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Apresentação

Fábio Feltrin de Souza 
Claudia Mortari

“A ciência não é só de uma cabeça, o saber 
não é só de um homem”

E
ntre o povo ovambu, em angola, há um provérbio 
que diz: “a ciência não é só de uma cabeça, o saber 
não é só de um homem”. Frutos do saber ancorado 

na oralidade típica das sociedades africanas, os provér-
bios carregam em si cargas valorativas e espelham visões 
de mundo diversas. da mesma forma como os ovambu, 
ansiamos perceber que o conhecimento, dotado de múl-
tiplas procedências, só pode ser edificado a partir de di-
versas perspectivas e experiências. É este o caminho que 
a produção da presente obra trilhou. 

Fruto de experiências diversas, o presente livro, 
segundo volume da coleção “educação para as relações 
Étnico-Raciais”, é também um dos resultados do Projeto 
de Formação de Professores(as) na temática da diver-
sidade, financiado pelo Ministério da Educação (MEC), 
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Secretaria de educação Continuada, alfabetização, di-
versidade e inclusão (SeCadi), Fundo nacional de de-
senvolvimento da educação (Fnde) desenvolvido pela 
universidade Federal da Fronteira Sul (uFFS)1. ele pro-
cura realizar em suas discussões aquilo que, para nós, é 
considerado imprescindível: a articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão no âmbito universitário. Ele reúne 
autores(as) estudantes de graduação e de pós-graduação 
e professores(as) universitários da área da história, de di-
ferentes instituições, que aceitaram o desafio de colocar 
ao acesso de professores(as) da rede pública de ensino, 
da comunidade acadêmica e do público em geral, o re-
sultado de suas reflexões e investigações a partir de uma 
linguagem acessível. 

Os textos não possuem a pretensão de caminhar 
por uma mesma perspectiva teórica girando em torno 
dos campos dos estudos culturais (em especial a histó-
ria social), pós-coloniais e decoloniais, e das temáticas 
envolvendo as Histórias das Áfricas e das experiências e 
vivências das populações de origem africana na diáspora 
brasileira. daí o próprio título da obra “Histórias africa-
nas e afro-brasileiras: ensino, questões e perspectivas”.

Mas há algo que nos aproxima: nosso posiciona-
mento ancorado no objetivo de propor novos olhares 
e perspectivas para a produção intelectual no âmbito 
do campo da História que contribua para a visibilidade 
das experiências, das lutas, dos anseios das populações 
de origem africana em diferentes contextos históricos e, 
sem dúvida, esse olhar está carregado de sensibilidades e 
de comprometimento político com a causa da igualdade. 

1 Fábio Feltrin de Souza foi o coordenador geral do projeto executado nos anos 
de 2014 e 2015.



Capítulo

Possivelmente o grande mérito seja a contribuição para 
a ampliação e o acesso a um conhecimento produzido no 
âmbito da universidade que supere o olhar de objetifica-
ção desses sujeitos e os coloque como protagonistas de 
suas próprias histórias. nossa esperança e anseio é que 
esta produção, ao atingir professores e professoras nas 
escolas, possibilite a construção de referências positiva-
das de seus alunos negros e também de seus alunos bran-
cos que, aliados à outras políticas de ação afirmativa, tor-
nem possível a causa da igualdade. 

a presente obra foi dividida em três partes, con-
tendo onze capítulos. Na primeira parte, as reflexões 
problematizam e questionam os paradigmas ocidentais 
de explicação do mundo (a colonialidade e o eurocentris-
mo), pautados na ideia de raça, de gênero e de trabalho, 
que ordenam as relações de exploração e de dominação 
de grupos subalternizados na história moderna até a 
atualidade, além de terem sido colocados como a única 
forma de produção do conhecimento2. a partir daí, será 
proposta uma perspectiva de produção de conhecimento 
e de ensino pautada na decolonialidade do poder, do sa-
ber e do ser. As reflexões empreendidas procuram indicar 
caminhos possíveis para a construção de um olhar que 
rompa com concepções racistas, sexistas, etc., e apontar 
possíveis caminhos para a inclusão de saberes, de me-
mórias, de visões, de formas de ser e de estar no mundo.  

2 Como aponta Quijano (2010, p. 88), o poder colonial/eurocêntrico carac-
teriza-se entre outras questões pelo: 1. controle do trabalho; 2. Controle da 
natureza e seus recursos de produção; 3. Controle do sexo, os seus produtos 
e a reprodução da espécie; 4. a subjetividade e os seus produtos, materiais e 
intersubjetivos, incluindo o conhecimento; 5. a autoridade e os seus instru-
mentos, de coerção em particular, para assegurar a reprodução desse padrão 
de relações sociais e regular as suas mudanças.
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a referência principal é vem de antonacci, considerando 
que, na contramão dos cânones ocidentais, africanos nas 
áfricas e seus descendentes nas diásporas apresentam na 
vida cotidiana dinâmicas de expressão e reconhecimento 
de histórias, de lutas e de memórias que desalojam co-
nhecimentos continentais engessados e fechados em si 
mesmos. assim é que entra em cena a literatura (mas po-
de-se incluir o cinema, o teatro, a música, o corpo) como 
expressões de ser e estar no mundo e de conhecimento. 
além disso, sem dúvida, os movimentos políticos e cultu-
rais como o Pan-africanismo, a negritude e o Movimento 
Negro Unificado (MNU) no Brasil. 

na segunda parte, as discussões abordam questões 
e temas relativos às histórias de diferentes sociedades 
africanas em vários momentos históricos, objetivando 
discutir alguns pressupostos para a pesquisa e o ensino 
da temática, incluindo reflexões acerca da África Antiga e 
de algumas sociedades africanas, bem como a questão da 
escravidão na áfrica, suas características e a implemen-
tação do tráfico pelo Atlântico com consequências para o 
continente e suas populações, no passado e no presente. 

Na terceira parte, as reflexões giram em torno das 
experiências empreendidas por africanos e seus descen-
dentes na diáspora ao longo do contexto escravagista no 
brasil. o objetivo geral é, principalmente, romper com 
uma visão simplista acerca da escravidão, visando com-
preender as maneiras encontradas pelas populações de 
origem africana em suas lutas por autonomia e liberdade. 
nesse sentido, alguns conceitos são chaves na produção 
das discussões: cultura, experiência, costume, liberdade, 
emancipação, trabalho, vínculos parentais, solidariedades.  
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a proposta, portanto, é pensar as culturas africanas res-
significadas na diáspora e compreender que o contexto 
foi marcado pela vivência de sujeitos históricos para além 
da objetificação: não são apenas escravizados, mas pes-
soas das mais diferentes cores, condições jurídicas e de 
origem (africanos, crioulos, escravizados, livres, libertos) 
que empreenderam, a partir de suas experiências, diver-
sas formas de ser e de estar – construíram seus vínculos 
familiares e de solidariedade, ocuparam diferentes for-
mas de trabalho tanto no âmbito rural quanto urbano. 

Trata-se, ao final, de uma pequena contribuição. 
Mas, como diz o provérbio Mali: “É de uma pequena 
semente que nasce uma grande árvore”.





concepções de conhecimento e de realidade

COLONIALIDADE E  
DECOLONIALIDADE

PARTE





Racismo, subjetividade e colonialidade:  
reflexões a partir de Frantz Fanon

eMerSon Silva Folharini1

Fábio Feltrin de Souza2

A subversão do pensamento

A emergência dos chamados estudos Culturais 
trouxe todo uma nova configuração, novos ob-
jetos e novas abordagens, expandindo, assim, os 

horizontes epistemológicos das ciências humanas. Temas 
como culturas, produção de saberes, saberes marginais, 
fronteiras, gênero, feminismos, sexualidades, produção 
de sujeitos, nação e nacionalidades passaram a constar 
nos catálogos de investigação de centros de pesquisa es-
palhados pelo mundo todo. esse novo campo, por natu-
reza interdisciplinar, expandiu-se e encontrou os estudos 

1 Graduando do curso de licenciatura em História na universidade Federal da 
Fronteira Sul/Campus erechim.
2 Professor adjunto ii do Curso de História e do Programa de Pós-Graduação 
interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGiCH) da universidade Federal da 
Fronteira Sul/Campus Erechim e membro do Laboratório de Historiografia e 
linguagens. 
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produzidos nas ex-colonias britânicas e francesas, em 
áfrica e ásia, um solo fértil para novas problematizações, 
sobretudo no âmbito das artes, literatura e dos discur-
sos nacionais. da mesma forma, os estudos feministas e 
queers foram ativados nessa esteira de pensamento. isso 
porque passaram a problematizar e contestar as constru-
ções históricas e culturais das normatividades que orga-
nizam posturas, saberes e práticas corporais, bem como 
propuseram a desbiologização da categoria “gênero”, 
separando-a, assim, da noção de “sexo”.

Dentro desse desafio de questionar a forma pela 
qual o ocidente produziu suas verdades, transformando 
as opressões de gênero, raça e epistêmica no fundamen-
to de sua civilização, urge convocarmos o pensamento 
do psiquiatra e cientista social martinicano Frantz Fa-
non. o objetivo desse capítulo é introduzir o leitor aos 
aspectos básicos de sua obra, tendo em vista sua impor-
tância decisiva para o pensamento pós-colonial e para a 
compreensão mínima das chaves teóricas estabelecidas 
na construção do racismo e das subjetividades na relação 
dominado-dominador dentro do regime colonialista ca-
racterístico da modernidade. 

importante lembrar ao leitor que, por muito tem-
po, a obra de Fanon ficou relegada ao ostracismo e à mar-
ginalidade. isso não se deu de maneira causal ou auto-
mática. Suspeitamos estar diretamente ligada a um rol 
de elementos bastante ancorados na realidade, a saber: a 
imposição do conhecimento através da matriz etnocêntri-
ca e eurocêntrica; a inacessibilidade de suas obras em lín-
gua vernácula; o seu caráter revolucionário, provocador, 
tencionador e paradigmático em assuntos geralmente  
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considerados polêmicos, como a relação de poder exis-
tente dentro da construção do conceito étnico-racial e as 
implicações causadas na população negra e o processo 
de alienação estabelecido pelo branco sobre os países co-
lonizados. além disso, seu pensamento está intrinseca-
mente presente dentro da obra de importantes intelec-
tuais brasileiros, que não só estudaram questões relativas 
às experiências e vivências das populações negras como 
dos grupos subalternos em geral. Seu pensamento mar-
cou e marca presença também dentro da formação teóri-
ca básica da militância do Movimento Negro Unificado 
contra a discriminação racial (Mnu), ao lado de outros 
nomes importantes, como aime Cesaire, amilcar Cabral, 
angela davies, neusa Sousa Santos e lélia Gonzales, o 
que reverbera até os dias de hoje em coletivos e grupos de 
estudos espalhados pelo brasil. 

Para que esse mergulho no pensamento fanoniano 
se dê da forma mais compreensível possível, iniciaremos 
o texto explorando aspectos de sua biografia, situando o 
autor em seu espaço e tempo, levando em consideração 
os pensadores com os quais dialogou e os fatos que foram 
fundamentais para construção de sua escrita. Feito isso, 
partiremos o exame de duas de suas principais obras: 
Pele Negra, Máscaras Brancas e Em Defesa da Revolu-
ção Africana. na primeira obra, nos deteremos como Fa-
non, através do estudo das relações sociais da população 
martinicana e pela sua vivência em continente europeu, 
encontrou na linguagem e na criação de identificações 
raciais, prolongamentos da dominação colonial, a qual 
além de ser efetivada no campo político-militar, também 
adentrou na subjetividade do colonizado, tendo em vista  
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o racismo que transcendeu a relação do fenótipo e da 
nacionalidade, reproduzindo-se através das relações de 
poder geradas pelo “embranquecimento” da população 
negra. na segunda obra, vamos nos deter nos relatos pro-
duzidos por Fanon durante a revolução argelina, em que 
ele denuncia como a tortura acaba se tornando uma das 
bases para a sustentação do regime colonial. essa fase da 
vida de Frantz Fanon é essencial para concebermos seus 
escritos, pois, por mais que ele não necessitasse provar, 
ele deixa evidente que sua luta contra o regime colonial 
vai além da crítica escrita dentro de um gabinete, mas 
está na práxis militante ao lado da Front de Libération 
nationale (Fln) e dos condenados da terra.

Vida, espaço e pensamento

Frantz Fanon nasceu no ano de 1925 na ilha da 
Martinica, no Caribe, e faleceu no ano de 1961 nos esta-
dos unidos, em decorrência de uma leucemia. ele lutou 
durante a Segunda Guerra Mundial ao lado do exército 
francês, voltando a morar na Martinica após o conflito e 
depois disso transitando entre França, argélia, Tunísia e, 
já no final de sua vida, foi à União Soviética e aos Esta-
dos unidos, na busca de um tratamento para sua enfer-
midade, infelizmente sem sucesso. Sua formação deu-se 
na área da saúde, em espacial na área psiquiátrica, tendo 
terminado seus estudos no ano de 1953. Curiosamente, 
sua primeira tese de doutorado deu origem ao livro Pele 
Negra Máscaras Branca. Reprovada pela banca exa-
minadora, foi obrigado a escrever outra tese, mas sem 
abandonando aquilo ao qual se propôs em seu primeiro 
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escrito, o que pode ser averiguado na seguinte citação ex-
traída da obra e que sintetiza a beleza e força da escrita 
de Frantz Fanon: 

este livro deveria ter sido escrito há três anos… 
Mas então as verdades nos queimavam. Hoje elas 
podem ser ditas sem excitação. Essas verdades 
não precisam ser jogadas na cara dos homens. 
Elas não pretendem entusiasmar. Nós desconfia-
mos do entusiasmo. Cada vez que o entusiasmo 
aflorou em algum lugar, anunciou fogo, a fome, 
a miséria… e também o desprezo pelo homem 
(2008, p. 27).

Por mais que fosse médico de formação, Fanon 
acabou se envolvendo com o mundo político e filosófico, 
sendo muito impactado pelo filósofo francês Jean-Paul 
Sartre, o qual, muitas vezes, e de maneira indevida, é 
identificado como mentor intelectual do autor. Por mais 
que identifiquemos uma carga da filosofia existencialista 
nos escritos do intelectual martinicano, reside uma marca 
autêntica em seus escritos, sobretudo na abordagem feita 
sobre a questão da colonialidade cmo aspecto decisivo e 
formador da cognição da população negra colonizada. 

Embora contemporâneo de figuras como Aimé 
Cesaire (seu professor), león damas, leopold Sénghor 
e Cheikh anta diop, indivíduos que também estavam 
empenhados em evidenciar, através da escrita e da ação 
política, a existência de uma parcela da população que 
foi desumanizada e objetificada pelos processos da mo-
dernidade colonial europeia, Fanon se posicionava além 
da chave epistemológico desses autores, que buscavam, 
através da identificação com as línguas, costumes e tra-
dicionalidades originárias da áfrica Sul Saariana, um 
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afloramento do sentimento de pertencimento e positiva-
ção da sua existência, ou seja, essencialmente estavam 
reivindicando a negritude. ele concordava com a posição 
política desses autores, porém concebia o “ser negro” não 
como uma condição ontológica ao indivíduo que nasce 
com a cor da pele preta ou escura, mas como uma po-
sição identitária criada pelo homem branco. logo, para 
Fanon, ser negro é uma patologia criada pelos europeus 
para inferiorizar a população que habitava originalmente 
o continente africano, principalmente abaixo da linha do 
Saara e que através de sequestros massivos, promovidos 
em nome do sistema escravocrata, foi espalhada por vá-
rias partes do globo.

Além do contato com a filosofia satreana, dos de-
bates com outros intelectuais negros de seu tempo, 
podemos estabelecer conexões epistemológicas entre 
Fanon e dois pensadores seminais da modernidade:  
G. W. Hegel e Karl Marx. É com a apropriação do siste-
ma dialético presente na Fenomenologia do Espírito e, 
consequentemente na leitura feita pelo jovem Marx para 
o processo de libertação da alienação humana, que Fa-
non irá incorporar em seus escritos a relação dicotômica  
colonizado-colonizador, branco-negro e senhor-escravo. 
Como fica evidente a partir da leitura do sociólogo Rena-
to ortiz (2014, p. 428): 

Em diversos escritos [Fanon] irá identificar a rela-
ção entre branco/negro, colonizador/ colonizado 
à dialética do senhor e do escravo. neste sentido, 
a libertação do homem é compreendida como um 
processo de desalienação, isto é, como uma supe-
ração de termos que se excluem.
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os escritos e posicionamentos de Fanon não foram 
bem recebidos por boa parte da esquerda francesa, so-
bretudo pelo Partido Comunista Francês. Tomado por 
grupos marxistas mais ortodoxos, as críticas dirigidas à 
obra do autor martinicano estavam centradas, não ape-
nas em sua matriz hegeliana e sartriana, mas principal-
mente pelo fato de não estar comprometido com os es-
quemas lógicos e duros do economicismo. importante 
apontar que essa esquerda era a mesma que defendia o 
projeto colonial francês, mascarando as brutalidades co-
metidas em solo africano, utilizando mecanismos como o 
mito da ligação entre França e argélia, que transcenderia 
a relação colonizador-colônia, para justificar a ocupação 
do país. Deixando bem evidente suas concepções etno-
cêntricas em relação à população argelina, acusando a 
Front de libération nationale (Fln) de não estar ligada 
às ideias socialistas principalmente por não ter seguido 
a linha que o Partido Comunista Francês tentou dar ao 
conflito. Dito de outra forma, a violência e a desigualdade 
pautadas na ideia de raça não eram preocupação ou foco 
de reflexão por parte dessa esquerda. 

Por ter exercido a função de psiquiatra em territó-
rio argelino, Fanon teve como pacientes vítimas afetadas 
pela dominação colonial. esta dominação dava-se de duas 
formas, aponta o autor: era exercida tanto pelo viés físico, 
com os aparelhos de repressão como a polícia, o exército 
e as práticas de torturas empregadas generalizadas; como 
pelo viés subjetivo, através dos traumas acumulados do 
próprio processo de repressão simbólica e física. a ideo-
logia da dominação colonial é o racismo. 
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após trabalhar um tempo em território francês, 
transferiu-se para uma clínica psiquiátrica na cidade de 
Blida (Argélia). Devido à sua posição política, o que fica 
muito bem ilustrado na carta que escreveu para o Gover-
nador Geral da Argélia em 1956, expondo a sua experiên-
cia de trabalho em território argelino e evidenciando a 
sua revolta com o que se passava naquele país, tendo em 
vista ao que a população estava sofrendo na mão dos ex-
ploradores franceses, demite-se e, consequentemente, é 
obrigado a deixar o país, indo para a Tunísia. Ali, iniciou 
um trabalho como psiquiatra no tratamento dos pacien-
tes afetados pelo sistema colonial, compondo o Gouver-
nement Provisoire de la révolution algérienne (GPra), e 
escrevendo textos para o jornal El Moudjahid, sendo esse 
periódico o principal meio de informações sobre o pro-
cesso revolucionário argelino. Alguns dos textos escritos 
por Fanon no El Moudjahid foram incorporados à sua 
obra póstuma Em Defesa da Revolução Africana, um do-
cumento riquíssimo para analisarmos a situação em que 
estava a população argelina e as posições tomadas tanto 
pelo governo francês como por seus intelectuais. 

Infelizmente, Fanon não viveu o suficiente para 
ver o desfecho da revolução argelina, cujo fim deu-se em 
1962, um ano após sua morte. Por ter morrido jovem, 
com apenas 36 anos, não podemos categorizar o pensa-
mento de Fanon em fases, mas percebemos engajamentos 
específicos se analisarmos o conteúdo de suas três prin-
cipais obras Pele Negra, Máscaras Brancas (1954), Os 
Condenados da Terra (1961) e Em Defesa da Revolução 
Africana (1967). A primeira, mais influenciada pelo pen-
samento existencialista e hegeliano; a segunda, trazendo 
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elementos da literatura marxista; e a última é um grande 
compêndio de textos seus da década de 1950 e 1960, sen-
do importante para visualizarmos esses engajamentos.

Como já citado, das três obras escolhemos duas. Por 
quê? Buscamos expor alguns conceitos que são horizontais 
às duas obras, como racismo, a relação colonial e os as-
pectos subjetivos e físicos. essa escolha está condicionada, 
também, pelo fato que não existem edições atuais dessas 
obras em língua portuguesa, além de serem menos conhe-
cidas do que a seminal Os Condenados da Terra.

Sobre racismo e máscaras

Vamos examinar agora a primeira das duas obras 
objetos deste capítulo, Pele Negra, Máscaras Brancas. 
Para uma leitura mais adequada é fundamental com-
preendermos como Fanon concebe a construção do ra-
cismo e como ele afeta a pessoa que nasceu com a cor 
da pele preta, seja no Senegal, na Martinica ou em qual-
quer parte do globo, como no Brasil. Isso fica evidente 
já no alerta feito no início do texto. Nele, o autor afirma 
que sua pesquisa, embora feita feita a partir da compa-
ração entre as antilhas e a França, pode ser aplicada 
para qualquer país vítima da exploração e dominação 
do sistema colonial.

