 
cultivo, manutenção e colheita do café. (COSTA, 2010, p. 34) 

                                                             
33 Quando forçado. 
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Esses imigrantes que vieram para o Brasil para o cultivo na terra eram chamados 

de colonos, que em um primeiro momento eram de maioria suíça e alemã. Contudo, após 

certo período, começaram conflitos entre eles e os fazendeiros. Os colonos se sentiam 

tratados como escravizados e presos a um sistema de compras de mantimentos na própria 

fazenda em que trabalhavam. Com isso, quando quitavam as dívidas, muitos 

abandonavam as fazendas e outros fugiam, o que era insatisfatório para ambos os lados 

e, por isso, “poucos foram os fazendeiros que mantiveram o interesse na substituição do 

trabalhador escravo pelo imigrante” (COSTA, 2010, p. 36). 

Além da imigração de trabalhadores europeus, houve a abertura para o tráfico 

interno de escravizados, que legalmente substituiu o tráfico africano. Isso ocorria 

majoritariamente no eixo Centro-Sul, uma vez que os fazendeiros de açúcar e algodão 

sofriam com a desvalorização de seus produtos e assim não eram capazes de competir 

econômica e igualitariamente nesse fluxo interno de compra de escravizados. Desse 

modo, havia uma migração da maior concentração de escravizados do Nordeste para o 

eixo Centro-Sul (Rio, Minas e São Paulo). (COSTA, 2010). 

Após a Lei Eusébio de Queirós, a entrada de escravizados foi modificada e a taxa 

de natalidade dessa população não era maior que a de mortalidade. Assim, “em 1872 os 

escravos representavam 16% do total da população e, às vésperas da abolição, constituíam 

apenas 5% do total” (COSTA, 2010, p. 37). Até 1849 não se pode considerar que existia 

um movimento abolicionista, pois as ações em defesa dos escravizados eram pontuais e 

aniquiladas. Entretanto, a partir de 1850, tem-se a primeira fase do abolicionismo (1850-

1871), com os deputados Silva Guimarães e Silveira da Mota como proponentes de 

projetos que visavam de alguma forma à libertação ou a melhorias no aspecto de vida dos 

escravizados (COSTA, 2010; ALONSO, 2016). 

A partir das ideias de Alonso (2016), é possível perceber que o movimento 

abolicionista no Brasil agia através da popularização dos princípios positivistas de 

progresso nas escolas por parte de seus professores e do uso do teatro como forma de 

conscientização e sensibilização das pessoas, uma vez que, diferentemente dos Estados 

Unidos, o país tinha estrutura política católica e, por isso, não encontrou apoio da religião 

em sua causa. Além disso, houve apoio político através de movimentações da bancada 

abolicionista nas votações no Ministério. 

Desse modo, fomos inspirados nos ingleses e estadunidenses, que “combinavam 

estratégias parlamentares com grandes campanhas no espaço público, valendo-se de 

jornais, panfletos, literatura, associações, petições, boicotes e meetings” (ALONSO, 
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2016, p. 125). E nos franceses que “preferiram a via elitista, de lobby e ações no sistema 

político, sem expressivas manifestações populares” (ALONSO, 2016, p. 125).  

Na literatura, o romancista Castro Alves escreveu poemas em razão dos 

escravizados e fez discursos diversos em apoio a eles. Assim, “ao figurar a escravidão 

como drama, o romantismo deu forma para a nova sensibilidade e difundiu a compaixão 

pelo escravo” (apud ALONSO, 2016, p. 96). Castro Alves morreu cedo, mas mesmo após 

sua partida o movimento abolicionista seguiu usando seus poemas e seus discursos em 

prol da causa. 

A década de 1850 trouxe algumas mudanças políticas e econômicas na sociedade 

brasileira as quais, a meu ver, alteraram a estrutura da sociedade. No âmbito econômico, 

Costa (2010) relata o início da construção da primeira ferrovia brasileira e o nascimento 

de diversas indústrias. No tocante à política, houve repercussão a respeito da lei Eusébio 

de Queirós que abolia o tráfico e gerou inúmeros atritos, abrindo espaço para extremistas 

nos Partidos Conservador e Liberal – neste último, inclusive, surgiu uma ala favorável à 

alforria dos escravizados. Contudo, havia resistência tanto do partido rival quanto dentro 

do próprio Partido Liberal, e existia pouco apoio no Conselho de Estado. 

Somados a essas questões, a abolição da escravatura em 1865 nos Estados Unidos, 

advinda da Guerra de Secessão, e um apelo em prol da emancipação dos escravizados 

enviado em 1866 para o imperador pela Junta Francesa de Emancipação geraram interesse 

da grande imprensa brasileira em discutir a questão da abolição da escravatura no país. 

Assim, o assunto pôde ser amplificado na sociedade brasileira: 

Em julho de 1867, o então presidente do Conselho de Ministros, 
Zacarias de Goes, figura iminente no Partido Liberal, cedendo a 
pressões de alguns de seus correlegionários [sic], submeteu ao 
Conselho de Estado um projeto modificado em parte a proposta 
anteriormente apresentada por Pimenta Bueno. O projeto de Zacarias 
de Goes incluía uma proposta para a completa abolição da escravatura 
no último dia do século, isto é, mais de trinta anos a partir da data da 
apresentação do projeto.  
Apesar da moderação do projeto, desencadeou grande oposição no 
Conselho de Estado. A maioria dos conselheiros, identificados com os 
interesses da lavoura, respondeu negativamente à proposta, prevendo 
que acarretaria a ruína da economia e originaria conflitos sociais de 
proporções incalculáveis. (COSTA, 2010, p. 44-5) 

De acordo com esse trecho de Costa, é possível perceber que os avanços em favor 

da finalização do trabalho escravizado no país começavam a se tornar visíveis, apesar de 

ainda prudentes. Conquanto, em decorrência da oposição política, o Ministério Liberal de 
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Zacarias de Gois sofreu uma queda que acarretou, segundo Costa (2010), severa crise 

política a qual pendia para grandes reformas no sistema e mobilização pública.  

Ainda com base em Costa, em novas eleições houve derrota do partido de Gois 

com suspeita de fraude eleitoral e violência. Entretanto, entre os meses de maio e junho 

de 1869, os deputados liberais fizeram inúmeros projetos para melhorar a vida dos 

escravizados e promover sua emancipação (não a abolição do sistema escravista), porém, 

no geral, não chegaram a ter verificação e andamento. 

A Guerra do Paraguai trouxe, através do governo, emancipação aos escravizados 

que participassem dela, bem como para suas esposas, inspirando alguns senhores de 

escravizados a enviar espontaneamente escravizados e outros tantos, que não quiseram 

enviar seus filhos. Além disso, escravizados fugidos também se alistaram. Dessa forma, 

a meu ver, houve um avanço na questão da abolição, visto que, se esses homens voltassem 

vivos da guerra, não teriam mais a condição de escravizados, uma vez que, no momento 

da decisão do governo, já haviam perdido essa condição (ALONSO, 2016).  

Finda a Guerra do Paraguai, a questão parcial da emancipação dos escravizados 

foi introduzida no novo Ministério do visconde do Rio Branco, que propunha libertação 

dos filhos de mães escravizadas. Além disso, o Ministério da Justiça forneceu respaldo 

tanto para os ex-escravizados que voltaram vivos e estavam na condição de escravizados 

no momento de envio ao front quanto para aqueles que estavam fugidos no momento que 

se alistaram. Todas essas repercussões criaram rebuliços na sociedade (ALONSO, 2016). 

O projeto de lei que propunha a libertação dos filhos de mulheres escravizadas 

teve andamento político, produzindo aliados e adversários tanto no Partido Conservador 

quanto no Partido Liberal. Os opositores ao projeto usavam como argumentos o fato de 

que a situação de escravizado era melhor que a de trabalhador livre, uma vez que eles 

recebiam teto, comida e roupas, enquanto os trabalhadores livres ficavam ao léu. Ainda, 

indivíduos como o romancista José de Alencar afirmavam que a aprovação da lei 

produziria problemas familiares entre mãe e filhos. (ALONSO, 2016). 

Em contrapartida, os aliados tinham argumentos sólidos e variados para a defesa 

do projeto de lei, tais como: o fato de o trabalho livre ser mais produtivo que o 

escravizado, o que facilitaria a vinda de imigrantes,34 e o apelo moral de que o direito à 

propriedade não poderia ser aplicado aos escravizados. 

                                                             
34 Uma vez que o fato de o Brasil ser uma sociedade escravagista não era cativante aos olhos dos imigrantes. 
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Entretanto, apesar de o projeto de Rio Branco propor a emancipação das crianças, 

na prática essa condição era atrelada a muitas especificidades. A criança nascida de mãe 

escrava cresceria até os 8 anos de idade na posse do senhor de escravizados e depois 

poderia ser entregue ao Estado e receber uma quantia indenizatória ou permanecer com o 

senhor de escravizados até os 21 anos em troca de prestar serviço gratuitamente a ele. 

Isso na prática significava que as crianças nascidas de mãe escrava de 
fato permaneciam escravizadas até os 21 anos. Tal disposição 
possibilitava a perpetuação do regime servil, pelo menos por mais duas 
ou três gerações. 
Rui Barbosa, ardente abolicionista, calcularia, anos mais tarde, que, se 
nenhuma outra lei emancipatória fosse aprovada, ainda haveria 
escravos no Brasil na terceira década do século XX. De fato, se uma 
criança, nascida às vésperas da passagem da lei, tivesse um filho 
quarenta anos mais tarde (isto é, em 1911), este estaria obrigado a 
prestar serviços até 1932. (COSTA, 2010, p. 54) 

Então, quando se confrontam livros didáticos de meados da década de 1990 e 

quem sabe até o presente momento, nota-se que essa lei implicava que as crianças eram 

livres, mas efetivamente não. Assim se constrói na sociedade brasileira uma máscara 

falso-positiva a respeito da realidade do período de escravização. Portanto, cidadãos que 

tiverem contato com esse tipo de conhecimento podem ter a impressão de que o governo 

brasileiro tratava os escravizados com certa humanidade, mas, na verdade, isso é um 

equívoco. 

Entretanto, apesar desses pontos negativos, constavam alguns itens nessa lei que 

proporcionariam benefícios reais, por exemplo, “a criação de um Fundo de Emancipação 

destinado à emancipação de um certo número de escravos por ano em cada província” 

(COSTA, 2010, p. 54-5), o direito de o escravizado juntar dinheiro (pecúlio) com seu 

próprio trabalho ou de receber doações e assim comprar sua alforria, o fato de que foram 

considerados livres escravizados pertencentes ao governo e a Coroa, além da obrigação 

por parte dos senhores de escravizados de cuidar de seus escravizados inválidos. Em 28 

de setembro de 1871 a lei foi aprovada e ficou conhecida como Lei do Ventre Livre. 

Na prática, a aplicação da lei teve alguns obstáculos, visto que senhores de 

escravizados forjavam atestados de batismo e os escravizados que conseguiam pecúlio 

para pagar por sua libertação efetivamente não o conseguiam, sendo necessários 

processos. Contudo, “entre 1873 e 1883 foram alforriados no país mais de 70 mil 

escravos, dos quais apenas pouco mais de 12 mil pelo Fundo de Emancipação” (COSTA, 

2010, p. 58). 
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Voltando ao movimento abolicionista, segundo Alonso (2016), houve um grande 

nome responsável por diversas libertações de escravizados: Luís da Gama, que foi um 

grande ativista negro. Ele se valia dos precedentes da lei para fazer as libertações 

judicialmente, uma vez que qualquer escravizado que houvesse chegado ao país depois 

da aprovação da lei em 1831 não poderia ter sido escravizado. Segundo a base de dados 

Slave Voyages, de 1831 a 1850 o Brasil recebeu 955.905 escravizados através do 

transporte transatlântico.  

No ano subsequente à aprovação da Lei do Ventre Livre, a população livre na 

sociedade brasileira crescia e chegava a 8,5 milhões, enquanto a população escravizada 

decrescia e chegava a 1,5 milhão. Esse número era ainda menor nos centros urbanos em 

função da maior facilidade para o acúmulo de pecúlio e da proximidade com o movimento 

abolicionista. Assim, nas cidades, houve mais espaço para o crescimento do trabalho 

livre. Costa (2010) menciona também que, no relatório do ministro da Agricultura, 

constava que, em 1866, no Ceará a transição do trabalho escravizado para o livre estava 

bem adiantada e também que era possível notá-la em regiões rurais do Nordeste, inclusive 

naquelas que eram reconhecidas como de economia açucareira. 

Concomitantemente, chegavam os avanços tecnológicos da energia a vapor nos 

engenhos de açúcar e melhorias no setor de transporte com o avanço das ferrovias, que 

possibilitaram que as fazendas fossem estabelecidas em áreas mais afastadas. Além disso, 

os trabalhadores que tinham anteriormente a função de conduzir e fazer manutenção 

puderam exercer esse trabalho, conforme relata Costa: 

[...] dos carros de boi foi liberada, podendo ser usada em outros setores. 
Graças a todas essas transformações, tanto no sistema de transporte 
quanto no sistema de produção, não era mais necessário manter 
ocupado, durante todo o ano, grande número de escravos. Tornou-se 
possível reduzir a mão de obra permanente e contratar a mão de obra 
extra, por ocasião das colheitas. Dessa forma, o trabalho livre tornou-
se mais viável, senão mais lucrativo. (COSTA, 2010, p. 65) 

Costa (2010) discorre que artigos em jornal começam a mostrar que o trabalho 

livre poderia ter os mesmos custos que a compra de um escravizado ou, algumas vezes, 

ser ainda mais barato. A chegada de bancos, empresas de tecidos, estradas de ferro, 

seguradoras e outras empresas tornou-se uma oportunidade de investimentos mais variada 

e mais segura, bem como a emissão de títulos de dívidas públicas do governo.  

Dessa forma, a agricultura e a compra de escravizados deixaram de ser escolha 

única de investimento. Entretanto, apesar dessas vantagens palpáveis do trabalho livre em 

detrimento do escravizado, alguns fazendeiros tinham ressalvas de que essa população só 
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trabalharia à força e, por isso, ainda eram contrários à libertação, uma vez que não se 

tinha mão de obra suficiente para substituí-los. Havia também o receio de não serem 

ressarcidos pelos possíveis bens perdidos, isto é, os escravizados, que naquela época eram 

vistos pelos fazendeiros como propriedade. 

A partir de 1875 se reiniciou a entrada de imigrantes para trabalho nas fazendas. 

Contudo existia o temor da experiência negativa de outrora, e assim houve o incentivo 

para a imigração de chineses, uma vez que eles eram conhecidos por aceitar qualquer tipo 

de condição de trabalho e de serem submissos. No Congresso Agrícola de 1878 essa ideia 

foi defendida e aprovada, mas sofreu oposição tanto do governo português quanto do 

governo inglês em Hong Kong e Macau. Assim, os fazendeiros brasileiros encontraram 

na imigração italiana a solução. (COSTA, 2010). 

Não obstante, a imigração europeia teve o primeiro pico entre 1886 e 1887 com a 

entrada de 100 mil imigrantes italianos e portugueses em São Paulo. A partir da década 

de 1880 o governo desembolsou altas somas para possibilitar a imigração, e não os 

fazendeiros. “Entre 1888 e 1900, São Paulo receberia 800 mil imigrantes – número 

superior à população escrava em todo país no ano de 1887” (COSTA, 2010, p. 71). 

Ainda nessa década, alguns fazendeiros se converteram à ideia do abolicionismo, 

mas não eram maioria; havia uma parte que não suportava a decisão em função da falta 

de mão de obra caso a abolição efetivamente acontecesse e outra parte que estava 

decadente em suas agriculturas.  

Somado a todos esses acontecimentos, em função do crescimento do capitalismo, 

os centros urbanos se desenvolveram, tornando-se centros comerciais, em especial 

Pelotas, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, fazendo crescer o número de 

profissionais liberais e funções ligadas a atividades urbanas. Transcorria nesses lugares o 

principal apoio do movimento abolicionista: “foram várias formas de pressão exercidas 

por esses grupos urbanos que forçaram no início da década de 1880 o Parlamento a reabrir 

a questão da emancipação dos escravos” (COSTA, 2010, p. 75). 

Uma forma que o movimento abolicionista encontrou para causar sensibilização 

e conscientização na população que crescia nos centros urbanos foi o teatro: política junto 

com cultura. Alonso (2016) expõe que a parceria entre André Rebouças e José do 

Patrocínio, personagens negros, surtiu grande efeito. Rebouças trazia a experiência 

erudita dos concertos enquanto Patrocínio tinha contatos no mundo do teatro. Assim 

inúmeras pessoas iam aos teatros assistir a espetáculos de música seguidos de discursos 
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a respeito da emancipação dos escravizados que inspiravam e contagiam a plateia, a qual 

arremessava flores ao palco no final. 

Alonso (2016) comenta que na década de 1870 também houve o nascimento de 

jornais de médio porte como A Gazeta de Notícias (1874) e A Gazeta da Tarde (1877). 

Nesse meio, a Revista Ilustrada (1876) um papel importante “de crítica política por meio 

de charges, do amigo de Gama, Angelo Agostini” (ALONSO, 2016, p. 89). 

O movimento abolicionista estava causando certo alvoroço, incomodando 

deputados e fazendeiros. Alguns deputados escreviam petições ao Parlamento 

discorrendo sobre quão prejudicial os escravizados eram para o país e os fazendeiros os 

perseguiam e os ameaçavam de morte. Ainda sinalizavam a: 

necessidade de se encontrarem soluções para o problema de mão de 
obra e na necessidade de se decretarem leis que garantissem braços para 
a lavoura, preparassem os escravos para a liberdade, forçassem os 
libertos ao trabalho e garantissem o s fazendeiros “contra os libertos e 
contra a indolência congênita de todos de sua raça”. (COSTA, 2010, p. 
81) 

Dessa forma, ficam claros a morosidade com que esses deputados e fazendeiros 

queriam oferecer para a questão da emancipação dos escravizados e o preconceito que 

nutriam para com os libertos, que poderiam ser africanos e/ou seus afrodescendentes. 

Esse período, ainda, coincide com a propagação e divulgação de ideias como a de Nina 

Rodrigues, do darwinismo social, do branqueamento da população brasileira e da eugenia, 

o que será visto no próximo subcapítulo. 

Com o crescimento do movimento abolicionista houve divisão da sociedade, 

provocando opiniões contraditórias, afinal um grupo lutava pela permanência de uma 

sociedade escravagista enquanto o outro lutava pela libertação dos escravizados. Certa 

forma, todos tiveram que dialogar com os negros. 

Por conseguinte, esse se tornou tema usual na imprensa da época. Foi também 

nessa conjectura que foi apresentado à Câmara pelo Ministério de Souza Dantas o projeto 

de emancipação dos sexagenários, ao qual houve políticos favoráveis e contra tanto no 

Partido Conservador quanto no Partido Liberal. Contudo, a maioria das bancadas votou 

contra o projeto que visava garantir a liberdade dos escravizados com 60 anos ou mais, 

os quais, no geral, não tinham muita serventia para seus senhores uma vez que já estavam 

debilitados. Assim, o Ministério de Dantas acabou sendo desfeito. 

O novo Ministério, segundo Costa (2010), também era liberal e reformulou o 

projeto, que na prática significou concessões aos senhores de escravizados, assegurando 
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que os libertos por essa lei trabalhassem sem ganhos por mais três anos ou até os 65 anos, 

como forma de indenização aos fazendeiros. 

Com as alterações, o projeto teve apoio daqueles que haviam sido contrário no 

Ministério de Dantas e provocou indignação nos abolicionistas extremistas, desfazendo 

novamente mais um Ministério. Costa menciona que com as dificuldades encaradas pelos 

liberais, o imperador precisou intervir, colocando um político conservador, o barão de 

Cotegipe, no comando do Ministério (COSTA, 2010). 

Assim, em 1885, com sua influência política e algumas alterações, Cotegipe 

conseguiu aprovar a lei que ficou conhecida como Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-

Cotegipe. No entanto, alguns fazendeiros de café que não haviam aprovado os primeiros 

projetos da lei, agora aprovavam o projeto final, visto que “estavam convencidos das 

vantagens do trabalho livre e tomando providências para substituir os escravos por 

imigrantes” (COSTA, 2010, p. 90). 

A Lei dos Sexagenários foi uma tentativa desesperada daqueles que se 
apegavam à escravidão para deter a marcha do processo. Mas era tarde 
demais. O povo arrebatara das mãos das elites a direção do movimento. 
A abolição tornara-se uma causa popular e contava com o apoio não só 
de amplos setores das camadas populares, como também de importantes 
setores das classes médias e, até mesmo, de alguns representantes da 
elite. Tinha também o apoio da princesa e do imperador. O movimento 
era agora incontrolável. Nada podia detê-lo. As últimas esperanças dos 
que pensavam ainda poder resistir a essa marcha avassaladora ruiriam 
por terra em 1887, quando militares reunidos no Clube Militar enviaram 
à princesa uma petição solicitando serem dispensados da desonrosa 
missão de perseguir escravos. 
O golpe final na escravidão seria dado pelos escravos que, auxiliados 
pelos abolicionistas e contando com o apoio e a simpatia da maioria da 
população, começaram a abandonar as fazendas, desorganizando o 
trabalho e tornando a situação insustentável. A rebelião nas senzalas foi 
o ponto culminante do movimento abolicionista. (COSTA, 2010, p. 90-
1) 

Nesse trecho de Costa é possível perceber que os escravizados tiveram, afinal, um 

papel ativo e importante no processo de abolição. Entretanto, esse papel não estava 

presente nos livros didáticos do final da década de 1990, fazendo com que escravizados 

e afrodescendentes, atualmente negros/pretos, fossem vistos de forma passiva durante 

todo o processo, gerando, assim, uma imagem de interiorização deles.  

Alonso (2016) pronuncia que, com o posicionamento político de Cotegipe, os 

abolicionistas tiveram que partir para a estratégia da desobediência civil, que ainda não 

tinha sido utilizada. Um grande exemplo foi a Revolução do Haiti nos moldes da 

Revolução Francesa, que se consagrou em 1804 com a abolição da escravatura e 



83 
 

 

independência do país. Entretanto, em terras tupiniquins não se chegou a tanto, mas houve 

“fugas de escravos, a queima de plantações e a invasão de fazendas” (ALONSO, 2016, p. 

