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RESUMO

Este artigo versa sobre a trajetória histórica da escravidão no Brasil e seus rebatimentos na vida da população negra mesmo depois
do seu fim, como o racismo e a exclusão social. Traz ainda elementos que nos fazem compreender como se deu esse processo de
exclusão, a exemplo do incentivo ao trabalho do imigrante europeu, quando se tratando de trabalho assalariado, e da tentativa de
“branqueamento” da população brasileira como se esta fosse a solução para os problemas sociais que assolavam o país. Ademais,
apresenta dados relevantes sobre a população negra na atualidade, como escolaridade, emprego, renda, etc. comprovando que este
ainda é um tema bastante atual apesar de parecer ultrapassado já que existe no Brasil o mito da democracia racial, onde muitos se
apoiam para ocultar o racismo existente.

Palavras-chave: Escravidão. Racismo. Questão Racial. Discriminação Racial. Desigualdade Social.

ABSTRACT

This article deals with the historical trajectory of slavery in Brazil and its repercussions on the life of the black population even after its
end, such as racism and social exclusion. It also brings together elements that make us understand how this process of exclusion
occurred, such as the encouragement of the work of the European immigrant when it comes to salaried work, and the attempt to
"launder" the Brazilian population as if it were the solution for the social problems that plagued the country. In addition, it presents
relevant data on the black population at present, such as schooling, employment, income, etc. proving that this is still a very current
topic despite appearing outdated since there is in Brazil the myth of racial democracy, where many support to hide the existing racism.

Keywords: Slavery. Racism. Racial question. Racial discrimination. Social inequality.

RESUMEN

El presente artículo versa sobre la trayectoria histórica de la esclavitud en Brasil y sus rebajas en la vida de la población negra incluso
después de su fin, como el racismo y la exclusión social. También trae elementos que nos hacen comprender cómo se dio ese
proceso de exclusión, a ejemplo del incentivo al trabajo del inmigrante europeo, cuando se trata de trabajo asalariado, y del intento de
"blanqueamiento" de la población brasileña como si ésta fuera la solución para los problemas sociales que asolan el país. Además,
presenta datos relevantes sobre la población negra en la actualidad, como escolaridad, empleo, renta, etc. que demuestra que este
sigue siendo un tema bastante actual a pesar de parecer superado ya que existe en Brasil el mito de la democracia racial, donde
muchos se apoyan para ocultar el racismo existente.

Palabras Clave: Esclavitud. Racismo. Cuestión Racial. Discriminación racial. Desigualdad social.

1 INTRODUÇÃO

O tema da escravidão, apesar de tão antigo, se faz relativamente atual na sociedade brasileira pois, suas consequências podem ser
percebidas até hoje, mesmo que de forma muitas vezes disfarçada, ao analisarmos os índices podemos perceber a desigualdade que
assola a vida da população afrodescendente no país. Ademais, outro fato que confirma sua atualidade é a chamada “escravidão
moderna” que é muito frequente no Brasil, deixando-o entre os países que mais tem casos dela no mundo, segundo Brant (2018).

Com relação ao tema do racismo fica mais clara a sua atualidade, tendo em vista que convivemos todos os dias com casos do tipo,
apesar de ser propagada uma falsa ideia de democracia racial no Brasil. Esse comportamento que discrimina a população negra traz
sérias consequências para os mesmos, pois, além de constranger e ofender, lhe tira oportunidades. Logo, ainda se faz necessário
um amplo debate sobre o assunto para a desconstrução desses mecanismos de repressão.

Ademais, salienta-se que a pesquisa que segue é de cunho bibliográfico, fazendo um levantamento sobre a história da escravidão e
do racismo com os mais diversos autores que abordam os assuntos em questão, como afirma Gil (2010, p. 51) “[...] a pesquisa
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto [...]”. Dessa forma,
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apresenta em um primeiro momento considerações sobre a escravidão e posteriormente sobre o racismo e a atual situação da
população negra no Brasil.

2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL

Para adentrarmos no tema da questão racial é preciso, antes de tudo, percorrer a trajetória histórica do processo que culminou com a
exclusão e discriminação da população negra na sociedade brasileira, a escravidão. Esta se inicia a partir do advento da colonização
das terras brasileiras com o implemento da agricultura, quando os portugueses não mais viam vantagem na extração do pau-brasil e
procuravam outras formas de explorar este território. Como bem explicita Caio Prado Júnior (1945, p. 34):

Com a grande propriedade monocultural instala-se no Brasil o trabalho escravo. Não somente Portugal não
contava com população bastante para abastecer sua colônia de mão-de-obra suficiente, como também [...] o
português, como qualquer outro colono europeu, não emigra para os trópicos, em princípio, para se engajar
como simples trabalhador assalariado do campo. A escravidão torna-se assim uma necessidade [...].