É importante lembrarmos, como já foi colocado, 
que, para Fanon, ser negro não é uma condição ontológi-
ca eminente a toda população que nasce fenotipicamente 
com a pele preta ou escura. Ser negro é uma criação e im-
posição subjetiva do colonizador branco, masculino e eu-
ropeu, a fim de negativar a existência daquele construídos  
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como “outro”, como anormais, produzindo hierarquias 
baseadas numa suposta superioridade racial, física e 
intelectual. a partir da ideia de raça, desumaniza-se  
aqueles e aquelas identificados como negros, estabelecen-
do-se uma dominação territorial pautada em interesses 
econômicos no espaço ocupado por essas pessoas. Com o 
objetivo de justificar a ocupação, a exploração e a subju-
gação de povos e culturas (nas áfricas e na diáspora), o 
arcabouço teórico do racismo é acionado de modo a cons-
truir a ideia de que a exploração colonial trará benefícios 
às populações construídas discursivamente como “primi-
tivas” e “inumanas”. esse processo só evidencia a ideia 
da superioridade europeia em relação aos outros povos.

Depois de devastar, assassinar e explorar a popula-
ção, como resultado das lutas políticas por libertação de 
povos subalternizados, o colonizador deixa o território, 
mas, ao mesmo tempo, permanece presente em uma in-
tensa relação de poder construída a partida da dociliza-
ção dos corpos, do domínio efetivado sobre o subjetivo 
dos sujeitos em uma dicotomia dominador-dominado e 
superior-inferior. O europeu sai, mas o racismo fica e se 
perpetua, torna-se uma chaga e um peso a ser suportado 
pela população negra, sendo esta marginalizada, presa, 
estigmatizada, hipersexualizada e vista simplesmente 
como objeto. esse processo de domínio é tão forte e im-
placável que ultrapassa a relação europa Colonizadora-
-Países Colonizados: ela se materializa nas relações das 
próprias populações oprimidas que se torna duplamente 
vítima dessa violência estruturante. um indivíduo que é 
subalterno perante um homem branco europeu, torna-
-se, devido a uma somatória de símbolos e determinados 
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referentes significantes, superior sobre seu igual. Fanon 
argumenta que existe nisso uma tentativa de fuga do ser 
negro, de modo que esses indivíduos reproduzem e bus-
cam um ethos “branqueizado”. o autor martinicano não 
quer dizer com isso que a população negra é inferior às 
outras pessoas fenotipicamente diferentes do mundo, 
mas que o processo de colonização as inferiorizou. Tendo 
em vista esse contexto, torna-se um objetivo recuperar a 
autoestima.

os autores pan-africanistas, como aime Cesaire e 
Cheikh anta diop, vão propor que deveria haver uma re-
tomada dos costumes que foram tirados, recuperando a 
cultura, a língua, os costumes e a identificação com a Áfri-
ca Sul Saariana. retirar do referente europeu e branco o 
horizonte de expectativas dos indivíduos negros e criar, 
através da história e de outros mecanismos, a identifica-
ção com os referentes idealizados, como os imperadores 
negros do egito, o reino da etiópia e o pertencimento a 
um lugar específico comum, o continente africano: são 
esses os ideais do Pan-Africanismo e da Negritude. 

Fanon leva em consideração o que seus contem-
porâneos pan-africanos estão propondo, mas identifica 
neste projeto-fim uma miragem negra. em Racismo 
e Cultura, texto de 1956, ele afirma que o mergulho no 
passado é uma das formas de se desvencilhar do domi-
nador, mas que a população só estará livre do racismo e 
consequentemente do jugo colonial no momento em que 
ocorrer uma libertação total da nação, sem que outros 
indivíduos assumam o papel do colonizador. Seguindo 
este argumento, mas em outro texto do mesmo período, 
intitulado Antilhanos e Africanos, o autor vai colocar em 
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questão o caso da população antilhana que se identifi-
cava, até antes do começo da Segunda Guerra Mundial, 
como população francesa europeia, com direito a se esta-
belecer hierarquicamente superior aos outros indivíduos 
de cor de pele escura e preta.3 Isso é um exemplo bem 
elucidativo da reprodução do sistema de dominação en-
tre dominados pares.

Só houve uma mudança de paradigma na ilha após 
o conflito na Europa. Na ocasião mais de dez mil mari-
nheiros franceses ficaram presos em território martini-
cano, principalmente depois da invasão da França pela 
alemanha. a questão é que esses franceses eram bran-
cos e racistas em sua grande maioria, logo o tratamen-
to dado à população nativa era o mesmo dispendido a 
qualquer outro negro, ou seja, com desprezo e descrimi-
nação. esses franceses causaram um grande estrago na 
estima branqueada da população antilhana, ativando, 
desse modo, uma conscientização quanto à condição em 
que estavam sendo colocados. o discurso do referente 
europeu entra em colapso e a população antilhana pre-
cisou voltar seus olhos para um novo referencial e esse 
era da “terra original”, dos costumes locais, da mãe áfri-
ca, da ancestralidade.

Trata-se de um deslocamento discursivo significa-
tivo, mas Fanon não se limita a simplesmente recuperar 
uma suposta originalidade dos costumes, ou em reivin-
dicar uma existência essencial. Para entendermos o que 
o autor propõe, devemos percorrer de forma sucinta os 

3 Tomando aqui os exemplos de como eram vistos os habitantes da Ilha de 
Guadalupe e do Senegal pelos antilhanos, no caso, como selvagens e inferiores 
humanamente.
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capítulos de Pele Negra, Máscaras Brancas, a partir de 
seus exemplos. E a sua perspectiva é a de que essa iden-
tificação adotada como necessária e essencial para o ne-
gro, é construto do dispositivo colonial. É importante 
lembrarmos que esse argumento levantado e defendido 
por Fanon foi feito durante um período em que se nega-
va a existência do racismo dentro da França e em muitos 
países europeus, inclusive muitos dos quais mantiveram 
ou eram mantenedores ainda de colônias em outros con-
tinentes. Sua base argumentativa é extremamente volta-
da para sua área de atuação, da medicina psiquiátrica, 
utilizando-se de muitos termos específicos deste campo 
de saber e comparando a proeminência racista europeia 
a uma patologia. 

o livro está divido em sete capítulos. em cada um 
deles é abordado uma forma de colonizar o negro sub-
jetivamente. Para que essa introdução ao Pele Negra, 
Máscaras Brancas ocorra de uma forma mais didática, 
vamos dispor de uma citação para cada síntese de capítu-
lo, objetivando que o leitor tenha um maior contato com 
a arguição de Frantz Fanon. 

no capítulo O negro e a linguagem, no qual o autor 
demonstra como a língua e as expressões de tratamento 
tornam-se racistas em uma lógica de dominação, eclip-
sando a condição subalterna do indivíduo, colocando-o 
como opressor ou fazendo se reconhecer enquanto opri-
mido, no entanto de maneira naturalizada.

Historicamente é preciso compreender que o ne-
gro quer falar o francês porque é a chave suscep-
tível de abrir as portas que, há apenas cinquenta 
anos, ainda lhes eram interditadas. encontramos 
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nos antilhanos que se enquadram na nossa des-
crição uma procura de sutilezas, de raridades de 
linguagem – outros tantos meios de provar a eles 
próprios que se ajustam à cultura dominante. Já 
foi dito que os oradores antilhanos têm um poder 
de expressão que deixaria os europeus boquiaber-
tos. Vem-me à mente um fato significativo: em 
1945, na época das campanhas eleitorais, o poeta 
aimé Césaire, candidato a deputado, falava na es-
cola para rapazes de Fort-de-France diante de um 
auditório numeroso. no meio da conferência uma 
mulher desmaiou. no dia seguinte, um amigo, 
relatando o acontecido, comentava-o da seguinte 
maneira: “O francês (elegância da língua) era tão 
quente que a mulher entrou em transe”. Potência 
da linguagem! (Fanon, 2008, p. 50).

o segundo capítulo, intitulado A mulher de cor e 
o homem branco, aborda como a mulher negra em uma 
relação com um homem branco pode, além de ser subme-
tida às práticas patriarcais, passar pelo processo de infe-
riorização por não ser “da cor ideal”. Isso, afirma o autor, 
é mascarado por um status quo que supostamente esse 
relacionamento pode garantir à mulher. 

nesse capítulo, dedicado às relações entre a mu-
lher de cor e o europeu, trata-se de determinar em 
que medida o amor autêntico permanecerá impos-
sível enquanto não eliminarmos este sentimento 
de inferioridade […]. Mayotte ama um branco do 
qual aceita tudo. ele é o seu senhor. dele ela não 
reclamava nada, não exige nada, senão um pouco 
de brancura na vida. e quando, perguntando-se se 
ele é bonito ou feio, responde: “Tudo o que eu sei 
é que tinha olhos azuis, que tinha os cabelos lou-
ros, a pele clara e que eu o amava” […]. e nós, que 
somos das Antilhas, sabemos suficientemente, é 
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o que por lá se repete, que o preto tem medo dos 
olhos azuis (Fanon, 2008, p. 54).

no terceiro capítulo, O homem de cor e a branca, 
Fanon aborda a situação inversa, ou seja, como um rela-
cionamento entre um homem negro e uma mulher bran-
ca pode garantir a ela, perante os outros brancos, uma 
“desnegrização” ou, melhor dizendo, uma “morenização”. 

Solicitado, o branco consente em lhe dar a mão 
da irmã, mas protegido por um pressuposto: você 
não tem nada a ver com os verdadeiros pretos. 
Você não é negro, é “excessivamente moreno”. 
este processo é bem conhecido pelos estudantes 
de cor na França. recusam-se a considerá-los 
como verdadeiros pretos. o preto é o selvagem, 
enquanto que o estudante é um “evoluído”. Você é 
“nós”, lhe diz Coulanges, e se o consideram preto é 
por equívoco, pois de preto você só tem a aparên-
cia (Fanon, 2008, p. 73).

no quarto capítulo, Sobre o pretenso complexo de 
dependência do colonizado, Fanon tecerá uma crítica aos 
estudos de O. Mannoni, mais especificamente ao seu livro 
Psychologie de la colonisation, pela forma como é aborda-
do o tema da colonização. O texto ignora as subjetividades 
dessa relação e construindo pressupostos totalmente de-
terministas, chegando a propor diferenças e intensidades 
de exploração e, consequentemente, de sofrimento.

antes de abordar nos detalhes as conclusões de 
Mannoni, gostaríamos de esclarecer nosso ponto 
de vista. defendemos, de uma vez por todas, o se-
guinte princípio: uma sociedade é racista ou não 
é. enquanto não compreendermos essa evidência, 
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deixaremos de lado muitos problemas. Dizer, por 
exemplo: que o norte da França é mais racista do 
que o sul, que o racismo é obra de subalternos, o 
que, por conseguinte, não compromete de modo 
algum a elite, que a França é o país menos racista 
do mundo, é do feito de homens incapazes de pen-
sar corretamente (Fanon, 2008, p. 85). 

no quinto capítulo, A experiência vivida do negro, 
podemos perceber a forte influência de Aime Cesaire, 
além de refletir muito sobre a própria vida de Fanon. Em 
sua escrita, o autor expõe a forma como o negro é objetifi-
cado dentro do meio social através de suas próprias expe-
riências, e como o seu corpo é algo estranho para aqueles 
indivíduos que o objetificam. Aqui vale ressaltar que o au-
tor coloca em voga a forma de interação que vai do viés on-
tológico, com o ser negro, ao estético, e as reações que seu 
fenótipo e sua simples presença causam, como o medo, a 
estranheza, o receio e o sentimento repugnante expresso 
na face, fala e nas atitudes dos indivíduos brancos.

Meu corpo era devolvido desancado, desconjunta-
do, demolido, todo enlutado, naquele dia branco 
de inverno. o preto é um animal, o preto é ruim, 
o preto é malvado, o preto é feio; olhe, um pre-
to! Faz frio, o preto teme, o preto treme porque 
sente frio, o menino treme porque tem medo do 
preto, o preto treme de frio, um frio que morde os 
ossos, o menino bonito treme porque pensa que 
o preto treme de raiva, o menino branco se joga 
nos braços da mãe: mamãe, o preto vai me comer! 
(Fanon, 2008, p. 106-107).

No sexto capítulo, O preto e a psicopatologia, 
Fanon faz uma abordagem a partir do ponto de vista  
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psicanalítico, expondo alguns conceitos como o de trau-
ma, da paternalidade e da neurose, e como eles podem 
ser vistos e suas origens na população negra. O autor ex-
plora mecanismos que podem ser os catalisadores dessas 
disfunções no indivíduo negro e como, a partir delas, o 
ser negro como algo “ruim” fica evidente e nos faz com-
preender o desejo por ser branco. Vale destacar ainda a 
ênfase dada por Fanon à infância e ao papel ocupado pe-
las revistas em quadrinhos e pelas histórias infantis que 
sempre utilizam da figura do “mal” como alguém de pele 
ou aspectos negros ou escuros.

As histórias de Tarzan, dos exploradores de doze 
anos, de Mickey e todos os jornais ilustrados ten-
dem a um verdadeiro desafoga a agressividade co-
letiva. São jornais escritos pelos brancos, destinados 
às crianças. ora, o drama está justamente aí. […]  
e o lobo, o diabo, o Gênio do Mal, o Selvagem, são 
sempre representados por um preto ou um índio, 
e como sempre há identificação com o vencedor, 
o menino preto torna-se explorador, aventureiro, 
missionário “que corre o risco de ser comido pelos 
pretos malvados” (Fanon, 2008, p. 130-131). 

no sétimo e último capítulo, O preto e o reconhe-
cimento, o autor, a partir das abordagens do psicanalista 
Alfred Adler e do filósofo G.W.F. Hegel, conceitualiza a 
forma como o negro se reconhece, constroi e é construí-
do. a partir do primeiro, Fanon argumenta como o in-
divíduo negro estará sempre estabelecendo uma relação 
de comparação, buscando, através da edificação de seu 
ego, sair da condição inferiorizada na qual foi colocado 
e colocar essa condição em outros, como uma forma de  
autoafirmação e de se reconhecer menos negro, ou como 
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um negro “diferente”. a partir do segundo, se vale do mé-
todo dialético do eu-outro para exemplificar que a exis-
tência do ser negro é condicionada pelo reconhecimento 
desse à imagem do indivíduo branco e vice-versa.

[a partir de adler] os antilhanos não tem valor 
próprio, eles são sempre tributários do apareci-
mento do outro. estão sempre se referindo ao me-
nos inteligente do que eu, ai mais negro do que eu, 
ao menos distinto do que eu. Qualquer posiciona-
mento de si, qualquer estabilização de si mantém 
relações de dependência com o desmantelamento 
do outro (Fanon, 2008, p. 176). 
[a partir de Hegel] não Há luta aberta entre o 
branco e negro. um dia o senhor branco reconhe-
ceu sem luta o preto escravo. Mas o antigo escravo 
quer fazer-se reconhecer. Há na base da dialética 
hegeliana, uma reciprocidade absoluta que precisa 
ser colocada em evidência (Fanon, 2008, p. 180). 

Na conclusão do texto, chamada de À guisa de 
conclusão, Fanon realiza a síntese de tudo aquilo que ex-
pôs durante o seu livro, a fim de estabelecer, a partir dos 
exemplos e casos dados, a base para a desalienação do 
homem. Ele não quer que o negro se identifique como ne-
gro e com isso supere o racismo, ele pretende, a partir da 
denúncia ao colonialismo subjetivo e intelectual, armar 
seus leitores para que superem esse processo. e ele não 
concebe essa superação sem a luta, colocando inclusive 
que não será a partir do marxismo ou do idealismo e da 
razão que serão alcançadas a humanidade e igualdade, 
mas apenas pela práxis, negando uma história que quer 
construir o negro e negando o presente que pretender na-
turalizar sua condição subalterna. 

Essa reflexão e os apontamentos em relação às 
ideias de Fanon são introdutórias, sendo que muitos  
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conceitos e casos não foram abordados. nosso objetivo 
consiste em especificamente familiarizar o leitor com a 
base da escrita fanoniana, provocando no sentido de in-
centivar a reflexão do quanto esses ideais ainda estão 
presentes nas sociedades ocidentais, em especial no bra-
sil, onde o racismo é estrutural. e, aqui, é importante re-
ferendar que a escrita de Fanon evidencia o papel do co-
lonialismo na constituição da identidade e subjetividade 
do colonizado e do colonizador. de como o branco, ao se 
colocar em um lugar de superioridade a partir do racis-
mo, violenta o indivíduo negro duplamente: atribuindo a 
este a sua não humanidade e, ao mesmo tempo, fazendo 
com que este não se reconheça e não se valorize enquanto 
negro, levando-o a buscar um ideal a ser alcançado, qual 
seja, o branco como referência.

Essa longa exposição, mesmo que introdutória, do 
primeiro trabalho de Frantz Fanon, fez-se necessária, 
pois o seu período ao lado dos revolucionários argelinos 
foi condicionado por ela, em que sua angústia anticolo-
nial e emancipatória somou-se à vontade de ir além da 
teorização e conceituação das práticas do domínio co-
lonial, fossem elas aplicadas a negros, negras, judeus 
ou árabes. Como ele coloca na conclusão de Pele Negra 
Máscaras Brancas, só existe emancipação através da 
luta, assim, ele engajou-se como revolucionário ao lado 
de seus irmãos condenados da terra.

Colonialidade na carne: a tortura como 
meio fim da dominação

Essa parte do texto está voltada à reflexão a par-
tir da análise de alguns escritos publicados por Fanon no 
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jornal revolucionário argelino El Moudjabid. boa parte 
do que ele escreveu para o jornal encontra-se bem disper-
so. os documentos em questão acessados foram reunidos 
em sua obra póstuma Em Defesa da Revolução Africana. 
esses escritos são riquíssimos de informações referentes 
às violências cometidas pelo regime colonial francês em 
solo argelino. as denúncias vão da tentativa de coopta-
ção dos nativos, para que esses, através de um governo 
colonizado, legitimassem a dominação francesa, ao paga-
mento de mercenários para cometerem atos hediondos 
identificando-se como membros da FLN.

além disso, podemos pontuar ainda a questão do 
nacionalismo, e seu estímulo na população francesa a fim 
de legitimar e ter apoio para continuar a exploração colo-
nial e as incursões militares, fosse em território africano 
ou asiático. Dentro dessa lógica, o mito da unificação en-
tre França e argélia emergiu verdade aceita, pois supos-
tamente não haveria jugo colonial e que, por sua proximi-
dade geográfica, ambas são praticamente nações irmãs. 
esse discurso foi tão difundido que inclusive a esquerda 
francesa, representada aqui pelo Partido Comunista Fran-
cês (PCF), utilizou-o, condenando os revolucionários arge-
linos e a forma como a revolução estava sendo realizada.

outro ponto importante é a posição tomada por 
muitos intelectuais franceses que se colocaram contra a 
presença francesa em território argelino. no discurso des-
ses indivíduos, vemos muito do pensamento colonial sub-
jetivo explicitado na obra de Frantz Fanon. Esses intelec-
tuais estavam chocados não com as vítimas dos massacres 
e estupros coletivos, mas com seus realizadores. Talvez 
esse ponto seja um dos mais contundentes, pois mostra a 
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falta de apreço pela vida do outro, pouco importando se 
alguém esteja sendo morto ou torturado todos os dias, ou 
se mulheres estejam sendo chacinadas e estupradas.

Confluindo com esse levantamento, Fanon coloca o 
ponto que provavelmente tange a todos os outros, a tor-
tura. um instrumento utilizado pelo colonizador francês 
para garantir a docilidade dos corpos estranhos quando 
a legalidade se esgota como instrumento de dominação. 
isso é diagnosticado por Fanon quando seus pacientes da 
cidade de blida, na argélia, demonstraram sinais psico-
lógicos de traumas angariados por meio das práticas de 
repressão francesa, o que leva o psiquiatra martinicano 
a denunciar essas formas de opressão empregadas pelo 
regime colonial.

da mesma forma que utilizamos uma citação de 
cada parágrafo do Pele Negra, Máscaras Brancas, para 
ilustrar a questão do racismo e do colonialismo subjetivo, 
iremos dispor de uma citação para entendermos o concei-
to de tortura e em que contexto Fanon o coloca e denuncia:

a tortura na argélia não é um acidente, nem um 
erro ou uma fala. o colonialismo não se com-
preende sem a possibilidade de torturar de violar 
ou de massacrar. a tortura é uma modalidade das 
relações ocupante-ocupado. os policiais france-
ses, que foram durante muito tempo, os únicos a 
praticas essas torturas, não o ignoram. a necessi-
dade de legitimar as torturas foi sempre conside-
rada por eles com um escândalo e um paradoxo 
(Fanon, 1980, p. 73). 