304). Ademais: 

Fugas coletivas, quilombos, revoltas, assassinatos de senhores e 
feitores, incêndios de plantações sempre existiram. Durante o Segundo 
Reinado, houve aquilombados e rebeldes em pelo menos metade do 
Império, em Pernambuco, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Sul, 
Pará, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e no interior do Rio de 
Janeiro. Na região de Campos, resistência endêmica. O combate à 
escravidão não fora obra exclusiva dos abolicionistas; havia ações 
autônomas dos escravos, porém notam, Flávio Gomes, João Reis e 
Maria Helena Machado, houve momentos de sobreposição de 
iniciativas e orquestração conjunta. No governo Cotegipe confluíram 
dois processos: abolicionistas, expulsos do espaço público, penderam 
para ações clandestinas, e os escravos, percebendo a existência de uma 
rede de sustentação, ganharam incentivo para fugir. Essa convergência 
gerou a estratégia das fugas coletivas orientadas. (ALONSO, 2016, p. 
304-5) 

Em 1888, cai o Ministério de Cotegipe e em março João Alfredo Correia de 

Oliveira se torna ministro. Oliveira traz a ideia do projeto de abolição dos escravizados, 

o qual se concretiza em 8 de março quando de sua apresentação na Câmara. É assinado 

pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888 com o nome de Lei Áurea, findando a 

escravização no Brasil. Assim, algo que em 1825 parecia improvável e contava com apoio 

quase nulo finalmente acontece após 63 anos e com apoio de uma maioria. 

Além de Luís da Gama, André Rebouças e José do Patrocínio, Joaquim Nabuco 

também teve um papel importante. Junto com outros líderes abolicionistas, ele “fundou 

no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira contra a Escravidão” (ALONSO, 2016, p. 105), 

e foi presença importante no exterior para propagar as ideais abolicionistas do Brasil e 

também no próprio país através de suas ações políticas. 

Ao longo desta reflexão foi possível perceber os caminhos percorridos para que a 

abolição se tornasse viável aos olhos da sociedade brasileira e se tornasse uma realidade. 

Na percepção desta pesquisadora, fica evidente quanto o valor financeiro foi importante 

na decisão, uma vez que o trabalho livre se tornou mais vantajoso para os fazendeiros do 

que a manutenção do trabalho escravizado. Isso aconteceu através da nova lei de 

proibição do tráfico negreiro em 1850, que foi indiretamente forçada, uma vez que a 

Inglaterra, a partir de 1845, apreendia os navios negreiros.  

Com isso, o valor dos escravizados aumentou cada vez mais, começaram os 

tráficos internos e cresceu a escassez de escravizados, visto que os óbitos eram maiores 

do que os nascimentos. Junto a isso, a entrada crescente de imigrantes auxiliou nessa 
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transição, e, com o trabalho livre, não eram necessários custos com alimentação, moradia 

e cuidados médicos. Além disso, no trabalho livre nas fazendas, a alimentação ficava 

atrelada à compra dos itens ali mesmo, aumentando o lucro para os fazendeiros (COSTA, 

2010). 

Assim, é possível perceber que não se pensava de fato na liberdade e no bem-estar 

dos indivíduos escravizados. Durante todo o processo de abolição houve resistência e 

empecilhos, como a falta que o trabalho escravizado faria, ou seja, a mão de obra, e a 

necessidade de ressarcimento por parte dos fazendeiros. Após a efetiva abolição, ficou 

evidente que os políticos e os abolicionistas envolvidos estavam mais interessados na 

imagem negativa atrelada ao Brasil como sociedade capitalista escravagista e único local 

no Ocidente a manter esse sistema do que na situação dos escravizados.  

Esse cenário fica ainda mais explícito, pois, após a emancipação, os políticos não 

fizeram nenhum tipo de lei ou deram qualquer suporte para a reinserção dos ex-

escravizados na sociedade, como Costa relata que aconteceu nas colônias inglesas e nos 

Estados Unidos, salvo pelo engenheiro negro André Rebouças, que propunha “uma 

reforma agrária que poria fim ao latifúndio” (COSTA, 2010, p. 138). 

Com a abolição, essa mesma autora relata que alguns libertos foram embora 

enquanto outros receberam salários baixos e não tinham dinheiro para uma boa refeição. 

Ainda, às vezes, aqueles que tinham ido embora retornavam às fazendas e tinham esse 

mesmo destino. O valor da mão de obra nas fazendas era baixo, pois havia muitos 

trabalhadores disponíveis – os libertos e os imigrantes, já que nos últimos anos do século 

XIX foi imensa a entrada de imigrantes europeus no país. Ficando como aparente 

vantagem aos libertos a possibilidade de trocar de fazendas. Entretanto, eles sofriam 

discriminação tanto pelos fazendeiros, seus patrões, quanto pelos trabalhadores 

imigrantes, seus colegas de trabalho. Assim, além de os libertos não terem tido nenhum 

tipo de respaldo do governo brasileiro, sofreram todo tipo de repressão: 

Após a abolição as autoridades pareciam mais preocupadas em 
aumentar a força policial e em exercer o controle sobre as camadas 
subalternas da população. Com esse objetivo multiplicaram-se leis 
estaduais e regulamentos municipais. Renovaram-se antigas restrições 
às festividades características da população negra, como batuques 
cateretês, congos e outras. Multiplicaram-se as instituições destinadas 
a confinar loucos, criminosos, menores abandonados e mendigos. 
Posturas municipais reiteraram medidas visando a cercear os vadios e 
os desocupados, proibindo que vagassem pelas ruas da cidade sem que 
tivessem uma ocupação e impedindo-os de procurar guarida na casa de 
parentes e amigos. [...] Nos anos que se seguiram à abolição, os sonhos 
de liberdade dos libertos converteram-se muitas vezes em pesadelo em 
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virtude das condições adversas que tiveram que enfrentar. Eles não 
tardaram em reconhecer que a luta não chegara ao fim. Caberia a eles 
próprios se organizarem para alcançar seus objetivos. A emancipação 
fora apenas o primeiro passo para liberdade. Muitos após o fim da 
escravidão, o eco de sua frustração ainda se podia ouvir. (COSTA, 
2010, p. 138) 

Desse modo, o preconceito e a discriminação com a população negra foram se 

enraizando até se configurar em racismo – termo que não existia na época e que começará 

a ser analisado nos próximos subcapítulos. Além dessas restrições, Alonso explana que:  

Todos os brasileiros somos, de um modo ou de outro, herdeiros do tipo 
de desfecho que teve a escravidão entre nós. A decisão política, no pós 
abolição, de atrair europeus, em vez de incorporar plenamente os ex-
escravos à sociedade nacional, trouxe ao país levas de imigrantes. 
(ALONSO, 2016, p. 22) 

Assim, após a abolição da escravatura, a entrada de um grande número de 

imigrantes fez com que muitos brasileiros se tornassem descendentes de imigrantes e que 

inúmeros negros/pretos, ou seja, descendentes de africanos escravizados, fossem 

marginalizados por essa mesma sociedade.  

A emancipação dos escravizados não significou, na prática, que eles fossem 

constituídos como indivíduos. O teatro experimental negro, o jornalismo negro, os 

movimentos negros, entre tantos outros, e atualmente a internet têm possibilitado que os 

negros/pretos/afrodescendentes sigam na luta pelos seus direitos e por reparação. Ao 

longo dos anos, algumas leis foram aprovadas nesse sentido, como a Lei nº 10.639, 

substituída pela Lei nº 11.645, que garante obrigatoriedade do ensino das histórias e 

culturas africanas, bem como história e cultura do negro no Brasil nas escolas públicas e 

privadas.  

Porém, são parcas as produções de metodologia didática para os professores, os 

treinamentos deles e/ou controle da aplicação da lei. E todo esse campo de lutas e 

resistência é fundamental para a inserção do negro na sociedade brasileira e, assim, a 

amenização do racismo. Contudo, não é o foco desta dissertação permear esses caminhos, 

mas sim buscar apoio na arte e na cultura como mais uma forma de resistência e 

amenização do racismo no país. 
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Figura 21.Sidney Amaral, Mãe preta ou A fúria de Iansã, acrílico sobre tela, 140 x 211 

cm, 2009-14. 

 
 
 
 

... 
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes 
Que nem devia tá aqui 

Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 
Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós? 

Alvos passeando por aí 
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 

Se isso é sobre vivência, me resumir à sobrevivência 
É roubar o pouco de bom que vivi 

Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes 
Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes 

É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóis sumir 
... 

 
(“AmarElo”, Emicida”) 
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CAPÍTULO 3. REVERBERAÇÕES SOBRE “RAÇA” 

3.1 Brasil após 13 de maio de 1888 
 

Segundo Walter Fraga (2018), no próprio dia 13 de maio de 1888 alguns centros 

urbanos como Rio de Janeiro, Recife, Ceará e Salvador já estavam na expectativa da 

assinatura da Lei Áurea, que foi assinada às 15 horas pela princesa Isabel. E no Rio de 

Janeiro: 

À noite, teve desfile de entidades abolicionistas e os edifícios das ruas 
centrais da cidade foram iluminados. Das sacadas dos prédios, muitos 
discursos e saudações ao grande dia. As festas na corte se estenderiam 
até o dia 20 de maio. 
A aprovação da lei gerou manifestações muito parecidas e quase 
simultâneas nas diversas capitais das províncias do Brasil. As notícias 
chegaram pelos fios dos telégrafos, e por isso as redações dos jornais e 
as estações ferroviárias que tinham o aparelho atraíram inúmeros 
curiosos. (FRAGA, 2018, p. 352) 

E em cada região houve uma comemoração de acordo suas tradições e seus 

históricos, como se fosse um feriado e assim sem funcionamento de comércios e sem que 

as pessoas trabalhassem. Porém, enquanto alguns lugares souberam a respeito da abolição 

no próprio dia, a maioria dos outros levou muitas semanas até a sua descoberta (FRAGA, 

2018). “Os libertos passaram a expressar a nova condição numa linguagem franca, que 

aos ouvidos de ex-senhores e feitores soou como ‘insolente’ e ‘insubordinada’” (FRAGA, 

2018, p. 355). 

Uma das repercussões foi que os ex-escravizados, agora libertos, não aceitavam 

mais as condições anteriores de trabalho e queriam pagamentos semanais ou diários. E: 

Aos olhos das autoridades, essa onda de expectativas e de 
reivindicações de melhores dias não passava de rebeldia e 
insubordinação. Depois do Treze e Maio houve crescente controle sobre 
a população liberta. A repressão à vadiagem foi um recurso 
frequentemente utilizado pelos poderosos para expulsar das localidades 
indivíduos considerados “insubordinados” ou que não se submetiam à 
autoridade senhorial. Essa era também uma tentativa de controlar e 
limitar a liberdade dos egressos da escravidão de escolher onde e 
quando trabalhar, e de circular e, busca de alternativas de 
sobrevivência. (FRAGA, 2018, p. 356) 

Ademais, após o aprofundamento na questão da abolição da escravização no país, 

é possível perceber que a Lei Áurea em si foi uma formalidade, uma vez que na prática 

pessoas escravizadas tendiam a ser cada vez mais raras, por todos os motivos citados no 

subcapítulo anterior tendo como impacto final o abandono das fazendas por parte dos 

escravizados.  
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Assim, uma sociedade escravocrata não era mais viável no Brasil, porém nada foi 

feito para a inclusão dos libertos na sociedade. Eles que, na posição de escravizados, já 

eram marginalizados, após a abolição ficaram à margem da sociedade brasileira. Por isso, 

mesmo antes da emancipação dos escravizados, era possível ver figuras negras como 

Machado de Assis e José do Patrocínio seguindo o mesmo caminho que o norte-

americano Frederick Douglass e casando com mulheres brancas a fim de adquirir algum 

tipo de prestígio social. Na contramão, Luís da Gama fez questão de se unir com uma 

mulher negra, pois se identificava como negro e não quis se camuflar como mulato 

(ALONSO, 2016). 

Na segunda metade do século XX, as visões sobre o preconceito racial começam 

a se alterar. Até pouco depois da Segunda Guerra Mundial o conceito de racismo referia-

se às discriminações, segregações e ao genocídio justificados pelas teorias eugênicas e 

racistas do século XIX. Com as migrações e imigrações de indivíduos para a reconstrução 

da Europa e com a organização de inúmeras organizações que problematizam as 

diferenças e os pertencimentos dos grupos sociais, o termo passa a ser definido de forma 

diferente. Com relação à vida dos quilombolas: 

Nas décadas seguintes à abolição, a movimentação dos libertos e 
também dos descendentes dos quilombolas ampliou o campesinato 
negro e a proliferação de comunidades rurais. As formações rurais do 
pós-emancipação foram caracterizadas como ‘campesinato itinerante’, 
marcado por famílias negras organizadas por parentesco, culturas 
ancestrais e uso do comum do território. Ali se mesclaram as antigas e 
reformadas comunidades de fugitivos da escravidão e seus 
remanescentes, presentes no fim do século XIX, mas também no século 
XX e no XXI. (GOMES, 2018, p. 373) 

Nos anos 1930 a criação da Frente de luta Negra Brasileira trouxe à tona em seus 

discursos essa Lei de Terras e as inúmeras justificativas de exclusão e marginalização da 

população pobre pelo viés da cor, raça e despreparo da massa negra. Na década de 1940 

todas essas questões levantadas ganharam o olhar da “Democracia Racial” desenvolvida 

por Gilberto Freyre e Arthur Ramos. Os principais intelectuais negros mobilizados contra 

o racismo nesses anos aceitaram as argumentações defendidas por esses pensadores e, 

mais do que isso, modificaram o sentido dado por eles, da sociedade híbrida (com 

elementos de todas as culturas que aqui se colocaram), para problematizar os valores 

éticos e morais coloniais patriarcais (SCHWARTZ, 2017). 

Guerreiro Ramos, nos anos 1950, cria uma nova discussão política para os negros 

no Brasil, ao afirmar que o povo brasileiro não é apenas mestiço, mas negro, não no 
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sentido de raça, mas no sentido de terem sido economicamente construídos pelo trabalho 

dos negros escravizados. Entender o país como fruto do trabalho negro é ver toda a classe 

trabalhadora despossuída como originária dos escravos africanos, artesãos e artistas 

negros e mestiços. Nesse sentido, a nova fase dos discursos sobre as origens dos 

preconceitos de raça/etnia e classes sociais passa para o conceito de cultura, valorizando 

os costumes dos africanos como parte integrante da cultura popular e da sociedade 

brasileira como um todo (GUIMARÃES, 2006). 

A partir da segunda metade dos anos 1960, com o golpe de Estado e a Ditadura 

Militar, o conceito de Democracia Racial foi definitivamente visto pelo viés do mito em 

todos os setores da sociedade e foi problematizado como um refúgio discursivo das 

classes dirigentes (FERNANDES, 2008). Esse conceito é tão complexo que nos anos 

1980 o Movimento Negro Unificado (MNU) ainda declarava lutar pela “autêntica 

democracia racial”, enquanto outros movimentos do mesmo período desqualificavam o 

conceito atribuindo-lhe a impossibilidade de desconstruir o racismo “escondido”, não 

aparente, existente no Brasil. Nesses anos os movimentos sociais negros se organizam 

sob a pauta de exigir mudanças no ordenamento social dos negros via políticas sociais e 

regras no âmbito da sociedade democrática (SANTOS, 2009).  

De acordo com Gevanilda Santos (2009), esses movimentos englobam um 

conjunto de organizações negras conscientes de que têm que combater o racismo presente 

nas relações sociais marcadas pelo preconceito, assim como defender os direitos e deveres 

da população negra. São movimentos de caráter urbano que atuam nos grandes centros e 

ainda em número reduzido no campo e interior. 

Em 1978, com o movimento pela redemocratização do país, esses movimentos 

viram a possibilidade de agregar suas principais bandeiras de luta, denunciando o racismo 

e o mito da democracia racial, bem como resgatando a herança africana como identidade 

positiva para os seus descendentes (GUIMARÃES, 2006). O movimento social negro que 

surge nesse contexto político representa algo novo no sistema político brasileiro, visto 

que no Brasil problematizar o racismo não era fácil.  

A “democracia racial”, em suas inúmeras versões, impedia a organização das lutas 

antirracistas. As ações coletivas dos movimentos negros destacavam as contradições, os 

limites e as possibilidades nos discursos textuais e imagéticos referentes à pluralidade e 

diversidade cultural e formação das identidades brasileiras, percorrendo questões de 

preconceitos de raça/etnia, gênero e classes sociais escondidos pela ideia de Democracia 

Racial.  
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Para desmistificar esse conceito, a princípio, os movimentos tiveram como base 

de sustentação os movimentos negros norte-americanos, que tiveram como luta inicial os 

direitos civis e contra a segregação racial em escolas, locais públicos e empregos. 

Passeatas, debates, palestras e outras formas de manifestações norte-americanas 

incentivaram os movimentos brasileiros e fizeram parte do processo de “conscientização” 

das duas sociedades no tocante ao problema da busca de um maior espaço para os negros 

nas sociedades.  

Na atualidade, os movimentos brasileiros concluíram que a abolição não foi um 

presente da princesa Isabel, mas uma conquista de negros e brancos unidos pelo ideal de 

liberdade, igualdade e equidade. Manifestações, organizações de grupos e quilombos 

pressionaram a sociedade a ponto de chegar à Lei Áurea, entretanto essa lei deu liberdade, 

mas não inclusão social. Para alcançar a desejada inclusão são necessárias políticas 

públicas que atendam à população negra. No âmbito dos Direitos Humanos existem 

instrumentos de proteção dos direitos fundamentais que, além de prevenir todas as formas 

de discriminação, propõem políticas públicas de promoção à igualdade racial.  

Constantemente em convenções os Estados signatários da Organização das 

Nações Unidas (ONU) debatem questões sobre racismo, discriminações e preconceitos 

para serem levados até as conferências e depois se transformar em pactos. Essas 

conferências promovidas pela ONU se tornam documentos internacionais ou nacionais 

que, após serem ratificados e promulgados pelos Estados signatários da ONU, 

comprometem as autoridades constitucionalmente competentes, por força do disposto no 

artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal brasileira de 1988, a proteger os direitos humanos 

fundamentais sob termo de “ação afirmativa”, ou melhor, definida de “medidas 

especiais”. Dentre elas a Conferência de Durban, em que o Estado brasileiro 

comprometeu-se a adotar, oficialmente, as proposições da Declaração de Durban, no 

sentido de eliminar o racismo, o preconceito, a discriminação e a falta de oportunidades 

para os afro-brasileiros.  

Essa Declaração e o Plano de Ação da III Conferência Mundial contra o Racismo, 

a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, elaborada em Durban, na 

África do Sul, em setembro de 2001, consideraram a escravidão e o tráfico de escravos 

crimes contra a humanidade e ainda reconheceram que os africanos e os afrodescendentes 

foram e ainda são vítimas desses crimes. Além disso, apresentam o combate ao racismo 

como responsabilidade primordial do Estado e incentivam o desenvolvimento de planos 

de ação nacionais para promover a diversidade, igualdade, equidade, justiça social, 
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igualdade de oportunidades e participação de todos, através, dentre outras medidas, de 

ações e estratégias afirmativas ou positivas.  

As políticas de ação afirmativa para grupos vulneráveis encontram-se diretamente 

vinculadas à luta pela prevalência do princípio da não discriminação e é com base nessa 

função de assegurar ações de não discriminação no Brasil que se problematiza e discute 

o problema do preconceito de raça/etnia e a invenção do negro expostas nas linhas desta 

dissertação. 

 

3.2 Das teorias “raciais” à democracia “racial” 
 

Ao longo dos séculos XIX e XX foram desenvolvidas algumas teorias sociais 

classificadas, de forma geral, como teorias “raciais”, em razão de estarem todas 

relacionadas à questão “racial”, apesar de suas vicissitudes e dos desdobramentos no 

Brasil. Nesta dissertação, procurou-se mostrar que elas existiram, a maneira como 

funcionaram e suas consequências na sociedade brasileira, uma vez que contribuíram na 

disseminação de preconceitos e discriminações para com os negros/pretos, interferindo 

na forma como são vistos na sociedade.  

Após abordada essa questão, foi averiguada a democracia “racial”, que, segundo 

Florestan Fernandes (2008), é mais uma questão política e econômica que também 

interfere no funcionamento da sociedade brasileira. Ela está relacionada à sociedade de 

classes e é uma consequência da manutenção dos pilares organizacionais da antiga 

sociedade escravocrata brasileira. 

Renato Ortiz (2011) discorre que no continente europeu no século XIX surgiram 

as teorias raciais, as quais foram retrabalhadas e adaptadas para o Brasil pelos primeiros 

cientistas sociais brasileiros e outros teóricos (Sílvio Romero, Raimundo Nina Rodrigues 

e Euclides da Cunha). Entretanto, surgiam primeiro na Europa para depois serem 

reproduzidas no país. Lilia M. Schwarcz (2017) pontua que essa corrente (positivismo, 

evolucionismo, darwinismo) chega ao Brasil em 1870 e explica que as teorias “raciais” 

começaram com as ideias do teórico humanista Rousseau (1712-1778) e geraram 

desigualdades sociais, visto que a partir delas deu-se início a pensamentos desfavoráveis 

acerca das populações que habitavam a América. 

Segundo Munanga (2010), com o desbravamento do mundo no século XV, 

iniciam-se percepções acerca dos novos povos sem, no entanto, defini-los como 

primitivos. Contudo, desde o desenvolvimento do conceito humanista de Rousseau sobre 
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a perfectabilidade,35 diferenciando o ser humano dos outros seres vivos, isso não significa 

mais “acesso obrigatório ao ‘estado de civilização’ e à virtude, como supúnhamos 

teóricos do século XX” (SCHWARCZ, 2017, p.59). Mas a necessidade de os teóricos 

refletirem sobre a diversidade humana foi inspirada em Rousseau, que em sua teoria 

baseada no novo continente também analisou esses novos homens que seriam 

“moralmente” superiores por sua bondade, já que a ausência desse elemento corrompe os 

seres humanos e poderia ser presenciado na ação dos europeus no novo continente 

(SCHWARCZ, 2017). 