Porém, antes ainda da decisão de trazer mão de obra escrava dos negros africanos, houve uma tentativa de escravizar os índios que
aqui viviam, inclusive através das chamadas “bandeiras”, que consistiam em expedições que adentravam o território brasileiro em
busca de mão-de-obra indígena para o trabalho escravo, favorecendo também a exploração e colonização do território brasileiro. Mas
os índios não se adaptaram ao trabalho sistemático e regular da agricultura, por isso, logo foi substituído pelo escravo africano
traficado para cá, sob péssimas condições. A esse respeito, diz Caio Prado Júnior (1945, p. 36-37):

Aqui será o negro africano que resolverá o problema do trabalho. Os portugueses estavam bem preparados
para a substituição; já de longa data, desde meados do séc. XV, traficavam com pretos escravos adquiridos
nas costas da África e introduzidos no Reino europeu onde eram empregados em várias ocupações: serviços
domésticos, trabalhos urbanos pesados, e mesmo na agricultura. [...]. Não se sabe ao certo quando
apareceram pela primeira vez no Brasil; há quem afirme que vieram já na primeira expedição oficial de
povoadores (1532). O fato é que na metade do século eles são numerosos.

Sobre o início do tráfico negreiro para o Brasil, Octávio Ianni (1988) aponta ter começado justamente no século XVI e encerrado no
século XIX, quando a escravidão é abolida; e durante todo esse tempo foram traficados da África cerca de 9.500.000 negros, sendo
que, destes, 38% foram trazidos para o Brasil, representando a maior parte deles. Durante esse período, um dos principais
obstáculos colocados à obtenção dos escravos africanos era o seu alto custo, pois, devido às péssimas condições em que eram
transportados nos navios negreiros, a maioria nem chegava aqui com vida, ou chegava bastante debilitado; em média, apenas 50%
do total sobreviviam e tinham alguma condição de trabalhar, por isso somente as regiões mais ricas podiam obter sua mão-de-obra
(PRADO JÚNIOR, 1945).

Entre os séculos XVI e XVIII, enquanto a Europa já estava implementando o trabalho livre, com processo de industrialização, no
Brasil ocorria a implementação do trabalho escravo, devido à expansão da agricultura, principalmente com o cultivo da cana de
açúcar, como já citado. Era o próprio processo de acumulação primitiva, gerador das condições para o capitalismo industrial (nos
países europeus), que fazia surgir aqui a escravidão. E assim foi se gestado o trabalho escravo nas colônias, inclusive no Brasil, a
medida em que eram desenvolvidas as produções de gêneros agrícolas (açúcar, algodão, tabaco) e metais preciosos (ouro e prata)
para se reverterem em lucros para a metrópole se desenvolver economicamente. Explica Ianni (1988, p. 21):

[...] foi o capital comercial que comandou a constituição e o desenvolvimento das formações sociais baseadas
no trabalho compulsório nas colônias europeias do Novo Mundo. A exploração do trabalho compulsório, em
especial do escravo, estava subordinada aos movimentos do capital comercial europeu. Este capital
comandava o processo de acumulação sem preocupar-se com o mando do processo de produção. O
comerciante europeu enriquece comprando barato – com as vantagens da exclusividade que a metrópole
mantém sobre os negócios da colônia – e vendendo mais caro. O dinheiro se valoriza no processo de
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circulação da mercadoria.

Em relação ao processo que culminou com a escravidão no Brasil, Ianni (1988, p. 24), baseado em Marx, aponta dois fatores
principais para explicar o que basicamente sustentou essa relação social de produção:

Em sua análise das condições que produziram a escravatura no Novo Mundo, Marx ressalta dois pontos. Em
primeiro lugar, a disponibilidade de terras baratas ou devolutas, o que permitiria que o assalariado, em pouco
tempo, pudesse abandonar a plantation, o engenho ou outra unidade produtiva, para tornar-se sitiante, ao
menos produzindo o essencial à sua própria subsistência. Em segundo lugar, as metrópoles não dispunham
de grandes reservas de mão-de-obra, para encaminhar às colônias e dinamizar a produção de fumo, açúcar,
prata, ouro etc. Essas foram as razões principais da criação e generalização do trabalho escravo em várias
colônias européias no Novo Mundo. (IANNI, 1988, p. 24 – 25).

É importante destacar que o processo de escravidão se apropriou do negro de forma a dominar todas as suas atividades, desde o
seu trabalho, até manifestações culturais e religiosas, inclusive com repressão aos seus costumes de origem, através de práticas
severas de torturas e maus tratos, o que evidencia como foi sofrida a sua vida aqui durante esse período, não apenas pelos castigos
físicos como também por ter a sua subjetividade reprimida.