Fanon nos mostra de forma magistral como esse 
regime colonial e a perpetuação de suas práticas, tradi-
cionalmente mascaradas, tiveram e ainda têm um grande  
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impacto sobre a população subalternizada do mundo. 
resistir à colonialidade e ao racismo estrutura nos impe-
le a formular outros mecanismos de produção de subjeti-
vidade, da mesma forma que precisamos formular outras 
epistemologias uma vez que a maneira como construí-
mos conhecimento está fundamentada na lógica colo-
nial, branca, machista, sexista e racista no pensamento 
europeu. as práticas educacionais e escolares precisam 
ser despidas de sua pretensa neutralidade, sob pena de 
continuarmos a nutrir essa lógica perversa.

Considerações finais

É de fundamental importância, portanto, questio-
nar o saber epistêmico ocidental/colonial, como faz a 
intelectual e performer Grada Kilomba ao afirmar que o 
racismo é uma máquina sofisticada que está constante 
adaptação. desse modo propor teorias e epistemologias 
de fronteira que pensam com e a partir de corpos e luga-
res étnico-raciais/sexuais subalternizados, perseguindo 
conceitos que organizem uma inovação metodológica. 
advém daí a proposta do chamado giro-decolonial que se 
constitui de um movimento teórico, ético, político, prá-
tico e epistemológico que busca questionar, de maneira 
mais incisiva, a lógica da modernidade/colonialidade. 
nesta perspectiva, se abrem possibilidades de aprendi-
zado mútuo a partir do outro na medida em que se man-
tém uma postura desestabilizadora e decisiva na releitura 
dos construtos discursivos que moldaram o pensamento 
ocidental. O desafio atual é, principalmente, romper com 
a pensamento colonialista tornando possível a interação 
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global de perspectivas que se relacionam e desconstroem 
a visão de produções eurocêntricas. 

esta intervenção teve o objetivo de produzir um 
aporte introdutório para algumas ideias de Frantz Fanon, 
permitindo a problematização das construções epistêmi-
cas e subjetivas advindas do racismo estrutural. Deixamos 
as portas abertas para que suas ideias possam ser aborda-
das mais profundamente e levadas para a prática do dia a 
dia, pois é nela que o racismo se manifesta e subalterni-
za uma boa parte da população. da mesma forma como 
Frantz Fanon termina seu texto em Pele Negra, Máscaras 
Brancas, encerramos este trabalho desejando que o nosso 
corpo faça sempre de nós pessoas que questionem, logo, 
não nos deixando levar pelos vieses naturalizados e perpe-
tuados pelas práticas e pensamentos coloniais.
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Pensando o pan-africanismo, a  
negritude e o movimento negro no Séc. XX1

Paulino de JeSuS FranCiSCo CardoSo2

Willian robSon SoareS luCindo3

N
este capítulo, nosso objetivo é realizar alguns 
apontamentos que consideramos necessários so-
bre os movimentos de combate ao racismo elabo-

rados pelas populações de origem africana em diáspora. 
o século XX é um dos séculos mais emblemáticos da His-
tória, se não for o mais, marcado por inúmeras mudan-
ças, acontecimentos e, em suas últimas duas décadas, o 
passado é rapidamente esquecido e substituído por um 

1 uma versão anterior desta discussão foi publicada originalmente na obra de 
Mortari (2015), resultado do trabalho desenvolvido pelo neab/udeSC. Para 
esta publicação foram revistas algumas discussões e apontamentos. 
2 doutor em História Social pela Pontifícia universidade Católica de São Paulo 
(PuC/SP), Presidente da associação brasileira de Pesquisadores/as negros/as 
(abPn), Professor da universidade do estado de Santa Catarina (udeSC) e 
Coordenador do núcleo de estudos afro-brasileiros (neab/udeSC).
3 Mestre em História do Tempo Presente pela universidade do estado de San-
ta Catarina (udeSC), Professor da Secretaria Municipal de educação de São 
Paulo, Pesquisador associado do núcleo de estudos afro-brasileiro (neab/
udeSC).
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presente que se apresenta, sem vínculos com qualquer 
outra coisa já vista, totalmente novo. Como aponta eric 
Hobsbawm, um dos fenômenos característicos do final 
do século XX é “a destruição do passado, ou melhor, dos 
mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pes-
soal a das gerações passadas” (1995), parte dessa destrui-
ção ocorre como parte de projetos violentos e discrimina-
tórios, que foram marcantes nesse século. 

em países da américa, a violência institucional e 
simbólica referente à questão das populações de origem 
africana ganharam força entre os séculos XiX e XX. nos 
estudos sobre o pós-abolição, é perceptível que, ao acabar 
a escravidão, as sociedades em diversos países america-
nos debatiam como conceder a cidadania às populações 
oriundas do cativeiro. assim, reconhece-se que “o proces-
so de destruição da escravidão moderna esteve visceral-
mente imbricado com o processo de definição e extensão 
dos direitos de cidadania”, em que as novas produções 
de hierarquia e categorias raciais esteve relacionada di-
retamente com o alcance desses direitos (luGÃo; MaT-
TOS, 2005, p. 21). Desta maneira, no Brasil, por exemplo, 
ora as pessoas afrodescendentes foram consideradas so-
mente como indivíduos, ainda que sem direitos civis, ora 
foram vistas como cidadãs, mas sempre na condição de 
segunda classe (Hernandez, 2008, p. 131).

a racialização dos corpos provavelmente tem sua 
origem marcada pelos estudos do Conde Henri de boulain-
villiers, segundo Hannah arendt. este nobre e historiador 
francês dos séculos XVii e XViii entendeu que a história 
da formação de seu país era pautada pela relação de duas 
nações: gauleses e o povo de origem germânica. Este te-
ria dominado os demais e se estabelecido como nobreza, 
por isso sua proposta era de que ela negasse ter a origem  
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comum ao povo, e a nação a qual pertencia teria a qualida-
de natural da conquista, ou seja, os nobres teriam um di-
reito superior às demais camadas da população, adquirido 
historicamente, mas ele nada mais era que o resultado das 
suas qualidades naturais (1998, p. 192-193).

Com o passar do tempo, as ideias do conde foram 
discutidas, expandidas para as relações de povos, nações, 
pessoas, até que o Conde de Gobineau escreve seu céle-
bre Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, na 
década de 1850. Nesse ensaio, o autor defende a existên-
cia de hierarquias raciais, em que os “arianos” seriam os 
mais aptos a desenvolver grandes civilizações do que as 
outras raças humanas, dessa forma, a miscigenação seria 
um processo de degeneração humana. ideias como essa 
foram fundamentais para justificar o imperialismo colo-
nial promovido por diversos países europeus no final do 
século XiX ao século XX, quando que o ponto de partida 
era o pressuposto de que apenas os ocidentais mais aptos 
e mais capazes podiam, de acordo com a nova consciên-
cia planetária, conceber e apresentar ideias sobre os po-
vos coloniais, então a dominação europeia era algo natu-
ral (Hernandez, 2008, p. 131).

então, podemos considerar que, no século XX, hou-
ve uma espetacularização da raça. as ideias de raças fo-
ram se aprimorando cada vez mais e se rompe com a tra-
dição fundamental da condição humana. estudos sobre 
medidas dos crânios das pessoas de diversas condições 
sociais foram feitos por diversos cientistas que desejavam 
comprovar as inúmeras diferenças sociais, tanto para re-
conhecer uma mente criminosa como para exemplificar 
que as populações africanas eram as mais próximas de 
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chimpanzés, ou seja, tinham o desenvolvimento mental 
em estágio incompleto se comparado com as populações 
ocidentais da europa, as quais tinham o desenvolvimento 
completo. apesar de realizar estudos de diversas raças, o bi-
nômio que teve maior destaque foi entre brancos e negros. 

Negros ocupavam o setor mais baixo da escala da 
hierarquia racial, que tratava de suas aptidões intelec-
tuais, patrimônio genético e moralidade, logo seriam os 
menos criativos, de moralidade duvidosa, negligentes, 
governados somente pela arbitrariedade de seus senho-
res. os brancos se governavam pelas leis, eram inventi-
vos e determinados. Por conta de tal oposição, surgia a 
dúvida se ambos teriam a mesma origem.

um fato que respondia essa dúvida era a indepen-
dência do Haiti, que teve ao menos duas interpretações 
opostas. Para Gobineau, ela era o exemplo histórico da 
legitimidade de exploração europeia, enquanto que An-
tenor Firmin e outros/as afrodescendentes americanos/
as questionavam o colonialismo usando esse fato. assim, 
a independência do Haiti foi representada para além do 
próprio fato e rompeu “a naturalização das diferenças 
transformadas em desigualdades e afirma a igualdade de 
aptidões intelectuais e características morais entre ne-
gros e brancos” (Hernandez, 2008, p. 135).

outras manifestações contra a dominação foram 
surgindo no período. organizações de congressos, con-
ferências, produziam-se textos, criavam-se fundações 
e associações que procuravam a aglutinação de pessoas 
com histórico comum de humilhação e precariedade por 
causa da tonalidade de pele e reabilitar as populações de 
origem africana.
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Pan-africanismo 

O Pan-africanismo pode ser explicado como um 
movimento político-ideológico centrado na noção de raça, 
a qual se torna primordial para unir aqueles que, a des-
peito de suas especificidades históricas, são assemelhados 
por sua origem humana e negra (Hernandez, 2008,  
p. 138). desta forma, utiliza o mesmo conceito que serviu 
de dominação e exclusão para se colocar contra elas.

esse movimento surge na segunda metade do sé-
culo XiX. no continente africano, teve maior força nas 
regiões das áfricas ocidental (predominante no movi-
mento) e oriental inglesa, ocidental e equatorial Fran-
cesa e Portuguesa. Por ser um movimento de caracte-
rística letrada, as regiões onde existiu um processo de 
escolarização mais antigo – Serra Leoa, Gâmbia, Costa 
do ouro, lagos – e uma camada grande da população 
mais abastadas, que podiam garantir os estudos de seus 
filhos no ensino secundário, e até mesmo nas universida-
des estrangeiras, tiveram maior participação. Hernandez 
aponta que os jornais tiveram grande relevância nesse 
momento, influenciados pelas organizações dos Estados 
unidos da américa e da inglaterra: “os proprietários e 
administradores dos jornais tornaram públicas suas in-
dignações sobre a precariedade da vida dos negros e a 
condição de aviltamento a que eram submetidos, desta-
cando o racismo próprio dos sistemas coloniais” (2008, 
p. 137). o início, entretanto, foi na américa, nos estados 
unidos da américa.

Foram os afro-americanos que começaram o  
pan-africanismo, Alexander Crummel e Edward Wilmot, 
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segundo Kwame antony appiah, foram articuladores da 
ideologia, enquanto que W. e. b. du bois lançou as ba-
ses intelectuais e práticas (1997, p. 53). este último inte-
lectual entendia que a humanidade era dividida em oito 
grupos raciais, comprovados pela história, e que cada um 
deles era portador de uma mensagem, uma contribuição 
à civilização humana, por isso era “dever dos norte-ame-
ricano de ascendência negra, como um corpo, de manter 
sua identidade racial” até que fosse possível “a fraterni-
dade humana” e o povo negro tivesse cumprido sua mis-
são (apud aPPiaH, 1997, p. 55). 

deste modo, os pan-africanistas, baseados em du 
bois, não negavam a diferença, ao contrário, acreditavam 
nela, mas rejeitavam a relação de superioridade e inferio-
ridade entre brancos e negros. Para eles, as raças man-
tinham relações complementares, a mensagem da raça 
branca era tão importante quanto a mensagem negra, que 
faziam parte de algo maior, mensagem da humanidade.

a raça, então, foi norteadora nesse movimento, com 
um sentido distinto da visão eurocêntrica, mas influen-
ciada por ela. Também foi marcante a importância do 
continente africano que teve presença em um “discurso 
montado sobre imagens míticas”, resgatando o passado 
de egito antigo, núbia, etiópia e criando um movimento 
pelo “retorno” à áfrica (Hernandez, 2008, p. 140). 

O padre episcopal Alexander Crummell (1819-
1898), nascido nos estados unidos e cidadão liberiano 
por adoção, foi um dos pais do nacionalismo africano. 
Para ele, o continente africano era formado pelo povo ne-
gro, e afro-americanos/as e afro-caribenhos/as também 
eram membros desse povo. A sua noção de raça definia-se  
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“como uma população compacta e homogênea de uma 
única ascendência e linguagem sanguíneas” (Hernan-
dez, 2008, p. 141). e, como representante da raça ne-
gra, considerava-se no direito de arquitetar de dentro do 
continente o futuro dele. Algo importante na unificação 
do povo era a língua, por acreditar que a língua inglesa 
fosse superior às várias línguas e dialetos das populações 
nativas africanas, escreveu o artigo A Língua Inglesa na 
Libéria, publicado em 1862, em que afirmou que as po-
pulações de origem africana “exiladas pela escravidão” 
receberam essa língua como uma compensação. 

não foi só a língua que foi vista negativamente. os 
afro-americanos pan-africanistas, ao importar os concei-
tos europeus, não viram virtude alguma na áfrica e, por 
conta do vínculo racial concebido por eles aos povos afri-
canos, as opiniões negativas sobre o continente recaíam 
sobre os negros (aPPiaH, 1997, p. 22). 

Movimento da Negritude

o pan-africanismo nas regiões francófonas da 
áfrica surgiu depois das colônias inglesas, entre as duas 
grandes guerras. Suas ideias ficaram restritas ao peque-
no grupo de africanos das colônias radicados em Paris, 
“que encontraram compreensão e acolhida nos meios in-
telectuais, artísticos e políticos ao contrário dos africanos 
das colônias inglesas em londres” (Hernandez, 2008,  
p. 147). Talvez o maior expoente desse movimento tenha 
sido lamine Senghor, um senegalês que lutou na Primei-
ra Guerra Mundial, foi estudante da Sobornne e um dos 
fundadores do Comitê de defesa da raça negra (Comité 
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de defense de la race nègre). este comitê tinha a função 
de aglutinar os “negros” que, sem distinção, eram “todos 
irmãos unidos pela mesma raça” e sofriam “o mesmo 
destino (sob formas diferentes, bem entendido) escrava-
gista, dominado pelo imperialismo internacional” (apud 
Hernandez, 2008, p. 149). 

Cabe ressaltar que a palavra nègre era um ter-
mo pejorativo francês até o início do século XX, que ti-
nha a intenção de ofender, em contraposição à palavra 
noir, que tinha um tom mais respeitoso e se refere à cor.  
a escolha do termo nègre era para enfatizar a honra 
das pessoas das colônias das antilhas e áfrica em serem 
negras, revalorizando o sentido usado pela dominação  
(DOMINGUES, 2005, p. 28). Como era um filiado do 
Partido Comunista, lamine Senghor entendia que as po-
pulações negras eram oprimidas por causa da cor de pele, 
além da colonização e do trabalho. desta forma, a defesa 
da raça se fazia contra o imperialismo, um sinônimo do 
colonialismo, e o capitalismo.

em 1927 morreu lamine Senghor, e Timeko Kou-
yaté assumiu seu lugar de destaque no órgão de expressão 
do comitê – La Voix des Nègres (A Voz dos Negros). Por 
mais de uma vez, o novo líder pediu a união das pessoas 
negras para uma ação em prol da liberdade das colônias, 
tendo como exemplo o Haiti, que se tornou independente 
no século XiX. antes do surgimento do Comitê, foi criada 
a liga universal pela defesa da raça negra (ligue uni-
verselle por la defense de race noir), tendo como um 
grande expoente o então príncipe de Daomé, Tovaloir 
Honenou, além do próprio Senghor. o príncipe foi preso 
e deportado depois de ser preso porque tentou promover 
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a libertação de daomé e pregava a revolta para desorga-
nizar o sistema colonial no início da década de 1920. as-
sim, o pan-africanismo francófono, ao mesmo tempo que 
se inseria na política, buscando a libertação do imperia-
lismo, também procurou criar uma identidade traduzida 
na negritude (Hernandez, 2008, p. 151).

no cenário mundial, a fundação do movimento da 
negritude acontece em 1934 e, além do pan-africanismo 
francófono, está atrelado a vários movimentos cultu-
rais, artísticos e políticos na américa, europa e áfrica 
que buscaram ressignificar o termo negro e enaltecê-lo.  
a responsabilidade do surgimento mundial do termo é 
da revista intitulada L’Étudiant Noir [O Estudante Ne-
gro], criada na França, e a proclamação de léon damas 
publicada no primeiro número, a qual afirmava que eram 
estudantes negros e não mais martinicanos, senegale-
ses ou malgaches (doMinGueS, 2005, p. 28). além de 
damas (Guiana Francesa), estavam na revista léopold  
Sédar Senghor, que mais tarde foi presidente do Senegal, 
e aimé Césaire (Martinica), que criou o termo negritude.

os movimentos Pan-africanismos e negritude se 
pautaram “pela suposição da solidariedade racial dos ne-
gros” (aPPiaH, 1997, p. 23). em ambos, foi buscada uma 
ancestralidade africana para unir as vítimas do racismo 
a partir da noção de raça, baseando-se nas teorias de du 
bois. a contradição de se pautar pela mesma lógica que 
oprime – a raça – para superá-la é compreensível quan-
do reconhecemos que até a derrota nazista era um con-
ceito que organizava o mundo ocidental, fazendo parte 
dos estudos científicos. Depois as populações africanas 
conviveram com diferentes graus de racismo e, por conta 
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disso, tiveram graus distintos de preocupação com isso 
e, ademais, para aquelas pessoas africanas que lutaram 
na Segunda Guerra Mundial a lição aprendida “não foi 
o perigo do racismo, mas a falsidade da oposição entre 
uma ‘modernidade’ europeia humana e o ‘barbarismo’ 
do mundo não-branco” (aPPiaH, 1997, p. 24). no novo 
Mundo, onde a discriminação racial no pós-abolição foi 
responsável por disputas pelas cidadanias – chegando ao 
ponto de se forjar cidadãos de segunda classe –, tal noção 
nem sempre foi a mais usada pelas pessoas discrimina-
das, como veremos mais adiante, seu uso se torna mais 
frequente quando se tentava dar-lhe uma conotação po-
sitiva e criar o orgulho racial. 

Mauricio Waldman e Carlos Serrano distinguem o 
Pan-africanismo da negritude pela “ampla inserção nas 
massas negras” que teve o primeiro movimento (2008, 
p. 235). a negritude pode ser entendida como a reação à 
branquitude, ou seja, a assimilação à cultura europeia de 
algumas classes nas colônias. nas colônias da áfrica e da 
américa, o grupo que estava entre as massas trabalhado-
ras e a minoria branca, a qual representava a metrópole, 
era uma espécie de elite de origem africana, fazendo de 
tudo para se portar como as populações europeias. as-
sim, as pessoas usavam os mesmos modelos de roupas e 
cabelos dos colonizadores e buscavam até mesmo clarear 
a pele. esta incorporação dos valores europeus, entretan-
to, não a retirava da condição de marginalizada, princi-
palmente quando nas metrópoles (Fanon, 2008). Fo-
ram os membros dessa classe de pequenos burgueses que 
elaboraram o movimento de resgate e ressignificação da 
cultura e identidade das populações de origem africana.
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o termo negritude foi usado pela primeira vez no 
poema diário de um retorno ao País natal (Cahier d’un 
retour au Pays natal), de aimé Cesaire, publicado em 
1939. no começo, o movimento teve um caráter cultural, 
mas se estendeu para realizar pesquisas históricas, sem-
pre focado em elevar a autoestima das populações de ori-
gem africana, tanto na áfrica quanto em diáspora.

Com objetivo de negar a superioridade e a assimi-
lação à cultura europeia, o movimento buscava valorizar 
aspectos culturais das culturas africanas. leopold Sedar 
Senghor, poeta senegalês, deu “preferência pela com-
binação entre os valores do mundo negro resgatados e 
combinados com os valores franceses” (Hernandez, 
2008, p. 151). Por outro lado, Cheikh anta diop, historia-
dor e seu conterrâneo, buscou o rompimento total com 
a França, que, para ele, mantinha relações assimétricas 
com a áfrica. ele valorizou o continente pré-colonial, em 
1955 publicou “nações negras e culturas”, ressaltando as 
origens da civilização, em especial o egito, e também va-
lorizava as línguas africanas para resgatar a autoestima 
das populações e construir a modernidade africana.

no entendimento de Césaire, três aspectos eram 
importantes na Negritude – identidade, fidelidade e so-
lidariedade. Isso significava reconhecer e orgulhar-se 
em ser negro; manter um vínculo com a terra-mãe e a 
herança ancestral africana; por fim, estar em união com 
as demais pessoas que são oprimidas pelo racismo e de 
pele escura, “irmãs de cor” do mundo e buscar preser-
var a identidade comum. O outro expoente do movimen-
to, Sédar Senghor, considerava existir uma alma negra 
na estrutura psicológica de africanas/os e ela seria de 
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natureza emotiva, contrapondo-se à racionalidade de 
brancos/as. isto é, para ele, “enquanto a civilização eu-
ropeia seria fundamentalmente materialista, os valores 
negro-africanos estariam fundados na vida, emoção e no 
amor” (doMinGueS, 2005, p. 30). Temos aí o perigo de 
reforçar o preconceito da incapacidade de africanos/as e 
descendentes em realizar algumas façanhas, como orga-
nizar sociedades complexas, desenvolver conhecimento 
científico, entre outras. Na verdade, a noção de raça, não 
importando a sua finalidade – libertar ou oprimir –, tem 
viés essencialista e implica em reforços de preconceitos.