Entretanto, seu pensamento abriu margem para interpretações negativas no século 

XVIII, como a de Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1708-88), que defendia a 

proposição de que a população que habitava esse continente era infantilizada. Ele 

afirmava que não tinham pelos no corpo e sua terra possui inúmeros animais pequeninos 

e “por meio da obra dessa naturalista, uma concepção étnica e cultural estritamente 

etnocêntrica delineava-se” (SCHWARCZ, 2017, p. 61). Após Buffon, o jurista Cornelius 

de Pauw (1739-1799) incorpora o conceito da degeneração das espécies classificadas 

como inferiores em função de suas formas e abre espaço para a ressignificação do 

conceito como um desvio patológico (SCHWARCZ, 2017). 

No século XIX o literato George Cuvier (1769-1832) começa a usar o termo 

“raça” para diferenciar características físicas nos seres humanos em contraste com o 

pensamento iluminista que via a humanidade em unicidade. Assim, iniciam-se as 

investigações a respeito da origem do homem e surge o determinismo, que evolui em duas 

teorias: a monogenista e a poligenista; esta última aceitava vários tipos de criações, assim, 

por essa razão, poderiam ser observadas diferenças raciais que constituiriam diferentes 

espécies. Já a primeira acreditava que, por conta de a humanidade ser uma só, sua origem 

possuía uma fonte comum – baseando-se na religião, tendo surgido primeiro e mais 

difundida em princípio (SCHWARCZ, 2017). Posteriormente, surge o poligenismo, que 

tornou possível:  

o fortalecimento de uma interpretação biológica na análise dos 
comportamentos humanos, que passam a ser crescentemente encarados 
como resultado imediato das leis biológicas e naturais. Esse tipo de viés 
foi encorajado sobretudo pelo nascimento simultâneo da frenologia e 
da antropometria, teorias que passavam a interpretar a capacidade 
humana tomando em conta o tamanho e proporção do cérebro dos 
diferentes povos. Simultaneamente, uma nova craniologia técnica, que 

                                                             
35 Uma característica humana que permite que o homem se aperfeiçoe, assim, o imperfeito pode se tornar 
perfeito. 
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incluía a medição do índice cefálico [...], facilitou o desenvolvimento 
de estudos quantitativos sobre as variedades do cérebro humano. 
Recrudescia, portanto, uma linha de análise que cada vez mais se 
afastava dos modelos humanistas, estabelecendo rígidas correlações 
entre conhecimento exterior e interior, entre a superfície do corpo e a 
profundeza de seu espírito. (SCHWARCZ, 2017, p. 65) 

Por isso, julgo que essa visão permitiu que as diferenças “raciais” começassem a 

se corporificar e assim dar origem aos racismos, os quais serão destrinchados no próximo 

subcapítulo. Ademais, Schwarcz (2017) pontua que essa visão propiciou o nascimento da 

frenologia e da antropometria, que estudavam a capacidade cognitiva dos seres humanos 

fundamentada no tamanho de seus cérebros, que puderam evoluir em seus estudos através 

da edificação da craniologia técnica – que media o índice cefálico. Ainda na linha 

determinista, o médico, antropólogo e criminalista Cesare Lombroso (1835-1909) associa 

a análise biológica à percepção de comportamentos criminais que se desdobram em 

estudos de doenças mentais (SCHWARCZ, 2017). 

Partindo do pressuposto das diferenças entre a linha monogenista e a poligenista, 

foram desenvolvidos estudos antropológicos associados à última e estudos etnológicos 

associados à monogenia. Assim, abriu-se espaço nas diversas discussões teóricas na 

sociedade europeia e também nos Estados Unidos, em Nova York. Contudo, com o 

lançamento do livro de Charles Robert Darwin (1809-82), A origem das espécies, em 

1859, a respeito da seleção natural,36 monogenistas deram andamento à sua forma de 

classificar “raças” e povos com base nos diferentes graus mentais e morais, e os 

poligenistas relacionaram a teoria com a degradação das misturas de “raças”, assim os 

mestiços inférteis, associados a mulas, eram responsáveis por toda a herança negativa 

(SCHWARCZ, 2017). 

O lançamento do livro de Darwin, segundo Schwarcz (2017), propulsionou teorias 

diversas em áreas diversificadas de conhecimento e permitiu que fossem criadas outras 

teorias de vieses deterministas, como a geográfica e a de cunho “racial”. A vertente 

geográfica de Henry Thomas Buckle (1821-62) usava a interferência com o meio como 

influência fisiológica e psicológica para definir o desenvolvimento cultural das nações. 

Já o determinismo de cunho “racial”, que ficou conhecido como darwinismo social ou 

teoria das “raças”, implicava que a miscigenação tinha um teor negativo, visto que não 

seria possível a transmissão dos caracteres entre “raças”. Assim, começa a valorização 

                                                             
36 Que determinava a evolução da humanidade através da mutação e permanência dos seres que se 
adaptavam melhor às características ambientais vivenciadas. 
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das “raças” puras, uma vez que a miscigenação era alusiva à degeneração “racial” e social. 

Schwarcz relata que os teóricos tinham como fundamentação teórica três pontos: 

A primeira tese afirmava a realidade das raças, estabelecendo que 
existia entre as raças humanas a mesma distância encontrada entre o 
cavalo e o asno, o que pressupunha também uma condenação ao 
cruzamento racial. A segunda máxima instituía uma continuidade entre 
caracteres físicos e morais, determinando que a divisão do mundo entre 
raças corresponderia a uma divisão entre culturas. Um terceiro aspecto 
desse mesmo pensamento determinista aponta para a preponderância do 
grupo “racio-cultural” ou étnico no comportamento do sujeito, 
conformando-se enquanto uma doutrina de psicologia coletiva, hostil à 
ideia do arbítrio do indivíduo. (SCHWARCZ, 2017, p. 78)  

Com base nos fundamentos do determinismo “racial” descritos, cria-se um ideal 

político que foi uma evolução do darwinismo social: a eugenia,37 termo criado em 1883 

por Francis Galton (1822-1911) que implica a submissão ou possível erradicação das 

“raças” tidas como inferiores. Essa teoria coibia casamentos inter-“raciais” e com 

indivíduos que possuíssem vícios e/ou doenças, a fim de evitar adquirir características 

físicas que fossem malquistas hereditariamente.  

Em função disso, foram produzidas novas políticas sociais baseadas na seleção 

social que implicariam o aperfeiçoamento evolutivo às “raças” puras. Nessa vertente, os 

europeus eram o tipo ariano em função de sua pureza evolutiva, resultando em uma 

classificação superior a outras “raças”. Dessa forma, as “raças” foram divididas em: 

branca, negra e amarela. Para Joseph Ernest Renan (1823-92), os negros, os amarelos e 

os miscigenados eram tidos como inferiores por não serem passíveis de progresso e nem 

civilizáveis (SCHWARCZ, 2017). 

Tendo sido apresentadas as teorias “raciais” que foram desenvolvidas na Europa, 

chega o momento de falar a respeito da repercussão e dos desdobramentos dessas teorias 

no Brasil, que foram investigadas no livro Cultura brasileira & identidade nacional de 

Renato Ortiz (2011). O foco do livro é a construção da cultura e da identidade nacional 

do Brasil. Ao longo do trajeto o autor analisa nossos primeiros cientistas sociais que 

absorveram as teorias “raciais” e as adequaram como consideraram melhor.  

A partir do momento que o branco europeu foi definido como superior, foi preciso 

justificar o atraso brasileiro e pensar em maneiras para que o Brasil pudesse se 

desenvolver como uma grande nação. Assim, foi possível arquitetar, sem fundamentação 

                                                             
37 O termo eugenia vem de “eu-genus”, em que “eu” significa boa, e “genus”, geração. 
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científica prática, o branqueamento da população brasileira como solução para seu 

desenvolvimento (ORTIZ, 2011). 

Segundo Ortiz (2011), Nina Rodrigues, Euclides da Cunha e Sílvio Romero foram 

os primeiros pensadores sociais, e, partindo do determinismo geográfico, se apropriaram 

da explicação de que o meio influenciava no desenvolvimento, e que por isso o Brasil era 

subdesenvolvido em função dos ventos alísios.38 Entretanto, teve mais importância no 

país o “darwinismo social”, que se utilizava da “raça” para comprovar os atrasos no 

desenvolvimento da nação: 

a problemática racial é mais abrangente; Sílvio Romero chega a 
considerá-la como mais importante que o meio. Na realidade, ela era 
vista como ‘a base fundamental de toda história, de toda política, de 
toda sua estrutura social, de toda a vida estética e moral das nações’. A 
política de imigração desenvolvida no final do século vem ainda 
reforçar a importância deste assunto. (ORTIZ, 2011, p. 18) 

Como a base de formação populacional do Brasil eram brancos, negros e índios, 

a “raça” branca, mais próxima à europeia, foi determinada como superior. Nina 

Rodrigues, baseando-se na hierarquização do determinismo “racial”, estabeleceu que na 

miscigenação a “raça” superior supera a inferior em termos de hereditariedade. Ainda 

relaciona que ao longo da evolução da humanidade houve um aperfeiçoamento da 

atividade moral, psíquica e intelectual e, por isso, o branqueamento da população 

brasileira seria a resposta para o desenvolvimento e evolução do Brasil39 (ORTIZ, 2011). 

Enquanto as teorias “raciais” começavam a esmorecer na Europa, no Brasil do 

início do século XX elas estavam em franco andamento, e apesar de o país costumar 

copiar a ideias europeizadas, na realidade os pensadores brasileiros escolhiam fazer o uso 

dessas teorias criadas na Europa da maneira mais proveitosa para eles. Esses conceitos 

“raciais” exerceram uma ação psicológica na elite intelectual brasileira de 1888 com a 

abolição da escravatura até 1914 e o início da Primeira Guerra Mundial, que foi a 

emergência dos espíritos nacionalistas.  

Apesar de a maioria dos teóricos brasileiros aprofundarem seus pensamentos da 

linha do determinismo “racial”, Manuel Bomfim (1868-1932) fugia à regra e se 

aproximava mais do pensamento positivista durkheimiano, que tem inspiração na teoria 

                                                             
38Diz-se de vento que sopra durante todo o ano sobre extensas regiões do globo, das altas 
pressões subtropicais em direção às baixas pressões equatoriais; alisado, alíseo, aliseu [O alísio do hemisf
ério sul sopra de sudeste para noroeste e o do hemisfério norte, de nordeste para sudoeste.]. Alísio. 
Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#17. Acesso em: 11 out. 
2018.  
39 Vale ressaltar que essa foi uma conclusão empírica. 
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biológica do social de Augusto Comte, apesar de ele não citar Durkheim em suas análises. 

Para Bomfim, segundo Ortiz (2011), as leis da evolução cedem lugar ao desenvolvimento 

biológico da analogia entre a sociedade e os organismos vivos, que é feita através da 

noção de doença.  

Esta seria uma inadequação do organismo a certas condições e poderia ser 

resolvida através do histórico da doença. Com isso, ele faz uma analogia com a sociedade, 

e por isso o Brasil teria os meios para se desenvolver, entretanto, seria necessário 

conhecer o passado da nação para encontrar uma saída para os problemas presentes. Nessa 

linha de pensamento Bomfim cria a teoria imperialista fundamentada no parasitismo 

social: 

A conclusão natural desta comparação é que uma sociedade que vive 
parasitariamente das outras tende a degenerar, a involuir. Transferindo-
se os resultados das experiências biológicas sobre o parasitismo para o 
mundo social, pode-se então afirmar: ‘sobre os grupos sociais humanos, 
os efeitos do parasitismo são os mesmos. Sempre que há uma classe ou 
uma agremiação parasitando sobre o trabalho de outra, aquela – o 
parasita – se enfraquece, decai, degenera-se, extingue-se’. Interpreta-se 
dessa forma a exploração social e econômica como capítulo de um 
parasitismo social; as leis sociais biológicas se referem, portanto, mais 
a uma involução da sociedade parasita do que propriamente às etapas 
de progresso social da humanidade. Dentro desta inusitada teoria 
biológico-social tem-se que as relações entre colonizador e colonizado 
são aprendidas enquanto relações entre parasita e parasitado (ORTIZ, 
2011, p. 24-5) 

Pelo ponto de vista da autora desta dissertação, a teoria desenvolvida por Bomfim 

não teve grande repercussão no Brasil, já que a sociedade estava em processo de 

enraização de preconceitos e de discriminações “raciais” que se transformariam na 

conceituação de racismos. Ortiz (2011) menciona que as teorias “raciais” começam a 

decair na década de 1930 com a inserção da “democracia racial” em Casa-grande & 

senzala, de Gilberto Freyre (1900-87), que posiciona o mestiço como algo positivo. 

Ainda, apesar das discriminações presentes no livro, Freyre pontua que índios, brancos e 

negros tiveram, de certa forma, igual importância na formação da sociedade brasileira, 

sendo o mestiço o resultado dessa perfeita união. Ele ainda ameniza os abusos do período 

escravocrata na relação senhor-escravizado, sugerindo uma igualdade “racial”. O 

conceito de democracia “racial” será analisado a seguir através do sociólogo Florestan 

Fernandes. 

Fernandes (2008), partindo de uma perspectiva histórico-sociológica, constrói 

teoria a respeito da integração do negro na sociedade de classes. Ele é o primeiro autor 
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brasileiro que demandou atenção para essa parcela da população e teve a primeira 

publicação em 1964. Com isso, apesar de sua pesquisa focar na análise de como o negro 

estava inserido na sociedade brasileira, ele tem limitações de seu tempo. 

Conforme posicionamento de Costa (2010), no subcapítulo “O processo de 

abolição no Brasil”, ele diz que, após a libertação dos escravizados, não houve leis que 

propusessem a inserção deles na sociedade. E esse ponto é uma das bases da análise de 

Florestan, junto com a grande entrada de imigrantes europeus (política pública de Estado) 

e a posição dos políticos brasileiros que defenderam a abolição por se tratar de um atraso 

econômico sem pensar necessariamente nos negros escravizados, conforme Costa (2010) 

e Alonso (2016) também pontuam no subcapítulo mencionado no início do parágrafo. 

Tendo exposto isso, Florestan (2008) discorre sobre a dificuldade de inserção do 

negro no novo sistema social em sua situação de liberto, pois, além de ele não estar 

preparado para sua nova condição, as estruturas social e econômica, que permaneceram 

em poder dos mesmos atores políticos do período anterior à escravidão, não efetivaram 

nenhuma movimentação para auxiliar essa inserção e manteve a relação “senhor-

escravizado”, gerando assim  

um padrão de isolamento econômico e sociocultural do negro e do 
mulato que é aberrante em uma sociedade competitiva, aberta e 
democrática. [...] o destino da ‘população de cor’ ficou entregue as 
potencialidades dinâmicas de um equipamento adaptativo e integrativo 
basicamente modelado para funcionar na sociedade de castas. 
(FERNANDES, 2008, p. 301-2) 

Assim, segundo o autor, os preconceitos “de cor” e a discriminação “racial” foram 

transmitidos diretamente do sistema escravista, por não ter sido possível superá-lo 

econômica, social e culturalmente. Desse modo, conservou-se os privilégios já adquiridos 

pelos brancos na sociedade e fazendo destes uma “raça” dominante. Entretanto, Florestan 

pontua que isso se deu em função de uma omissão dos brancos e não de uma conduta 

aberta deles.40  

Assim, sempre que houve tensões sociais por parte da população negra, a elite 

autoritariamente as reprimia sem que fosse algo aberto, uma vez que na prática a condição 

jurídico-política desses indivíduos havia sido alterada e em teoria deveria existir uma 

“paz social” (FERNANDES, 2008). 

                                                             
40 No subcapítulo a seguir será visto o racismo institucional, estrutural e recreativo, que foram teorias 
desenvolvidas posteriormente ao conceito de Florestan e que analisam essa questão sob um novo prisma. 
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Na ânsia de previr tensões raciais hipotéticas e de assegurar uma via 
eficaz para a integração gradativa da ‘população de cor’, fecharam-se 
todas as portas que poderiam colocar o negro e o mulato na área dos 
benefícios diretos do processo de democratização dos direitos e 
garantias socais. Pois é patente a lógica desse padrão histórico de justiça 
social. Em nome de uma igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o 
‘homem de cor’ aos grilhões invisíveis de seu passado, a uma condição 
subhumana [sic] de existência e a uma disfarçada servidão eterna”. 
(FERNANDES, 2008, p. 309) 

Tendo posto isso, em teoria e, indiretamente, na prática, essa legitimação social 

era contrária à ideia da democracia “racial”. Mas esse termo foi uma solução encontrada 

como forma de lidar com eventuais desajustes sociais “raciais”, sendo construída assim 

uma filosofia “racial” democrática na sociedade brasileira, visando uma “paz social” 

através da conservação de poder e privilégios dos brancos e exclusão social, econômica 

e cultural dos negros. Isso foi possível na época em função da recente e frágil estrutura 

político-democrática que ainda estava sendo construída no Brasil, mas que em tese 

deveria ser um modelo igualitário (FERNANDES, 2008). 

A democracia “racial”, na percepção desta autora, funcionou como uma espécie 

de máscara social, sendo uma propulsão manipuladora para se manter a condição do negro 

subalternizado e excluído no novo sistema capitalista. Fernandes (200841), antes de 

desenvolver essa tese, analisou intensamente junto com Roger Bastide a situação do negro 

na cidade de São Paulo, que, em função de seu desenvolvimento industrial capitalista 

diferenciado de outros locais no Brasil após a abolição, teve uma transição mais rápida 

para a sociedade de classes sociais. Assim, houve um tempo bem mais curto de adaptação 

dos libertos nesse sistema, o que repercutiu no restante do país posteriormente. Na prática, 

a democracia “racial” agia da seguinte forma: 

1º – a ideia de que o “negro não tem problemas no Brasil”; 2º – a ideia 
de que pela própria índole do povo brasileiro, “não existem distinções 
raciais entre nós”; 3º – a ideia de que oportunidades de acumulação de 
riqueza, de prestígio social e de poder foram indistinta e igualmente 
acessíveis a todos, durante a expansão urbana e industrial da cidade de 
São Paulo; 4º – a ideia de que “o preto está satisfeito” com sua condição 
social e estilo de vida em São Paulo; 5º – a ideia de que não existe, 
nunca existiu, nem existirá outro problema de justiça social com 
referência ao “negro”, excetuando-se o que foi resolvido pela revogação 
do estatuto servil e pela universalização da cidadania – o que pressupõe 
o corolário segundo o qual a miséria, a prostituição, a vagabundagem, 
a desorganização familiar etc., imperantes na “população de cor”, 
seriam efeitos residuais, mas transitórios, a serem tratados pelos meios 

                                                             
41 A primeira publicação dessa obra se deu no ano de 1955. 
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tradicionais e superados por mudanças qualitativas espontâneas. 
(FERNANDES, 2008, p. 312) 

O autor reforça que foram circunstâncias histórico-sociais que tornaram possível 

o mito da democracia “racial” que fazia com que a classe dominante42 fosse favorecida. 

Para ele ainda, para que esse mito fosse transmutado os negros teriam que assumir seu 

lugar na sociedade de classes e incitar a si próprios, a toda sua comunidade e a classe 

dominante a cooperar nesse processo. Entretanto, como a democracia “racial” 

subentendia que não existiam problemas sociais para a comunidade negra e que eventuais 

problemas que pudessem ter seriam temporários e naturais, os próprios negros deveriam 

ser responsáveis por modificar seu destino na sociedade brasileira (FERNANDES, 2008). 

Com base no trecho anterior, é possível perceber o nascimento da infundada 

meritocracia, que é defendida fortemente hoje. Contudo, penso que nem na época da pós-

abolição nem quando Fernandes escreveu sua tese (1964), a sociedade brasileira, em 

especial os negros, estava preparada para contestar tal conceito. Agora, em 2019, devido 

à explosão das redes sociais,43 que permitem o pronunciamento e rápido 

compartilhamento por parte de qualquer indivíduo (inclusive as minorias 

socioeconômicas), e aos avanços teóricos que serão vistos no próximo subcapítulo, apesar 

de ainda problemática, a meritocracia finalmente está sendo questionada, ou seja, sua 

validação prática. 

Contudo, Florestan, apesar de defender que os próprios negros deveriam ser 

responsáveis pela própria transição social (sociedade de classes), deixa claro repetidas 

vezes que a condição social deles, estagnada no antigo regime, fazia com que fossem 

inferiores aos brancos. Diz ainda que isso seria um problema insuperável em função da 

dominação patrimonialista. Deixa, assim, uma situação paradoxalmente oposta, uma vez 

que o fato de os negros serem inferiorizados na sociedade brasileira dificulta, e muitas 

vezes até impede, algum tipo de transição social. Desse modo, uma pequena quantidade 

de pessoas negras faz parte dessa exceção, já que, por via de regra, a maioria conta com 

o lastro da escravização, com o racismo estrutural,44 e tantas estatísticas negativas, como 

a alta presença em empregos subalternizados, a pobreza, o encarceramento em massa e o 

próprio genocídio. Assim, a questão do negro perpassa pela classe social, e é, de certa 

                                                             
42 Lembrando que Florestan Fernandes entende por classe dominante a aristocracia branca. 
43 Ver BOSCO, Francisco. A vítima tem sempre razão? São Paulo: Todavia, 2017. 
44 Que foi analisado no próximo subcapítulo. 
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forma, interseccional. Mais à frente Guerreiro Ramos (1981) aponta para outras 

possibilidades.45 

A inclusão maciça de mão de obra livre europeia46 na sociedade 
brasileira, e em maior percentual na cidade de São Paulo, também 
dificultou a inserção dos libertos, além de criar uma sensação de não 
pertencimento. Os imigrantes não se identificavam com os fazendeiros 
nem com os libertos, mas, conforme discorre Costa (2010), 
compartilhavam da mesma exclusão que os fazendeiros praticavam 
com os libertos.  

Florestan frisa que acontece quando “um setor da sociedade inclusiva monopoliza 

funções sociais que entram em conflito com as tendências normais de integração da 

ordem societária, ele pode entravar e mesmo corromper, indefinida e 

indeterminadamente, o curso da evolução social” (FERNANDES, 2008, p. 325). E foi o 

que aconteceu com a classe dominante brasileira, pois ela interferiu no curso das funções 

sociais dos negros através da “criação indireta” da democracia “racial”, que indeferiu o 

progresso e a ascensão social desse grupo. No próximo subcapítulo ainda serão vistos os 

desdobramentos do mito da democracia “racial” no Brasil. 