Alienação do trabalhador (escravo) característica dessas formações sociais implicava que ele era física e
moralmente subordinado ao senhor (branco) em sua atividade produtiva, no produto do seu trabalho e em
suas atividades religiosas, lúdicas e outras. Nessas condições, as estruturas de dominação eram, ao mesmo
tempo e necessariamente, altamente repressivas e unilaterais, estando presentes em todas as esferas
práticas e ideológicas da vida do escravo [...]. Assim, a formação social escravista era uma sociedade
bastante articulada internamente, motivo porque ela pôde resistir algum tempo às contradições “externas”; ou
às contradições internas pouco desenvolvidas. (IANNI, 1988, p. 28).

No caso brasileiro, como colônia vinculada a um país europeu, continente que dominava a economia do mundo no período em que
ascendeu a escravidão neste território, não é difícil saber quem é o mais fraco e o mais forte nessa relação (entre os países europeus
e africanos). A metrópole portuguesa, que já traficava alguns escravos para as suas terras, passa a traficar em grande escala para
suprir a mão-de-obra na sua colônia.

Durante o período de escravidão, que durou desde meados do século XVI, pouco tempo depois da “descoberta” do Brasil, até o início
do século XIX, quando a escravidão foi abolida, os escravos passaram por diversas situações humilhantes e violentas, por meio da
discriminação e da negação de direitos, já que não eram vistos como seres humanos. Eram tratados a base de castigos, chicotadas,
alimentados com restos de comida e obrigados a trabalhar muitas horas por dia, sem descanso, tendo suas manifestações artísticas
e religiosas reprimidas e vivendo em locais sem condições de higiene e privacidade, as senzalas.

No século XVIII, o Brasil começou a sofrer pressões da Inglaterra para abolir a escravidão em suas terras, isso ocorreu, pois, a
Inglaterra estava adentrando no período de Revolução Industrial, logo, precisava de um mercado consumidor maior, ou seja,
precisava que os escravos fossem libertos e transformados em trabalhadores assalariados, para consumirem os produtos
industrializados vindos da Europa.

Os mercados nacionais e internacionais passaram a ser inundados também por produtos manufaturados, em
quantidades crescentes e nas mais diversas qualidades e modas. As colônias europeias passaram a receber,
em quantidades crescentes, as manufaturas inglesas. O capital industrial impunha-se sobre o comercial e o
financeiro. Assim, ao longo dos séculos XVI a XVIII foi crescendo a importância da produção industrial [...].
Mas foi no século XVIII que o capital industrial conquistou a preeminência sobre o capital comercial. Foi uma
transição histórico-estrutural complexa, na qual o capital produtivo passou a colorir e dar sentido ao conjunto
das relações de produção e do processo de realização da mercadoria. (IANNI, 1988, p. 36).
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Logo, a pressão pela abolição da escravidão aqui no Brasil foi grande, mas antes de ceder completamente, criaram-se algumas leis
para “amenizá-la”. Algumas dessas leis foram: a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que estabeleceu o fim do tráfico negreiro para o
Brasil; a Lei do Ventre livre, em 1871, que considerava livres todos os filhos de escravas nascidos a partir da data da lei; e a Lei dos
Sexagenários, em 1885, que considerava livres todos os escravos com mais de 60 anos, porém, beneficiou a pouquíssimos escravos
já que raramente chegavam a esta idade.

Com a proibição do tráfico de escravos, em 1850, começa a transição para a instauração do trabalho livre. Como as condições de
vida dos escravos no Brasil eram péssimas, eles não conseguiam se reproduzir significativamente, logo, não dava para manter a mão
de obra escrava sem traze-la de outro continente. Diferentemente do que ocorria nos Estados Unidos, onde eles conseguiam se
reproduzir, mantendo uma boa quantidade de mão-de-obra naquele país.

Ambos os países [Brasil e Estados Unidos], no início do século XIX, tinham, aproximadamente, 1 milhão de
trabalhadores cativos. Nos cinqüenta anos subseqüentes, o Brasil importa cerca de 1 milhão e 600 mil,
contingente três vezes maior que aquele que foi levado para os Estados Unidos. As condições de reprodução
em ambos os países assumem sua feição real quando se sabe que, entre 1860 e 1870, a população escrava
americana era de 4 milhões, enquanto que a brasileira atingia, apenas, cerca de 1 milhão e 500 mil
(KOWARICK, 1994 apud THEODORO, 2008, p. 23).

Ademais, o tráfico negreiro também constituía uma grande fonte de lucratividade, fator que favoreceu fortemente a troca de escravos
indígenas por africanos. Além de alimentar o mercado escravista com mão-de-obra movimentava a economia das companhias de
navegação e por isso o mantiveram durante muito tempo, como explica Gennari (2008, p. 20):

[...] os interesses das companhias de navegação coincidem com os dos funcionários da coroa encarregados
de regulamentar o tráfico. Tanto na saída da África quanto na chegada em terras brasileiras, os impostos são
cobrados sobre o volume transportado. Quanto mais escravos são carregados e descarregados, maiores são
as rendas que afluem para os cofres reais. [...] No balanço final, o lucro líquido das companhias de navegação
que atuam nessas rotas varia de 300% a 600% do total investido. Além de abastecer a Europa de
matérias-primas e garantir um mercado para suas manufaturas, os ganhos oriundos da escravização dos
índios, que antes acabavam nas mãos dos colonos, são agora apropriados em dose bem mais abundante
pelos comerciantes das metrópoles, que passam a ter no tráfico de escravos negros uma parte essencial de
seus negócios.