Para o movimento da negritude, “todos os africa-
nos e todos os povos de ascendência africana tinham um 
patrimônio cultural comum. daí o esforço dos escritores 
desse movimento literário para estabelecer laços entre 
os diversos mundos negros na europa, américa e áfrica” 
(Hernandez, 2008, p. 152, grifos do autor). baseado 
nisso, a maioria dos participantes da negritude rejeitou 
associar o termo a qualquer grupo em opressão, sem se 
importar com o tom da pele, como fizeram um número 
reduzido de intelectuais. 

o objetivo mudou após a Segunda Guerra Mundial, 
pois, além de forjar uma consciência negra positiva, en-
trou nas pautas de discussão a emancipação dos povos 
africanos. Essa nova fase é classificada por Petrônio Do-
mingues como etapa militante. ela foi responsável por 
impulsionar ideologicamente a luta das organizações po-
líticas e dos sindicatos africanos (doMinGueS, 2005, 
p. 31), na américa foram ressaltadas as culturas de ori-
gem africana nos projetos nacionalistas de alguns países, 
como a Martinica. a negritude também impulsionou as 
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novas organizações de combate ao racismo e a discrimi-
nação de cor no brasil, fundadas a partir da década de 
1960 – quando a negritude atinge seu auge mundial.

Movimento Negro no Brasil

a negritude foi importante para formular a uni-
ficação de pessoas a partir da raça no Brasil também, 
mas não foi com esse movimento que iniciou o combate 
antirracista. antes da aglutinação racial, as populações 
afrodescendentes criaram várias formas de combater a 
discriminação, que, para elas, era de cor. as irmanda-
des funcionaram desde o período colonial, sendo espa-
ços privilegiados de construção da solidariedade entre 
as populações africanas e descendentes, criando salas de 
aulas, fundos de auxílio, eventos em homenagens às/aos 
santas/os padroeiras/os. após a abolição da escravatura, 
as sociedades beneficentes e os centros cívicos passaram 
a ser outra forma importante de aglutinação de afrodes-
cendentes, ambos preocupados em despertar a solidarie-
dade entre as pessoas de origem africana no combate à 
discriminação. isso pode ser considerado como o início 
do Movimento negro.

algumas análises julgaram que os jornais, as asso-
ciações e as irmandades foram os embriões do Movimen-
to negro consolidado na década de 1970. entretanto, to-
dos esses espaços foram formas de gestões autônomas de 
afrodescendentes, onde eles buscaram construir laços de 
solidariedade e mecanismos de ascensão social (roSa, 
2011, p. 25). 
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As Irmandades e as sociedades beneficentes funda-
das entre o final do século XiX e a década de 1930 não 
se organizavam a partir da noção de raça. origem, tona-
lidade de pele, ascendência e posição social foram usa-
das para demarcar seus/suas frequentadores/as. deste 
modo, existiram irmandades de pretos e outras de mu-
latos, além da divisão por nações, que foi mais comum 
na bahia. em laguna, mulatos/as frequentavam a Socie-
dade recreativa união operária, enquanto que pretos/
as participavam do Clube Cruz e Souza, no início do sé-
culo XX (roSa, 2011). em São Paulo, quem frequentava 
baile das sociedades se diferenciava dos demais por suas 
roupas e empregos, ficando conhecidos como “negros de 
baile”, além disso em meados da década de 1910, nas fes-
tas do cordão Camisa Verde os “negros da Glete”, não 
podiam participar, ou melhor, “eles ficavam espontanea-
mente do lado de fora, bebendo pelos botecos e garantin-
do a segurança”.4 

entretanto, quando se propuseram a debater os 
problemas sociais, sempre expuseram a existência da dis-
criminação às populações consideradas oriundas da es-
cravização e, para elas, elaboraram discursos e ações em 
favor de sua ascensão econômica e reconhecimento de 
suas culturas. Por esses motivos, são reconhecidas como 
parte da história dos movimentos sociais negros, mesmo 
sem reconhecer e/ou rejeitar a ideologia da raça.

a primeira grande manifestação antirracista pauta-
da pela raça no brasil foi a Frente negra brasileira, entre 

4 depoimento de dionísio barbosa à britto (1986. p. 69). negros da Glete eram 
moradoras(es) pobres da parte baixa da alameda Glete do bairro operário da 
Barra Funda; lá também existiu um time de futebol, São Geraldo, cujos jogado-
res ficaram conhecidos por sua violência nos jogos.
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1931 e 1937. ela foi fundada em São Paulo por membros 
Centro Cívico Palmares, o qual foi criado para ser um lu-
gar de debate em contraponto às sociedades beneficen-
tes, que focavam mais em bailes e recreações. Quando 
o Palmares não conseguiu se sustentar, ao tentar cons-
truir um salão para funcionar como escola para crian-
ças afrodescendentes, arlindo Veiga dos Santos e outros 
membros continuam a se encontrar para discutir a si-
tuação de pobreza em que viviam as populações de cor. 
o jornalista estava atento aos debates sobre a raça no 
mundo e foi um dos responsáveis pela mudança de pos-
tura nos jornais controlados por afrodescendentes, que 
incorporaram o termo negro para autodenominação no 
final da década de 1920.

a Fnb teve como veículo de comunicação o perió-
dico a Voz da raça, que, além de denunciar a discrimina-
ção racial, trazia discurso de união e forjamento da raça 
brasileira, e não só da raça negra. Baseado na experiência 
das outras associações paulistas, cobrou de seu quadro 
associativo uma conduta que não fosse criticada por ne-
nhum outro setor da sociedade, conseguiu criar salas de 
aulas para crianças negras, manteve um grupo cênico e 
exaltou a importância das populações africanas escravi-
zadas na construção da sociedade do nosso país, a fim de 
elevar a autoestima de seus/suas descendentes.

assim como os jornais anteriores, A Voz da Raça 
também lutava contra a apatia das populações negras 
frente aos seus problemas e na busca pela elevação social. 
Porém, nas primeiras organizações acreditavam que a 
apatia se formava por estarem oprimidos “de um lado pe-
las ideias escravocratas que de todo não desapareceram”  
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e de “outro pela nefasta ignorância em que vegetam”  
(o alFineTe, set. 1918), enquanto que para Frente ela 
era criada pelos “vícios da raça”. Para combater esses ví-
cios, criaram diversas campanhas contra o alcoolismo, a 
desunião, a prostituição feminina. 

Maria angélica Maués (1991), ao analisar a traje-
tória do discurso racial, aponta que, no discurso das li-
deranças das instituições da década de 1930, é possível 
encontrar a assimilação da ideologia do branqueamen-
to, ao se referirem como culpados pelos ditos “vícios da 
raça”. de fato, as falas das lideranças eram carregadas de 
valores das elites brancas, isso também é encontrado nas 
ações dos membros das primeiras sociedades beneficen-
tes, e buscavam incorporar esses valores ao restante das 
populações negras, mas a assimilação também foi uma 
maneira de luta, uma vez que, ao agirem da maneira dita 
correta, desarmavam o discurso de que o problema esta-
va nos modos como viviam. assim escreviam no número 
8 do a Voz da raça:

e havemos de vencer. Vencer antes a nós mes-
mos; vencer as paixões ruins que nos dominam; 
as qualidades más, o álcool, o samba desenfreado, 
o descrédito imerecido; vencer a incompreensão, 
a cobiça, o orgulho, o despeito que vem confirmar 
a lúgubre frase de Patrocínio - inimigo do negro é 
o próprio negro.

ao passo que acreditava que poderiam superar os 
“vícios da raça”, é possível notar que a Fnb acreditava 
que todos esses problemas ocorriam por conta da situa-
ção vivida e não por ordem biológica. o perigo está na 
fácil conclusão de que as populações negras têm uma pre-
disposição a esses “vícios”.
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a Fnb foi dissolvida em 1937 no governo Vargas, o 
qual manteve poucas associações desse caráter abertas. 
na verdade, o combate à discriminação racial era feito 
por associações que valorização a recreação e cultural, de 
forma pontual. a partir da década de 1940, as associações 
de afrodescendentes voltam a ter força, através de cen-
tros de culturas e humanitários, companhias de teatros e 
jornais. Sensíveis às criticas, procuraram não abrir con-
flito direto contra a discriminação (ANDREWS, 1998).

Podemos destacar as instituições de afrodescenden-
tes criadas pós-estado novo: união dos Homens de Cor, 
Teatro Experimental do Negro, Centro de Cultura Negra, 
Cruzada Social e Cultural do Preto brasileiro, Centro de 
Cultura luiz Gama, Frente negra Trabalhista; os jornais 
alvorada, niger, novo Horizonte, Mundo novo, a Tribuna 
negra, Quilombo e a revista Senzala. Todas elas se preocu-
param em debater e valorizar a cultura de origem africa-
na, elevar a autoestima das populações negras e cuidar da 
educação delas. Conforme o tempo passava, em especial 
na cidade de São Paulo, “surgiu um grupo de afro-brasilei-
ros mais jovens que tendiam a ser melhor instruídos que a 
maior parte dos brasileiros negros (ou brancos), politica-
mente conscientes e profundamente perturbados em rela-
ção ao seu status de negros em uma sociedade racialmente 
estratificada” (ANDREWS, 1998, p. 300).

estes jovens acreditavam que tudo que vinham 
fazendo não era o suficiente, entendiam que a discrimi-
nação continuava oprimindo e não importava o grau de 
instrução. eles estavam atentos/as à negritude e aos pro-
cessos de libertação dos países africanos e de luta antir-
racista nos estados unidos da américa. 
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Abdias Nascimento fundou o Teatro Experimental 
do negro e editava o periódico Quilombo, e ambos se es-
palharam pelo país. nascimento era crítico à postura con-
ciliadora das organizações anteriores, apontava as dificul-
dades de ascensão de negros e os males da discriminação. 
antes dele, em 1943, em Porto alegre, foi fundada a união 
dos Homens de Cor, que esteve presente em 12 estados do 
país e, retomando atividades de outras associações, zelava 
pela ajuda mútua e o combate à discriminação. em 1978, 
na cidade de São Paulo, surgiu o Movimento Negro Unifi-
cado Contra a discriminação racial – que até hoje é cha-
mado de Movimento Negro Unificado ou MNU. 

o surgimento do Mnu está combinado ao aniver-
sário de 90 anos da abolição da escravatura e dois fatos 
extremos de discriminação racial que se tornaram públi-
cos. em 28 de abril, robson Silveira, um jovem negro, foi 
morto enquanto estava sob custódia policial, com sinais 
de torturas e sem nenhuma denúncia contra ele. duas se-
manas depois, quatro jovens negros foram expulsos do 
Clube de regatas Tietê, onde jogavam vôlei. durantes os 
debates em comemoração ao 13 de maio de 1888, intelec-
tuais, professoras/es, artistas e estudantes negras/os que 
frequentavam as associações culturais e cívicas aponta-
ram para a necessidade de combater o racismo com ou-
tras armas, além da instrução e conscientização de ne-
gras/os. era preciso pressionar as organizações públicas 
e privadas a “também combater e criar ações para expan-
dir as oportunidades econômicas, educacionais, saúde e 
etc.” (andreWS, 1998, p. 302). 

desta maneira, o discurso e as ações mudam total-
mente. Se antes as falas eram carregadas de valores das 
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elites brancas, começam a questioná-los, entendendo que 
são responsáveis pela discriminação. Portanto, não bas-
taria mais se educar, seria preciso discutir a educação e 
como ela atua no reforço das práticas discriminatórias. ao 
invés de somente dizer que as/os negras/os não buscam 
estudar, procuram saber o porquê disso e qual ação seguir 
para a eliminação desse problema. ou seja, o “problema 
do negro” se torna o problema da sociedade brasileira.

Os problemas de se pensar a partir da noção 
de raças

Como bem anotou Kwame anthony appiah (1997), 
as ideologias raciais que emergiram nos últimos dois sé-
culos foram frutos de uma tentativa de compreensão da 
diversidade humana por parte dos intelectuais ociden-
tais. Tais teorias produziram uma doutrina que o autor 
denominou de racialismo. assim, no ocidente, agrupou 
as pessoas a partir de suas características físicas e as colo-
cou em uma hierarquia racial, acreditando que existiam 
características hereditárias inalienáveis aos membros de 
um grupo racial (aPPiaH, 1997, p. 33). Tais caracterís-
ticas conformariam uma essência racial que deveria ser 
conservada. no melhor dos casos, cada uma das raças te-
ria uma mensagem a dar ao mundo.

a raça, enquanto termo que designa um grupo po-
pulacional, tende a reduzir as pessoas que são colocadas 
neste grupo a um amontoado de estereótipos, ideias pré-
-concebidas, sem respeito à individualidade dela. Como 
aponta ralph ellison (1991), escritor norte-americano 
de origem africana, ao olhar para um conjunto racial, a  
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pessoa racista não é capaz de percebê-lo, só enxerga os 
“fantasmas” de sua própria imaginação. Quando movi-
mentos de combate ao racismo tem como base uma iden-
tidade – geralmente africana –, eles evidenciam a eficácia 
da dominação, pois estão pensando a partir dos parâme-
tros dos grupos dominantes. e, ao colocar ou aceitar al-
gumas características como fundamentais na formação 
da identidade racial, reforçam a opressão, impondo um 
modo de ser e estar a pessoas que já são discriminadas 
por conta da cor da pele, que passarão a ter que seguir 
determinadas práticas para pertencer ao grupo no qual 
foram colocadas. 

desta forma, a identidade e o destino de povos, a 
partir do essencialismo da noção de raça, são temas caros 
aos movimentos antirracistas. Appiah indica que exis-
tem ideias errôneas herdadas dos ocidentais que preci-
sam ser eliminadas (1997). Que os povos europeus e seus 
descendentes vejam os demais povos como raças é uma 
coisa, outra é a opressão em termos raciais. Mas que os 
oprimidos se percebam como uma raça é terrível. Mesmo 
que digam que a noção de raça é diferente; na prática tal 
noção se baseia na naturalização da solidariedade racial.

Quando acabou a dominação colonial na maioria 
dos países africanos, afro-americanos e afro-caribenhos 
foram visitar o continente e perderam o encanto, não re-
conheciam a “alma negra universal” presente nas produ-
ções literárias da negritude. de fato, “a ideologia da ne-
gritude tinha um componente de romantismo”, e a áfrica 
foi construída nas obras como um símbolo utópico de 
inocência e pureza (doMinGueS, 2005, p. 39). 

ainda as teorias raciais, transformadas em políticas 
institucionais, foram responsáveis por uma racialização  



Pensando o pan-africanismo, a negritude e o movimento negro no Séc. XX

de inúmeras tensões sociais, principalmente aquelas vin-
culadas ao desmonte do sistema escravistas. No contex-
to da luta abolicionista, tais ideologias permitiram uma 
atualização das hierarquias sociais, que contribuíram 
para excluir as populações não europeias do acesso à ri-
queza, ao poder, ao prestígio e, até mesmo, à cidadania. 
Sidney Chalhoub, (1996), raquel rolnik (1981), Célia 
azevedo (1987) entre outros, apontaram, em seus traba-
lhos, como essa doutrina racialista norteou a política de 
imigração europeia e os processos de modernização dos 
espaços urbanos nas regiões sul e sudeste do brasil. as-
sim, branqueava-se a população, acreditando que, dessa 
forma, o país estivesse no caminho da civilização.

apesar dos problemas apresentados, a raça é usada 
ainda para o combate ao racismo. ela é uma concepção 
biologicamente insustentável, mas socialmente relevante 
para distribuição de poder, riqueza e honra social, prin-
cipalmente em sociedades como a brasileira. Sem buscar 
aprisionar pessoas em uma identidade de grupo e consi-
derando que as pessoas são discriminadas racialmente no 
brasil pelos fenótipos, o uso da raça, a partir da associação 
de pessoas por cor da pele, tipo de cabelo, tamanho de na-
riz e lábios, entre outras características físicas, é útil para 
denunciar e criar ações contra a discriminação racial. 

a defesa de aspectos culturais de origem africa-
na, como religiões, músicas, festas e danças, é pauta das 
agendas dos movimentos antirracistas porque, entre os 
seus objetivos, estão: garantir o direito à liberdade de ex-
pressão; dar visibilidade e reconhecer às mais variadas 
formas culturais que contribuíram para a formação da 
nossa sociedade; desqualificar as interpretações estereo-
tipadas sobre quaisquer grupos sociais; respeitar e tornar 
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respeitáveis todas as formas de diversidades. e não por-
que concorda com as ideias racistas de que determinadas 
práticas pertencem exclusivamente às populações negras 
ou afrodescendentes, na verdade, o que se busca é o fim 
dessas amarras e que negros sejam vistos como pessoas 
sem características pré-existentes de um grupo, seja ele 
racial, de gênero, social.
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“Decolonialidade do poder, do saber e do ser”: 
reflexões iniciais em torno de outros paradigmas 

para o ensino de histórias das Áfricas

Cláudia Mortari1

viníCiuS Pinto GoMeS2

A África não é uma ficção. A África é gente de ver-
dade, são pessoas reais. Já pensaram nisso? Vo-
cês são pessoas brilhantes, grandes especialistas 
mundiais. Podem ter até as melhores intenções. 
Mas será que vocês já pensaram, realmente pen-
saram, na áfrica como gente de verdade, de pes-
soas reais? […] o provérbio igbo diz: ‘Vamos reali-
zar o sacrifício e deixar a culpa na soleira da porta 
dos espíritos’ (aCHebe, 1998).

1 Professora adjunta de História da áfrica do departamento de História da 
Faed/udeSC e do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) e do 
Mestrado Profissional em História (PROFHistória) e membro do Núcleo de 
estudos afro-brasileiros (neab/udeSC).
2 Graduando do Curso de licenciatura em História e bolsista do aYa/udeSC, 
vinculado ao Projeto de Pesquisa “Modos de ser, ver e viver: o mundo ibo a 
partir da escrita de Chinua achebe (áfrica ocidental, séc. XX)” e ao Programa 
de Extensão Diversidade Étnica na Educação, 2016. 
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O escritor nigeriano Chinua achebe, em uma de 
suas entrevistas, afirmou ser fundamental que 
ocorra aquilo que livremente traduzimos como 

“o equilíbrio das histórias”: diante de uma história que 
você não gosta ou que não te representa, é preciso contar 
outra que a contraponha (aCHebe, 2013). em outro de 
seus escritos, ele pontua a ideia que consta na epígrafe 
que abre este texto: “A África não é uma ficção. A África é 
gente de verdade, são pessoas reais”.

Profundamente inspirados pelas ideias de ache-
be, consideramos necessário construir outra perspecti-
va acerca do ensino das Histórias das áfricas (e da pro-
dução do conhecimento sobre) e de suas populações, o 
que se constitui num desafio epistemológico e político 
para todos e todas. Pensamos que a promulgação da lei  
nº 10.639/20033, determinando a obrigatoriedade do 
ensino da história e da cultura afro-brasileira e africa-
na nos currículos escolares, e as diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e 
Africana (Diretrizes de 2004) foram passos significativos 
nesse sentido. no entanto, pensamos que, para a trans-
formação nas maneiras de pensar e viver, é preciso, tam-
bém, conhecer, discutir, problematizar e refletir sobre 
questões que envolvem a construção de outras epistemo-
logias. Quais histórias contar para que ocorra, como pro-
posto por achebe, o equilíbrio das histórias? 

3 o sistema de educação brasileiro é regulamentado pela lei de diretrizes e 
bases da educação nacional (ldb) promulgada sob o nº 9.394/1996. a lei nº 
10.639/2003 alterou um dos artigos da LDB, que foi modificada novamente 
pela lei nº 11.645/08, instituindo a obrigatoriedade do ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Ao longo do texto, no entanto, optamos por 
citar a Lei nº 10.639/2003, por sua importância histórica e política relacionada 
ao Movimento negro. 
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Este texto se propõe a apontar, a partir de reflexões 
em torno da experiência no ensino de Histórias das Áfri-
cas para acadêmicos(as) de graduação e pós-graduação 
em História4 e no desenvolvimento de uma pesquisa5, dú-
vidas, reflexões, questionamentos e os caminhos trilha-
dos na tentativa de buscar uma forma de pensar o ensino 
da temática a partir de um questionamento das tradições 
eurocêntricas presentes na produção do conhecimento e 
o rompimento das visões simplistas e estereotipadas das 
inúmeras experiências e vivências, no passado e no pre-
sente, das populações africanas. 