Guerreiro Ramos (1981) fala sobre o infortúnio dos nossos primeiros cientistas 

sociais que estavam à mercê do pensamento da época em que viviam que era impregnado 

de preconceito e discriminação, e também influenciados diretamente por teóricos 

europeus e posteriormente norte-americanos. Diz ainda que conceitos como cultura e 

“raça” se misturavam, e o fato de termos sido uma colônia europeia (portuguesa), aliado 

aos fatores mencionados, contribuiu para uma valorização da cultura e estética europeia 

em detrimento da brasileira. Dessa forma, o que deveria ser natural – a admiração e 

valorização do que seria brasileiro ao invés do que vem de fora – não ocorria. Assim, 

mesmo os negros e mestiços sendo uma maioria populacional no país, não eram 

valorizados, mas sim o padrão branco europeu.  

A respeito dos primeiros cientistas sociais, Guerreiro Ramos divide aqueles que 

se baseiam na natureza folclórica – Sylvio Romero (1851-1914), Euclides da Cunha 

(1866-1909), Alberto Torres (1865-1917) e Oliveira Viana (1883-1951) – dos 

monográficos47 – Nina Rodrigues (1862-1906), Arthur Ramos (1903-1949), Gilberto 

Freyre (1900 – 1987) e seus imitadores. 

                                                             
45 A primeira publicação foi em 1954, mas o arquivo utilizado nesta dissertação é de 1981. 
46 Segundo Costa (2010), Alonso (2016) e Fernandes (2008). 
47 Esse conceito será abordado nos próximos parágrafos. 
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O primeiro grupo se espelhava nas teorias advindas do exterior, porém estava 

preocupado em estudar a etnografia brasileira, assim desenvolveu estudos de cunho 

próprio. Sylvio Romero se baseou em conceitos de hierarquia dos povos, ficando assim 

negros e indígenas inferiorizados perante os brancos e também usando do “mestiçamento 

[como] uma das causas de certa instabilidade moral na população” (RAMOS, 1981, p. 6). 

Entretanto, fez questionamentos a esse posicionamento vindo de fora e pleiteando análise 

da população brasileiras através de diversas divisões (RAMOS, 1981). 

O autor considera Euclides da Cunha um dos fundadores da sociologia regional, 

usando de estrutura para seus estudos o meio, a natureza, o conceito vindo do exterior e, 

com isso, considerando a mestiçagem algo prejudicial. Contudo, avaliava os mestiços 

como brasileiros assim como o restante da população, apesar de julgá-los atrasados. Era 

capaz de falar do sertanejo brasileiro de maneira imparcial, “cientista, apesar dos seus 

erros de técnica, trata dos fatos da vida brasileira procurando extrair, da dinâmica dos 

mesmos, critérios de avaliação objetiva” (RAMOS, 1981, p. 9). 

Alberto Torres, no que diz respeito à “raça”, segundo Guerreiro Ramos (1981), 

faz um estudo sobre o assunto, considerando as “raças escuras” características de países 

tropicais e que as análises da antropologia criminal deveriam estar ligadas a fatores 

sociais individuais com relação à “evolução” humana, uma vez que ainda não se tinha 

conhecimento suficiente para fazer análises fisiológicas de patologias. Coloca 

negativamente a hierarquização das “raças” que condena o mestiço, uma vez que faz o 

uso de achismos.48 

Por último, Oliveira Viana, que Guerreiro Ramos (1981) esquadrinha como 

defensor da “evolução” ariana e diz justificar a inferioridade da população brasileira na 

matriz africana, vendo na mestiçagem um caminho para os brancos perseverarem no 

futuro através do branqueamento. Sobre o branqueamento o autor diz que: 

De fato, o branqueamento da população, a ser efetivo, não é um 
processo biológico, senão secundariamente. Em parte, é devido à 
conhecida tendência de considerável contingente de pessoas de cor 
preferirem casamento com pessoas mais claras, tendência que registrei 
em pesquisa realizada no Distrito Federal, cujos resultados aliás 
confirmam observações procedidas em outras unidades administrativas, 
e ainda nos Estados Unidos, segundo Herskovits. Por outro lado, as 
pessoas claras, por força do preconceito, são influenciadas também no 
sentido de evitarem pessoas pigmentadas como cônjuges. Acrescente-
se a isto o saldo do nosso balanço migratório, predominantemente 

                                                             
48 Coloco aqui a palavra achismos, entretanto, no texto original Guerreiro Ramos (1981) usa a palavra 
silogismos, que se refere a chegar a uma conclusão com base na informação parcial pelo seu próprio ponto 
de vista.  
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constituído de elementos brancos. Finalmente, na medida em que o 
branqueamento é apurado através de estatísticas, deve-se levar em conta 
a inclinação de muitos brasileiros para se declararem, nas fichas 
recenseadoras, mais claros do que são realmente. (RAMOS, 1981, p. 
15-6) 

Passando para o bloco dos monográficos, Guerreiro Ramos (1981), assim os 

autodenomina, pois eles não tentaram criar nenhum pensamento focando o Brasil com 

relação à antropologia e às ciências sociais, mas seguiram irrefletidamente as teorias da 

Europa e dos Estados Unidos. Segundo o autor, Nina Rodrigues teve um importante papel 

histórico por fazer registro das diferentes populações africanas que chegaram ao país, mas 

ele foi um copista dos conceitos desenvolvidos na Europa. Além disso, ele valorizava o 

europeu em detrimento do nacional e com isso fazia a classificação deles, brancos, como 

superiores e fazia apologia ao branqueamento da população, “considerando ‘nociva à 

nacionalidade’ a influência da raça negra” (RAMOS, 1981, p. 17). Mas ele pode ser 

considerado um dos fundadores nos estudos sociais e antropológicos em tratar o negro 

como tema de pesquisa. 

Guerreiro Ramos (1981) reputa Arthur Ramos desenrolando a linha de 

pensamento de Nina Rodrigues,49 usando o negro como assunto e introduzindo teorias 

dos Estados Unidos, discorrendo sobre aculturação e valorizando a estética e os 

conhecimentos europeus. 

Gilberto Freyre teve como mestre Franz Boas, e, assim como seus pares, fez do 

negro tema. Em 1934 organizou o 1º Congresso Afro-Brasileiro em Recife. Sobre o autor, 

Guerreiro Ramos (1981) não aprofunda comentários,50 mencionando que, junto com 

tantos outros desse bloco, tratou do assunto do negro como “algo estranho, exótico, 

problemático, como não Brasil, ainda que alguns protestem o contrário” (RAMOS, 1981, 

p. 20). 

Ao longo do capítulo 2 e deste subcapítulo foi possível trilhar as ações que 

conceberam o imaginário social negativo e inferiorizado do negro na sociedade brasileira: 

as construç[(a)ções]. No próximo subcapítulo foram analisadas as consequências teóricas 

e práticas que a construção desse imaginário acarreta no Brasil e para a população 

afrodescendente. 

 

 

                                                             
49 Fazia apologia ao branqueamento e via o negro e o mestiço como um problema a ser resolvido. 
50 Mas ao longo desta dissertação Gilberto Freyre foi versado.  
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3.3 Preconceito, discriminação, racismo e suas reverberações 
 

Na sociedade brasileira, assim como em todas as outras sociedades em função de 

processos históricos e econômicos, se internalizou o racismo. Além disso, através de 

divergências sociais, “raciais”, religiosas, de gênero, de política, gosto de futebol, entre 

outras, abriu-se espaço para preconceitos e discriminações diversas.  

Esse subcapítulo destrinchou o significado e a forma de funcionamento do 

preconceito e da discriminação, para, na sequência, focar no racismo e em sua amplitude 

de desdobramentos. O referencial usado foram o teórico Kabengele Munanga, Silvio de 

Almeida e Adilson Moreira. 

Kabengele Munanga (2010) discorre sobre os diversos tipos de preconceitos e 

discriminações existentes em todas as sociedades como forma de sensibilizar o leitor 

acerca do assunto para posteriormente focar na questão “racial”. 

A sociedade em que vivemos, independentemente de em que parte do globo ela 

esteja, é pautada pelos problemas sociais fundamentados pelas diferenças. Estas podem 

ser por razões religiosas, de classe social, de grupos étnicos, “raciais”, sexualidade, 

gênero e tantas outras. Assim, “as diferenças percebidas entre ‘nós’ e os ‘outros’ 

constituem o ponto de partida para a formação de diversos tipos de preconceitos, de 

práticas de discriminação e de construção das ideologias delas decorrentes” 

(MUNANGA, 2010, p. 173). 

 Assim fica marcada a pluralidade de perspectivas de preconceitos e 

discriminações, estando entre elas a “racial”. O autor conclui que a função dos 

preconceitos na sociedade é:  

valorizar a cultura, a língua, a religião, a visão do mundo e outros 
valores de seu grupo, de sua comunidade, de sua nação etc., para que, a 
partir dessa valorização, se possa criar a adesão, a unidade, a 
solidariedade e a identidade que garantem a sobrevivência do grupo. 
(MUNANGA, 2010, p. 176-7) 

Assim, primeiro ele acontece no plano das ideias, constituindo-se de forma não 

verbalizada e exercendo função direta. Em seguida, passa do plano das ideias para as 

ações palpáveis, uma vez que faz com que indivíduos e grupos evitem os “outros”. A 

partir da evitação, podem ser gerados inúmeros atos discriminatórios, tais quais: “rejeição 

verbal (piada e injúria), agressão ou violência física, segregação espacial e tratamento 

desigual” (MUNANGA, 2010, p. 177-8). 
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O fato, por exemplo, de no mercado de trabalho pairar a ideia de que as mulheres 

não são tão capacitadas quanto os homens ou de que as mulheres deveriam ficar em casa 

faz com que elas não tenham as mesmas oportunidades que os homens, além de gerar 

salários mais baixos para as mesmas funções. No Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), mulheres brancas ganham 76% do valor dos homens 

brancos, enquanto mulheres negras ganham 43% do valor dos homens brancos.51  

Através de diversas matérias televisivas e de jornais impressos e digitais, é 

possível perceber que o ato discriminatório contra o público LGBTQIA+52 muitas vezes 

concebe evitamento, brincadeiras, injúrias, agressões físicas, linchamentos, mortes e 

oportunidades desiguais no mercado de trabalho. Além de afetar psicologicamente a todos 

os indivíduos pertencentes ao grupo, e em especial crianças e adolescentes, que não 

encontram apoio em casa e nas escolas, estes acabam por não se reconhecerem em 

sociedade e assim têm desde dificuldade em se aceitar até problemas de baixa autoestima. 

Após exposição de forma generalizada sobre o significado e a amplitude de 

preconceitos e discriminações, Munanga (2010) entra na questão “racial”. Alguns 

exemplos de conhecimento mundial são o apartheid na África do Sul e nos Estados 

Unidos, praticado contra negros, e o holocausto, contra a comunidade judaica que foi 

considerada uma classificação “racial” por identificação de grupo. Com base nessas 

constatações, junto com o mito da democracia “racial” no Brasil, muitos dos habitantes 

do país negam a existência e a prática do racismo. 

Para Munanga (2010), como para tantos outros autores, é preciso pensar no 

significado de “raça” para entender o racismo, que biologicamente é a diferença no 

percentual de melanina no corpo de cada indivíduo, que se deu em virtude de um grande 

processo de adaptação ao meio ambiente. Em lugares em que o sol é mais forte, é 

necessário maior quantidade de melanina para proteção contra os raios solares; e em 

lugares com pouca quantidade solar, é necessária uma menor quantidade de melanina 

para que a vitamina D possa ser mais bem absorvida pelo corpo, variando assim o tom da 

pele e dos olhos.  

Entretanto, essa é uma manifestação científica mais moderna e antes dela houve 

um caminho que auxiliou na gestação do racismo, a meu ver. Segundo Silvio de Almeida 

                                                             
51 Mulheres ganham 76% da remuneração dos homens. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34627&catid=10&Itemi
d=9. Acesso em: 6 jun. 2019. 
52 LGBTQIA+: Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou transgêneros, queer, interesexo, assexuais e o 
símbolo + para todas as outras possibilidades de identidade de gênero e/ou orientação sexual. 
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(2018), “raça” se tornou uma constituição política e econômica nos tempos atuais. 

Segundo o autor, os europeus no século XV começaram a pensar no assunto com o 

descobrimento de indivíduos que, no parecer deles, eram “primitivos”: os ameríndios, os 

africanos e os povos da Oceania. Após comprovarem a humanidade deles, com base em 

fatos teológicos, o que os tornou seres pecaminosos, fez-se necessário, segundo os 

europeus, a conversão ao cristianismo como forma de salvação. A escravização foi um 

instrumento considerado potencializador para que essa “salvação” ocorresse. 

Com a cultura renascentista no século XVI se construiu um ideário filosófico que 

transformaria o homem europeu no “homem universal” e assim todos os povos e culturas 

que não fossem europeus seriam marginalizados e inferiorizados (ALMEIDA, 2018). 

Sobre “a palavra raça em língua portuguesa foi emprestada do italiano razza, por 

sua vez emprestada do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Em latim 

medieval, a palavra raça tornou-se sinônimo de descendência, linhagem” (MUNANGA, 

2010, p. 185). Este último sentido foi utilizado nos séculos XVI e XVII para fazer divisão 

de classes sociais e eventuais outros seguimentos separatórios que fossem necessários na 

sociedade. Um exemplo direto disso é a França, que dividia a sua sociedade em dois 

grupos: os de descendência germânica (superiores/nobres) e gaulesa (inferiores). 

A partir do século XVIII, com a criação e divulgação dos conceitos iluministas, a 

explicação teológica perde valor para a valorização do pensamento racional, ou seja, 

lógico. Com isso, o conceito de “raça” foi associado ao mesmo utilizado nas ciências 

naturais (zoologia e botânica), a fim de classificar os seres humanos. Assim foi eleito o 

tom da pele como marco divisório de “raças”, que com o passar dos séculos somou-se a 

“outras características morfológicas como o formato do crânio e da cabeça, os lábios, os 

narizes, queixos, etc., e os caracteres genéticos hereditários como os grupos de sangue e 

certas doenças hereditárias” (MUNANGA, 2010, p. 183). 

Entretanto, além desses fatores, foi levada em conta pelos pesquisadores a 

classificação entre seres humanos superiores e inferiores em função de qualidades 

culturais, intelectuais, morais e estéticas, critérios definidos e qualificados pelos próprios 

pesquisadores europeus nas áreas da filosófica, biologia e antropologia física sem uma 

análise lógica, se tratando de algo mais empírico. 

Com os avanços nas pesquisas científicas através dos estudos dos patrimônios 

genéticos, constatou-se que o que eles consideravam “raças” humanas diferentes era 

infundado. Assim, a determinação da segmentação de tipos diferentes de “raças” humanas 

fora descartada, e todos os indivíduos foram considerados de um único tipo, uma única 
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“raça”. Desse modo, entendeu-se que existem patrimônios genéticos diversificados, mas 

que não são suficientes para a existência de uma separação de “raças” humanas. 

(MUNANGA, 2010). 

Porém, apesar de findada essa conceituação, o legado da hierarquização 

permaneceu: 

Assim, os indivíduos da raça branca, por definição, portadores da pele 
mais clara, dolicocéfalos etc., foram considerados, em função dessas 
características, como mais inteligentes, mais inventivos, mas honestos, 
mas bonitos etc. e, consequentemente mais aptos para dirigir e até 
dominar as populações de raças não brancas – negra e amarela –, 
principalmente negra de pele escura, que, segundo pensavam, tornava-
as mais estupidas, menos inteligentes, mais emotivas e, 
consequentemente sujeitas à escravidão, colonização e outras formas de 
dominação e exploração. A hierarquização deu origem ao determinismo 
biológico que pavimentou o caminho do racismo científico ao 
racialismo. (MUNANGA, 2010, p. 187) 

Partindo dessa conceituação, surgiu o mito da “raça” ariana, que nasceu com foco 

linguístico e deveria ter sido apenas isso, visto que não está ligado ao surgimento de uma 

população, mas sim ao conjunto de um grupo linguístico que foi elencado como superior 

(sânscrito, inglês, alemão, celta, grego e latim). No início foi intitulado como família 

“indo-germânica” ou “indo-europeia”, mas posteriormente os autores começaram a fazer 

associação ao termo “raças” “indo-europeias”, até que o filólogo Max Müller sugeriu a 

substituição pelo termo ariano e em seus escritos usava o termo “raça” ariana para se 

referir a esse grupo de línguas (MUNANGA, 2010). 

Entretanto, no imaginário das pessoas, formou-se o ideário de uma raça superior 

ariana que seria situada em algum lugar do norte da Europa (nórdicos), mas não existiu 

de fato essa raça, uma vez que se tratava apenas de um grupo linguístico. Em 1878, o 

autor fez uma retificação, contudo não foi suficiente e essa suposta “raça” permanece viva 

na mente de muitas pessoas até hoje (MUNANGA, 2010).  

Além disso, foi feita uma correlação do que deve ser associado a cada cultura de 

cada grande grupo “racial”: negra, branca e amarela. Por isso, predeterminações culturais 

ficaram estabelecidas, sendo associado aos negros, por exemplo, “a musicalidade e o 

ritmo no sangue, os brancos a ciência e a tecnologia no sangue etc [sic]” (MUNANGA, 

2010, p. 197).  

Com isso, a sociedade absorveu essas definições: “do negro não se espera um 

especialista no domínio da autoeletricidade, espera-se um sambista! Do japonês, não se 

espera um sambista, espera-se um autoeletricista” (MUNANGA, 2010, p. 197). Sendo 
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acrescentados a essas predeterminações a criminalidade e outros aspectos morais 

negativos que foram associados aos negros. No Brasil o psiquiatra Raimundo Nina 

Rodrigues construiu e propagou essas predeterminações que acabaram se tornando 

determinações na mente dos brasileiros no geral e seguem cravadas até o século XXI 

(MUNANGA, 2010). Com relação a essas atribuições, Adilson Moreira (2019) as 

classifica como estereótipos. 

Assim, jornais, revistas, novelas produzem e divulgam materiais associando 

indivíduos negros à criminalidade e reforçando na mente da população negra, branca e 

amarela que se deve temê-los, afinal “eles são criminosos”, entre outras predeterminações 

que serão exploradas em breve através da teoria de Adilson Moreira. 

O determinismo biológico foi fundamentado no positivismo do século XIX e 

transformou as diferenças humanas de objeto filosófico em objeto científico. Assim, tanto 

as características biológicas como as condições climáticas e ambientais explicariam 

características intelectuais, morais e psicológicas que diferenciariam as “raças” 

(ALMEIDA, 2018). 

Após o determinismo biológico, outras teorias, como a eugenia, foram criadas e 

enraizaram cada vez mais o racismo nas sociedades em geral, inclusive na brasileira, que 

foi estudada no subcapítulo anterior.  

Dessa forma, a partir de Munanga (2010), foi possível perceber o que são o 

preconceito e a discriminação e que eles podem acontecer em diversos tipos de situações 

para diversos tipos de grupos. Viu-se também que existe a forma “racial” e de que forma 

o racismo foi constituído nas sociedades. Dando andamento, Silvio de Almeida (2018) 

discorre sobre o racismo como algo institucional e que por isso, se torna estruturante nas 

sociedades. 

Almeida (2018), diferente de Munanga (2010), aprofunda a discriminação “racial” 

e a divide em dois tipos – direta e indireta –, assim é possível encaixar a definição de 

evitação, rejeição verbal, injúria, piada, agressão ou violência física, segregação espacial 

e tratamento desigual de Munanga (2010) diretamente na perspectiva de Almeida (2018). 

Já a discriminação “racial” indireta é aquela que não tem uma intenção consciente, mas 

faz com que grupos minoritários sejam ignorados (ALMEIDA, 2018). 

Ainda a respeito da discriminação, o autor pontua que existe sua forma positiva, 

que tem como objetivo fazer reparações e assim reinserir na sociedade grupos 

historicamente prejudicados, ou seja, discriminados pela sociedade: as ações afirmativas. 

Como racismo, iremos partir da seguinte definição:  
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[...] é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou 
inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para 
indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertencem. (ALMEIDA, 
2018, p. 25) 

Com base no trecho citado é possível entender por que o racismo vai além do 

preconceito e da discriminação racial, visto que ocorre de maneira constante e contínua 

para determinado grupo social, o qual sofre desvantagens ou privilégios. Almeida (2018) 

divide o racismo em: individual, institucional e estrutural. 

O individual, conforme o próprio nome implica, significa que está relacionado à 

ação de indivíduos ou grupos isolados, envolvendo a subjetividade desses sujeitos a 

outros indivíduos e/ou grupos. Sendo que a sociedade percebe esse tipo de racismo como 

se fosse um “defeito”, um desajuste, algo de cunho psicológico, uma patologia individual 

desses indivíduos ou grupos e, por isso, não poderia ser culpada e estes deveriam receber 

a correção necessária (ALMEIDA, 2018). 

Almeida (2018) informa que o racismo institucional é uma teoria que vem sendo 

desenvolvida ao longo das últimas décadas e teve uma contribuição fundamental dos 

norte-americanos Charles V. Hamilton e Kwame Ture,53 que propuseram serem atos de 

todos os grupos tidos como brancos contra todos os indivíduos tidos como negros, 

gerando certa “normalidade” na sociedade e por isso acabam fazendo-se imperceptíveis 

e não criticados pelas sociedades.  

Esses atos geram uma exclusão massiva da comunidade negra, como o 

encarceramento massivo ou então a moradia em grande escala em áreas tidas como 

periféricas e favelas ou o tratamento recebido no Sistema Único de Saúde pelas gestantes 

negras, que gera maior número de mortes, abusos e maus cuidados no momento do parto, 

dentre tantos outros cenários possíveis que delimitam uma supremacia branca 

(ALMEIDA, 2018). 