Logo, acabar com o tráfico foi o pontapé inicial para a decadência da escravidão no Brasil, e a partir de então começaram a ser
tomadas medidas para evitar que o liberto fosse integrado social e economicamente à sociedade.

2 O NEGRO APÓS A ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA

Quando a escravidão foi finalmente abolida, os negros não foram absorvidos pelo mercado de trabalho, muito pelo contrário, foram
deixados às margens da inserção social, sem um lugar para morar, sem emprego, sem direitos essenciais, restando a eles a
marginalidade e a formação de morros e favelas. Como destaca Theodoro (2008, p. 24 – 25):

Não houve a valorização dos antigos escravos ou mesmo dos livres e libertos com alguma qualificação. O
nascimento do mercado de trabalho ou, dito de outra forma, a ascensão do trabalho livre como base da
economia foi acompanhada pela entrada crescente de uma população trabalhadora no setor de subsistência e
em atividades mal remuneradas. Esse processo vai dar origem ao que, algumas décadas mais tarde, viria a
ser denominado “setor informal”, no Brasil.
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Ao invés de contratar trabalhadores negros libertos, os proprietários dos fábricas e empresas priorizaram a mão-de-obra imigrante:

A absorção do imigrante nas atividades [...] foi ampla, provocando tensões com os nacionais, especialmente
os ex-escravos e seus descendentes. Mesmo depois da abolição da escravatura, ocorrida em 1888, as
empresas continuaram a empregar preferencialmente os imigrantes e seus descendentes. Muitas vêzes, os
empresários ou proprietários de oficinas são co-nacionais dos empregados que selecionam. (IANNI, 1966, p.
109).

Um fator de considerável relevância é que, no início do processo de imigração para o Brasil, a fim de substituir o trabalhador liberto,
as regiões que receberam a maior parte desses migrantes europeus foram aquelas produtoras de café, com destaque para o Oeste
Paulista (THEODORO, 2008, p. 26).

Na Região Nordeste, [...] os trabalhadores nacionais livres ou libertos foram progressivamente incorporados
para preencher o espaço deixado pelos escravos levados para o Centro-Sul. [...] uma grande parte da força
de trabalho liberta continuará nas propriedades rurais, sob regime de baixíssima remuneração, seja como
assalariados, meeiros, parceiros, entre outros. [...] no Nordeste, essa forma de organização da economia,
após a abolição da escravidão, restringiu o fluxo de renda monetária e, em decorrência, impediu a formação
efetiva de um mercado interno. [...] no caso do Centro-Sul, o fim da escravidão significou o crescimento do
fluxo interno de renda monetária e a consolidação do mercado interno, apesar da existência da economia de
subsistência em áreas de fronteiras agrícolas (FURTADO, 1985, p. 210 – 211).

Já em um contexto mais amplo, a nível do Brasil,

[...] a abolição significará a exclusão dos ex-escravos das regiões e setores dinâmicos da economia. Em sua
grande maioria, eles não serão ocupados em atividades assalariadas. Com a imigração massiva, os
ex-escravos vão se juntar aos contingentes de trabalhadores nacionais livres que não têm oportunidades de
trabalho senão nas regiões economicamente menos dinâmicas, na economia de subsistência das áreas rurais
ou em atividades temporárias, fortuitas, nas cidades. (THEODORO, 2008, p. 27).

Em sua grande maioria os imigrantes, vindos da Itália e de Portugal, iam ocupar postos de trabalho nos estados mais desenvolvidos
do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, os quais apresentavam um significativo avanço da industrialização. Enquanto isso, a mão
de obra de escravos libertos se concentrava em regiões do Nordeste, região que passava, durante o final do século XIX, por uma
crise em sua economia devido à queda das vendas de açúcar e algodão (THEODORO, 2008).

Segundo Martins (2016) uma das justificativas para a não aceitação da mão de obra dos libertos no mercado de trabalho assalariado
era a sua não adaptabilidade a esta nova condição. Theodoro (2008, p. 31) reforça essa ideia ao afirmar que a acumulação do capital
“[...] necessitaria de um contingente de força de trabalho adaptado a relações laborais mais modernas, sobretudo ao assalariamento.
[...]” e que, segundo Furtado, (1970 apud THEODORO, 2008, p. 31):

O homem formado dentro desse sistema social [a escravidão] está totalmente desaparelhado para responder
aos estímulos econômicos. Quase não possuindo hábitos de vida familiar, a idéia de acumulação de riqueza é
praticamente estranha. Demais, seu rudimentar desenvolvimento mental limita extremamente suas
“necessidades”, cabendo-lhe um papel puramente passivo nas transformações econômicas do país.