Mas mais do que isso, objetiva discutir e apontar 
perspectivas de inclusão de saberes de pessoas que foram 
historicamente subalternizadas ao longo do processo 
histórico na modernidade. Como afirma Mignolo, a mo-
dernidade “não é definida como um período histórico do 
qual não podemos escapar, mas sim como uma narrativa 
de um período histórico escrito por aqueles que percebe-
ram que eles eram os reais protagonistas. “Modernidade” 
era o termo pelo qual eles espalhavam a visão heroica e 

4 No Curso de História da FAED/UDESC, existem duas disciplinas obrigatórias 
de História da áfrica (i e ii). a primeira se refere ao período que vai do século XV 
ao XIX, e a segunda é relativa ao século XX. Por sua vez, a experiência na pós-
-graduação se refere às disciplinas optativas: ensino de História da áfrica e da 
Cultura Afro-Brasileira – no Mestrado Profissional em História (ProfHistória) 
e Multiculturalismo, Cotidiano e História – no Mestrado em História (PPGH). 
5 Tais reflexões são provenientes do desenvolvimento do projeto de pesquisa 

intitulado “Modos de ser, ver e viver: o mundo ibo a partir da escrita de Chi-
nua achebe (áfrica ocidental, séc. XX)”. o objetivo consiste em, a partir das 
obras literárias do escritor nigeriano (O Mundo se Despedaça, 1958; A Flecha 
de Deus, 1964; A Paz Dura Pouco, 1960), descortinar os modos de ser, ver e 
viver no mundo Ibo (Nigéria) no contexto do colonialismo e do processo de 
independência. a pesquisa conta ainda com a participação das acadêmicas 
Íris Palo borges, lêda Maira batista e Maria Carolina eli, todas do Curso de 
História e bolsistas vinculadas ao neab/udeSC. 
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triunfante da história que eles estavam ajudando a cons-
truir” (2008, p. 316). A ideia, portanto, é lançar refle-
xões inicias no sentido de propor práticas que vão além 
da inclusão de conteúdos no ensino de história (mas não 
somente) visando à educação para as relações étnico-ra-
ciais. É necessário propor e efetivar aquilo que os autores 
decoloniais denominam de giro-decolonial. neste senti-
do, pensamos ser necessário deslocalizar, retirar a eu-
ropa do centro irradiador de conhecimentos universais 
do mundo, para perceber outras propostas de produção 
de ciência e conhecimento, pensar em conjunto com ho-
mens e mulheres que sentem em seus corpos e mentes a 
violência do colonialismo e da colonialidade (MiGnolo, 
2003; 2006). 

A importância dos dispositivos legais: a Lei 
nº 10.639/2003 e as Diretrizes de 2004

a sanção da lei Federal nº 10.639/20036 e das di-
retrizes Curriculares nacionais para a educação das re-
lações Étnico raciais e para o Ensino de História e Cultura 
afro-brasileira e africana (resolução nº 1, de 17 de junho 
de 2004) é resultado, como lembra Cardoso (2006), da 
luta, nas últimas três décadas, de educadores e orga-
nizações antirracistas. está pautada na ideia de que o  

6 a lei nº 10.639/2003 se constitui de uma alteração na lei de diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB). Esta, em 2008 foi novamente modifica-
da, pela lei nº 11.645, de 10 de março, que acrescentou a obrigatoriedade da 
inclusão de temáticas relativas à história das populações indígenas brasileiras. 
no entanto, optamos por manter a referência à primeira, com o objetivo de 
reconhecer a luta dos movimentos sociais, em especial o Movimento negro, na 
sua implementação. 
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conhecimento possibilita romper e contestar ideologias e 
preconceitos instituídos na sociedade brasileira através de 
uma pedagogia antirracista. isto porque, estudos recentes 
sobre desigualdade e pobreza no brasil apontam que a ne-
gação da contribuição histórica dos africanos (e seus des-
cendentes) pode ser considerada fator de exclusão e produ-
ção de desigualdade. a implementação desses dispositivos 
legais, portanto, colabora sobremaneira para o combate ao 
racismo e à discriminação. além disso, representam o rom-
pimento com o silêncio oficial sobre a questão.

na introdução das diretrizes, sua relatora, Conse-
lheira Petronilha beatriz Gonçalves e Silva (diretrizes, 
2004, p. 10), afirma que elas têm como objetivo oferecer, 
na área da educação, resposta às demandas das popu-
lações afrodescendentes através do estabelecimento de 
“políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de re-
parações, e de reconhecimento e valorização de sua histó-
ria, cultura e identidade”. neste sentido, trata-se de uma 
política curricular que tem como fundamento as dimen-
sões históricas, sociais e antropológicas provenientes da 
realidade brasileira, que tem como objetivo combater o 
racismo e as discriminações que atingem particularmen-
te os negros7. a relatora prossegue, enfatizando a neces-
sidade da produção de uma proposta educativa capaz de 
interferir para a formação de atitudes, posturas e valores 
educativos que valorizem o pertencimento étnico-racial 
dos descendentes de africanos, povos indígenas, descen-
dentes de europeus e asiáticos, possibilitando a sua inte-
ração “na construção de uma nação democrática, em que 

7 Sobre esta questão, sugerimos a leitura do artigo de abreu e Mattos (2008). 
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todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua 
identidade valorizada” (direTrizeS, 2004, p. 10). Tal 
perspectiva indica a necessidade da reeducação sobre as 
relações entre brancos e não brancos8. 

apesar dos inúmeros avanços derivados das de-
mandas surgidas deste processo, como a produção de 
materiais paradidáticos e de cursos de formação para 
professores, reflexões elaboradas por especialistas ainda 
têm apontado a existência de algumas lacunas em relação 
ao ensino de história das áfricas9. Afirmam, por exemplo, 
que é necessário aumentar as pesquisas sobre a história, 
incentivar novas publicações e traduções, introduzir dis-
ciplinas específicas nas licenciaturas, ofertar cursos de 
pós-graduação e, sem sombra de dúvida, modificar os li-
vros didáticos e aumentar o número de formação de pes-
soal qualificado. De maneira geral, podemos afirmar que 
os problemas estão na característica dos currículos que, 
utilizando-se de uma tradição eurocêntrica, ora excluem 
os conteúdos, ora abordam sob um olhar estereotipado 

8 as questões introduzidas pelo parecer abrangem um amplo público-alvo: 
professores, administradores e todos aqueles envolvidos na elaboração, exe-
cução e avaliação de programas de interesse educacional. e, evidentemente, 
as famílias dos estudantes, eles próprios e todos os cidadãos comprometidos 
com a educação dos brasileiros (direTrizeS, 2004, p. 10). assim, torna-se 
necessário o planejamento de ações que efetivem a implementação da lei nº 
10.639/2003 e das diretrizes nos sistemas educacionais, o que inclui também 
a introdução de novas abordagens e perspectivas de ensino na escola e a pro-
dução de novos conhecimentos.
9 no que diz respeito ao ensino Superior no estado de Santa Catarina, a pes-
quisa coordenada pelo Professor dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso, que 
objetiva mapear a formação dos professores que lecionam História e Cultura 
da áfrica e os conteúdos/conhecimentos sobre esse componente curricular, 
aplicados nos cursos de formação em ensino superior de licenciatura e bacha-
relado em História das universidades (públicas, comunitárias e particulares) 
do estado de Santa Catarina, tem apontado resultados e discussões em relação 
à temática. Sobre isso, ver também: Heck (2013).
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ou equivocado, e na dificuldade de inserção das temá-
ticas em sala de aula devido à defasagem na formação 
docente. Portanto, são inegáveis as dificuldades que en-
volvem a implementação da lei e das diretrizes, mas suas 
contribuições são imprescindíveis: sua obrigatoriedade 
enquanto dispositivo legal contribui para o comprome-
timento social na luta contra o racismo e o preconceito e 
para a construção do conhecimento histórico.

no entanto, uma questão nos parece central no 
desafio no ensino de História das Áfricas: os perigos da 
existência de uma visão racializada (APPIAH, 1997) e es-
sencializada das populações africanas, construída e fun-
damentada pelo uso da categoria negro, acionada tanto 
no sentido de inferiorização quanto de positivação10. Para 
appiah, a resposta correta ao eurocentrismo não é cer-
tamente um afrocentrismo reativo, mas uma nova com-
preensão que humanize todos nós através do aprendiza-
do de pensar além da raça (1997, p. 19). neste sentido, 
é preciso compreender que a permanência de uma visão 
racialista é proveniente de uma concepção eurocêntrica/
colonial/moderna sobre o mundo (MiGnolo, 2003).  
É importante apontar que essa visão colonial/racial, está 
presente, não somente nos escritos de intelectuais quan-
to de uma posição do movimento social. Pensamos que é 
preciso compreender e diferenciar as questões da consti-
tuição de uma identidade política negra no presente, e a 

10 Expressos através dos diferentes veículos de informação, salta aos olhos os 
inúmeros estereótipos e preconceitos vinculados ao continente africano. So-
bre isso ver: oliva (2008). Por outro lado, uma visão positivada acaba caindo 
em construções idealizadas acerca das diversas sociedades africanas, numa 
essencialização e homogeneização da cultura e na dicotomia entre opressores 
e oprimidos.
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visão que se constrói de áfrica no sentido de constituição 
de identidades, do processo de produção do conhecimen-
to sobre as sociedades africanas e, também, dos africa-
nos e seus descendentes na diáspora anterior ao século 
XX. no entanto, pretendemos que a nossa postura epis-
temológica possa possibilitar a compreensão do mundo 
e servir de referência para a ampliação da cidadania e a 
constituição efetiva das relações étnico-raciais.

Problematizando a colonialidade

a ciência europeia formou homens11 que, apoian-
do-se em método, provas, cânones, testes, experiências 
científicas, medições, ou seja, nos fatos, outorgam-se a 
premissa da construção de uma verdade universal sobre 
determinado objeto. Como nos coloca Grosfoguel: 

essa verdade universal que está para além do 
tempo e do espaço, o acesso privilegiado às leis do 
universo, e a capacidade de produzir conhecimen-
to e teorias científicas, tudo isto está agora situado 
na mente do Homem ocidental. o ego-cogito car-
tesiano (“Penso, logo existo”) é o fundamental das 
ciências modernas ocidentais. ao criar o dualismo 
entre a mente e corpo e entre mente e natureza, 
descartes conseguiu proclamar um conhecimento 

11 Como Grosfoguel nos coloca, o uso do termo “homems” é uma escolha cons-
ciente. Este representa o “homem branco, capitalista, heterossexual, militar, 
cristão, europeu que expandiu pelo mundo levando consigo, e impondo simul-
taneamente, os privilégios de sua posição racial, militar, de classe, sexual, epis-
têmica, espiritual e de gênero. […] A homofobia, o racismo, o sexismo, o hete-
rossexismo, o classismo, o militarismo, cristianocentrismo, o eurocentrismo 
são ideologias que nascem dos privilégios do novo poder colonial capitalista, 
masculinizado, branqueado e heterrossexualizado”. 
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não-situado, universal, visto pelos olhos de deus 
(GroSFoGuel, 2012, p. 47).

nessa perspectiva, aqueles que não se encontram 
inseridos na lógica do mundo ocidental, ou numa racio-
nalidade moderna, não são colocados como produtores de 
conhecimento, mas como criadores de mitologias e “cren-
dices”. São os povos infantis sem história de Hegel, no sé-
culo XiX, aqueles que não possuem nenhuma qualidade e 
grandiosidade nas artes ou na ciência. Como nos aponta 
Grosfoguel: “Passamos da caracterização de ‘povos sem 
escrita’ do século XVi, para a dos ‘povos sem histórias’ dos 
séculos XViii e XiX, ‘povos sem desenvolvimento’ do sé-
culo XX e, mais recentemente, ‘povos sem democracia’ do 
século XXi” (GroSFoGuel, 2012, p. 47-48). 

o eurocentrismo e o colonialismo são faces de uma 
mesma moeda. o primeiro é uma lógica fundamental 
para a reprodução da colonialidade do saber, que pres-
supõe, entre outras questões, o controle da subjetividade 
e do conhecimento (MiGnolo, 2003). “da perspectiva 
epistemológica, o saber e as histórias locais europeias fo-
ram vistas como projetos globais, […] que situa a europa  
como ponto de referência e de chegada” (MiGnolo, 
2003, p. 41). 

no entanto, é necessário problematizar e discutir 
esses pressupostos hegemônicos buscando compreender 
outras histórias, outros olhares, outras epistemologias 
provenientes de grupo de povos subalternizados/coloni-
zados na história (MiGnolo, 2003) através de sensibi-
lidades e pelo olhar de “dupla crítica” e do pensamento 
liminar. assim:
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[um dos aspectos] a discutir é o contributo das 
perspectivas subalternas étnico-raciais e feminis-
tas para as questões epistemológicas. os paradig-
mas eurocêntricos hegemônicos que ao longo dos 
últimos quinhentos anos inspiraram a filosofia 
e as ciências ocidentais do “sistema mundo pa-
triarcal/capitalista/colonial/moderno” (GroS-
FoGuel 2005, 2006b) assumem um ponto de 
vista universalista, neutro e objetivo. algumas 
intelectuais feministas chicanas e negras (Mora-
Ga e anzaldÚa, 1983; CollinS, 1990) e tam-
bém alguns estudiosos do Terceiro Mundo, tanto 
dentro como fora dos estados unidos (duSSel, 
1977; MiGnolo, 2000), vieram recordar-nos 
que falamos sempre a partir de um determinado 
lugar situado nas estruturas de poder. ninguém 
escapa às hierarquias de classe, sexuais, de gêne-
ro, espirituais, linguísticas, geográficas e raciais 
do “sistema mundo patriarcal/capitalista/colo-
nial/moderno”. Como afirma a feminista Donna 
Haraway (1988), os nossos conhecimentos são, 
sempre, situados (GroFoGuel, 2012, p. 45).

evidentemente não se trata de ignorar o conheci-
mento produzido pela modernidade europeia, tão pouco 
centralizar a verdade universal para essas outras formas 
de conhecimento. o que se propões é deslocalizar a pro-
posta de conhecimento universal que, durante muitos 
séculos, tem se colocado como aquele que está acima de 
todas as outras, a única verdade existente. “O problema é 
que não pode haver um caminho, universal. Tem de ha-
ver muitos caminhos, pluriversais. e este é o futuro que 
pode ser alcançado a partir da perspectiva da colonialida-
de com a contribuição dada pela modernidade, mas não 
de modo inverso” (MiGnolo, 2006, p. 678). 

Mas quem é símbolo dessa modernidade/colonia-
lidade? as instituições coloniais produziram um determi-
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nado tipo para ser humano, e deste sairia todo o conhe-
cimento científico da Europa. Assim, o homem branco, 
capitalista, heterossexual, militar cristão, europeu foi o 
que entrou nos navios e expandiu para o mundo a sua vi-
são de hierarquias e ideologias de classe, raça, orientação 
sexual e de trabalho, com as quais ainda nos defrontamos 
cotidianamente e que perpetuam as violências e intole-
râncias no século XXI. Aliás, a violência é a maneira pela 
qual a modernidade adentra nas mentes e nos corpos dos 
povos subalternizados. Modernidade e colonialidade aca-
baram projetando um imaginário perante nações, corpos, 
ofícios e saberes. A colonialidade provocou a expropriação 
e a exclusão, a invisibilidade e a renegação de histórias lo-
cais e experiências nas Áfricas e Américas (ANTONACCI, 
2013). o colonizado, por vezes, também irá atacar não 
o seu agressor, mas aquele que é o seu igual, submetido 
também aos ataques da colonialidade. na visão produzi-
da por esse sistema o inimigo é aquele que é o igual e não 
o que o submete. 

Mas seria a colonialidade uma situação de impossí-
vel mudança? Haveria forma de transformação da realida-
de? Qual o nosso compromisso enquanto professores(as) 
e pesquisadores(as) para a transformação do mundo no 
qual vivemos? Pensamos que é necessário, efetivamen-
te, deslocar o lugar a partir do qual alguns paradigmas 
são pensados e, em especial, dois deles: a existência de 
uma hierarquia epistêmica que coloca os conhecimentos 
ocidentais num local privilegiado em relação ao conheci-
mento e às cosmologias não ocidentais, sendo esta hie-
rarquia institucionalizada no sistema universitário global 
(MIGNOLO, 1995, 2000; QUIJANO, 1991); e a existên-
cia de uma hierarquia que privilegia a comunicação e a 
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produção do conhecimento e de teorias europeias e que 
subalterniza as não europeias, colocando-as como produ-
toras de folclore ou cultura, mas não de conhecimento/
teoria (MiGnolo, 2000). 

Nessa perspectiva, reafirma-se que o problema da 
colonialidade12 está associado diretamente àquilo que 
Mignolo chama de “diferença colonial e geopolítica do 
conhecimento” (2003) e ela não pode (e não o é) um pon-
to de chegada. advém daí a proposta do giro-decolonial, 
que se constitui de um movimento teórico, ético, políti-
co, prático e epistemológico, que busca questionar a ló-
gica da modernidade/colonialidade. nessa perspectiva, 
abrem-se possibilidades de aprendizado mútuo a partir 
do outro, na medida em que se mantém uma postura 
desestabilizadora e decisiva na releitura dos constru-
tos discursivos que moldaram o pensamento ocidental  
(MiGnolo, 2203).

o professor-intelectual, para compreender essa 
lógica diferente, deve deslocar-se de seu espaço, o que 
significa dizer que, para além de um reconhecimento de 
seu lugar de fala, seu posicionamento epistemológico, de-
vem-se quebrar as hierarquias de poder da modernidade 
e, portanto, do pensamento colonial/eurocêntrico. 

12 “É aqui que reside a pertinência da distinção entre ‘colonialismo’ e ‘colonia-
lidade’. a colonialidade permite-nos compreender a continuidade das formas 
coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas 
pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema-mundo capitalista mo-
derno/colonial. A expressão ‘colonialidade do poder’ designa um processo fun-
damental de estruturação do sistema-mundo moderno/colonial, que articula 
os lugares periféricos da divisão internacional do trabalho com a hierarquia 
étnico-racial global e com a inscrição de migrantes do Terceiro Mundo na hie-
rarquia étnico-racial das cidades metropolitanas globais” (GroSFoGuel,  
2008, p. 18).
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Reflexões do intelectual Edward Said em torno 
da ideia do exílio podem contribuir como uma metáfo-
ra para pensarmos esse deslocamento. Para o sociólogo 
palestino, o exílio, o deslocamento, especialmente o sem 
perspectiva de volta, é um fator de produção de outros 
conhecimentos. “O exílio, ao contrário do nacionalis-
mo, é fundamentalmente um estado de ser descontínuo.  
Os exilados estão separados das raízes, da terra natal, do 
passado” (Said, 2002, p. 50). no mundo moderno euro-
peu, o exílio é uma alternativa às instituições que domi-
nam e denominam a vida moderna. “No fim das contas, 
o exílio não é uma questão de escolha: nascemos nele, 
ou ele nos acontece. Mas, desde que o exilado se recuse a 
ficar sentado à margem, afagando uma ferida, há coisas a 
aprender: ele deve cultivar uma subjetividade escrupulo-
sa (não complacente ou intratável)” (Said, 2002, p. 57). 

Por fim, é preciso realizar uma ação na procura de 
respostas alternativas de outros saberes e epistemologias 
que combatam a hierarquia de conhecimento estabeleci-
da pela europeização e a globalização, ou, como sintetiza 
o próprio Grosfogel (2009, p. 407): “aquilo que o pensa-
mento de fronteira produz é uma redefinição/subsunção 
da cidadania e da democracia, dos direitos humanos, da 
humanidade e das relações econômicas para lá das defi-
nições impostas pela modernidade europeia”. 

Neste sentido, pensamos que o desafio atual no 
campo do ensino e da pesquisa em História das áfricas é, 
principalmente, romper com a historiografia colonialista, 
tornando possível a interação global de perspectivas que 
se relacionam e desconstroem a visão de produções euro-
cêntricas e colonialistas. 
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Apontamentos em torno do pensamento  
liminar e de fronteira e do caos-mundo

No campo de nossas reflexões, pensamos que um 
dos caminhos possíveis em torno da produção do conhe-
cimento e do ensino de Histórias das áfricas, que supe-
re a hegemonia eurocêntrica, seja a compreensão de que 
este, no passado e no presente, é marcado por histórias, 
memórias, tempos, culturas, modos de ser e de estar no 
mundo por diferentes grupos. e, portanto, é preciso con-
siderar que existem diversas e plurais formas de se pro-
duzir conhecimento e de que existem diversos olhares so-
bre um mesmo processo, fato histórico ou vivência. neste 
sentido, parece-nos que três categorias podem contribuir 
com a reflexão: pensamento liminar e de fronteira e do 
caos-mundo. 

o conceito de pensamento liminar, proposto por 
Mignolo, parte da discussão de duas questões específicas. 
a primeira, refere-se à emergência das histórias locais 
acerca da presença dos espanhóis na américa. especi-
ficamente “[…] do conflito imperial entre a Espanha e 
os eua, no século 19, que gerou a fronteira física entre 
México e os EUA, mas também as fronteiras metafóricas 
encenadas nas histórias de Cuba/eua, Porto rico/eua, 
que basicamente definem a configuração de latino-ame-
ricanos/as ou hispânicos neste país” (MIGNOLO, 2003, 
p. 102). a segunda advém da dupla crítica13, a partir da 

13 “as implicações para a dupla crítica são as seguintes: (1) uma desconstrução 
descolonizadora (por exemplo, na perspectiva do Terceiro Mundo) do logocen-
trismo [a razão no centro de qualquer texto ou discurso] e etnocentrismo oci-
dental [a superioridade da cultura europeia] exportados para todo o planeta, 
que irá complementar uma desconstrução pós-moderna à maneira de derrida, 
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qual o autor estabelece uma reflexão em torno do conflito 
entre a Europa e o mundo árabe, afirmando que este é tão 
antigo que se tornou uma “máquina de desentendimento 
mútuo” e, dessa reflexão, parte a necessidade de crítica 
“aos fundamentalismos ocidental e islâmico” (MIGNOLO, 
2003, p. 102). assim, para Mignolo (2003, p. 102-103):

nessa intersecção uma dupla crítica torna-se um 
pensamento liminar, já que criticar ambos ao fun-
damentalismo ocidental e ao islâmico, implica em 
pensar a partir de ambas as tradições e, ao mes-
mo tempo, de nenhuma delas. esse pensamento 
liminar e essa dupla crítica são as condições ne-
cessárias para “um outro pensamento”, um pen-
samento que não é mais concebível na dialética de 
Hegel, mas localizado na fronteira da colonialida-
de do poder no sistema mundial moderno.