O racismo institucional está diretamente ligado ao Estado, e sua concepção: 

[...] significou um importante avanço teórico no que concerne ao estudo 
das relações raciais. Sob esta perspectiva, o racismo não se resume a 
comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado do 
funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica 
que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a 
partir da raça. (ALMEIDA, 2018, p. 29) 

                                                             
53 Nome africano escolhido por Stokely Carmichael (ALMEIDA, 2018). 
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Como as desigualdades “raciais” fazem parte da sociedade,54 elas acabam 

interferindo e reagindo nas instituições, uma vez que estas são dirigidas por grupos 

hegemônicos que visam o que é melhor para a permanência deles no poder. Assim, 

precisam institucionalizar seus interesses políticos e econômicos, e impõem padrões tidos 

como naturais para perpetuar sua dominação. Exemplificando: 

O domínio de homens brancos em instituições públicas – por exemplo, 
o legislativo, o judiciário, o ministério público, reitorias de 
universidades públicas etc. – e instituições privadas – por exemplo, 
diretorias de empresas – depende em primeiro lugar, da existência de 
regras e padrões que direta ou indiretamente dificultem a ascensão de 
negros e/ou mulheres, e, em segundo lugar, da inexistência de espaços 
em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, 
assim, o domínio do grupo formado por homens brancos. (ALMEIDA, 
2018, p. 31) 

Assim, segundo Almeida (2018), esses grupos estão diretamente ligados ao poder 

e são, na visão de Hamilton e Ture (apud ALMEIDA, 2008), uma nova versão para o 

colonialismo. Dessa forma, mesmo que indivíduos brancos não compactuem com o 

racismo, eles serão beneficiados por ele, em virtude do funcionamento da sociedade, 

conseguindo melhores empregos, sendo padrão de beleza, e todas as eventuais vantagens 

que o tom da pele branca pode lhes proporcionar. Indo de encontro também com a ideia 

de Fernandes (2008) da permanência no poder dos mesmos atores políticos do período 

anterior à escravidão. 

Já a visão do racismo como algo estrutural ocorre porque, uma vez que as 

instituições são racistas e refletem valores e práticas que acontecem na sociedade, isso 

implica dizer que a sociedade é racista e, com isso, o racismo faz parte de sua estrutura, 

da sua base, tornando-se uma questão estrutural (ALMEIDA, 2018). 

 Esse tipo de visão do racismo está intrinsecamente ligado à economia, posto que 

as instituições representam a estrutura social existente que é racista, e com isso trata o 

racismo como algo normatizado e acaba novamente sendo sutil a tal ponto que é difícil 

de ser identificado e assim aceito como um problema a ser resolvido. “[...]As relações do 

cotidiano no interior das instituições vão reproduzir as práticas sociais corriqueiras, dentre 

as quais o racismo, na forma de violência explícita ou de microagressões piadas, 

silenciamento, isolamento, etc.” (ALMEIDA, 2018, p. 37). 

E caso a instituição queira que ele não ocorra, ela deve: 

                                                             
54 Conforme foi analisado no início deste subcapítulo. 
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a) promover a igualdade e a diversidade em suas relações internas e 
com o público externo – por exemplo, na publicidade; 
b) remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de 
direção e de prestígio na instituição; 
c) manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de 
práticas institucionais; 
d) promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais 
e de gênero. (ALMEIDA, 2018, p. 37) 

Entretanto, segundo Adilson Moreira (2019), mesmo que grupos minoritários 

adquiram os mesmos direitos do grupo dominante, em função dos tratamentos 

discriminatórios de maneira geral, eles não conseguirão desfrutar das condições 

materiais, dado que o racismo recreativo55 que ocorre na sociedade faz com que os negros 

não consigam nem tenham acesso a oportunidades de emprego com maior ganho 

financeiro. Assim, ficam com posições subalternas, além de interferir diretamente com a 

forma que os próprios negros se enxergam.  

Com base na premissa do racismo estrutural, não é necessária a intenção de uma 

manifestação de racismo para que ele exista, pois, o próprio silêncio dos indivíduos 

perante situações em que ele ocorre torna-se uma forma de sustentação e permanência do 

racismo na sociedade.  

Segundo Almeida (2018), a manifestação do “racismo reverso” é mais uma forma 

da perpetuação do racismo, uma vez que o grupo hegemônico se faz de vítima da situação, 

colocando os negros como culpados. Entretanto, além disso, ele não é fundamentado 

porque, para existir um racismo contrário, ou seja, reverso, é necessário que os negros 

tivessem poder na sociedade e assim efetivamente os brancos pudessem ser prejudicados 

socioeconomicamente pelas ações dos negros, o que na prática não acontece. 

Penso que o que pode acontecer são preconceitos e discriminações por parte dos 

negros aos brancos, em função de todo o histórico político, social e econômico que os 

negros vêm sofrendo na sociedade por parte dos brancos. Isso me parece um estágio de 

autocuidado pelo medo sentido psicológica, moral e fisicamente pelos negros em 

detrimento dos fatos sucedidos ao longo dos últimos séculos.  

Entretanto, acredito que, para as pessoas se tornarem contra o racismo e 

começarem a combatê-lo, uma luta antirracista, será necessária uma cooperação da 

sociedade de forma integral e, assim, tratamento de evitação somente quando os 

indivíduos forem assertivamente racistas, sem que haja o preconceito assumido de que 

todo indivíduo não negro é racista. 

                                                             
55 O racismo recreativo será explicado nos próximos parágrafos. 
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Nessa linha, faz-se necessário uma melhor compreensão das formas tidas como 

sutis de racismo. Adilson Moreira (2019) desenvolveu um estudo voltado ao racismo 

recreativo que se encaixa nessa linha. Sua vertente leva em conta uma perspectiva focada 

na psicologia, considerando a psicologia social do humor e construindo o racismo 

recreativo como uma política cultural. 

Moreira (2019), para conceituar o racismo recreativo, pontua o significado de 

outras formas de racismo (aversivo, simbólico e institucional), leva em conta as 

microagressões, o significado cultural da branquitude, a psicologia social dos estereótipos 

e os estigmas; além de explanar respeito da psicologia social do humor. 

 O racismo aversivo é definido por alguns psicólogos cognitivistas como “os 

sentimentos conscientes e inconscientes que sustentam atitudes negativas em relação a 

negros [que] são ancorados pelo funcionamento do psiquismo humano” (MOREIRA, 

2019, p. 46). Assim, a mente é direcionada a absorver essas atitudes negativas, o que pode 

gerar, consciente ou inconscientemente, exclusão de pessoas negras do convívio das 

pessoas brancas sem que elas sejam desagradáveis para com os negros que excluirão de 

seu convívio. Assim, o fator motivador para essas atitudes é o “sentimento de 

superioridade em relação as minorias raciais” (MOREIRA, 2019, p. 47), mas, apesar de 

evitar pessoas negras e diferentemente de quem seja claramente racista, essas pessoas 

defenderão em teoria o tratamento igualitário. 

Ainda no que se refere à construção do racismo recreativo, encontra-se o racismo 

simbólico, que se define como construções culturais que determinam a forma como as 

minorias raciais são representadas. Desse modo, representam conteúdos simbólicos que 

“são parâmetros para a formação do ego, instância que será estruturada a partir dos 

significados culturais relacionados com os sentidos presentes em uma determinada 

sociedade” (MOREIRA, 2019, p. 48).  

Conforme elaboração de Munanga (2010), Almeida (2018) e Guerreiro Ramos 

(1981), o arquétipo do branco como fator universal e superior está enraizado na cultura 

das sociedades e, desse modo, interfere no conteúdo simbólico, fazendo com que a 

negritude seja associada a características negativas e cause desprazer aos brancos. Para 

completar essa teoria, compõe o racismo institucional que já foi explicado anteriormente. 

Com base no pensamento de Moreira (2019), em função da reprovação legal e 

moral das manifestações diretas dos racismos e discriminações “raciais” pela sociedade, 

esta que é estruturalmente racista encontra no conceito das microagressões suporte para 

repercutir o racismo e as discriminações “raciais” de maneira sutil e assim “tolerável”. 
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As microagressões podem ser divididas em três partes: os microassaltos – atitudes 

que exprimem desprezo ou agressividade a um indivíduo em função de seu pertencimento 

social; os microinsultos, que podem ser ou não voluntários e demonstram falta de 

sensibilização a tradição e a identidade cultural de certos indivíduos e/ou grupos; e as 

microinvalidações, que impossibilitam que as experiências, os interesses e os 

pensamentos de alguns grupos tidos como minoritários56 tenham validade (MOREIRA, 

2019). 

Partindo do pressuposto de que a raça “deve ser pensada como uma construção 

social porque ela estrutura relações de poder” (MOREIRA, 2019, p. 54), o que foi 

pontuado tanto no ponto de vista de Munanga quanto de Almeida e por isso não será 

retomado, subentende-se uma posição social subalterna57 aos negros em função da 

valorização da cultura branca como universal e superior, recebendo apenas atributos 

positivos. Assim, são criados estereótipos,58 que, conforme foi exemplificado 

anteriormente em Munanga, predeterminados pela sociedade em função de certos 

parâmetros culturais a respeito de grupos étnicos/construção social de “raça”. Em função 

disso, de maneira geral, os negros são notados como agentes sociais incompetentes 

enquanto os brancos são notados como agentes sociais competentes. 

A convicção de superioridade racial é produto direto da transformação 
dos membros do grupo social racial dominante como referência 
cultural, como referência estética, como referência de superioridade 
moral, de superioridade intelectual, de superioridade sexual e de 
superioridade de classe. 
Mais uma vez, a raça não é um simples parâmetro de classificação 
biológica, mas sim uma identidade social que posiciona os indivíduos 
dentro das relações hierárquicas existentes em uma sociedade 
(MOREIRA, 2019, p. 55-56) 

Esse ponto foi aludido para explicar a construção social do termo branquitude, 

junto com sua importância e difusão cultural, fazendo com que ser categorizado como 

branco não esteja relacionado com “raça”, mas com a definição apenas de seres humanos 

como pessoas. Resta, assim, aos negros uma categorização e um reconhecimento “racial”, 

ratificando ser branco a “ter acesso a uma série de privilégios que são mascarados pelo 

discurso da meritocracia [e] ser branco também [como uma] forma de grande visibilidade 

                                                             
56 Tidos como minoritários, não porque necessariamente o são em termos numéricos, mas porque são 
tratados socialmente como minoria. 
57 Por exemplo, para mulheres, comunidade LGBTQIA+ e em especial aos negros que são o foco desta 
dissertação. 
58 Que na visão de Moreira fazem parte de uma psicologia social. 
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quando analisamos a presença quase que exclusiva de certos grupos raciais em produções 

culturais” (MOREIRA, 2019, p. 58). 

A presença dos estereótipos na sociedade, segundo Moreira, está emparelhada ao 

raciocínio dos estigmas, ambos pertencentes ao campo da psicologia social, e são 

disseminados pelo grupo dominante da branquitude. Os “estigmas são responsáveis pela 

construção de identidades sociais culturalmente desprezadas porque designam pessoas 

supostamente diferentes ou inferiores” (MOREIRA, 2019, p. 62) e, a partir disso, limitam 

o ingresso da ascensão social, motivam ações por parte de agentes públicos e privados e 

assim reafirmam mais exclusões a respeito do valor social da negritude pois moldam uma 

percepção mental.  

Além disso, faz com que os grupos minoritários, nesse caso os negros, adotem 

inconscientemente esses estigmas (conceitos) e compreendam a si próprios e aos outros 

indivíduos de seu grupo com base nesses estigmas, gerando “tensões emocionais, 

sentimento de conformidade e de inadequação, o que dificulta a mobilização contra os 

estigmas sociais” (MOREIRA, 2019, p. 63). A meu ver, uma vez que sua autoestima está 

alterada negativamente, cria-se mais um alicerce para a manutenção do racismo de forma 

geral. 

Moreira (2019), após apresentar todos os conceitos mencionados, entra no campo 

da psicologia social do humor. Para tanto, ele define humor como “o resultado de uma 

ação ou de uma mensagem que induz uma pessoa ao riso em função da natureza jocosa, 

estranha ou inesperada de certo evento” (MOREIRA, 2019, p. 68), sendo associado a 

processos cognitivos e emocionais, servindo como forma de confrontar os obstáculos 

enfrentados por minorias, por exemplo. Cumpre também a tarefa de distinguir grupos e, 

assim, é mais uma ferramenta para a propagação do racismo, aqui já no sentido recreativo, 

ou seja, para gerar prazer, entretenimento. 

Dessa forma, encontra-se o humor racista, que age a partir de mecanismos 

psicológicos. Esse tipo de humor “reproduz estereótipos negativos sobre membros de 

grupos minoritários, o que reforça a percepção social de seus supostos defeitos morais 

inatos” (MOREIRA, 2019, p. 78), engendrando danos psicológicos e sociais a suas 

vítimas, tornando legal a perpetuação da marginalização moral e material das minorias 

“raciais”; e gerando satisfação psicológica ao grupo dominante. 

Entretanto, existe uma linha tênue que separa o que poderia ser simplesmente uma 

piada de uma piada racista, sendo: 
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quando se pretende causar dano a uma minoria, quando pode ser 
esperado que ela terá esse efeito e quando o dano afligindo não pode 
ser moralmente justificado. O humor racista causa dano moral aos 
indivíduos porque afeta diretamente a expectativa deles serem tratados 
de forma respeitosa em uma sociedade baseada no reconhecimento do 
mesmo status moral dos indivíduos. Piadas são racistas quando 
propagam estereótipos negativos sobre membros de grupos 
minoritários, o que concorre para a reprodução da animosidade social 
em relação a eles. (MOREIRA, 2019, p. 81-2) 

O humor racista, consequentemente, também serve para a manutenção do 

privilégio racial da branquitude, uma vez que incita nele o prazer e serve como mais uma 

ferramenta de dominação social e manutenção de poder. É um exemplo do racismo 

recreativo “a degradação sexual de membros das minorias raciais [...] Piadas sobre a 

virilidade de homens asiáticos e de homens negros são muito comuns entre nós” 

(MOREIRA, 2019, p. 87). Dessa forma, homens asiáticos são associados a ter um órgão 

sexual reduzido e homens negros são associados a ter um órgão sexual volumoso, e assim 

os homens brancos seriam os parceiros sexuais ideais do grupo feminino, podendo gerar 

uma hipersexualização dos homens negros.  

Moreira (2019) esmiúça o racismo recreativo como uma política cultural, visto 

que as “produções humorísticas em nossa sociedade [brasileira] demonstram que elas 

sempre reproduziram ideais derrogatórias sobre minorias raciais, as mesmas que eram 

utilizadas para conferir tratamento desfavorável a eles em outras situações” (MOREIRA, 

2019, p. 94-5). Ele acrescenta ainda que, o racismo recreativo está também presente nos 

meios de comunicação através da propagação da negritude como componente de 

inferioridade moral, criando um campo representacional que grupos usam para controlar 

o significado da imagem de seus membros (MOREIRA, 2019). Como a branquitude 

exerce um domínio social, cultural, histórico e econômico, evidentemente há um controle 

dessas imagens. Pormenorizando:  

A televisão como expressão de um campo representacional levanta 
debates sobre os sentidos das representações sobre grupos raciais em 
função de sua relevância para a formação da percepção dos indivíduos 
nos mais variados contextos. As imagens produzidas nesse meio de 
comunicação podem ser formas de disseminação de estereótipos 
descritivos e prescritivos sobre grupos raciais. Essas falsas 
generalizações não fazem apenas referência à questão racial. O tema da 
raça aparece associado a diversas outras questões em discursos que 
procuram referendar medidas de segurança pública, as respostas do 
governo a demanda de direitos, a valorização moral dos diversos grupos 
que fazem parte da comunidade política. Assim, mais do que 
representações específicas da raça, a televisão é um lugar de 
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legitimação de vários outros aspectos responsáveis pela reprodução da 
hegemonia social das pessoas brancas. (MOREIRA, 2019, p. 99-100) 

Foi feita aqui uma análise da construção do preconceito e da discriminação, que 

transpassam para preconceitos e discriminações “raciais”, os quais, através de alicerces 

cientificistas históricos, culturais, institucionais, econômicos e psicológicos, reverberam 

na manutenção e pluralidade de racismos. O cientificismo entra aqui através da biologia, 

que deu início à categorização de “raças”. No entanto, não há validação efetiva acerca 

desse assunto, conforme Munanga (2010) relata, uma vez que a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) fez um desdobramento de estudos 

para comprovar a ausência científica de teorias criadas que determinavam a 

hierarquização, a qual permanece no imaginário de todas as sociedades, inclusive a 

brasileira.  

No ano de 2001, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em Durban, 

na África, a I Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Intolerância correlata, que gerou uma plataforma de ação para auxiliar, em 

especial, os países59 participantes do evento a erradicar todas os itens citados. Nessa 

plataforma consta a negação de todas as teorias “raciais” e seus desdobramentos que 

foram infundados e devem ser condenados e culpabilizados, além, é claro, atitudes que 

precisam ser difundidas para alcançar o objetivo proposto pela ONU.  

No Brasil, após 2001, quando ocorreu essa conferência de Durban, que gerou uma 

plataforma de ação, houve avanços legislativos a fim de criar algum tipo de reparação e 

igualdade do negro na sociedade, como a Lei nº 10.639/2003, que implica a 

obrigatoriedade do ensino da História e culturas africanas na escola, e o Estatuto da 

Igualdade Racial (2010), por exemplo. 

 
  

                                                             
59 “Cento e setenta e três países, quatro mil organizações não governamentais (ONGs) e um total de mais 
de dezesseis mil participantes discutiram o tema da necessidade da desconstrução do preconceito de 
“raça”/etnia. O Brasil estava presente, com quarenta e dois delegados e cinco assessores técnicos” 
(CAETANO, 2019).  
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Figura 22. Sonia Gomes, Memória, costura, amarrações, tecidos, rendas e fragmentos 

diversos, 140 x 270 cm, 2004. 
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Despencados de voos cansativos 

Complicados e pensativos 

Machucados após tantos crivos 

Blindados com nossos motivos 

 

Amuados, reflexivos 

E dá-lhe antidepressivos 

Acanhados entre discos e livros 

Inofensivos 

 

Será que o sol sai pra um voo melhor 

Eu vou esperar, talvez na primavera 

O céu clareia e vem calor vê só 

O que sobrou de nós e o que já era 

 

Em colapso o planeta gira, tanta mentira 

Aumenta a ira de quem sofre mudo 

A página vira, o são, delira, então a gente pira 

E no meio disso tudo tamo tipo 

 

Passarinhos 

Soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

Passarinhos 

Soltos a voar dispostos 

A achar um ninho 

Nem que seja no peito um do outro 

 

(“Passarinhos”, Emicida) 
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CAPÍTULO 4. ENTENDENDO AS CON[VER]S[AÇÕES]  

 
Como forma de preparação tanto para a elaboração do questionário virtual quanto 

para o melhor comportamento, sem interferências desnecessárias durante as entrevistas 

semiestruturadas, foi feito o uso da História Oral com o viés de Paul Thompson (2002). 

E também para a análise dos áudios das conversações presenciais com alinhamento na 

metodologia da fenomenologia. Esta ciência e também filosofia, estuda os fenômenos em 

si, levando em conta a experiência como significado, utilizando o método subjetivo das 

experiências/vivências para se alcançar um mundo objetivo e empírico. A presente 

dissertação, apesar de estar alinhada a essa metodologia de análise de dados, não pretende 

explorar seus significados, apenas se valer de sua metodologia para investigação de 

dados. 

Em um primeiro momento foi feito um questionário virtual via formulário do 

Google, composto de seis partes com perguntas optativas e dissertativas.60 O primeiro 

bloco era para saber se a pessoa havia ido à exposição e se tinha visitado os dois museus, 

o segundo para compreender qual havia sido a percepção que os entrevistados tinham do 

negro antes de visitar a exposição e qual o entendimento dele sobre o tema da exposição.  

O terceiro e o quarto foram perguntas-chaves de múltipla escolha e uma 

dissertativa, a fim de desvelar as construções histórico-culturais a respeito do imaginário 

social do negro no Brasil. A quinta parte foi a análise de segmentação demográfica,61 e o 

último bloco uma contextualização de conceitos abordados na enquete.  

Esse questionário virtual recebeu ao todo 32 respostas e foi possível perceber que 

a maioria dos respondentes consegue perceber, ou seja, é consciente do problema do 

negro no Brasil e boa parte deles (62,5%) era composta por negros e pardos.62 Entretanto, 

como a maioria das pessoas que responderam faz parte direta ou indireta de meu círculo 

de amigos, sendo alguns do Centro de Estudos Africanos ou amigos de amigos que 

fizeram curso na instituição, foi resolvido na banca de qualificação fazer entrevista 

semiestruturada baseando-se na História Oral, na rua com cinco pessoas desconhecidas.  

As entrevistas aconteceram no dia 10 de outubro, uma quinta-feira, na Avenida 

Paulista, no vão do Masp, entre as 17 e 19 horas. Nesse período foram interpeladas para 

                                                             
60 Vide anexo A. 
61 Existem parâmetros diversos para estipular segmentação demográfica, aqui não foi feito estudo em 
como se chegar a esses parâmetros, foi feita apenas uma escolha através de pesquisa no Google. 
62 Do total desses, 46,9% se declararam negros, e 15,6%, pardos. 
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saber se visitaram a exposição cerca de 30 pessoas, para atingir o objetivo de entrevistar 

cinco delas. A princípio foram abordadas pessoas que saíam da exposição “Histórias 

Feministas” no Masp. Quando foram abordadas pessoas acima de 60 anos brancas, 

ninguém havia feito a visita, mesmo quando foram questionadas pessoas desse mesmo 

nicho na calçada, ainda assim não houve visitas à exposição. 

Com relação a homens mais jovens de terno e gravata, em sua maioria brancos, 

por via de regra ou eles nem poderiam responder pela pressa ou então a resposta era 

negativa sobre a visita à exposição. Mulheres mais jovens brancas em roupa formal foram 

abordadas e não haviam visitado a exposição. Pessoas com vestimentas mais simples, de 

ambos os sexos, faixa etária variada, sendo brancos, pardos e negros, também não 

visitaram a exposição. Vi cerca de três pessoas com traços orientais, mas não consegui 

alcançá-las a tempo para perguntar sobre a ida ou não a exposição. 

Esses dois parágrafos servem para elucidar que o público que frequenta museus é 

um nicho específico e que a maioria que saía do Masp não havia visitado a exposição 

“Histórias Afro-Atlânticas” que teve uma temática afro-diaspórica. Das cinco pessoas 

entrevistadas, quatro possuem pós-graduação lato ou stricto senso concluídas ou em curso 

e apenas uma delas tem apenas graduação. Com isso, além de o público de museu ser um 

nicho específico, os visitantes da exposição escolhida como objeto de estudo têm um grau 

maior de estudo e/ou interesse no assunto. 