Esse fator, se caracterizando como uma forma de discriminação racial, contribuiu bastante para o cenário de exclusão da população
negra que podemos ver até hoje. Sendo rejeitado pelo mercado formal de trabalho o negro ficou à margem da sociedade e encontrou
como alternativa o trabalho informal para o seu sustento.
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Mais do que uma decisão racional do empresário capitalista, a passagem da escravidão ao trabalho livre
parece ser parte de um processo mais amplo de reestruturação econômica e social, mas também de um
aprofundamento da inserção da economia brasileira no contexto mundial (cf. SINGER, 1975, p. 353).
Contudo, outros fatores importantes, já citados anteriormente, influíram nesse processo: o nascimento e
consolidação de uma visão eurocêntrica e modernizante, na qual, para o negro, não havia, ou havia pouco
espaço de existência. (THEODORO, 2008, p. 32).

Depois de séculos vivendo em privação de liberdade e regime de trabalho escravo, sem nenhuma perspectiva de vida, bens materiais
ou possibilidades de ascensão social, como poderiam os escravos libertos ter condições mínimas de sobrevivência em uma
sociedade que não lhes ofereceu oportunidades, sem a criação de mecanismos para que fossem inseridos socialmente “[...] o acesso
à instrução também não fora garantido por políticas públicas, não sendo sequer acolhido como objetivo ou garantia de direitos na
Constituição Republicana de 1891. [...]” (THEODORO, 2008, p.33). O espaço que lhes restou foi vagar pelas cidades, ocupar os
morros criando as favelas, cortiços e exercendo os trabalhos menos prestigiados. Não tinham minimamente o direito de possuir um
pedaço de terra, pois, antes mesmo do fim da escravidão foi instituída a lei das Terras, a qual definia a compra como único meio de
aquisição desta.

[...] a Lei de Terras pôs fim ao reconhecimento da posse, que havia sido realizado em 1822, pela resolução de
17 de julho. [...] ficou proibido o regime das ocupações, substituído pelos mecanismos de herança ou compra
e venda, únicos instrumentos admitidos como legítimos no acesso à terra, inclusive no caso das terras
devolutas. [...] Conforme indica Emília Viotti da Costa, a Lei de Terras baseava-se na idéia de que a única
maneira de garantir o trabalho livre nas fazendas era dificultar o acesso à terra, o que faria com que o
trabalhador livre não tivesse outra alternativa senão permanecer nas fazendas. Para os ex-escravos,
dedicados em sua grande maioria às atividades rurais, a passagem ao trabalho livre não significou sequer a
sua inclusão em um regime assalariado. Quando permaneciam nas fazendas, sua passagem à condição de
dependente ampliou a massa de trabalhadores livres submetidos à grande propriedade e afastados do
processo de participação nos setores dinâmicos da economia. (THEODORO, 2008, p. 34 - 35).

Diante desse cenário, é após a abolição da escravidão que o racismo ganha força e suas bases se estruturam na sociedade
(JACCOUD, 2008), no período em que perdurou a escravidão, as pessoas não se baseavam na “inferioridade racial biológica”
propagada pela ciência durante o século XX, mas sim, em razões econômicas e princípios da Igreja Católica para justificar tal feito.
Como afirma Emílio Gennari (2008, p. 26 – 27):

[...] as investidas de Portugal na África e no Brasil são saudadas e apoiadas pelos próprios papas como uma
forma de levar o cristianismo pelo mundo. Entendidas como uma verdadeira cruzada da fé, a serviço de Deus
e do rei, as expedições que vão alimentar a colonização e o tráfico de escravos têm os abusos e as culpas de
seus integrantes e patrocinadores automaticamente perdoadas pelas bulas papais. [...] os escravos são
considerados eleitos de Deus e escolhidos, à semelhança de Cristo, para salvar a humanidade pelo sacrifício.
Em 1633, o padre Antonio Vieira expressa essa compreensão da Igreja católica ao falar aos escravos de um
engenho da Bahia: “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 e
martírio.” Enquanto aos cativos se recomenda a submissão com a promessa de um futuro glorioso nos céus,
os senhores são ameaçados com os castigos divinos e terrestres (a rebelião e a sedição) caso não diminuam
os maus-tratos. Ou seja, de acordo com essa lógica, a escravidão não é condenada pela Igreja desde que
moderada, justa, racional, rentável e equilibrada.

Dessa forma, os donos de escravos mantinham sua consciência tranquila, amparados na religião para justificar as atrocidades que
cometiam e, ainda podiam ser vistos como pessoas boas caso seus escravos tivessem um tratamento mais humano que o normal
para aquela época.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/apontamentos_sobre_a_escravidao_e_o_racismo_no_brasil.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Logo, pode-se afirmar que o racismo se manifestou de forma mais acirrada após a abolição da escravatura, o que pode estar
associado ao fato de que, agora que estão libertos, os negros poderiam ocupar os mesmos espaços de convivência dos brancos e
ascender socialmente alcançando a mobilidade social, não fossem o preconceito, a discriminação e o racismo sofridos pelos
primeiros.