Podemos perceber essas discussões na proposta 
dos zapatistas no México, que debatem as percepções da 
modernidade nas políticas desse país, não rejeitando as 
noções de democracia, ou do marxismo, “mas redefinem-
-na partindo da prática e da cosmologia indígena local, 
conceptualizando-a de acordo com máxima ‘comandar 
obedecendo’ ou ‘todos diferentes, todos iguais’. o que 
parece ser um slogan paradoxal é, na verdade, uma re-
definição crítica descolonial da democracia, […]” (GROS-
FoGuel, 2012, p. 74). em certa medida, no brasil as dis-
cussões em torno das Políticas de Ações Afirmativas têm 
como princípio quebrar a hegemonia euro descendente  

ou sob a forma da arqueologia de Foucault, ou da genealogia de nietzsche; e (2) 
uma crítica, na mesma perspectiva (por exemplo, uma desconstrução descolo-
nizadora a partir do Terceiro Mundo) dos saberes e discursos produzidos pelas 
diversas sociedades do mundo árabe” (MiGnolo, 2003, p. 107).
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(e, portanto, branca), também, nas universidades bra-
sileiras, transformando-as em seus espaços, com suas 
questões circulando dentro desse mundo e transfor-
mando-o. Outro exemplo é a licenciatura Interétnica in-
dígena dos povos ao Sul do brasil14, em que se formam 
professores(as) indígenas para atuarem em suas comuni-
dades, sendo que, em contrapartida a presença e atuação 
dessas pessoas possam, também, modificar o conheci-
mento produzido a partir da e na universidade. em suma, 
como nos coloca Grosfoguel:

ao invés de rejeitarem a modernidade para se 
recolherem num absolutismo fundamentalista, 
as epistemologias de fronteira subsumen/redefi-
nem a retórica emancipatória da modernidade a 
partir das cosmologias e epistemologias do subal-
terno, localizadas no lado oprimido e explorado 
da diferença colonial, rumo a uma luta de liber-
tação descolonial em prol de um mundo capaz de 
superar a modernidade eurocentrada. aquilo que 
o pensamento de fronteira produz é uma redefini-
ção/subsunção da cidadania e da democracia, dos 
direitos humanos, da humanidade e das relações 
econômicas para lá das definições impostas pela 
modernidade europeia. o pensamento de fronteira 
não é um fundamentalismo antimoderno. É uma 
resposta transmoderna descolonial do subalterno 
perante a modernidade eurocêntrica (ibidem). 

essa discussão também está presente nas apreen-
sões de Édouard Glissant, e sua noção de caos-mundo. 
Suas teorias perpassam pela noção de encontros, ou seja, 

14 A exemplo da experiência da Universidade Federal de Santa Catarina, espe-
cificamente. 
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para o autor, o mundo é repleto de encontros das mais 
variadas formas e, a partir desses, formaram-se elemen-
tos completamente imprevisíveis. em uma analogia so-
bre mares, ele aponta que o Mediterrâneo é um mar que 
concentra, e o mar do Caribe é aberto e difrata. “Se as 
civilizações e as grandes religiões monoteístas nasceram 
na bacia do Mediterrâneo, isto se deve à força que tem 
esse mar de predispor o pensamento do homem, mesmo 
que através de dramas, guerras e conflitos, a um pensa-
mento do uno e da unidade” (GliSSanT, 1996, p. 16). 
ao passo que: 

o mar do Caribe é um mar que difrata e leva á 
efervescência da diversidade. ele não é apenas um 
mar de trânsito e de passagem, mas é também um 
mar de encontros e de implicações. o que aconte-
ce no Caribe durante três séculos é, literalmente, o 
seguinte: um encontro de elementos culturais vin-
dos de horizontes absolutamente diversos e que 
realmente crioulizam, realmente se imbricam e se 
confundem um no outro para dar nascimento a 
algo absolutamente imprevisível, absolutamente 
novo – realidade crioula (GliSSanT, 1996, p. 17). 

a poética de Glissant nos faz pensar nessa pessoa 
em deslocamento de identidades, naquele que, como o 
intelectual exilado, passeia e faz uso de várias noções de 
pertencimento e constrói a percepção do mundo a partir 
disso. os autores que foram trabalhados nesse artigo par-
tem desse princípio da diversidade e dos encontros entre 
diferentes identidades e formas de viver o mundo para 
construir outra forma, “um outro pensamento”. 

as culturas, para Glissant, colocadas em contato umas 
com as outras “de maneira fulminante e absolutamente 
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consciente”, entram em choques como as guerras, “mas 
também através de avanços de consciência e de esperan-
ça que nos permitem dizer – sem ser utópico e mesmo 
sendo-o – que as humanidades de hoje estão abando-
nando dificilmente algo em que se obstinavam há muito 
tempo – a crença de que a identidade ser só é válida e 
reconhecível se for exclusiva” (ibidem). Podemos perce-
ber aí as questões de nacionalidade e de uma formação 
sócio-cultural-econômica de corpos e mentes eurocen-
trada. assim, Glissant propõe outra forma de pensar as 
identidades, tomando-as como rizoma, uma forma de 
raiz que vai ao encontro das outras raízes (GliSSanT, 
1996, p. 24-25). 

Para tanto, vemos, no brasil, o surgimento de pro-
postas que partem de “um outro pensamento”, a partir 
do qual colocam em questionamento o conhecimento da 
universidade, da ciência, das mais variadas epistemolo-
gias. Contudo, para além de questionamentos, propostas 
francas para que essas populações subalternizadas con-
sigam ter os seus espaços para falarem e serem efetiva-
mente escutadas. nesse sentido, não nos utilizamos da 
afirmação “dar voz”, mas de escutar o que toda essa gama 
tem a nos dizer e como podemos aprender com essas ou-
tras experiências e visão de mundo e de conhecimento. 
Como nos demonstra Glissant (1996, p. 48):

ouvir o outro, os outros, é ampliar a dimensão 
espiritual de sua própria língua, ou seja, colocá-
-la em relação. Compreender o outro, os outros, 
é aceitar que a verdade de outro lugar se justapo-
nha à verdade daqui. e harmonizar-se ao outro 
é aceitar acrescentar, às estratégias particulares 
desenvolvidas em favor de cada língua regional 
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ou nacional, estratégias de conjunto que seriam 
discutidas em comum. 

esse movimento faz com que essas vozes não sejam 
subalternizadas novamente, transforma o trabalho, onde 
o posicionamento está muito mais em uma perspectiva 
de estudar com essas populações do que estudar essas 
populações, e há uma grande diferença entre um e outro. 
Podemos fazer uma ligação com o “um outro paradigma”:

“um outro paradigma”, porque reclama o seu di-
reito à existência e ao diálogo entre os subparadig-
mas hegemônicos da modernidade na ciência, na 
filosofia, no direito, na economia, etc. “Um outro 
paradigma” que se constrói sobre o conhecimento 
e epistemologias que foram negadas e subordi-
nadas pela Teologia, pela Filosofia e pela ciência” 
(MiGnolo, 2012, p. 697).

Portanto, o que os movimentos indígena, negro, ci-
gano, feminista, entre tantos outros querem não é uma 
hegemonia desse sistema-mundo, mas reclamar o seu di-
reito à existência e ao diálogo, como nos coloca Mignolo. 

Voltando às Histórias das Áfricas

neste momento, voltamos às ideias iniciais deste 
capítulo: o equilíbrio das histórias, proposto pelo escri-
tor nigeriano Chinua achebe. Para este, diante de uma 
história que você não gosta ou que não te representa, é 
preciso contar outra que a contraponha. do seu campo de 
atuação, a chamada literatura contemporânea africana, o 
escritor lançou ao mundo ocidental suas produções que 
evidenciam formas de contar a história e de ver o mundo. 
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a literatura, aqui vista enquanto testemunho histó-
rico, representa a voz daqueles sujeitos subalternizados 
no processo histórico. Por exemplo, como o colonialismo 
em áfrica seria visto se deslocássemos o locus de enun-
ciação, transferindo-os do homem europeu para homens 
e mulheres africanos? É neste sentido que nosso olhar 
de desloca para as obras literárias de achebe. entre as 
muitas questões que são problematizadas a partir da sua 
obra, algumas nos parecem centrais. Como o escritor vai 
evidenciar as ações e visões de mundo dos seus diferentes 
personagens? Como compreender as dinâmicas sociais, 
os contatos entre nativos e europeus no contexto? Como 
as populações nativas locais interpretaram e construí-
ram a sua visão acerca da presença europeia na região? 
o que o autor e a sua escrita nos permitem desvendar do 
processo histórico? Para além disso, partimos do princí-
pio, consoante com Chalhoub, de que as obras de Chinua 
achebe estão profundamente informadas por sua visão 
e sentidos da história. ele era um observador arguto das 
transformações sociais advindas do contato com os eu-
ropeus. Quais eram seus interlocutores? Quais tradições 
culturais eram instituídas e reproduzidas na sua obra?

Chinua Achebe (seu nome britânico era Albert  
Chinualumogu achebe), escritor africano da nigéria, 
nasceu na aldeia de ogidi, em igboland, na década de 
1930, 30 anos antes da nigéria se libertar do domínio 
colonial britânico. Tem, ao longo de sua carreira, cerca 
de trinta livros (romances, contos, ensaios e poesia). de 
forma geral, as narrativas de três de suas obras15 versam 

15 Especificamente as obras: O Mundo se Despedaça (“Things fall apart”, pu-
blicado em 1958); A Flecha de Deus (“arrow of God” publicado em 1964); A 
Paz Dura Pouco (“no longer at ease”, publicado em 1960).
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acerca da inferiorização que o ocidente imprimiu às so-
ciedades e culturas africanas, os efeitos da colonização 
do continente pelos europeus, mas também uma crítica 
aberta à política nigeriana no contexto da independência. 
além disso, trazem marcas da tradição oral, os vocábu-
los, os provérbios igbo da região onde nasceu. em 1944, 
achebe ingressou na university College of ibadan, onde 
estudou Teologia, História e língua e literatura ingle-
sas. Como um sujeito diaspórico, viveu entre a nigéria 
e estados unidos. Foi professor catedrático de estudos 
africanos na universidade de Connecticut, nos estados 
unidos, tendo também recebido o título de doutor Hono-
ris Causa de várias universidades de todo o mundo. ao 
longo de sua vida, viajou pelo continente africano e pela 
América e tornou-se uma figura central do movimento li-
terário nigeriano. Trata-se de um escritor conhecido por 
ter uma voz crítica e que se recusa a “vitimização africa-
na” e, ao mesmo tempo, a colonialidade ocidental. Para 
achebe, preocupado com assuntos sociais e políticos que 
vão acontecendo sobretudo em áfrica, a literatura tem o 
papel de permitir “chegar à vida das pessoas para quem 
escrevo: eu conto o que acontece nas vidas delas, os pro-
blemas que elas têm e com que políticas elas têm de lidar 
nos países onde vivem” (aCHebe, 2008).

Partimos do princípio de que autores e suas obras 
literárias são acontecimentos datados historicamente e 
expressam, portanto, o seu tempo e o seu lugar, “valem 
pelo que expressam aos contemporâneos” (CHALHOUB, 
1998, p. 9). as próprias palavras do autor transcritas 
anteriormente nos dão indicações neste sentido. nesta 
perspectiva, nossa hipótese consiste em considerar que 
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as obras de Chinua achebe estão profundamente infor-
madas por sua visão e sentidos da história e, portanto, 
podem apresentar evidências e indícios que possibilitem 
a compreensão dos processos históricos nas sociedades 
da costa oeste africana no contexto do século XX a partir 
da voz dos próprios sujeitos subalternizados. 

Para isso, é importante considerar  que os estudio-
sos das áfricas apontam, no que diz respeito ao campo dos 
estudos africanos, que existem alguns denominadores 
comuns: a fragmentação da matriz teórica; a necessida-
de, para a construção de qualquer estudo, de um modelo 
de análise que requer multidisciplinaridade e interdisci-
plinaridade. Sem dúvida, um dos grandes desafios para a 
construção de um estudo de qualquer prática de ensino 
e de pesquisa na temática dos estudos africanos requer o 
trabalho com a transdisciplinaridade. É consenso a ideia 
de que não é possível construir a história sem o auxílio de 
várias disciplinas. 

Por fim, é preciso realizar uma ação na procura de 
respostas alternativas de outros saberes e epistemologias 
que combatam a hierarquia de conhecimento estabeleci-
da pela europeização e a globalização. Tais apontamentos 
são importantes de serem feitos porque qualquer ação de 
ensino e de pesquisa que envolva o campo dos estudos de 
História das áfricas requer, necessariamente, uma dis-
cussão epistemológica e crítica à perspectiva histórica, 
ontológica e epistêmica. isto porque, entre outras razões, 
existem quatro questões centrais a serem consideradas 
em relação às Áfricas: a extensão geográfica subalterni-
zada dos vários saberes que envolvem; a estrutura mul-
tidisciplinar que abarcam; a tensão horizontal e vertical 
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em que se inscrevem no âmbito das relações de poder; 
e a ego-política que lhe está subjacente numa lógica de 
conflito norte-sul. Tais questões nos levam, necessaria-
mente, ao debate de conceitos e categorias como colo-
nialidade do poder, epistemologias decoloniais. além 
disso, encaminham para a reflexão entre a produção do 
conhecimento realizado por africanistas e por africanos 
no campo da geopolítica do conhecimento, “entre exclu-
sões e integrações, entre fragmentações e representações 
diversas da realidade social, política e económica em con-
texto africano” (EUSTÁQUIO, 2011, p. 1).
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reflexões em torno de  
alguns temas e questões

HISTÓRIAS DAS ÁFRICAS

PARTE





Alguns pressupostos para  
o ensino de histórias das Áfricas

Fábio aMoriM vieira1

Mariana heCk Silva2

I
mplementada através da obrigatoriedade legal desde 
o ano de 2003, a temática africana e afro-brasileira 
é, atualmente, uma das grandes demandas de dis-

cussão nas práticas de ensino. este capítulo objetiva dis-
cutir alguns pressupostos para o ensino da História das  
áfricas, com o intuito de contribuir para o questionamen-
to da permanência de uma visão colonialista nos currícu-
los e materiais didáticos escolares e, nessa perspectiva, 
propõe-se um repensar da prática pedagógica, no qual os 
sujeitos africanos sejam vistos enquanto agentes de sua 
própria história.

1 Mestrando em História pela universidade Federal do rio Grande do Sul 
(uFrGS), pesquisador associado ao núcleo de estudos afro-brasileiros da 
universidade do estado de Santa Catarina (neab/udeSC).
2 Mestranda em História pela Pontifícia universidade Católica de São Paulo 
(PuC/SP), pesquisadora associada ao núcleo de estudos afro-brasileiros da 
universidade do estado de Santa Catarina (neab/udeSC).
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Por que ensinar a história das Áfricas?

a lei federal nº 10.639/2003 e a resolução  
nº 1/2004 do Conselho nacional de educação, ambas con-
quistas dos movimentos negros brasileiros, representaram 
uma importância histórica e política indiscutível. as deter-
minações legais agiram no sentido de propor mudanças na 
estrutura curricular eurocêntrica das instituições de ensi-
no, visando, entre outras questões, possibilitar aos alunos 
a construção de outras perspectivas acerca da história do 
continente africano, de suas populações e seus descenden-
tes na diáspora. É necessário, no entanto, perceber que, 
apesar dos inúmeros avanços nos últimos anos, o desco-
nhecimento sobre a temática e sobre a importância de seu 
ensino ainda fazem parte da realidade nas escolas brasi-
leiras. Nesse sentido, afirma-se que a necessidade de um 
ensino crítico sobre a história das áfricas está muito além 
de meramente cumprir determinações legais.

A importância de se estudar criticamente a história 
da áfrica, em suma, pode ser dividida em duas questões: 
a primeira é a afirmativa de que se estudamos a história 
americana e (principalmente) a história europeia, não 
podemos deixar de estudar a história africana; a segun-
da afirmativa diz respeito a possibilitar aos alunos e alu-
nas conhecer culturas e modos de vida que fujam do que 
até então é posto como um “modelo único” a ser seguido 
(MaTToS, 2008, p. 16; MorTari, 2015, s/p).

Afirma um sábio provérbio africano que “aquele 
que não sabe dançar, irá dizer: as batidas dos tambores 
estão ruins”. Com a história, traça-se a mesma questão: a 
invisibilização histórica de culturas e vivências acaba por 
criar repercussões inenarráveis na forma como os sujeitos  



Alguns pressupostos para o ensino de histórias das áfricas

percebem a si mesmos e o mundo ao seu redor. assim, a 
importância da diversidade cultural nos currículos e do 
olhar não estereotipado a essas culturas não é relevante 
apenas àqueles que sofrem o preconceito racial desde o 
dia que nascem até o dia que morrem, mas a toda a po-
pulação que tem os padrões sociais, estéticos, poéticos e 
políticos não pautados por preceitos europeus, brancos, 
patriarcais e heterossexuais; e, ainda, aos brancos que se 
enquadram nos padrões, para que possam refletir sobre 
seus espaços de fala e de poder e, consequentemente, lu-
tar para que estes se dissolvam.3 (SilVa, 2013, p. 12)

Por um ensino decolonial

Pensar em um ensino decolonizado demanda repen-
sar não apenas os conteúdos e a forma como estes estão 
sendo ministrados, mas também repensar a própria for-
mação do espaço escolar e de seu currículo. Por essa pers-
pectiva, é necessário apontar que herdamos de uma matriz 
europeia muito mais do que a língua portuguesa: a cons-
tituição dos espaços, a burocracia, e principalmente a for-
ma como as pessoas são condicionadas a se portar tem por 
base tradições ligadas a um determinado cerne europeu.

dentre tantas questões, nesse momento, opta-se 
a dar foco ao currículo escolar. Segundo Cerri (2009, 
p. 133), este currículo herdado dos franceses ainda hoje 
permanece com perspectivas eurocêntricas. o currículo 

3 a perspectiva aqui apontada, de consciência da branquitude, dos espaços de 
poder e, consequentemente, das possibilidades de mudança social não deve ser 
vista como uma valorização do branco, mas sim de uma possibilidade de união 
na luta antirracista. Para mais, ver: Schucman (2014).
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da disciplina história, por exemplo, utiliza-se de marcos 
temporais pautados na cronologia da historiografia eu-
ropeia, também chamado de modelo quadripartite (com 
os quatro recortes compostos por história antiga, medie-
val, moderna e contemporânea). Divisões temporais são 
importantes para que os alunos e alunas possam com-
preender a história cronologicamente, mas não se pode 
deixar de refletir sobre esses. Por exemplo: podemos 
pensar uma “história moderna” no continente africano 
no mesmo período que pensamos na europa? Há alguma 
mudança significativa no continente especificamente no 
período entre 29 de maio de 1453 (tomada de Constanti-
nopla pelos turcos otomanos) e 14 de junho de 1789 (iní-
cio da revolução Francesa)?

Pensar em um ensino decolonial é perceber as es-
pecificidades históricas e sociais envolvidas nos processos 
temporais. Para isso é necessário problematizar e romper 
com os “modelos”, ouvir os sujeitos, perceber as dinâmicas 
sociais e perceber especificidades. Nesse sentido e com o 
foco na questão histórica das Áfricas, afirmamos a necessi-
dade de um diálogo próximo a outras vertentes, a exporem 
visões de intelectuais africanos ou com africanólogos que, 
mesmo não vivendo as culturas, percebam nestas a ação 
dos sujeitos para além dos padrões coloniais.