A condução das entrevistas semiestruturadas se deu por três perguntas iniciais, 

seguida da sensibilização através de imagens escolhidas da exposição que foram divididas 

por imagens que problematizam o negro na sociedade brasileira (Figura 23), imagens que 

mostram resistência (Figura 24) e imagens que mostram a cultura do negro (Figura 25). 

 

 
Figura 23. Composição de obras 1, problematizando o negro na sociedade brasileira, 

digital, 2019. 
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Figura 24. Composição de obras 2, resistência, digital, 2019. 

 

 
Figura 25. Composição de obras 3, cultura do negro, digital, 2019. 

Essas imagens foram mostradas nessa sequência seguidas e logo depois foi 

questionado aos entrevistados o que lhes vêm à cabeça quando observam as composições 

de imagens. Para finalizar a entrevista era perguntado se ter visitado a exposição 

“Histórias Afro-Atlânticas” havia mudado a forma como eles percebem o negro na 

sociedade brasileira. A base desse questionaria se encontra no anexo D. 

Este capítulo discute tanto as entrevistas virtuais quanto as semiestruturais como 

forma de ver as ações em arte – con[ver]s[ações] –, ou seja, como está ocorrendo esse 

diálogo entre a exposição “Histórias Afro-Atlânticas” e o público. 

 
4.1 Análise da pesquisa 

4.1.2 Discutindo as entrevistas virtuais 

Em um primeiro momento foi escolhido fazer as entrevistas on-line para conhecer 

a percepção dos participantes perante a exposição e, a partir dos resultados, avaliar se 
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seria necessário fazer entrevistas individuais presenciais ou não. Após a finalização da 

enquete com 32 respostas e apresentação dos dados durante banca de qualificação, foi 

decidido fazer 5 entrevistas semiestruturadas oculares. A seguir serão analisados os dados 

obtidos virtualmente, em um primeiro momento. 

As perguntas e respostas completas estão disponíveis no Anexo A. As respostas 

ocorreram do fim do mês de abril ao fim do mês de maio de 2019 via Google Docs. 

Primeiro, serão mostrados os dados de segmentação demográfica. A respeito do gênero, 

75% eram do sexo feminino e 25% do masculino, com maioria com orientação 

heterossexual (65,6%). Dentre todos, havia, respectivamente, 12,5% de homossexuais e 

12,5% de bissexuais. Quanto à característica étnico-racial, 46,9% se autodeclararam 

pretos, 34,4% brancos e 15,6% pardos, havendo apenas um participante que não soube 

definir. 

A faixa etária dos participantes variou de 20 a 54 anos, com maior concentração 

no recorte de 20 a 24 anos (28,1%), seguido de 25 a 29 anos (18,8%) e das faixas de 40 a 

44 anos e de 45 a 49 anos (15,6% cada). A respeito da formação a maioria possui 

graduação (43,8%), seguido de 15,6% de integrantes que estão cursando o mestrado ou a 

graduação, e apenas 1% que cursa o Ensino Médio. 

A renda familiar ficou concentrada na porção de R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00 

(46,9%), seguido do intervalo de R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00 (34,4%). Quase todos os 

participantes moram em São Paulo (68,8%) ou Grande São Paulo (21,9%) e apenas 9,4% 

em outros estados. A maioria dos indivíduos mora com seus familiares (71,9%), e no 

quesito quantas pessoas moram com os entrevistados, ficou bem diversificado, como é 

possível ver no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Quantas pessoas moram com você. 
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Fonte: Análise de resultado do questionário Google. 

 

Agora será mostrado o restante dos dados. Com relação à escolha de ir à 

exposição, que foi uma pergunta dissertativa, dividi as respostas por palavras-chaves. 

Muitas vezes as pessoas deram duas ou três justificativas, por isso, na realidade, o 

somatório não seria 100% (32 participantes da entrevista). Foi considerado como 100% 

o valor 39, que foi o somatório das diferentes justificativas. No Quadro 2 temos a 

tabulação dos dados. 

Justificativa 
Quantidade de 
escolhas 

Tema 12 

Artistas negros/Negros 
representando negros 6 

Interesse pessoal 4 
Importância histórica 5 

Negritude/História e 
cultura do povo negro 8 

Masp 2 
Indicação 1 

Gratuidade 1 

Quadro 2. Motivos para visitar a exposição. 

Como principais justificativas para visitar a exposição estão: o tema (30,76%), 

Negritude/História e cultura do povo negro (20,51%), Artistas negros/negros 

representando negros (15,38%) e a Importância histórica (12,82%). Dessa forma, 

percebe-se que muitos, direta ou indiretamente, tinham interesse com o tema abordado da 

exposição e alguns ressaltaram a importância histórica de se ter uma exposição sobre as 

Histórias Afro-Atlânticas em um museu como o Masp, localizado na Avenida Paulista, 

um dos corações comerciais da cidade de São Paulo, além de ser um recorrente cartão-

postal da cidade. A contagem de Tema e Negritude/História e cultura do povo negro não 

foi considerada o mesmo quesito, porque alguns participantes destacaram o interesse em 

ter contato com a sua história (negritude) ou saber mais sobre a história e cultura dos 

afrodescendentes. Coloco a transcrição de uma das respostas: 

Como homem branco sinto que minha trajetória acadêmica desde a 
educação infantil até o ensino superior me proporcionou um 
conhecimento raso sobre as questões afro-atlânticas, a cultura africana 
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e os reflexos que essa cultura desdobra dentro do nosso contexto e de 
construção identitária do Brasil. Um dos maiores motivos pelo meu 
desejo de comparecer à exposição, e me dispor desse tempo como uma 
experiência reflexiva, é o desejo de construir minha consciência social 
de forma mais abrangente, menos higienista, e com um respeito maior 
à história do povo africano e seus descendentes que sofreu, e ainda 
sofre, que lutou, e ainda luta por um espaço digno em direitos na 
sociedade. Outro objetivo foi ver a cultura e o povo africano ou 
afrodescendente como protagonistas de uma exposição de tamanha 
importância em um continente como o nosso.63 

O entrevistado em questão era branco, mas demonstrou ter uma sensibilidade a 

problemática negra. Assim, começa a ficar delimitado que quem foi à exposição ou tem 

consciência do sofrimento do negro na sociedade brasileira e/ou era negro ou pardo 

(62.5%). Foram feitas questões para entender quais são as construções histórico-culturais 

que os participantes têm a respeito do imaginário social do negro no Brasil, as quais serão 

contextualizadas na sequência.  

Todos os participantes tinham compreensão de que o negro possui uma História. 

Dos 32 participantes, 29 entenderam o que são as Histórias Afro-Atlânticas, e assim, 

apenas 3 pessoas ficaram na dúvida de qual seria esse significado. Quase todos (31 dos 

32 entrevistados) sabem a diferença entre o termo escravo e escravizado, e todos os 

respondentes sabem que os africanos foram obrigados a deixar seus locais de origem para 

serem escravizados – trabalhar forçadamente, não terem direito de ir e vir e receberem 

severas punições. 

Sobre a escravização ter influenciado ou não na capacidade cognitiva do povo 

africano, 21,9% admitem que influenciou, 9,4% acham que talvez possa ter havido 

influência, enquanto 68,8% acreditam que não houve influência alguma. A respeito de 

terem tido contato com a cultura e história do negro, e em relação à exposição ter feito os 

visitantes refletirem sobre como o negro está inserido na sociedade no geral, os resultados 

foram os mesmos: 96,9% e 3,1%, ou seja, um participante talvez tenha tido contato, 

enquanto a maioria já tinha tido contato com a cultura e história do negro, além de terem 

refletido no papel do negro na sociedade brasileira. 

Quando abordados acerca do que pensam sobre o estilo de cabelo crespo/afro e 

sobre a beleza negra, 78,1% marcaram a opção bonito e 21,9% assinalaram a opção 

normal. Como alternativas, além das duas informadas, havia também as opções estranho 

e feio, que não foram escolhidas. Dessa maneira, constata-se uma percepção positiva 

                                                             
63 Resposta dissertativa de um participante anônimo. 
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tanto acerca do cabelo dos negros quanto sobre sua beleza. Esse ponto é importante, 

porque historicamente temos no imaginário social o padrão de beleza europeizado, que 

privilegia a pele branca, os cabelos loiros e os olhos claros em detrimento da estética 

negra. 

A maioria dos participantes (72,2%) está concentrada na faixa etária de 25 a 54 

anos e, por isso, teve contato com o padrão estético de beleza midiático da loira, através 

de personalidades como Xuxa,64 Angélica,65 Eliana66 e também da imagem negra 

inferiorizada e “sem beleza” no Sítio do Picapau Amarelo67 com Tia Anastácia como 

cozinheira da família, sem vínculos familiares, velha e gorda; do Tio Barnabé que cuidava 

da manutenção do sítio, era velho e gordo; além do saci-pererê, sem uma perna e sendo 

uma lenda urbana. E ainda a imagem negra sexualizada em Chica da Silva68 e na banda 

É o Tchan.69  

Continuando a análise das respostas do questionário virtual, quando abordados 

sobre saberem ou não o que é o racismo, os 32 participantes marcaram que sabem o que 

significa. A respeito de terem nos locais que trabalham pessoas negras em funções 

diferentes de subalternas como faxina e segurança, 68,8% informaram que sim, 12,5% 

                                                             
64 Xuxa é uma apresentadora de televisão que ficou à frente dos programas infantis Xou da Xuxa (1986-

1992) e Planeta Xuxa (1997-2002). Disponível em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/xou-da-xuxa/ficha-tecnica.htm. 
Acesso em: 3 nov. 2019. 

65 Angélica apresentou o programa de TV infantojuvenil Angel Mix (1996-2000). Disponível em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/angel-mix/ficha-tecnica-2.htm. 
Acesso em: 6 nov. 2019. 

66 Eliana fez parte por um período da banda Banana Split no início da década de 1990, que não teve 
integrantes negras, e foi apresentadora do programa infantil no canal de TV SBT Bom dia & Cia (1993-
1998), indo para TV Record apresentar também o programa infantil Eliana & Cia (1998-2003). Hoje, ela 
apresenta o programa Eliana, no SBT (2019). Disponível em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Eliana. Acesso 
em: 6 nov. 2019. 

67 A primeira versão foi exibida na antiga TV Tupi entre 1952 e 1963. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_do_Picapau_Amarelo_(1977). Acesso em: 6 nov. 2019. 
Depois, foi exibido na rede Globo entre 1977 e 1986. Disponível em: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/infantojuvenis/sitio-do-picapau-amarelo-1-
versao/ficha-tecnica.htm. Acesso em: 6 nov. 2019. 

68 Xica da Silva foi uma negra forra que viveu na região de Diamantina em Minas Gerais no século 
XVIII. No Brasil foram feitos um filme, com direção de Carlos Diegues, lançado em 1976 e uma novela de 
mesmo nome na TV Manchete que circulou de 1996 a 1997. Disponíveis em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xica_da_Silva_(filme); 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xica_da_Silva_(telenovela). Acessos em: 7 nov. 2019. 

69 O grupo É o Tchan foi uma banda popular na década de 1990 e que existe até hoje (2019). Conta 
com dançarinos, e no início da década de 1990, tinha a morena, que na realidade é a negra Débora Brasil e 
o também negro Jacaré, e uma loira Carla Perez. Eles usavam roupas justas e curtas que marcavam o corpo, 
e dançavam as músicas da banda que tinham duplo sentido e conotação sexual. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89_o_Tchan! https://bandaeotchan.com.br/a-banda/. Acesso em: 7 
nov. 2019. 
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que não, 18,8% não estavam trabalhando no momento em que responderam às perguntas 

e ninguém marcou a opção talvez.  

Com relação a terem estudado em algum momento com alunos negros, 84,4% 

admitiram que sim, enquanto 15,6% que não. Acerca de terem conhecimento da Lei nº 

10.639/2003, 71,9% disseram que sim e 28,1% que não. Essa lei determina que: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros 
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL, 
2003)  

Em relação às ações afirmativas, 29 dos 32 participantes sabem o que elas são e 3 

deles não sabem. Ainda nesse sentido houve uma pergunta dissertativa sobre se eles são 

contra ou a favor das cotas para negros/afrodescendentes em universidades, concursos 

públicos, entre outros, com justificativa. Todos os participantes noticiaram que são a 

favor desse tipo de cota. Dois deles denotaram serem momentaneamente a favor porque, 

ainda na prática, os direitos não são iguais na sociedade brasileira e, assim, essa acaba 

sendo uma ferramenta para garantir melhores chances de acesso a universidade e cargos 

públicos. Um dos participantes não justificou a resposta. 

A respeito das outras justificativas, elas foram tabeladas, totalizando 46 

justificativas que equivalem a 100%. E no geral os intervenientes escolheram mais do que 

um motivo, conforme pode ser analisado no Quadro 3: 

Justificativa 
Quantidade de 

escolhas  
Desigualdade 7 

Reparação 
social/dívida histórica 18 

Equiparação  3 
Justiça  2 

Responsabilização 
do Estado  6 

Acesso/Inclusão 9 
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Autoestima  1 

Quadro 3. Justificativas a favor de cotas. 

A maioria dos entrevistados ficou concentrada em reparação social/dívida 

histórica (39,13%), seguido de acesso/inclusão (19,56%) e desigualdade (15,22%) e 

responsabilização do Estado (13%) quase empatados. Para contextualizar, seguem três 

relatos dos 32 recebidos: 

A favor. O país foi fundado na escravidão, que se mantém até hoje, 
principalmente pelas políticas de drogas e de encarceramento. Depois 
da abolição, nunca houve políticas de Estado que dessem qualquer 
suporte à população que fora escravizada, que desde então sobrevive às 
margens do Estado. Portanto, tem-se uma dívida histórica não só com 
a população negra, mas também com a população indígena. Além disto, 
é função do Estado diminuir as inequidades e desigualdades do seu 
povo e investir em educação, saúde e políticas públicas, principalmente 
para os que têm pouco acesso. As cotas e ações afirmativas são 
necessárias e são direitos dos cidadãos negros e indígenas.70 
Sou a favor das cotas como política pública promovendo a equiparação 
dos direitos das pessoas em atingir o ensino superior. As cotas já 
garantem pouco direito aos negros mas já faz uma diferença 
significativa, uma vez que sem essas cotas os negros teriam que 
concorrer contra uma quantidade gigantesca de pessoas brancas que 
possuem maior acesso a educação, maior acesso a livros, filmes, 
viagens e que promovem o enriquecimento em capital cultural que os 
coloca a frente de diversos negros quando em um exame vestibular. As 
cotas são NECESSÁRIAS, e deverão se manter enquanto a diferença 
de acesso a educação nesse país for tão grande devido a herança da 
nossa história da escravidão.71 
A favor. Porque a desigualdade abissal do Brasil atinge em cheio a 
população negra, estes não são somente a maioria populacional, são 
também a maioria em empregos subalternos, são a maioria em questões 
de assassinato envolvendo policiais, são maioria nas periferias e 
ocupações precárias. As ações afirmativas, mesmo não se constituindo 
a melhor solução para resolver esta questão, ainda são extremamente 
necessárias para que haja não só a equidade no acesso, mas para que 
garantam também o acesso efetivo, negado por anos. 
Enquanto a população negra, maioria no território nacional, não 
participar de forma efetiva e ocupar efetivamente todos os estratos 
sociais, sobretudo os estratos de poder na hierarquia social, as ações 
afirmativas não devem ser abolidas.72 

Como todos os entrevistados foram a favor das cotas e a maioria das justificativas 

escolhidas, com base nesses relatos, delineia-se que os participantes tem conhecimento 

da questão do negro no Brasil e alguns ainda ressaltam a questão indígena. Entretanto, 

fica a ressalva de que a maioria era negra 62,5% (46,9% negra, 15,6% parda) e que a 

                                                             
70 Resposta dissertativa de um participante anônimo. 
71 Resposta dissertativa de um participante anônimo. 
72 Resposta dissertativa de um participante anônimo. 
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maioria possui alto nível educacional 81,5%73 (graduação 43,8% e 37,7% cursando 

mestrado e até com doutorado concluído). 

4.1.2 Discutindo as entrevistas semiestruturais 

O objetivo de se fazer as entrevistas presenciais semiestruturais com 

desconhecidos foi de, em primeiro lugar, ter contato com pessoas que não fazem parte do 

meu meio social, e tentar alcançar mais amplamente o pensamento da população 

brasileira de maneira geral. E como objetivo principal, entender como acontecem as 

con[ver]s[ações] entre a exposição “Histórias Afro-Atlânticas” e se como resultado disso 

é possível de alguma forma modificar as constru[(a)ções] das percepções negativas do 

negro na sociedade brasileira. 

Para tanto foram entrevistadas cinco pessoas.74 A primeira participante será 

referida com o codinome de Joana, uma mulher que se autodeclara parda, é heterossexual, 

mora com companheiro, tem entre 20 e 24 anos, está cursando mestrado, reside na zona 

sul de São Paulo e, em relação à faixa econômica, pertence à classe E. 

As classes econômicas foram definidas com base no Quadro 4. 

Classe econômica Faixa de renda 
E  Até R$ 1.874,00 

D 
De R$ 1.874,00 a R$ 

3.748,00 

C 
De R$ 3.748,01 a R$ 

9.370,00 

B 
De R$ 9.370,00 a R$ 

18.740,00 

A De 18.740,01 ou mais 

Quadro 4. Classificação de classes econômicas75 

Ela teve interesse em ir à exposição em função do trabalho. Ela é psicóloga e 

naquele momento trabalhava com pessoas em situação de rua. Em seu projeto elas foram 

levadas a dois museus e fizeram visita guiada. Muitas eram negras e, com isso, as pessoas 

que fizeram a mediação em cada espaço procuraram focar mais na reflexão do racismo. 

Com isso, para Joana, chamou a atenção o questionamento das informações que ela teve 

nos livros de História na escola, se de fato eles retrataram o que aconteceu. 

                                                             
73 Para acesso a dados completos, favor consultar o Anexo A 
74 Os termos de consentimento estão incluídos no Anexo C e as perguntas desse questionário constam no 
Anexo D. 
75 Dados coletados através de pesquisa do Google, com elaboração própria. 
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Quando teve contato com o primeiro bloco de imagens, o que marcou mais foram 

as palavras angústia e silenciamento, sendo esta última repetida algumas vezes. Na 

apresentação do segundo bloco de imagens, a palavra angústia veio à tona novamente, 

uma vez que ela começou a se colocar no lugar das imagens representadas nas artes e 

também a se inserir nos espaços vazios das obras. Além disso, começou a sentir desespero 

e a sensação de aprisionamento, prisão. No último bloco de imagens, Joana mencionou 

algumas vezes a palavra alegria, reunião, o lado positivo da cultura africana. Chamaram 

sua atenção as cores e ela relatou que gostou do que viu. Pude presenciar um sorriso 

enquanto olhava e falava sobre essas imagens. 

Para finalizar a entrevista perguntei para Joana se o fato de ela ter visitado a 

exposição mudou de alguma forma a visão que ela tem do negro. Ela relatou que mudou 

a percepção de como ela vê o negro, trazendo muitos questionamentos que antes não 

tinha, ficando angustiada com a questão do negro, mencionando a importância da visita 

guiada. Somado a isso, após as visitas, ela se aproximou mais do feminismo e de autoras 

negras, que falam sobre o sofrimento que não é nomeado. 

A segunda participante recebeu o codinome de Ivone, uma mulher bissexual, que 

se autodeclara branca, tem entre 25 e 29 anos, mora com seus familiares na região central 

de São Paulo, possui graduação e pertence à classe econômica B. O motivo que a levou à 

exibição foi o fato de, segundo ela, um grande museu como Masp dedicar uma exposição 

inteira à questão negra com artistas negros que normalmente não são vistos em museus. 

E foi esse mesmo motivo que mais chamou sua atenção a respeito da exposição: ver 

artistas negros expostos no Masp. 

Na apresentação de imagens, nas primeiras ela relata que sentiu muita angústia, o 

que a levava a ter vontade de agir. Já na segunda, ela teve a ideia de protesto, de dar a 

voz, de expor ideias; ao mesmo tempo que sentiu a questão do cárcere, do aprisionamento 

e do medo de protestar em função do julgamento. No último bloco de imagens vieram a 

mente dela as palavras alegria, tradição, espiritualidade e religiosidade; ficando mais 

presente a tradição que foi pronunciada mais de uma vez. 

No último momento da entrevista, na pergunta sobre a visita à exposição ter 

modificado sua visão do negro na sociedade brasileira, ela diz que não mudou a percepção 

que tem do negro na sociedade brasileira, porque sempre acompanhou essa problemática. 

Ivone, que não é negra, se identifica e empatiza com a causa da busca da libertação, do 

antirracismo, do antifascismo, do feminismo, do feminismo negro e não do branco 

higienista. Ela discorre que, apesar de não ter mudado sua percepção do negro, essa 
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experiência lhe trouxe novas perspectivas, novas maneiras de pensar, novas ideias e a 

introduziu a artistas. Relata ainda ter sido importante receber a história da escravidão e 

da imigração de outra maneira, uma vez que ela não tem avôs e nem bisavôs negros que 

lhe pudessem contar a versão deles da História e com a exposição ela alega que foi 

possível acessar essas informações. 

O terceiro participante foi um homem que será designado com o codinome de 

Tiago, homossexual, que se autodeclara como branco, pertencente à faixa etária de 30 a 

34 anos, mora com o companheiro na região Sul de São Paulo, está cursando doutorado 

e faz parte da classe econômica D. O motivo da ida à exposição foi por considerar o tema 

muito importante, para fazer pesquisa e levantamento de acervo, pela visibilidade de 

artistas e por conhecimento de estratégias de ativação de acervos institucionais. O que 

mais marcou na exposição foi o fato de ser dividida entre dois museus. 

Quando apresentado à primeira composição de imagens, as primeiras palavras que 

disse foram Rosana Paulino, pois reconheceu a artista e começou a falar sobre ela e seus 

trabalhos de uma forma geral. Seguiu falando que ali viu contada a história da pintura 

brasileira junto com a História do Brasil, que viu aquelas imagens contarem as histórias 

de violência e escravização, assim como relata ter presenciado imagens que nunca tinha 

visto antes. 