Apesar de ter coincidido com a época de proclamação da República (1889) que trazia princípios de igualdade e cidadania, a abolição
não veio acompanhada dos mesmos ideais. A partir do momento em que os negros foram vistos ocupando espaços públicos isso
passou a incomodar a elite europeizada, fazendo dessa forma com que buscassem meios de enfrentar o crescimento dessa
população e o acesso desta ao meio social, como o incentivo à imigração europeia, a fim de alimentar o “branqueamento” no Brasil,
que se consolida entre as décadas de 1920 e 1930. Jaccoud (2008, p. 48) afirma que:

Ampliam-se os preconceitos quanto à participação dos negros nos espaços públicos, acentuam-se os
mecanismos discriminatórios e fortalecem-se os estímulos à imigração européia. […] Inspirada nas teorias
“científicas” racialistas que emergiram na Europa desde a primeira metade do século XIX, as teses adotadas
no Brasil foram sendo, entretanto, reinterpretadas. A aceitação da perspectiva de existência de uma hierarquia
racial e o reconhecimento dos problemas imanentes a uma sociedade multirracial somaram-se à idéia de que
a miscigenação permitiria alcançar a predominância da raça branca. A tese do branqueamento como projeto
nacional surgiu, assim, no Brasil, como uma forma de conciliar a crença na superioridade branca com a busca
do progressivo desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada como um mal para o país. À
diferença do “racismo científico”, a tese do branqueamento sustentava-se em um otimismo face à mestiçagem
e aos “povos mestiços”, reconhecendo, dessa forma, a expressiva presença do grupo identificado como
mulato, sua relativa mobilidade na sociedade da época e sua possibilidade de continuar em uma trajetória em
direção ao ideal branco.

A solução do “problema racial” estava ligada à eliminação da população negra a partir do branqueamento e não à exclusão do
preconceito e discriminação, pois para o Brasil recentemente republicano este ideal estava ligado também ao desenvolvimento
econômico do país.

Nas décadas de 1920 e 1930 a ideia de raça inferior biologicamente começa a ser deixada de lado, para adentrarem no cenário as
explicações através das dimensões cultural e social. Mas as mudanças expressivas na interpretação do problema racial ganham
força efetivamente quando se começa a difundir a ideia de democracia racial, cujo termo “[...] emerge na década de 1940, em artigos
escritos por Roger Bastide na imprensa nacional, [e] impõe-se no debate nacional a partir da divulgação da obra de Gilberto Freyre,
na década de 1950.” (JACCOUD, 2008 apud GUIMARÃES, 2002 apud JACCOUD, 2008, p. 51).

Apesar de difundida essa nova ideia, a caracterização da população negra como uma raça inferior não deixou de existir, mesmo
autores mais progressistas e defensores da democracia racial não deixaram de lado a caracterização estereotipada do negro nas
suas obras, como é o caso de Gilberto Freyre. Segundo Jaccoud (2008, p. 51),

Mesmo na obra de Gilberto Freyre, observa-se a presença de elementos do pensamento racista prevalecente
no início do século. Como lembra Bastos, Freyre não escapa da caracterização de traços psicológicos
inerentes à raça ou à afirmação de superioridade dos negros chegados no Brasil, face aos demais, devido a
sua anterior mistura com a raça branca, em especial com o sangue árabe.

A democracia racial diz respeito à ideia de que não existe preconceito racial ou discriminação por conta da cor da pele na sociedade
brasileira, esta por sua vez “[...] passou de mito a dogma no período dos governos militares” (JACCOUD, 2008, p. 52). E, apesar de, à
primeira vista aparentar ser um progresso no sentido de chegar à igualdade racial no país, essa ideia acaba sendo um retrocesso na
conquista de direitos e espaço desta população, justamente por se tratar de um mito, pois, o preconceito racial e a discriminação
continuam a existir, porém, de maneira mascarada.

Através desse (democracia racial) e de outros mecanismos, o governo se exime da criação de políticas sociais que promovam a
igualdade racial, deixando a população negra estática, sem condições de mobilidade social ou melhorias em sua qualidade de vida. A
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exemplo disso, “Em 1970, o Ministro das Relações Exteriores declara que ‘não há discriminação racial no Brasil, não há necessidade
de tomar quaisquer medidas esporádicas de natureza legislativa, judicial ou administrativa para assegurar a igualdade de raças no
Brasil’.” (TELLES, 2003 apud JACCOUD, 2008, p. 52). Entretanto, a dita democracia racial não passa de um mito, pois,

estereótipos e preconceitos raciais continuariam atuantes na sociedade brasileira durante todo o período,
intervindo no processo de competição social e de acesso às oportunidades, assim como influenciando no
processo de mobilidade intergeracional, restringindo o lugar social dos negros. [...] o racismo opera um
mecanismo de desqualificação dos não-brancos na competição pelas posições mais almejadas. [...]
(JACCOUD, 2008, p. 52).