Alguns pressupostos para o ensino da  
história das Áfricas: legislação, cultura e 
problematizações

apesar da lei Federal nº 10.639/2003 e da re-
solução nº 1/2004 do Conselho nacional de educação  
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(diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-
-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasilei-
ra e africana) não serem as únicas (ou mesmo as princi-
pais) motivações para o ensino de história das áfricas, é 
necessário frisar que, por terem peso de lei, devem ser o 
ponto de partida para se pensar os conteúdos e práticas 
no que diz respeito ao ensino da temática.

a referida lei alterou os artigos 26-a, 79-a e 79-b 
da lei de diretrizes e bases da educação nacional4, insti-
tuindo que, nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio, oficiais e particulares, tornar-se-ia obrigatório o 
ensino sobre história e cultura afro-brasileira e africana. 
o conteúdo a ser incluído nos currículos seria: a histó-
ria da áfrica e dos africanos; a luta dos negros no bra-
sil; a cultura negra brasileira; e o negro na formação da 
sociedade nacional. Este último ponto com a finalidade 
de, segundo seu texto, resgatar “a contribuição do povo 
negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do brasil” (braSil, 2003). 

Faz-se necessário destacar que a lei Federal  
nº 10.639/2003 tem sua importância por representar um 
significativo passo em relação à luta antirracista através 
da educação, mas essa tem algumas questões que devem 
ser problematizadas. entre elas, sua abrangência ser ape-
nas o ensino fundamental e médio e o fato de que torna 

4 o sistema de educação brasileiro é regulamentado pela atual lei de diretri-
zes e bases da educação nacional (ldb) promulgada sob o número 9.394/1996 
pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. a ldb possui 92 artigos 
divididos em nove títulos: 1. da educação; 2. dos Princípios e Fins da educação 
nacional; 3. do direito à educação e do dever de educar; 4. da organização 
da educação nacional; 5. dos níveis e das Modalidades de educação e ensino; 
6. Dos Profissionais da Educação; 7. Dos Recursos Financeiros; 8. Das Dispo-
sições Gerais; 9. das disposições Transitórias. Para mais, ver: brasil (1996).
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obrigatório o ensino, mas não diz como fazê-lo (SilVa, 
2013, p. 45).

Para auxiliar o cumprimento da lei, o Ministério da 
educação (MeC), por meio da resolução nº 1/2004 do 
Conselho nacional de educação (Cne), no qual Petroni-
lha beatriz Gonçalves e Silva representou os movimentos 
negros, criou as diretrizes Curriculares nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura afro-brasileira e africana. esse docu-
mento estabelece as bases não apenas para os conteúdos 
que devem ser ensinados, mas também para questões re-
lacionadas ao ambiente escolar e às condições específicas 
de ensino para as relações étnico-raciais. 

Para início de conversa, é importante relembrar que 
esse documento é resultado de demandas dos movimentos 
sociais negros e, portanto, tem suas especificidades. 

dentre essas, enfatiza-se a unidade racial e sua 
relação com a “tradição africana”. A afirmação de uma 
suposta unidade racial, que é extremamente pertinente 
e necessária quando se trata de políticas públicas é, ao 
mesmo tempo, limitadora numa perspectiva de com-
preensão histórica das relações sociais. idem à crença em 
uma tradição africana, compreensível numa perspectiva 
de positivação de um passado comum em contraponto ao 
escravista, mas que não se efetiva, haja vista a multipli-
cidade cultural do continente africano. em outras pala-
vras, de um lado não é viável pensar em políticas públicas 
ou legislações para as especificidades de cada sujeito e, 
nesse sentido, a homogeneização é necessária; mas, por 
outro, não há como escrever a história (do presente ou do 
passado) desconsiderando as especificidades e vivências 
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dos sujeitos pertencentes aos diversos grupos de origens 
africanas. 

Seguindo tal perspectiva, nesse texto optou-se por 
utilizar a expressão “Áfricas”, no plural, pois, nessa ter-
minologia, está implícita a multiplicidade e diversidade 
de culturas e sociedades do continente, no presente e no 
passado. assim, pretende-se contribuir para a desmisti-
ficação de uma visão homogeneizadora do continente e 
de suas sociedades, que inevitavelmente resulta em vi-
sões simplistas e, consequentemente, na incompreensão 
acerca de processos históricos (MorTari, 2015, p. 13;  
SilVa, 2013, p. 12).

a resolução, como a lei, apesar de ter uma ine-
narrável importância histórica e política, possui também 
seus limites5. a proposta aqui é apresentar alguns pon-
tos que perpassam seu texto, especificamente em relação 
às determinações de conteúdos de história da áfrica e, a 
partir destes, propor outras lógicas para o ensino da te-
mática. Para isso, apesar de longa, a citação a seguir se 
faz necessária.

5 Alguns exemplos mais abrangentes desses limites estão expressos na discus-
são estabelecida por Hebe Mattos e Marta abreu, que iniciam seu debate com 
a seguinte frase: “como reza um velho ditado, não é bom perguntar como são 
feitas as leis e as salsichas” (ABREU; MATTOS, 2008, p. 6). As autoras afir-
mam que determinações legais são frutos de múltiplas intenções e vontades e 
enfatizam a importância histórica, social e política do Movimento Negro em ter 
conseguido criar as diretrizes, pois se trata de um documento, com peso de lei, 
que tem a finalidade de romper com os preconceitos que há tanto tempo asso-
lam nosso país. dentre as questões abordadas no artigo em questão, estão: a 
dicotomia entre “negros” e “brancos”; a cultura africana e afro-brasileira como 
fechada, homogênea e sem conflitos; a utilização dos conceitos de cultura e 
identidades negras (e/ou afrodescendentes); a forma como é sugerido o traba-
lho com iniciativas e organizações negras; e, por fim, as indicações de comemo-
rações cívicas relacionadas à temática, especificamente o dia 13 de maio como 
“dia nacional da denúncia contra o racismo”.
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em História da áfrica, tratada em perspectiva 
positiva, não só de denúncia da miséria e discri-
minações que atingem o continente, nos tópicos 
pertinentes se fará articuladamente com a 
história dos afrodescendentes no Brasil e 
serão abordados temas relativos: – ao papel dos 
anciãos e dos griots como guardiões da memória 
histórica; – à história da ancestralidade e religio-
sidade africana; – aos núbios e aos egípcios, como 
civilizações que contribuíram decisivamente para 
o desenvolvimento da humanidade; – às civili-
zações e organizações políticas pré-coloniais, 
como os reinos do Mali, do Congo e do zimbabwe; 
– ao tráfico e à escravidão do ponto de vista dos 
escravizados; – ao papel de europeus, de asiáti-
cos e também de africanos no tráfico; - à ocupação 
colonial na perspectiva dos africanos; – às lutas 
pela independência política dos países africanos; 
– às ações em prol da união africana em nossos 
dias, bem como o papel da união africana, para 
tanto; – às relações entre as culturas e as histórias 
dos povos do continente africano e os da diáspo-
ra; – à formação compulsória da diáspora, vida 
e existência cultural e histórica dos africanos e 
seus descendentes fora da áfrica; – à diversidade 
da diáspora, hoje, nas américas, Caribe, europa, 
ásia; – aos acordos políticos, econômicos, edu-
cacionais e culturais entre áfrica, brasil e outros 
países da diáspora (braSil, 2004, p. 21-22).

os dois principais pilares para o ensino da história 
africana, de acordo com a resolução, seriam, portanto, a 
perspectiva positivada e a articulação com a história dos 
afrodescendentes brasileiros. ambas as perspectivas per-
tinentes, mas que merecem maior atenção.

Falar sobre um ensino positivado que rompa com 
os estereótipos de miséria e da escravidão é necessário, 
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sem dúvidas. a perspectiva de uma história positiva so-
bre o continente é criada com o intuito de romper com as 
visões colonialistas que estendem sua influência até hoje. 
Segundo antonacci (2013), o conhecimento racional, 
pautado na epistemologia ocidental cristã, desacreditou 
e desmoralizou corpos, crenças e costumes de povos das 
Américas e das Áfricas que, deslocados de seus âmbitos 
de saberes, ficaram ininteligíveis e invisíveis. Tal racio-
nalidade colonizou mentes e histórias locais a partir de 
práticas de poder presentes nas letras, na ciência e na tec-
nologia dos estados Modernos, deslocando e silenciando 
saberes e memórias ancoradas no corpo, na voz, na arte 
e no ritmo.

a positivação não pode, no entanto, retirar a histori-
cidade dos sujeitos. uma história positivada que não seja 
crítica permite cair em tantas armadilhas quanto pensar 
numa história negativada, pois ambas retiram dos sujeitos 
à força e as consequências sobre suas escolhas diante de 
relações de poder e estratégias de sobrevivência.

Falar sobre um ensino da “história africana” pela 
perspectiva da articulação com a história afro-brasileira 
é pertinente no que diz respeito à formação de uma ideia 
positiva de passado. É necessário considerar, no entan-
to, que realizar tal articulação não pressupõe, e não deve 
pressupor, ignorar a história do continente antes da in-
serção europeia moderna, no século XVi. alberto da Cos-
ta e Silva afirma que, “a história da África – ou, melhor, 
das várias Áfricas –, antes e durante o período do tráfico 
negreiro, faz parte da história do brasil” (SilVa, 2003,  
p. 236). isso, pelo simples motivo que “a história do es-
cravo não começa com o embarque no navio negreiro” 
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(SilVa, 2003, p. 239). Também segundo o autor, “ainda 
que disto não tenhamos consciência, o obá do benim ou o 
angola a quiluanje estão mais próximos de nós do que os 
antigos reis da França” (SilVa, 2003, p. 240).

neste sentido, é necessário considerar que, para 
uma melhor compreensão das vivências de homens e mu-
lheres africanos entre os séculos XVi e XiX em solo brasi-
leiro, é necessária a construção de conhecimento sobre as 
sociedades africanas antes e durante o processo do tráfico 
atlântico, mesmo porque, em relação à história do conti-
nente, expressivos historiadores africanos vão afirmar que 
esta apenas pode ser compreendida num processo de lon-
ga duração (Ki-zerbo, 2010; M’boKolo, 2009).

além dos dois pilares já mencionados, a resolução 
da lei aponta conteúdos a serem ensinados, dentre eles, 
algumas sociedades nomeadas “pré-coloniais”, como 
o Mali, o Congo e o zimbabwe, além de sociedades que 
“contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da 
humanidade”, como a núbia e o egito. Tais pontos são 
pontuais ao questionamento levantado anteriormente, 
acerca da necessidade de estudos e compreensões das 
experiências humanas africanas anteriores à presença 
europeia no contexto do tráfico. No entanto, nesta sea-
ra de conteúdos e seleções, é necessário repensarmos os 
termos e critérios para as escolhas contidas na determi-
nação legal.

Pela perspectiva da decolonialidade, termos como 
“áfrica pré-colonial”, “áfrica colonial” e “áfrica pós-colo-
nial” são vulneráveis à problemática, uma vez que perma-
necem refletindo parâmetros da história europeia para 
pensar sociedades africanas, fragmentando-as diante de 
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uma centralidade do colonialismo europeu como marco 
fundamental e homogeneizando todos os antecedentes 
a isto. Como afirma Elikia M’Bokolo, quando aborda os 
termos que utilizará em sua produção sobre a áfrica até o 
século XVIII, “temos de nos decidir de maneira definitiva 
a deixar de nos concentrar estes longos séculos sob o epí-
teto aparentemente cômodo, mas inteiramente anacrôni-
co e errado, de ‘pré-coloniais’” (M’boKolo, 2009, p. 11). 

Segundo o autor, tal uso também é um erro de pers-
pectiva, quando não um preconceito repleto de implica-
ções políticas e intelectuais, pois, quando utilizado, é na 
perspectiva de dar sentido à “evolução” a partir do último 
século da história do continente, o século colonial. Para 
visualizar o quanto os africanos “produziram cultura e 
conhecimento, em soberania e liberdade, estendendo sua 
influência a todo o mundo durante milênios antes de sua 
escravização nas américas” (iPeaFro, s/d., s/p.), o ins-
tituto de Pesquisas e estudos afro-brasileiro (iPeaFro, 
s/d., s/p.), na figura de sua diretora presidente Elisa Lar-
kin nascimento, produziu uma linha do tempo dos povos 
africanos, na qual a escravização aparece como uma “ín-
fima parte do seu tempo histórico” (IPEAFRO, s/d., s/p.), 
nos quais os africanos, por sua vez, “continuaram criando 
cultura e conhecimento” (iPeaFro, s/d., s/p.).

O Egito e a Núbia, por sua vez, compõem uma ex-
pressiva parcela da história antiga das áfricas. no en-
tanto, justificar seu ensino devido a sua contribuição 
decisiva para o desenvolvimento da humanidade é outro 
ponto passível de problematização. incorporadas à his-
tória “mundial” por intelectuais europeus na modernida-
de, essas sociedades antigas foram, em um momento de  
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positivação e escrita da história das áfricas, elencadas 
como grandes projetores da prestigiosa história do con-
tinente, em simetria ao passado greco-romano clássico 
europeu.6 dessa maneira, intelectuais e militantes africa-
nos e afrodescendentes legitimariam, por meio do passa-
do antigo, uma historicidade às áfricas. no entanto, não 
estariam tais sociedades africanas ainda pautadas em 
“grandes feitos históricos” e simetrias com modelos eu-
ropeus de historiografia? Até que ponto permanecemos 
na busca por heróis, reinos e grandiosos impérios a repli-
carem um padrão consolidado e eurocêntrico? 

a esta problemática, cabe a menção aos outros rei-
nos e impérios africanos, exemplificados com os supra-
citados casos do Mali, zimbabwe e Congo. embora em-
blemáticos na trajetória histórica do continente e reflexos 
de realidades esplendorosas africanas, deve-se atentar à 
particularidade da condição imperial desses estados nas 
áfricas. na busca por grandiosidades africanas, por vezes 
as formações sociais não pautadas na centralidade mo-
nárquica ou no expansionismo imperial são ofuscadas 
pelo olhar histórico eurocentrado, a focar nos modelos 
e padrões dos grandes feitos em detrimento de aldeias e 
povoações demograficamente menores e mais frequen-
tes no espaço africano, igualmente ricas e importantes  
historicamente.

6 Em texto intitulado “A pirâmide invertida: historiografia africana feita por 
africanos”, o historiador guineense Carlos lopes divide tal produção histo-
riográfica em três correntes: Inferioridade Africana; Superioridade Africana; 
e Emoções Controladas. A busca por figuras heroicas e gloriosas africanas a 
replicarem em simetria os modelos históricos europeus estaria vinculada ao 
contexto historiográfico da “superioridade africana”, no qual há a necessidade 
de criação de um contraponto à corrente anterior, no qual o continente africa-
no é apresentado como inferior à europa. Para mais, ver: lopes (1995).
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Limites e possibilidades à construção de 
uma história das Áfricas e o limiar de  
embaraços coloniais

os questionamentos levantados nos parágrafos 
anteriores nos levam a refletir acerca dos desafios de uma 
construção da história das áfricas marcada por fortes em-
baraços coloniais e aproximações de padrões e paradigmas 
eurocêntricos. De fato, perceber as experiências temporais 
de homens e mulheres nas áfricas sem correr o risco de 
simetrias com a europa enquanto modelo parece-nos um 
resistente desafio. No entanto, para além de grandes impé-
rios, reinos, metodologias e marcos temporais espelhados 
e paralelos ao passado europeu, podemos elencar algumas 
possibilidades para a construção de novos paradigmas às 
diversas histórias do continente africano.

na busca por uma visão que leve em conta os as-
pectos próprios dos sujeitos presentes na história do con-
tinente africano, alguns elementos pertinentes às suas 
vivências devem ser mencionados. em um modelo epis-
têmico europeu de colonialidade, pautado na razão e na 
fragmentação das esferas da vida, enxergar outras ma-
neiras de cosmovisão, a exemplo do caso das Áfricas, tor-
na-se um grande desafio. Nesse sentido, um dos pontos-
-chave para a superação deste obstáculo é a compreensão 
de outras possibilidades para perspectivar noções como 
o eu, o nós ou o mundo, ou, como se costuma dizer em al-
gumas localidades africanas, “cada partido ou nação en-
xerga o meio-dia da porta de sua casa” (BÂ, 2010, p. 182).

na intenção de buscar e interpretar as diversas 
cosmogonias existentes nas Áfricas – no presente e no 
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passado –, deve-se levar em conta que em diversas cul-
turas africanas o mundo é percebido como um todo, 
onde a natureza, os sujeitos e seus ancestrais se ligam e 
interagem sob conexões espirituais e materiais, no qual 
a pessoa ocupa um lugar no seio do universo (ibidem,  
p. 183). nessa visão de mundo, onde os universos visível 
e invisível se cruzam e compõem-se em unidade cósmica, 
a magia, vista como o controle das forças, é utilizada pe-
los homens e mulheres enquanto agentes e pertencentes 
desta cosmogonia (ibidem, p. 186).

Por muito tempo, a escrita da história, sob óticas 
eurocêntricas, legou à invisibilidade histórica ou ao se-
gundo plano tradições e culturas que não possuíssem o 
sistema da escrita como transmissor de conhecimentos 
e de história. dessa maneira, diversas culturas pautadas 
na oralidade como motor de circulação epistêmica, caso 
predominante nas Áfricas, ficaram à sombra das conside-
rações da história.

Hampaté Bâ (2010), memorialista malinês, ao ex-
por o caráter da tradição viva na oralidade das áfricas, 
questiona essa visão dos testemunhos escritos como ver-
dades absolutas em detrimento de uma visão inferior e 
descrente de expressões orais. Para ele, “o testemunho, 
seja escrito ou oral, no fim, não é mais que testemunho 
humano, e vale o que vale o homem” (ibidem, p. 181). 
Em consonância, para sociedades que partilham da ora-
lidade, a palavra, enquanto transmissora de saberes e co-
municações, possui caráter sagrado e garante a fidelidade 
dos conhecimentos e tradições. essas são mantidas por 
meio da elocução das palavras na expressão oral, onde 
testemunhos oculares, boatos e diferentes versões e textos  
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orais cruzam-se na composição das tradições. nesse sen-
tido, a fala possui sacralidade, sendo o vetor de forças 
como o querer, o poder e o saber e está diretamente liga-
da às noções de equilíbrio e harmonia entre os homens e 
o mundo. Há um provérbio africano emblemático que diz 
“A fala é divinamente exata, convém ser exato para com 
ela” (Queiroz, 2015, s/p).

É importante perceber que tais elementos em 
torno da oralidade nas sociedades africanas passaram 
por dinamismos e transformações no correr histórico do 
continente. Igor Queiroz, ao expor o caráter dos mitos 
enquanto narrativas fantásticas do passado e, portanto, 
mantenedores das memórias das Áfricas, afirma:

[…] estes mitos fundadores acompanharam as 
grandes rupturas, as mudanças profundas nos 
sistemas político ou religioso ocorridas em áfri-
ca, e foram levados em conta para a formação de 
outros mitos fundadores, dando lugar a novas in-
terpretações sobre o passado. este processo ocor-
reu, por exemplo, em sociedades marcadas pela 
islamização e a implementação de novos regimes 
teocráticos muçulmanos, baseados no islã. em 
alguns casos, como na tradição ceddo, houve a 
superposição de duas histórias: de um lado a tra-
dição afirmando a coragem e o caráter guerreiro 
de seus heróis e de outro a história dos novos líde-
res religiosos – a superposição das duas tradições 
acabou por se tornar parte da memória coletiva 
(Queiroz, 2015, s/p).

diante de tradições orais a sempre conectarem 
narrativas e representações do passado com falas e ex-
pressões do presente, a concepção de tempo nas áfricas 
caracterizava-se com o elo entre o coletivo e o eterno, 
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com o passado e o contemporâneo encontrando-se inces-
santemente. Através da figura dos ancestrais, entes fale-
cidos das comunidades, consultados por africanos para 
a realização de projeções e decisões futuras, percebemos 
também uma mescla entre o passado, o presente e o futu-
ro nas concepções africanas, em que mesmo os fragmen-
tos do tempo compunham-se e atrelavam-se (Queiroz, 
2015, s/p).

Considerações e possibilidades

nas páginas anteriores, vimos o traçar do ensino 
de história das áfricas como um longo caminho trilhado 
por legitimações, lacunas, possibilidades e desafios. Cer-
tamente, sua implementação e execução nos possibilita 
acrescentar à experiência docente e à memória histórica 
a importância de homens e mulheres africanos e afro-
descendentes na esteira da história. Contudo, o presen-
te capítulo também intencionou apontar alguns lapsos e 
hiatos para pensarmos novas possibilidades no sentido 
de contribuir para as necessidades e obrigatoriedades da 
lei nº 10.639/2003.