Prosseguiu frisando que ali consta uma História que ele nunca escutou na escola, 

que não fazia parte de sua experiência de mundo, mas que ao mesmo tempo é uma parte 

de sua história, não na perspectiva de quem sofreu essa violência, mas na de um corpo 

que violentou, que infringiu. 

Na sequência sobre o segundo bloco de imagens fez associação a uma história de 

violência e ao palco, que, entretanto, só recebem visibilidade em exibições específicas, 

só quando são colocados o microfone e um palco especial para contar a história de uma 

população que foi subalternizada e violentada de maneira contundente. Com isso, só se 

fala desse corpo quando é um espaço permitido para que esse corpo esteja, quando elegem 

a temática do negro como importante. Ele dirige sua fala enfatizando que essas histórias 

precisam estar atravessadas em todos os tipos de exposições e não apenas quando o foco 

central da exposição for o negro. Tiago pontua que o racismo tem que ser falado na aula 

de ciências, em todas as matérias, em todos os locais, e indaga por que esse assunto não 

é falado na escola, porque esse assunto não é discutido em lugar algum. Discorre que essa 

violência perpassa “raça”, gênero, classe social, que tudo é permeado por estruturas de 

poder e violência. 
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Com relação ao último bloco de imagens, Tiago prosseguiu enfatizando que 

aparecem Histórias que nós não vimos, que seguimos não vendo e que são narrativas não 

contadas. Junto a isso, acrescentou a palavra angústia, por não ter vivido nada disso antes, 

por não ter tido acesso a essas Histórias, e diz que ele tem “buracos” na sua compreensão 

de História, na sua construção de mundo. 

A respeito de como a visita à exposição “Histórias Afro-Atlânticas” afetou sua 

percepção do negro na sociedade brasileira, Tiago discursou que a exposição o fez pensar 

muito nos museus, nos equipamentos institucionais, que agora (ou seja, após a mostra) 

existem alguns artistas negros no acervo permanente, como Dalton Paulo e Maria 

Auxiliadora. Contudo, esses artistas estão expostos em “cantinhos”, em pontas e que o 

espaço do museu permanece majoritariamente com obras de pessoas brancas, e assim 

segue contando a mesma História que ele escutou na sala de aula e em todos os espaços 

a que teve acesso e frequentou. 

Ele inclui ainda que é algo incrível ter a visibilidade de artistas negros na mostra, 

mas ao mesmo tempo angustiante, pela formatação do museu que não muda, segue 

majoritariamente privilegiando a arte europeia. Sobre a exposição ter interferido no seu 

olhar para com o negro no Brasil, Tiago relata que mudou, porque ele sentiu a necessidade 

de procurar e pesquisar mais, de escutar outras vozes, de pensar nessas visibilidades, 

nessas presenças, nesses enunciados. Conquanto, Tiago evidencia que já faz tempo que 

pensa na problemática do negro no país e que a exposição foi um documento, que gerou 

um catálogo com textos incríveis, traduzidos em outra língua e que assim quem quisesse 

poderia ter acesso. Ele conclui que “Histórias Afro-Atlânticas” foi um marco importante, 

sendo um elemento fundamental, mas não suficiente, porque é necessário muito mais e 

que ainda falta, que sempre falta. 

A quarta participante recebeu o codinome de Kátia, uma mulher heterossexual, 

que se autodeclarou branca, pertencente à faixa etária de 35 a 39 anos, mora com seus 

familiares na região Sul de São Paulo, possui doutorado e faz parte da classe econômica 

C. O motivo de seu comparecimento à mostra foi por estudar fotografia e também por se 

interessar pelo tema tratado na exposição. Para ela, a seleção de obras bem como a força 

que elas trazem foi um fato marcante, constituindo imagens poderosas. 

Avançando para a sensibilização com as imagens, no primeiro ajuntamento, Kátia 

pensou na escravidão, na subjugação de outros seres humanos e em silenciamento. 

Enquanto no segundo momento persistiu o mote da escravidão e subjugação, e somados 

a eles surgiram força e um questionamento de não haver um erguimento contra essa 
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situação. No último aglomerado, vieram-lhe à mente a cultura negra, a cultura africana e 

questão da ancestralidade. 

No momento em que foi interpelada sobre sua percepção do negro na sociedade 

brasileira, Kátia não soube dizer se havia mudado, mas relatou que modificou sua 

percepção sobre a produção artística negra, que, de forma geral, é culturalmente 

invisibilizada. Assim, a exposição lhe ajudou a trazer visibilidade tanto para a produção 

de artistas negros como para a representação de negros, deixando evidente que eles 

produzem e que são retratados. Esses dois pontos são invisibilizados, mas “Histórias 

Afro-Atlânticas” trouxe essa visibilidade à tona e foi importante por trazer essa 

“minoria”, já que é maioria na sociedade, mas é uma minoria cultural. 

O último entrevistado recebeu o codinome de Valter, que é um homem 

heterossexual, se autodeclarou preto, pertencente à faixa etária de 25 a 29 anos, mora com 

seus familiares em outro estado que não São Paulo, possui pós-graduação e pertence à 

classe econômica C. A escolha para dirigir-se a exposição foi por estar perto, uma vez 

que estava visitando sua irmã que mora na cidade de São Paulo e em uma região próxima 

do Masp, por ter visto uma reportagem abordando a mostra que o deixou interessado em 

conhecê-la e também por ser negro e com isso querer ver a sua História. O que mais o 

marcou em “Histórias Afro-Atlânticas” foi a obra do menino jogando tinta branca nele 

mesmo (Figura 26). Ele achou que o menino era um “escravo” e essa imagem o chocou. 

Arguiu que o menino deveria se sentir diferente de todo mundo e assim excluído e por 

isso, ele queria ficar branco igual as outras crianças que ele tinha contato. 

Figura 26. Flávio Cerqueira, Amnésia, tinta látex sobre bronze, 135 x 38 x 41 cm, 2015. 
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Seguindo para o primeiro bloco de imagens, Valter sentiu agonia, aflição e 

desconforto, visto que as pessoas representadas nas imagens estão sendo machucadas. 

Conduzindo para a próxima composição, em um primeiro momento, houve silêncio por 

parte de Valter, e no momento que começou a falar mencionou sofrimento e mais uma 

vez desconforto, que é como a pessoa se sente quando é vítima de preconceito. Somado 

a isso, discorreu que lhe vem a sensação de que ao mesmo tempo em que se pode falar, 

uma vez que os microfones estão voltados para o centro da obra, igualmente não se pode 

falar, pois parece que os microfones não funcionam.  

Na última seção de figuras, Valter fez uma longa pausa antes de iniciar sua 

resposta, observou que não estava entendendo, porém o ícone da direita lhe parecia ser 

algo relacionado à religião, enquanto o da esquerda afirmou ser uma roda de samba e se 

deparou com a possibilidade de, similarmente à outra imagem, ser ligado à religião. 

Argumentou ainda que a obra da direita lhe passa uma sensação mais tranquila e a da 

esquerda que os indivíduos que compõem o quadro estão em paz, que eles estão em casa 

e assim o fazem sentir paz, uma vez que não tem mais aquelas imagens de sofrimento que 

havia visto anteriormente. Ele sinaliza que prefere olhar para a última composição, já que 

as primeiras o deixaram muito desconfortável. 

Quando questionado sobre a exposição ter mudado a percepção que ele tem do 

negro na sociedade brasileira, Valter disse que não mudou, que, ao contrário, afirmou 

mais ainda o lado do preconceito, dado que tocou mais o viés do sofrimento pelo qual o 

negro passa e acaba sendo vítima do preconceito e, com isso, Valter criou um alerta ainda 

maior do que tinha antes sobre essa problemática. 

A faixa etária dos participantes ficou concentrada entre 20 e 39 anos, com um 

participante no grupo de 20 a 24 anos e o restante a partir de 25 anos. Todos possuem um 

grau de instrução mais elevado, da graduação até o doutorado. A respeito da classe 

econômica, variou de E a B. Já sobre com quem moram ficou dividido entre familiares e 

companheiros. Acerca da orientação sexual, o grupo ficou dividido entre heterossexuais, 

bissexuais e homossexuais; e a maioria (3) dos respondentes foram mulheres. 

Essas informações corroboram os dados analisados nas entrevistas virtuais que o 

público que visitou “Histórias Afro-Atlânticas” possui maior grau de instrução e/ou é 

negro/pardo e/ou já é consciente da problemática do racismo na sociedade brasileira. 

Outrossim, demonstra um maior interesse pela audiência feminina. No tocante à 

sensibilização por meio de imagens, o primeiro e o segundo bloco de figuras trouxeram 

sentimentos e sensações semelhantes, mas no segundo aglomerado, além disso, foi 
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possível gerar reflexões nos entrevistados. Enquanto a última parte engendrou 

significações diferentes com algumas ruminações. 

A fim de buscar uma forma de classificar as palavras e os conceitos que mais 

foram reproduzidos durante a comoção por imagens, foi feita uma breve análise sem ter 

o objetivo de aprofundar teoricamente seus significados, ponto que pode ser revisto em 

um momento futuro. Em diversos momentos foram ditas as palavras silenciamento e 

angústia, estando este associado também a ação e não apenas ao sentimento, a sensação. 

Quando pensamos em silenciamento, é uma palavra que advém de silêncio e com isso 

sugere o ato de calar-se, fazer silêncio ou mesmo impor silêncio. Como na composição 

(Figura 23) se tem a imagem de uma escravizada não identificada com aparato que a 

impede de falar ao lado de uma obra da artista Rosana Paulino que constitui uma foto de 

uma mulher negra também não identificada com sua boca costurada, é atribuído o 

significado de silenciamento para a imposição de silêncio.  

Junto com essa questão, outra palavra reforçada foi angústia, que pode estar 

associada tanto à aflição quanto ao sofrimento. Como aflição é possível relacionar a 

sensação de desespero, ansiedade, desconsolo, preocupação, inquietude e tristeza. Como 

sofrimento, faz-se a ligação entre a noção de amargura, provação, suplício, tormento, 

flagelo, martírio, dissabor, tribulação e calvário. Todos esses sentidos, junto com a 

imposição de silêncio, remetem a algo negativo, a uma negação, e, em razão disso, junto 

com a ponderação dos participantes de questionarem mais a condição do negro na 

sociedade brasileira, as ações racistas veladas e mais diretas, concluo que as imagens 

propiciaram a articulação pretendida nos interrogados. 

Na segunda composição imagética (Figura 24), além de angústia e silenciamento, 

foram feitas reflexões a respeito da dialética falar e calar. Nesse grupo se encontra a obra 

de Sidney Amaral, composta por um homem negro rodeado de diferentes microfones, 

uma obra de Hank Willis Thomas, constituída de um pelourinho76 com um microfone, e 

a obra de Moisés Patrício, ao centro, formada por uma palma de mão negra recebendo o 

escrito “vende carne negra Tel 190”. Com isso, os participantes exprimiram inquirições 

a respeito da possibilidade de fala, mas que talvez essa fala não pudesse ser ouvida ou 

                                                             
76 Pelourinho: substantivo masculino; Pelourinho, coluna de pedra ou de madeira, colocada em praça ou 
lugar central e público, onde eram exibidos e castigados os criminosos. Disponível em: 
https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#13. Acesso em: 13 nov. 2019. 
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mesmo que, apesar de o bloco de imagens despertar a fala, ela na prática não era possível; 

fazendo associação, inclusive, com essa situação na realidade com o negro da atualidade. 

O último bloco (Figura 25) comporta a obra de Carybé, colorida, com muitas 

pessoas negras, algumas carregando instrumentos musicais e estando de certa forma em 

roda, e a obra de Edsoleda Santos, com mulheres negras em círculo vestidas de branco 

com roupas que parecem ser de culto de religião de matriz africana com uma coroa no 

centro delas. Nesse momento a maioria dos participantes mencionou as palavras alegria, 

religiosidade e cultura africana/negra. Alegria pode estar relacionado a contentamento e 

festa. No primeiro sentido, é capaz de incluir satisfação, animação, felicidade, 

deleitamento, entusiasmo, euforia e gozo; e no segundo, recreação, diversão, 

divertimento, entretenimento, remetendo, assim, a algo prazeroso e positivo, agradável 

de olhar e sentir. 

Religiosidade está ligado diretamente à religião, devoção, fé, crença; e no geral é 

visto por muitas pessoas como uma atividade cotidiana importante. Como último sentido, 

os entrevistados denotaram ora a cultura africana ora a negra e, às vezes, ambas, ficando 

claro que a imagem endereça a tradição e história do povo negro brasileiro.77 Portanto, 

esta última composição pictórica mostra de forma geral um contexto positivo para os 

intervenientes. 

Como pormenores temos a participante Ivone, que emprega conceitos como 

antirracismo, antifascismo, feminismo, feminismo negro e higienismo; e Tiago, que fez 

o uso abundante da palavra violência e seus desdobramentos. Assim, ambos demonstram 

serem pessoas politizadas e conscientes de seus papéis na sociedade.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
77 Considero aqui negro brasileiro, uma vez que o tráfico negreiro foi oficialmente abolido no Brasil em 
1850 e com isso, os descendentes brasileiros em um primeiro momento foram denominados 
afrodescendentes e atualmente os termos podem variar, mas designa uma população étnica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O diálogo entre as ações da exposição “Histórias Afro-Atlânticas” e os 

entrevistados de forma semiestruturada teve mais o efeito de aprofundar uma empatia e 

uma sensibilização na questão do racismo em pessoas brancas e de deixar mais reflexivas 

pessoas negras ou pardas sobre o racismo. A participante Joana, que é parda,78 se sentiu 

aguçada para começar a observar questões em que não havia pensado antes e a entrar em 

contato com sua negritude. Nesse caminho ficou mais envolvida com o pensamento de 

feministas negras.  

Tanto Joana como o interveniente Valter (negro) se sentiram mais aflitos com as 

imagens de sensibilização, uma vez que se viram como parte dela. Valter ficou 

desconfortável em olhar para as imagens e para ele a exposição tocou mais pelo lado do 

sofrimento e por reafirmar o racismo latente na sociedade brasileira, fazendo com fique 

realmente aparente. Joana resume tudo de forma clara, um sentimento que não é nomeado, 

sendo assim associado diretamente a algo psicológico, que é um dos campos que Moreira 

usa para explicar o racismo recreativo, que, apesar do nome, na prática é algo nocivo. 

Quando Valter afirma que para ele o que mais lhe marcou na exposição foi a 

escultura do menino negro jogando tinta branca nele mesmo (Figura 26) e que ele 

imaginou um criança negra querendo ser branca para poder ser igual aos seus colegas de 

escola, remete ao que Guerreiro Ramos explana quando o negro é considerado um 

problema a ser resolvido e assim eliminado como se fosse um obstáculo e por isso, fica 

evidenciando na cultura brasileira o valor do branco como ideal.  

Por isso, penso que, para negros e pardos, a exposição foi uma forma de saber 

mais sobre ancestralidade através da cultura, uma oportunidade para trazer à tona a 

problemática do racismo que é tão normalizada na sociedade brasileira e que, muitas 

vezes, acaba sendo esquecida até para pessoas negras e pardas. Além disso, despertar o 

sofrimento advindo e a consciência de que o racismo é um problema que precisa ser 

“resolvido”, lidado. Assim, o racismo estrutural da sociedade brasileira submerge para 

uma parte dos envolvidos que, muitas vezes, pelo racismo ter sido algo normalizado, 

acabava passando desapercebido. 

Os intervenientes brancos que foram à “Histórias Afro-Atlânticas” já estavam 

cientes da problemática do negro no Brasil, desse racismo estruturante que impregna 

                                                             
78 Como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz uso desse termo, aqui optei pela 
mesma forma, que é uma das opções de resposta da pergunta sobre características étnico-raciais. 
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nossa sociedade. Assim, a mostra serviu para reforçar essa questão. Entretanto, ao longo 

de sua fala, o entrevistado Tiago frisou muitas vezes a importância de ter acesso a 

histórias não contadas nos ambientes em que passou ao longo de sua vida, desde o âmbito 

escolar até roda de amigos/familiares e espaços institucionais, e através da exposição ele 

pode ter contato com essas histórias.  

É também um lembrete de que essas histórias devem permear todos os ambientes, 

que todos precisam saber, que elas não devem e não podem ficar estancadas em situações 

pontuais como uma exposição com essa temática, ou seja, em espaços “autorizados” a 

contar e falar sobre história e cultura do povo africano e negro. 

Além disso, a entrevistada Kátia discorre que, apesar de não ter modificado 

diretamente sua percepção sobre o negro no Brasil, “Histórias Afro-Atlânticas” revelou a 

presença de artistas negros no país, fato que para ela era desconhecido antes, e assim 

refletiu sobre a invisibilidade artística negra. Esse ponto é chave, pois no início da 

pesquisa, cheguei a cogitar que o negro era invisível na sociedade brasileira, mas de fato 

ele é visível nas estatísticas de pobreza, de assassinato (genocídio), de subalternidade, de 

“feiura”, de encarceramento em massa. No entanto, torna-se invisível em ser um elemento 

reconhecidamente inteligente, bonito, em ter seu acesso negado a lugares e posições de 

trabalho – e quando esse é alcançado, as pessoas no geral não aceitam e/ou não 

reconhecem –, em ter seu sofrimento e sua dor levada em consideração – uma vez que 

não comovem a sociedade como um todo. 

Nesse sentido, a invisibilidade atinge vários pontos, inclusive o da arte, que Kátia 

comenta, e essa problemática é evidente, porque a ausência de artistas negros e 

representações do negro pelo próprio negro, como protagonista, foi o que levou a 

entrevistada Ivone à exposição. Tiago mostra que, mesmo com essa exposição, os acervos 

permanentes de museus permanecem majoritariamente brancos e europeizados, com 

obras pontuais de artistas negros ainda em regiões periféricas de museus como o Masp. 

Kátia salienta que os negros são uma maioria numérica de pessoas, contudo são vistos e 

tratados como uma minoria cultural. 

Quando tive a ideia de usar o diálogo da arte com a sociedade através da exposição 

“Histórias Afro-Atlânticas”, tive a utopia de que a arte poderia mudar tudo. Ainda 

acredito que possa, mas o acesso a museus no Brasil é algo mais elitizado e o interesse 

pela exposição em questão se deu em sua maioria por pessoas negras e pardas ou pessoas 

brancas que já eram cientes do racismo no país e de seus efeitos; que possuem maior grau 

de instrução. Os entrevistados negros e pardos podem também ter essa consciência do 
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racismo, entretanto, para se ter certeza, deveriam ter sido feitas perguntas mais 

direcionadas, mas este não era o foco central da pesquisa.  

O fato de esse diálogo não ter sido mais efetivo, além de ocorrer em função do 

acesso elitista ao museu, ocorre porque se tem estabelecido na sociedade a arte como um 

cânone ligado a quadros e esculturas e, quiçá, obras “não obras”79 da arte contemporânea. 

Por isso, penso que seja necessário se estudar caminhos para modificar esse cânone, 

mostrando que a arte está em tudo e não só nas paredes de museus, que videoclipes e 

filmes, por exemplo, são expressões de arte e são mais acessíveis. Nesse sentido, pode 

ser feito no futuro um estudo para destrinchar essa perspectiva.  

Além disso, a partir do momento da consciência crítica - fenomenologia, ela pode 

levar a ações as quais podem ajudar a reconstruir um novo imaginário social do negro na 

sociedade brasileira e, com isso, amenizar o racismo. Também, porque, a partir do 

momento que o negro desmistifica a percepção negativa que a sociedade construiu de sua 

mente, ele pode se sentir capaz de almejar algo diferente para ele. Como Moreira (2019) 

menciona, o racismo mexe com o psicológico, faz o negro se sentir inferiorizado, 

incapacitado e isso interfere no seu modo de viver e ver a vida. 

Nesse sentido, fica a possibilidade de análise da teoria da pedagogia do oprimido 

de Paulo Freire (2018), que diz que, quando o oprimido deixa de ser oprimido, ele liberta 

a si mesmo e ao seu opressor. No caso o primeiro é o negro e o último é o branco. 

Complementando uma investigação a respeito da branquitude que pode ser vista tanto 

como consequência do racismo ou como o contrário, em função da branquitude, existe o 

racismo, mas, de forma geral, foca no significado de ser branco e os privilégios dessa 

situação. 

Após análise das entrevistas semiestruturadas, percebi que as imagens utilizadas 

como sensibilização que foram obras da exposição “Histórias Afro-Atlânticas” podem 

ser utilizadas também para pessoas que não foram à exposição e que no geral ou fazem 

parte do nicho que frequenta museus e não se comovem e/ou se importam com a questão 

do negro no Brasil ou que em sua maioria não têm o costume de frequentar museus. Dessa 

forma, as proposições para arte: para o desenvolvimento emocional de pessoas negras e 

pardas (MÄKI, 2014; CASSIER, 2012); e para estas e todas as outras, a busca pela 

sabedoria, provocar discussões e prazer (MÄKI, 2014). Que são discutidas e 

problematizadas no primeiro capítulo, teriam uma melhor aplicação. 

                                                             
79 Coloco dessa forma, porque muitas pessoas encaram a arte moderna como algo que crianças poderiam 
fazer, ou que não parecem ao público leigo como arte, por ser diferente do cânone preestabelecido da arte. 
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Assim, ao se entrevistarem indivíduos pessoalmente que não foram a exposição 

pela mesma metodologia aplicada nessa dissertação, a análise desses resultados poderá 

gerar mudanças mais efetivas, pois será uma informação explícita no tocante ao racismo, 

para pessoas que têm o costume de não pensar nas consequências perversas do racismo 

ou que acham que ele não existe, que ele não é um problema. Assim, serão, por alguns 

instantes, coagidas a fazer essa reflexão. Para quem for mais aberto, poderá gerar uma 

observação mais constante quando atos de racismo ocorrerem e, obviamente, para quem 

for conscientemente racista poderá não resultar em nada. 

Por isso, penso serem válidas duas opções, após serem feitas as entrevistas 

semiestruturadas com quem não foi à exposição: fazer a entrega de um breve folheto 

constando algumas informações que expliquem o que é o racismo, o que aconteceu após 

a finalização oficial da escravidão, o lastro da pobreza, o que é meritocracia, o que são as 

ações afirmativas e por que elas são importantes, e sugestões de atitudes que elas podem 

tomar quando presenciarem algum ato ou atitude racista em seu meio. Desse modo, caso 

a pessoa tenha interesse, terá acesso a esse material quando quiser, podendo ou não fazer 

uso dele. 