Ademais, o fator da raça esteve sempre ligado à pobreza, vinculando a imagem do negro à não adaptabilidade ao mercado de
trabalho e as funções nele desempenhadas.

Apesar de seu progressivo reconhecimento, as desigualdades raciais ainda eram largamente interpretadas
pela via da pobreza e como resultado de um acúmulo de carências da população negra, e seu despreparo
para participar do mercado de trabalho moderno, que se consolidava gradativamente no país. (JACCOUD,
2008, p. 53).

Porém, o negro estava nessa situação justamente por que os espaços lhe foram negados, e não por uma condição propriamente sua.
Ou seja, o fato de pertencer em sua grande maioria à população pobre tem explicação na exclusão dessa população do acesso a
uma gama de oportunidades, como a educação, o emprego, a moradia, etc. Isso também está fortemente ligado às condições de
trabalho e à desvalorização do profissional tendo por base a cor da sua pele. Segundo Jaccoud (2008, p. 54 – 55):

os rendimentos derivados do trabalho são invariavelmente menores entre os negros, em todos os estratos
ocupacionais estudados. No que diz respeito à situação dos negros e mestiços no mercado de trabalho, no
período 1930-1980, cabe lembrar que o processo de modernização econômica, somada à valorização da
mão-de-obra nacional que se seguiu ao fim da fase de imigração massiva, deveriam ter beneficiado
diretamente a mão-de-obra negra do país. Contudo, não se observou no período significativa convergência
dos indicadores de renda e ocupação dos grupos branco e negro. [...] entre as décadas de 1940 e 1990,
conclui-se que a posição relativa dos negros e brancos na hierarquia social não foi substancialmente alterada
com o processo de crescimento e modernização econômica. A industrialização não eliminou a raça como fator
organizador de relações sociais e oportunidades econômicas, nem reverteu a subordinação social das
minorias raciais. Pode-se observar, inclusive, a piora da posição relativa dos negros nas posições superiores
da estrutura de ocupações, derivada, em grande parte, da crescente desigualdade de acesso de brancos e
negros no ensino superior.

Como podemos ver, a cor ainda é um critério nas seleções de emprego, causando a “[...] ausência de uma mobilidade relativa dos
negros” (JACCOUD, 2008, p. 54), principalmente quando nos referimos a altos cargos ou cargos que exigem um nível de
escolaridade maior, como o próprio nível superior, pois a população negra acessa a graduação em uma escala significativamente
menor do que a população branca. Ou seja, o acesso restrito ao mercado de trabalho além de estar ligado ao racismo e ao
preconceito, também tem uma forte relação com o acesso ao ensino superior, o que não deixa de ter relação com as bases racistas
da sociedade. De uma forma geral, a condição de exclusão dos negros pode estar ligada a uma série de fatores, como:

a estagnação econômica de regiões ou atividades onde a população negra está mais representada; o acesso
a serviços de baixa qualidade (especificamente relacionados à educação) e piores redes sociais e de trabalho
devido à concentração dessa população em bairros dotados de menos recursos; as diferenças familiares
relacionadas ao acúmulo de capital humano; a limitada mobilidade observada na sociedade brasileira em seu
conjunto, impactando também a população negra. (JACCOUD, 2008, p. 55).
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Além disso há uma naturalização da condição social do negro enquanto população que se encontra em sua maioria na condição de
pobreza ou ocupando os estratos sociais mais baixos, o que também acaba por dificultar sua mobilidade. Além disso, é importante
destacar que a mobilidade social da população negra é, em sua maioria, a mobilidade descendente, principalmente entre os que
vieram de classes mais elevadas, sendo quase inexistente a mobilidade ascendente (JACCOUD, 2008).

apesar de ser freqüentemente considerada como discriminação de classe, a discriminação racial é um
fenômeno presente na dinâmica social brasileira. Operando na ordem da distribuição do prestígio e privilégios
sociais, os mecanismos raciais de discriminação atuam mesmo nos espaços sociais e econômicos mais
modernos da sociedade. Esses mecanismos não apenas influenciam na distribuição de lugares e
oportunidades. Reforçados pela própria composição racial da pobreza, eles atuam naturalizando a
surpreendente desigualdade social deste país. [...] O pobre não seria, assim, portador de direitos no Brasil,
independentemente da cor. Poderíamos, então, levantar o argumento de que a legitimidade desse preconceito
se assenta exatamente no fato de que a maioria dos pobres é negra, e de que a imagem do pobre no Brasil
está diretamente associada à negritude. Nesse sentido, o racismo, o preconceito e a discriminação operariam
integrados a um importante processo de naturalização da pobreza. Ao mesmo tempo, a pobreza opera sobre
a naturalização do racismo, exercendo uma importante influência no que tange à situação do negro no Brasil.
(JACCOUD, 2008, p. 55 – 56).

O fato acima citado é um dos argumentos sustentados por pessoas contrárias à política de cotas raciais, ao afirmarem que as cotas
deveriam ser apenas sociais, tendo em vista que, mesmo nas camadas mais pauperizadas existem pessoas brancas e negras e que,
da mesma forma, existem pessoas negras com uma boa condição econômica e ocupando uma classe social elevada. Porém, por
mais que existam exceções, em sua grande maioria a população pobre é negra. E é uma situação que acaba se naturalizando como
se esse grupo ocupasse majoritariamente tal classe por ser uma condição propriamente sua, não se levando em conta tudo que lhe
foi negado ao longo da sua trajetória, sendo esse lugar o que lhe foi reservado socialmente.

Após a constituição de 1988, mesmo com seu discurso democrático, de igualdade e distribuição de riquezas, amparados pelos
direitos sociais e a proteção social garantidos pela seguridade social, o negro continuou com sua imagem associada à condição de
miserabilidade e, por isso, entre as pautas do Movimento Negro estavam:

[...] O enfrentamento das condições de pobreza e a oferta de melhores condições de educação, de trabalho e
de cidadania [além da] necessidade de reconhecimento da discriminação racial como um fenômeno
recorrente no país e de sua condenação, [...] a defesa da preservação e valorização do patrimônio cultural dos
negros. [...] a reivindicação de garantia de reserva de vagas nas instituições públicas de ensino, do primeiro
grau à universidade [...]. (JACCOUD, 2008, p. 57).

Essas reivindicações ganharam força quando, em 1995, foi realizada a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela
Cidadania e pela Vida. Ela tinha em suas pautas reivindicações específicas, como “[...] a implementação de políticas específicas nos
campos da educação [...], saúde, trabalho, violência e cultura. Propõe também a instituição de ações afirmativas para o acesso a
cursos profissionalizantes e a universidades [...]. (JACCOUD, 2008, p. 58 – 59). Posteriormente, em 2003, foi criada a Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em decorrência da participação do Brasil na III Conferência Mundial
de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. A partir de então houve alguns avanços em
termos de políticas públicas para a população negra, porém, a disparidade entre os segmentos branco e negro não desapareceram,
mostrando que a questão racial ainda é um desafio a ser enfrentado na sociedade brasileira, principalmente a discussão do racismo e
da discriminação racial, pois “[...] a negação da existência de um problema racial parece ser um importante sustentáculo do processo
de reprodução das desigualdades sociais no país.” (JACCOUD, 2008, p. 60). Por esse motivo se evidencia a necessidade de
discussão do assunto, pois, a sua negação sustenta a condição socioeconômica em que se encontra a população negra há muito
tempo.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mesmo quase tendo dobrado o número de negros
ingressando no ensino superior após a política de ações afirmativas, o número ainda é inferior ao de brancos. “Em 2005, um ano
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após a implementação de ações afirmativas, como as cotas, apenas 5,5% dos jovens pretos ou pardos [...] e em idade universitária
frequentavam uma faculdade. Em 2015, 12,8% dos negros entre 18 e 24 anos chegaram ao nível superior [...]” (VIEIRA, 2016, n.p.).
Logo, é perceptível como há ainda um enorme caminho a ser percorrido, pois, a população brasileira é majoritariamente negra, mas,
contraditoriamente, a maior porcentagem de acesso ao ensino superior é de pessoas brancas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O passado escravista no Brasil foi um dos mais longos e intensos, como dito acima, era um dos países para onde eram destinados o
maior número de escravos, dos cerca de 9.500.000 negros traficados da África, 38% foram trazidos para o Brasil, representando a
maior parte deles, segundo Ianni (1988). E hoje o cenário parece se repetir, pois, segundo dados da organização Walk Free
Foundation “[...] O Brasil tinha 369 mil escravos modernos em 2016, ou 1,8 a cada mil habitantes, mas estava entre os países que
mais combatiam o problema dentro do G20 [...]” (BRANT, 2018, n.p.). Segundo a mesma autora a escravidão moderna “[...] é um
conceito que inclui pessoas que ficaram presas a um contratante por dívida contraída, ou mantidas como trabalhadores domésticos
para ‘pagar’ por um serviço, por exemplo.” (BRANT, 2018, n.p.).

A partir das reflexões travadas acima é perceptível como o passado de exploração, negação de direitos e marginalização da
população negra se reflete até os dias atuais na sociedade brasileira, e que, apesar de ser perpetuada a ideia de democracia racial
no país, esta é um mito, tendo em vista que casos de racismo são demasiadamente atuais e recorrentes, mesmo que muitas vezes
de forma velada. Por isso, a discussão desta temática é de fundamental importância para que possamos chegar a uma sociedade
mais justa e igualitária, sem discriminações de qualquer origem.
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