Outra opção seria fazer o acompanhamento após certos períodos de tempo com 

determinada quantidade de entrevistados ou com os entrevistados que aceitarem para 

saber se houve ou não evolução a respeito do assunto, tendo um teor mais etnográfico. 

Ainda no sentido de utilizar a arte como transformação da sociedade, acredito que 

sejam possíveis performances artísticas em regiões centrais e periféricas que não 

necessitem obrigatoriamente de uma conversa com as pessoas ao redor, de modo que 

possa impactar a todos que transitem por ali, e quem sabe fortificar ideias que foram 

usadas nos Estados Unidos, como black it’s beautiful (negro/preto é lindo) e black lives 

matter (vidas negras/pretas importam). 

Sei que o imaginário social construído do negro na sociedade brasileira (e também 

no mundo) não é algo simples de ser modificado. Assim, serão necessárias ações 

individuais, movimentos sociais e ações no campo legislativo e colaboração do governo 

na reeducação dessa questão. Além disso, é preciso consciência de como o racismo é algo 

que afeta a saúde mental da população para que assim possamos nos mover em direção a 

uma amenização do racismo e uma construção diferente do imaginário social do negro. 
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Aliado a tudo isso e tendo tido contato com estudos de Stuart Hall (2016) e Bell 

Hooks80 (2019), percebi que os motivos que eles utilizam para explicar a representação 

do negro não se encaixam tão bem aqui no Brasil, pois somos maioria populacional e não 

uma minoria. Por isso, pretendo aprofundar os estudos da representação do negro no 

Brasil como tese de doutorado, e assim ler na fonte as referências citadas como Michel 

Foucault, Homi Bhaba, Roland Barthes, Jacques Derrida, Ferdinand de Saussure, Edward 

Said, Ewen Stuart, Frantz Fanon e Audre Lorde. Além de assim, fazer efetivamente um 

trabalho no campo da etnografia e quem sabe fazendo o uso também da metodologia 

fenomenológica, entrevistando, observando e analisando mulheres e homens negros nas 

diferentes regiões do Brasil a fim de entender na prática o que é ser negro no Brasil. 

Quem sabe, fazendo essa nova investigação bibliográfica e sua problematização, 

junto com o andamento às proposições de entrevistas mencionadas, haverá uma melhor 

compreensão da urgência em se combater o racismo na sociedade brasileira pela maioria 

de sua população e com isso, um melhor resultado. Afinal, o conhecimento é um veículo 

que traz luz às sombras e assim modifica sociedades inteiras. 

 

 
 

  

                                                             
80 A autora opta por usar seu nome em letras minúsculas em seus trabalhos, bell hooks, entretanto, em 
função das normas da ABNT, coloco no texto em letras maiúsculas. 
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ANEXO A. BASE QUESTIONÁRIO PÚBLICO PARA VISITANTES DA 

EXPOSIÇÃO 

1. Você foi à exposição “Histórias Afro-Atlânticas”? 

Sim ( ) Não ( ) 

 

2. Por que você escolheu ir a essa exposição? 

 

 

 

 

3. Você visitou os dois museus (Masp e Tomie Ohtake)? 

Sim ( ) Não ( ) 

Caso não, marque abaixo em qual museu fez a visita à exposição: 

Masp (  ) Tomie Ohtake ( )  

 

4. Por que não visitou a exposição nos dois museus? 

a. Não sabia ( ) 

b. Não tive tempo ( ) 

c. Achei mais interessante visitar apenas uma parte ( ) 

d. Outros motivos ( ) 

e. Fui aos dois museus 

 

5. Antes de ir à exposição, você sabia que os negros tinham uma História? 
Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 

 

6.  Você entendeu o que são as Histórias Afro-Atlânticas? 

Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 

 

7. Você sabe a diferença entre o termo escravo e o termo escravizado? 

Sim ( ) Não ( ) 

 

8. Você sabia que os africanos foram escravizados, ou seja, obrigados a sair de seus 

países para executar trabalho forçado? 

Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 
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9. Para você, o fato de o povo africano ter sido escravizado influencia em sua capacidade 

cognitiva? 

Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 

 

10. Antes da exposição você já tido algum contato com a cultura e/ou História do negro? 

Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 

 

11. A exposição fez você refletir sobre como o negro está inserido na sociedade no geral, 

inclusive na brasileira? 

Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 

 

12. O que você acha do estilo de cabelo crespo e afro? 

Normal ( ) Bonito ( ) Estranho ( ) Feio ( ) 

 

13. E o que você acha da beleza negra? 

Normal ( ) Bonita ( ) Estranha ( ) Feia ( ) 

 

14. Você sabe o que é racismo? 

Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 

 

15. No seu trabalho existem pessoas negras que trabalhem sem ser em funções subalternas 

(exemplo de funções subalternas: limpeza, segurança)? 

Sim ( ) Não sei ( ) Não ( ) Não trabalho no momento ( ) 

 

16. Na escola em que você estuda ou estudou havia alunos negros? 

Sim ( ) Talvez ( ) Não ( ) 

 

17. Você sabe o que é a Lei nº 10.639 que foi substituída pela Lei nº 11.645? 

Sim ( ) Não ( ) 

 

18. Você sabe o que são as ações afirmativas? 

Sim ( ) Não ( ) 
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19. Você é contra ou a favor das cotas para negros/afrodescendentes em universidades, 

concursos públicos etc.? Por quê?  

 

 

 

 

20. Qual seu gênero? 

Feminino ( ) Masculino ( ) Prefiro não dizer ( )  

 

21. Qual a sua orientação sexual? 

Heterossexual ( ) 

Homossexual ( ) 

Bissexual ( ) 

Prefiro não dizer ( ) 

 

22. Qual a sua característica étnico-racial? 

Amarelo ( ) 

Branco ( ) 

Preto ( ) 

Pardo ( ) 

Não sei definir ( ) 

 

23. Qual a sua faixa etária? 

15 a 19 anos ( ) 

20 a 24 anos ( ) 

25 a 29 anos ( ) 

30 a 34 anos ( ) 

35 a 39 anos ( ) 

40 a 44 anos ( ) 

45 a 49 anos ( ) 

50 a 54 anos ( ) 

55 a 59 anos ( ) 

60 a 64 anos ( ) 

65 a 60 anos ( ) 

 

24. Você mora com quantas pessoas incluindo você? 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( )  

5 ou mais ( ) 

 

25. As pessoas com que mora são: 

Seus familiares ( ) 

Seus amigos ( ) 

Moro sozinho/a ( ) 

Companheiro/a ( ) 

 

26. Qual seu grau de formação? 

Ensino Fundamental ( ) 

Ensino Fundamental Cursando ( ) 

Ensino Médio ( ) 

Ensino Médio Cursando ( ) 
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Graduação ( ) 

Graduação Cursando ( ) 

Pós Graduação/MBA ( ) 

Pós Graduação/MBA Cursando ( ) 

Mestrado ( ) 

Mestrado Cursando ( ) 

Doutorado ( ) 

Doutorado Cursando ( ) 

 

27. Qual é a sua renda familiar? 

De R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00 ( ) 

De R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00 ( ) 

De 9.370,00 a R$ 18.740,00 ( ) 

R$ 18.740,01 ou mais ( ) 

Até R$ 1.874,00 ( ) 

 

28. Em que região de São Paulo você mora? 

Grande São Paulo ( ) 

Zona Leste ( ) 

Zona Norte ( ) 

Zona Oeste ( ) 

Zona Sul ( ) 

Centro ( ) 

Outros estados ( ) 

 

No futuro precisarei entrevistar pessoalmente 10 pessoas, caso tenha interesse em ser 

entrevistado/a, me envie um e-mail para: contato@sheilaaragao.com.br 
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GLOSSÁRIO 

Escravo: adjetivo e substantivo masculino que implica alguém privado de 

liberdade que está submetido à vontade absoluta de um senhor, a quem pertence como 

propriedade. 

Escravizado: adjetivo masculino que significa que alguém foi objeto de 

escravidão, ou seja, que foi forçado a trabalhar para alguém, que foi dominado, subjugado 

e assim perdeu sua liberdade. 

Histórias Afro-Atlânticas: fluxos e refluxos das histórias acontecidas entre 

África, as Américas, o Caribe, e todos os outros lugares que receberam africanos. 

Racismo: substantivo masculino que constitui um conjunto de teorias e crenças 

que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias; ou doutrina ou sistema 

político fundado sobre o direito de uma raça (considerada superior) de dominar outras; 

ou preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a grupos ou etnias diferentes, 

geralmente considerados inferiores, discriminação social. 

Ações afirmativas: são discriminações positivas para inserir grupos excluídos na 

sociedade através de reparações que possam trazer algum tipo de equidade. 
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APÊNDICE A. LEIS Nº 10.639 E Nº 11.645 

Em 2003 foi sancionada a Lei nº 10.639/2003 que visa combater a discriminação 

através de conteúdo programático obrigatório que “incluirá o estudo da História da África 

e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à História do Brasil”. A aplicação e o desdobramentos 

dessa lei, de forma geral, obrigou o ensino das culturas e histórias africanas no Brasil. 

A Lei nº 11.645/2008 substitui a Lei nº 10.639/2003, e implica a obrigatoriedade 

do ensino de História e Cultura Africanas para a rede pública e privada. O conteúdo 

programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura 

que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação 

da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil. 
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ANEXO B. COMPUTAÇÃO DE RESPOSTAS VIA GOOGLE 

 

 

Você foi à exposição Histórias Afro-Atlânticas? 

32 responses 

Pelo tema 

Fui apreciar a exposição por duas razões, a primeira estava pautada no prestígio às 

representações acerca dos negros – muitas vezes feita por negros, entendendo a proposta 

como algo inédito, ao menos em São Paulo. A segunda foi a partir de uma hipótese que 

eu tinha, em que pensei que apenas – ou ao menos a grande maioria dos artistas expostos 

eram negros. Portanto, ir até o local seria um incentivo tanto à arte produzida por negros, 

quanto à arte produzida a partir de seus corpos que tem o intuito de retratá-los. 

Pela proposta da exposição. 

Por sua importância histórica ao reunir o acervo 

Achei interessante a visibilidade que os museus deram para produção de artistas 

negros que geralmente estão a margem nesse tipo exposição 

Interesse pessoal no assunto 

Porque sou artista e costumo ir a exposições como essa. 

pelo tema, pela qualidade dos artistas envolvidos, por ser minha área de trabalho 

Porque me interesso por tudo que aborde temas Afro 

Identificação cultura 

Gosto muitíssimo de ir a exposições, porém essa tinha um recorte especial. O MASP 

trouxe a questão racial, negra elaborada através de um apanhado obras para a Avenida 

Paulista. 



151 
 

 

Para conhecimento da história do povo preto/negro no Brasil. 

Ela trazia imagens que tinha interesse de ver com um olhar mais próximo 

Pela temática afro. 

Por identificação com o tema e por ser gratuita 

Queria realizar um trabalho sobre identidade com os estudantes da minha escola. 

Primeiro porque sem dúvida, é uma das únicas exposições sobre o Atlântico negro 

que retrata as diversas passagens de tempo, cultura e principalmente de gerações e 

narrativas que nós não temos acesso na escola e faculdade. E segundo, decidir visitar a 

exposição é um modo de pertencimento do negro na história do Brasil. 

Temática 

Para conhecer as obras de artistas negros. 

Pelo tema, proposta de reflexão e acima de tudo pela oportunidade de conhecer a luta 

e história do nosso povo. 

Para aprimorar meu conhecimento sobre a história da África e de seus povos 

Por interesse pela história e cultura negra 

Pelo tema pouco visto e discutido 

Como homem branco sinto que minha trajetória acadêmica desde a educação infantil 

até o ensino superior me proporcionou um conhecimento raso sobre as questões afro-

atlânticas, a cultura africana e os reflexos que essa cultura desdobra dentro do nosso 

contexto e de construção identitária do Brasil. Um dos maiores motivos pelo meu desejo 

de comparecer a exposição, e me dispor desse tempo como uma experiencia reflexiva, é 

o desejo de construir minha consciência social de forma mais abrangente, menos 

higienista, e com um respeito maior a história do povo africano e seus descendentes que 

sofreu, e ainda sofre, que lutou, e ainda luta por um espaço digno em direitos na 

sociedade. Outro objetivo foi ver a cultura e o povo africano ou afrodescendente como 

protagonistas de uma exposição de tamanha importância em um continente como o nosso. 

Sempre vou nas exposições do Masp. 

Vou muito a museus e recebo muitos amigos fora de São Paulo que gostam de visitar 

os museus da cidade também. Neste dia, fui com um amigo para o MASP e vi esta 

exposição. 

Fui indicada por uma amiga 

Queria conhecer mais da produção contemporânea de artistas africanos e afro-

brasileiros. 
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Trabalho e pesquiso cultura negra e relações raciais, razão pela qual era importante 

que conhecesse pelo menos parcialmente o conteúdo da exposição. 

Tenho interesse pelo tema 

Pela temática 
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19. Você é contra ou a favor das cotas para negros/afrodescendentes em 

universidades, concursos públicos etc? Por quê? 

32 responses 

 

A favor. Porque a desigualdade abissal do Brasil atinge em cheio a população negra, estes 

não são somente a maioria populacional, são também a maioria em empregos subalternos, 

são a maioria em questões de assassinato envolvendo policiais, são maioria nas periferias 

e ocupações precárias. As ações afirmativas, mesmo não se constituindo a melhor solução 

para resolver esta questão, ainda são extremamente necessárias para que haja não só a 

equidade no acesso, mas para que garantam também o acesso efetivo, negado por anos. 

Enquanto a população negra, maioria no território nacional, não participar de forma 

efetiva e ocupar efetivamente todos os estratos sociais, sobretudo os estratos de poder na 

hierarquia social, as ações afirmativas não devem ser abolidas. 

A favor. Equiparação histórica 

Sou a favor, porque acompanho estudos e pesquisas que apontam o número inferior 

de negros no ensino superior e compreendo o processo de desigualdade que marca a 

história do nosso país em relação aos negros 

Não, acho necessário já que os brancos desde sempre possuem privilégios e meios 

mais fáceis de chegar aonde querem. 

Sou a favor, pois acredito na dívida histórica que temos para com os povos 

afrodescendentes. 

Sou a favor por entender que historicamente os acessos ao povo negro foi negado, 

houve políticas para isso, então nada mais justo que agora termos uma política inclusiva 

que dê oportunidade ao povo preto. 

totalmente a favor, assim como qualquer pessoa que entenda o processo de 

construção da sociedade brasileira deveria ser. É uma ação afirmativa básica para tentar 

diminuir, ainda que a longo prazo, as desigualdades sociais e econômicas que afligem a 

comunidade negra como legado do sistema escravista. 

A favor. É uma forma de reparação social, visto que os negros sofrem os impactos da 

escravidão até hoje. 

Sou a favor, porque é dever devolver o estudo e oportunidades que foi nos roubado, 

não é esmola e nem privilégio é direito para que futuramente tenhamos uma sociedade 

estável e igualitária para todos. 
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A favor por conta de uma reparação histórica e social necessária por conta do período 

escravocrata. 

Sou a favor, devido ao processo de escravização do povo africano. 

A favor, para que possamos adentrar cada vez mais em espaços que nos foram 

impedidos de estar. 

A favor. Trata-Se de reparação história e não um privilégio. 

A favor pois no momento esta é a única forma de garantir que os negros tenham 

chances de acesso a estes meios 

A favor. Trata-se de equidade, reparação histórica, responsabilização do Estado por 

séculos de ausência e isenção em relação ao povo negro. 

Totalmente a favor, sabemos que a história do Brasil deve muito para com os 

ancestrais negros(a)africanos que aqui habitaram e seus descendentes. Infelizmente, para 

muitos não é tão óbvio que os imigrantes receberam tudo já pronto para seu 

desenvolvimento social e econômico em detrimento dos negros que passaram e ainda 

passam por processos de gentrificação e branqueamento ferrenhos. 

A favor, porque são reparação histórica 

Sou a favor. São medidas paliativas reparatória necessárias antes a história de 

exploração e segregação das populações negras. 

Sou a favor as cotas, porque o país tem uma dívida com os negros, que perderam sua 

vida ao serem escravizados 

A favor, é o mínimo que pode ser realizado para oportunizar melhores condições de 

ingresso nas instituições privadas e públicas. 

Acho quando e deve ser obrigatório as cotas, para que os negros e descendentes possa 

ter acesso as universidades! 

A favor, porque é uma ação de reparação que busca diminuir a desigualdade entre 

brancos e negros. 

A favor das cotas para diminuir a desigualdade social. Acredito que é preciso oferecer 

apoio e ensino público de qualidade aos negros/afrodescendentes em todas as etapas para 

diminuir a desigualdade. Desde o ensino fundamental, para terem melhor 

desenvolvimento cognitivo nas universidades/cargos públicos e não impactar em suas 

autoestimas 

Favor 

Sou a favor das cotas como política pública promovendo a equiparação dos direitos 

das pessoas em atingir o ensino superior. As cotas já garantem pouco direito aos negros 
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mas já faz uma diferença significativa, uma vez que sem essas cotas os negros teriam que 

concorrer contra uma quantidade gigantesca de pessoas brancas que possuem maior 

acesso à educação, maior acesso a livros, filmes, viagens e que promovem o 

enriquecimento em capital cultural que os coloca a frente de diversos negros quando em 

um exame vestibular. As cotas são NECESSÁRIAS, e deverão se manter enquanto a 

diferença de acesso à educação nesse país for tão grande devido a herança da nossa 

história da escravidão. 

Por enquanto a favor, pois ainda não há direitos iguais. 

A favor. O país foi fundado na escravidão, que se mantém até hoje, principalmente 

pelas políticas de drogas e de encarceramento. Depois da abolição, nunca houve políticas 

de Estado que dessem qualquer suporte à população que fora escravizada, que desde então 

sobrevive às margens do Estado. Portanto, tem-se uma dívida histórica não só com a 

população negra, mas também com a população indígena. Além disto, é função do Estado 

diminuir as inequidades e desigualdades do seu povo e investir em educação, saúde e 

políticas públicas, principalmente para os que têm pouco acesso. As cotas e ações 

afirmativas são necessárias e são direitos dos cidadãos negros e indígenas. 

A favor. Reparação histórica é fundamental. 

A favor. É uma reparação histórica a favor da população afro-brasileira. 

A favor. Corresponde à parte das políticas de ação afirmativa que visam diminuir a 

desigualdade estrutural que afeta grupos minoritários como negros e indígenas. 

Sou a favor, por consequência aos espaços negados a essa população em geral, 

inclusive de forma cívica, as cotas se tornam um dever. Namorei cotistas, conheço história 

de pessoas cotistas próximos a mim. Me orgulho muito desses profissionais e sei que as 

cotas foram primordiais. 

A favor. Política necessária para reparar os aspectos discriminatórios para parte da 

população que foi é ainda tratada de forma desigual.  
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ANEXO C. TERMOS DE CONSENTIMENTO 
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ANEXO D. BASE DE PERGUNTAS PARA AS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUTURAIS 

 
1. Você foi à exposição “Histórias Afro-Atlânticas”? 

 
2. Por que você foi? E o que primeiro lhe chamou a atenção? 

 
3. Por favor, fale a respeito dos do primeiro bloco/composição de imagens. (Depois da 

resposta do participante). Agora por gentileza da segunda composição de imagens. 
(Depois da resposta do participante). E por fim, por favor, fale a respeito do terceiro 
e último bloco de imagens. 

 
4. Ter visitado a exposição mudou de alguma forma sua percepção do negro na 

sociedade brasileira? 
5. Você foi à exposição “Histórias Afro-Atlânticas”? 

 
6. Por que você foi? E o que primeiro lhe chamou a atenção? 

 
7. Por favor, fale a respeito dos do primeiro bloco/composição de imagens. (Depois da 

resposta do participante). Agora por gentileza da segunda composição de imagens. 
(Depois da resposta do participante). E por fim, por favor, fale a respeito do terceiro 
e último bloco de imagens. 

 
8. Ter visitado a exposição mudou de alguma forma sua percepção do negro na 

sociedade brasileira? 
 

9. Qual seu gênero? 
Feminino ( ) 

Masculino ( ) 

Prefiro não dizer ( ) 

 

10. Qual a sua orientação sexual? 

Heterossexual ( ) 

Homossexual ( ) 

Bissexual ( ) 

Prefiro não dizer ( ) 

 

 

 

11. Qual a sua característica étnico-racial? 

Amarelo ( ) 

Branco ( ) 

Preto ( ) 

Pardo ( ) 

Não sei definir ( ) 

 

12. Qual a sua faixa etária? 

15 a 19 anos ( ) 20 a 24 anos ( ) 25 a 29 anos ( ) 
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30 a 34 anos ( ) 

35 a 39 anos ( ) 

40 a 44 anos ( ) 

45 a 49 anos ( ) 

50 a 54 anos ( ) 

55 a 59 anos ( ) 

60 a 64 anos ( ) 

65 a 60 anos ( ) 

 

13. Você mora com quantas pessoas incluindo você? 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( )  

5 ou mais ( ) 

 

14. As pessoas com que mora são: 

Seus familiares ( ) 

Seus amigos ( ) 

Moro sozinho/a ( ) 

Companheiro/a ( ) 

 

15. Qual seu grau de formação? 

Ensino Fundamental ( ) 

Ensino Fundamental Cursando ( ) 

Ensino Médio ( ) 

Ensino Médio Cursando ( ) 

Graduação ( ) 

Graduação Cursando ( ) 

Pós Graduação/MBA ( ) 

Pós Graduação/MBA Cursando ( ) 

Mestrado ( ) 

Mestrado Cursando ( ) 

Doutorado ( ) 

Doutorado Cursando ( ) 

 

16. Qual é a sua renda familiar? 

De R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00 ( ) 

De R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00 ( ) 

De 9.370,00 a R$ 18.740,00 ( ) 

R$ 18.740,01 ou mais ( ) 

Até R$ 1.874,00 ( ) 

 

17. Em que região de São Paulo você mora? 
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Grande São Paulo ( ) 

Zona Leste ( ) 

Zona Norte ( ) 

Zona Oeste ( ) 

Zona Sul ( ) 

Centro ( ) 

Outros estados ( ) 

 
 

 