Dentre estas, refletir em torno de marcos tempo-
rais, conteúdos e, sobretudo, perspectivas sobre os sujei-
tos históricos, constituem-se como fortes apontamentos 
para caminhos possíveis a uma história que traga visibi-
lidade, afirmação e dignidade às populações de origem 
africana, seja no passado das múltiplas vivências nas 
Áfricas, seja nas experiências diaspóricas das Américas.

repensar o ensino de história das áfricas a partir 
de óticas que busquem fugir dos limites da colonialidade 
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e do eurocentrismo pretende-se como uma via a libertar 
histórias de homens e mulheres e descendentes, sujei-
tos históricos africanos em seus contextos, de amarras, 
restrições e hierarquias impostas às suas experiências, 
vivências e histórias. Por fim, se nosso olhar nos atenta 
cada vez mais às necessidades que urgem sobre os desa-
fios do poder de fazer história para além de visões únicas, 
o provérbio africano já nos dizia que “até que os leões te-
nham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas 
continuarão glorificando os caçadores”. Que tenhamos 
mais sensibilidade para enxergar uma história de digni-
dade aos leões e, sobretudo, que tenhamos ouvidos para 
uma história das caçadas contada por estes.
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O Egito e a Núbia: possibilidades  
para uma história da África antiga

Fábio aMoriM vieira1

Q
uando se fala em história das áfricas, comumente 
somos levados a pensar em aldeias e reinos diante 
de contatos com os mundos islâmico e/ou euro-

peu no correr dos séculos posteriores à era cristã. de fato, 
tais lapsos constituem a extensa trajetória histórica que o 
continente africano testemunhou. Porém, o foco deste tex-
to se dá no que homens e mulheres africanos viveram em 
períodos anteriores a estas entradas externas ao continen-
te: como podemos perceber os contatos presentes dentre 
sociedades africanas de períodos tão antigos?

Para início de conversa: algumas questões 
preliminares

ao voltarmos o olhar para períodos tão recuados 
no continente africano, anteriores ao islã ou à presença 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História pela universidade 
Federal do rio Grande do Sul. Pesquisador associado do núcleo de estudos 
afro-brasileiros – neab/udeSC. bolsista Capes. 
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portuguesa, muitos se depararão com uma dúvida: há 
registros de sociedades, culturas e histórias nas áfricas 
desse tempo? 

uma resposta para tal indagação encontra-se no 
nordeste africano, mais precisamente entre o Mediterrâ-
neo, o Mar Vermelho e o deserto do Saara. Vastamente 
explorado pela escrita da história e pelo imaginário po-
pular, o egito é, desde a antiguidade, cenário de intensas 
expressões culturais. Porém, sua sociedade, famosa por 
pirâmides monumentais e gloriosos faraós, raramente é 
lembrada nos livros de história como situada no conti-
nente africano ou, quando geograficamente localizada, 
raras são as menções aos contatos egípcios com outros 
povos da chamada áfrica antiga2. estaria o egito territo-
rialmente sozinho na antiguidade africana?

desde os primeiros passos da egiptologia, nas pri-
meiras décadas dos anos 1800, questionamentos como 
esse permearam cada exploração arqueológica a escavar 
templos, múmias e sarcófagos. Primeiramente maravi-
lhados com os resquícios de uma sociedade esquecida 
em meio às areias do deserto africano, viajantes e intelec-
tuais europeus dos séculos XViii e XiX representavam, 
em seus escritos, diários e relatos, as ruínas de um civi-
lizado passado inesperadamente situado na áfrica. nes-
te processo, uma ampla corrente de estudos do período, 
fortemente marcada por teorias raciais e colonialistas, 
cimentava na escrita da história os muros civilizatórios 

2 embora o conceito de áfrica antiga seja passível de problematizações em 
torno da inexistência de uma noção espacial de África na antiguidade, seu uso 
atual se dá a partir de um posicionamento político de sensibilidade com as 
abordagens em torno do continente africano, ainda correntemente visto como 
não portador de história antes da presença colonial na época moderna.
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que separavam o passado egípcio, racialmente branco e 
conectado com o mundo mediterrânico, de uma África 
negra imersa na barbárie e desprovida de história. 

nesse sentido, através de um pensamento racial e 
hierárquico, algumas páginas da história forçosamente 
têm insistido no afastamento faraônico do continente 
africano em decorrência da racialização negra atribuída 
às Áfricas, a exemplo do egiptólogo estadunidense James 
Breasted, ao afirmar que o império egípcio permanecia 
separado do que chamou “mundo negro da áfrica” por 
uma barreira desértica “intransponível”, bloqueando 
qualquer influência africana à civilização egípcia (1926, 
113).3 Contudo, estariam o egito e as vizinhas populações 
africanas antigas tão sistematicamente separados por 
fronteiras determinadas e rígidas? o que as fontes histó-
ricas do período em questão nos elucidam em torno dos 
contatos e presenças africanas em evidências egípcias?

Corredores africanos: o rio e o deserto

Se James Breasted afirmava, em sua obra, que o 
egito permanecia inacessível aos outros mundos antigos 
africanos, 46 séculos antes do egiptólogo, contudo, o fa-
raó Sneferu, da nascente iV dinastia, anuncia, em uma 
estela4 de seu governo, a conquista de 20 mil cabeças de 
gado e 7 mil cativos em uma expedição militar na Núbia, 
ao sul do egito (briSSaud, 1978, p. 64; SilVa, 2002,  

3 Tradução livre dos trechos citados da obra de breasted.
4 Tal como a Pedra de roseta, uma estela se constitui de um bloco ou prancha 
de pedra onde através de textos e imagens esculpidos veicula-se uma determi-
nada mensagem.
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p. 21). Mas de que forma se compunha a região da núbia 
e como se decorreram suas relações com os egípcios?

Do ponto de vista político, é pontual enxergar a 
núbia enquanto um conjunto de múltiplas formações 
políticas e populações heterogêneas. Se na antiguidade 
o Egito permanecia sob um reino unificado, a Núbia era 
composta por diferentes grupos e reinos independentes, 
a ocupar terras ao sul da primeira catarata do nilo núbio 
(MOKHTAR, VERCOUTTER, 2011, p. xxxiv).

Figura 1 – Mapa do rio nilo cortando o egito e a núbia
Fonte: adaptação do mapa presente em Smith (2003, p. 3).
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a partir dos avanços dinásticos egípcios e do cres-
cimento das sociedades núbias, estas se viram cada vez 
mais imersas em contatos com os povos egípcios ao norte 
das cataratas. Se Sneferu, da iV dinastia, legou seu regis-
tro de 7 mil pessoas e 20 mil cabeças de gado oriundas da 
núbia a entrarem no egito, será a partir da Xi dinastia, 
em 2134 a. C., que a núbia verá o empreendimento egíp-
cio de efetivas campanhas militares de ocupação das re-
giões núbias e tráfegos constantes nos corredores de água 
e areia no nilo e no Saara (briSSaud, 1978, p. 78).

Nos domínios egípcios de expansão ao sul, anseios 
econômicos encontravam-se no centro dos propósitos 
expansivos, a garantirem os produtos importados das re-
giões núbias, como ouro, peles de animais, incenso, ma-
deiras, gomas, plumas e ovos de avestruz e marfim (SIL-
Va, 2011, p. 100). na ação dessas relações comerciais, 
elementos culturais participavam do câmbio junto aos 
itens comercializados. As trocas materiais configuram-se,  
assim, em trocas culturais entre grupos distintos. 

Tais campanhas egípcias de dominação e ocupa-
ção tencionavam também a segurança do reino egípcio 
perante possíveis invasões estrangeiras, núbias ao sul e 
asiáticas a leste. Tal ânsia de defesa é percebida diante da 
solidez de fortalezas egípcias construídas em solo núbio 
sob a XII dinastia (1938-1735 a.C.), a fim de controlar as 
fronteiras do império no sul e no leste (Giordani, 2010, 
p. 130-131).
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Figura 2 – Muralhas da fortaleza egípcia edificada  
em Mirgissa, próximo à segunda catarata, escavada  
na década de 1970 pela equipe de Jean Vercoutter

Fonte: brissaud (1978, p. 49)

Se o egito se preocupou tanto com a segurança do 
reino por meio de controles de fronteiras e fortalezas, 
será após a Xii dinastia que os egípcios verão a tomada 
estrangeira do império pelos hicsos5. Provenientes das 
áreas do Oriente Próximo, os hicsos se instalaram através 
das fronteiras a leste no delta egípcio, desestabilizando a 
unidade política faraônica, além do controle às fronteiras 
assentadas nos reinados anteriores.

No contexto núbio, tal período de domínio asiático 
e enfraquecimento egípcio, entre aproximadamente 1780 

5 Chamados pelos egípcios de heqa khasewet, nobres estrangeiros, termo hoje 
tido por Hicsos, constituíam-se de comunidades pastoris semitas e asiáticas 
diversas, a lançarem-se sobre o território egípcio através do deserto a leste 
do rio nilo, estabelecendo-se sobre o delta do rio (briSSaud, 1978, p. 86;  
WilKinSon, 2011, p. 188).
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e 1580 a.C. (MoKHTar; VerCouTTer, 2011, p. XliV), 
causou o afastamento do controle faraônico na núbia. 
assim, reinos núbios, como a região de Kush, cresceram 
progressivamente, recuperando a independência an-
terior à ocupação egípcia. Tal poder núbio é percebido 
quando do envio de uma correspondência do governante 
hicso Apofis ao rei kushita, propondo que este o ajudasse 
contra uma prevista retomada do território pelos egíp-
cios (briSSaud, 1978, p. 86-87). Tal correspondência, 
no entanto, nunca chegou ao seu destino, sendo o mensa-
geiro capturado por forças egípcias ante a reconquista e 
expulsão do poder hicso ao fim dos dois séculos de posse 
estrangeira (zaYed; deViSSe, 2011, p. 107).

Câmbios intensos: o olhar imperial egípcio 
sobre a Núbia

diante de um enredo de reconquista imperial egíp-
cia sobre terras estrangeiras após os 200 anos de ocu-
pação asiática, forças militares instalaram campanhas de 
dominação nos territórios núbios, florescendo o período 
conhecido por Reino Novo. É sob a nascente XVIII dinas-
tia real que o egito prossegue, ao sul do nilo, em busca da 
obtenção governamental perdida. Nessa circunstância de 
retomada do controle dos territórios, os faraós instauram 
um estado de vice-reinado na núbia. ante um sistema 
administrativo de dominação egípcia, as terras núbias 
receberam escribas, sacerdotes, soldados, artesãos e, so-
bretudo, o governo de um vice-rei ao serviço faraônico 
(briSSaud, 1978, p. 109; Giordani, 2010, p. 131).
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Figura 3 – Mapa do controle político egípcio durante  
o reino Médio (da Xi à Xii dinastia), período intermediário 

de domínio hicso e reino novo (as áreas acinzentadas  
correspondem ao poder egípcio em cada estágio)
Fonte: adaptação do mapa presente em Smith (2003, p. 57)

Nesse trânsito relacional, fluxos provenientes da 
núbia em direção ao império egípcio também são pre-
sentes, como atesta néhi, vice-rei da núbia, ao enviar ao 
faraó Thutmose iii listas de emissões tributárias das re-
giões núbias de Wawat e Kush, correspondentes aos 10 
anos de reinado do faraó. nelas estão descritos tributos 
como ouro, marfim e ébano, peles de animais e colheitas, 
além de 60 cativos de Wawat, e 218 cativos núbios pro-
vindos de Kush (briSSaud, 1978, p. 109-117). 

Também da época de Thutmose iii, e representativa 
no âmbito dos trânsitos e interações, tem-se uma inscrição 
localizada em aswan, perto da primeira catarata entre o 
egito e a núbia, acerca das missões egípcias ao sul:

Então este exército de Sua Majestade chegou a 
Kush, a infame... Este exército de Sua Majestade 
venceu esses bárbaros: eles não conservaram vivo 
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nenhum de seus habitantes masculinos, segundo 
a ordem de Sua Majestade, exceto um filho de um 
desses chefes de Kush, a infame, que foi levado 
como prisioneiro (briSSaud, 1978, p. 114).

Presente nessa inscrição, o tráfego de cativos per-
tencentes às chefias núbias é considerável durante o Rei-
no novo faraônico. na mesma rota que o herdeiro ku-
shita do relato transcrito, outros filhos de reis e líderes 
foram levados ao egito, recebendo uma educação imer-
sa em elementos culturais egípcios em meio à corte dos 
faraós. dessa forma, a política de dominação faraônica, 
além de expedições militares e controle em terras nú-
bias, instaurava uma conexão administrativa indireta, 
pautada em laços de educação e convívio social de her-
deiros núbios aos costumes egípcios (M’boKolo, 2009,  
p. 79; WilKinSon, 2011, p. 225). o relato é emblemá-
tico, também, no que se refere à presença de represen-
tações étnicas acerca das populações núbias, como a ex-
pressão Kush, a infame, e bárbaros. em que se pautam 
essas definições étnicas?

Nesse contexto de lutas por controle, não só as cam-
panhas militares de conquista territorial retomam-se e 
aguçam-se, como também a estereotipagem dos tipos 
núbios aumenta ante a extensão egípcia para as terras ao 
sul. Perante as reconquistas estrangeiras, os discursos de 
superioridade egípcia e inferioridade não egípcia tornam-
-se uma constante nas representações oficiais em escritos 
e imagens do período, como um modo de preservação sim-
bólica do controle egípcio sobre os forasteiros após a inva-
são hicsa. assim, predominam nas evidências egípcias a 
imagem do estrangeiro enquanto subordinado e diferente. 
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as populações núbias, do outro lado da fronteira 
étnica egípcia, eram constantemente referidas como in-
fames ou bárbaras, sendo representadas através da idea-
lização egípcia do núbio estereotipado e submisso ao egi-
to (SMITH, 2003). Em consonância, sobre uma pintura 
encontrada no enxoval funerário de Tutankhamon, faraó 
da XViii dinastia, é notável esse antagonismo estrangei-
ro na composição de uma cena de caça, onde o monarca 
protagoniza um ataque a uma multidão caótica represen-
tada sob os estereótipos da núbia.

Figura 4 – Pintura de uma das caixas decoradas encontradas 
na tumba de Tutankhamon, com as representações do faraó 

em combate aos estrangeiros núbios à esquerda
Fonte: Johnson (2010)

Tais fontes egípcias, cunhadas em contextos de dis-
putas de poder e hierarquias étnicas, primeiramente nos 
apresentam personagens núbios anônimos, levando-nos 
a pensar a núbia sob a égide comercial do cativeiro e da 
passividade diante do império faraônico. Tal perspectiva 
foi primeiramente explorada por uma escrita da história 
a conectar essa perspectiva colonial antiga com visões co-
lonialistas modernas, como atestou George Morton, no 
século XIX, ao afirmar que “Os negros eram numerosos 
no egito, mas sua posição social em tempos antigos era 
a mesma que agora é, a de servos e escravos” (MorTon, 
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1844, 65).6 neste sentido, a escrita da história por vezes 
tem-se utilizado, de forma equivocada, da associação entre 
diferenciações étnicas dos antigos com conceitos raciais 
modernos, e estudiosos do tema têm tratado os núbios, de-
nominados pelos egípcios com o termo étnico nehesi, sob a 
categoria racial negros (SMiTH, 2007, p. 220).

Muito além de registros tributários de uma região 
politicamente subordinada, é possível perceber, nas fon-
tes escritas e imagéticas, o trânsito de núbios para locali-
dades egípcias ante o controle colonial de fronteiras de-
marcadas. Sob a égide de escravos ou dominados, essas 
pessoas nos possibilitam supor os câmbios sociais pre-
sentes entre aqueles dois países a cruzar o nordeste afri-
cano em amplas direções. desta forma, reside a crítica 
em torno de uma ótica que enxergue a dinâmica cultural 
dessas duas realidades a partir de uma lógica de superio-
ridade egípcia e inferioridade núbia. Para além das in-
tenções aparentes de fontes oficiais e coloniais egípcias 
ou de uma historiografia a valorizar um grupo étnico em 
detrimento do outro, ansiamos aqui interpretar, nas fon-
tes, alguns indícios e dados que ultrapassem as barrei-
ras coloniais de egípcios sobre núbios, a fim de perceber 
sincronizações, engajamentos fronteiriços e, sobretudo, 
negociações entre esses dois mundos, egípcio e núbio, em 
um contexto de fluxos e relações intensas.

Maiherpri: um núbio entre tantos em terras 
egípcias

na senda por um olhar que fuja aos desígnios de 
poder egípcios sobre as populações núbias enquanto  

6 Tradução livre da obra citada de Morton.
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prisioneiros de guerra, tributários ou cativos perante as de-
finições egípcias ao outro-estrangeiro, suas permanências 
no Egito se evanescem dessa documentação oficial, desen-
cadeando amplos questionamentos: de que forma se da-
vam as práticas sociais entre estes estrangeiros no egito? 
Permaneceriam eles estigmatizados através das insígnias 
da diferença e inferioridade étnicas perante os egípcios?

de maneira a acurar as representações anônimas 
e idealizadas pelos escritos oficiais egípcios, a busca por 
retratos núbios no egito à primeira vista parece-nos uma 
árdua tarefa, perante o suposto silêncio de ecos estrangei-
ros e protagonismos núbios nos modos de viver egípcios. 
a essa aparente ausência, no entanto, uma leitura apura-
da às fontes nos possibilita levantar evidências a apontar 
sujeitos cujas sutis existências no contexto (GINZBURG, 
1989, p. 144-167; SHarPe, 1992, p. 41) carregaram o es-
tigma da etnicidade7 e da diferença.

assim, o rastreio desses sujeitos no cenário egípcio 
exige um olhar atento às fontes de maneira a interpre-
tar indícios, pistas e vestígios que permitam supor sig-
nificados núbios às experiências de homens e mulheres 
a transitarem, viverem e morrerem no egito. na busca 
por uma imagem possível desse passado africano antigo 
(benJaMin, 1985, p. 224) e através de uma descrição 
densa e interpretativa da cultura (GeerTz, 1989, p. 17), 
anseia-se, adiante, direcionar a análise das fontes para 
além dos limites hegemônicos a essa subordinação núbia, 

7 Para etnólogos e antropólogos como Fredrik barth (2011), a etnicidade se 
caracteriza como o fenômeno de encontro e consequente manutenção de di-
ferentes etnias a partir de relações de identificação e diferença. Uma vez que 
é associada à cultura, a etnicidade é profundamente dinâmica e mutável ao 
funcionar sob essências coletivas e interações constantes.
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a perceber, nos rastros presentes em elementos funerá-
rios de um dentre tantos homens e mulheres do contexto 
egípcio no reino novo, a diversidade de elementos e sig-
nificados culturais emaranhados.

Na busca por essas fontes, em um contexto fune-
rário expressivo, encontra-se uma tumba localizada em 
Tebas, no Vale dos reis, principal necrópole egípcia no 
período do reino novo faraônico. Com um abastado en-
xoval funerário seguindo com rigor os ritos funerários 
das altas classes egípcias, a tumba continha um grande 
ataúde com mais dois esquifes em seu interior e, dentro 
destes, a múmia coberta com uma máscara funerária. no 
sarcófago de resina ornado com hieróglifos dourados, 
lia-se o nome do dono: Maiherpri, ou O leão do campo 
de batalha, traduzido do egípcio. Também presentes na 
tumba estavam outros itens funerários, como o livro 
dos Mortos de Maiherpri, além de uma caixa com os va-
sos canópicos e dezenas de oferendas, ânforas e vasos.  
a qualidade dos itens, típicos de funerais da XViii dinas-
tia, denota o envolvimento de Maiherpri com artesãos 
que serviam à corte egípcia (SanToS, 2012, p. 65).

Maiherpri figura em sua cena funerária com ele-
mentos fortemente ligados aos cânones culturais egíp-
cios. Seu livro dos Mortos, porém, incita a pensar a et-
nicidade do contexto. Nele, Maiherpri aparece na típica 
cena religiosa egípcia fazendo oferenda aos deuses e 
penetrando no mundo do além-vida. Porém, destoando 
das comuns representações egípcias nas peças funerárias 
daquela necrópole, sua pele é profundamente escura, e 
seu cabelo desenhado com cachos curtos e aparados, tal 
qual nas representações étnicas dos estrangeiros núbios, 
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assim como o saiote branco coberto por uma fina cama-
da de tecido, indo até as suas canelas (roMer, 1994,  
p. 203). Se o seu sarcófago refletia em seus traços o rigor 
do padrão idealizado e uniforme dos esquifes egípcios, a 
múmia de Maiherpri, assim como sua representação pic-
tográfica no Livro dos Mortos, divergia desse padrão ao 
vestir uma peruca núbia (aldred, 1957), semelhante 
aos cabelos que exibe no desenho.

Figura 5 – detalhe do livro dos Mortos de Maiherpri,  
com a representação do mesmo em um papiro,  

encontrado em sua tumba em 1899
Fonte: riggs e baines (2012, p. 3)

os epítetos de Maiherpri presentes nas fontes da 
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tumba também são válidos para se levantar questões 
acerca desse notável egípcio enterrado no Vale dos reis. 
o primeiro, “Criança do berçário real”, assim como o 
primor das peças em sua tumba, sugere que ele teve sua 
criação em um berçário real, próximo à corte egípcia. 
o segundo título, “Portador do abanador real”, denota 
sua proximidade oficial com o faraó, servindo de braço 
direito ao monarca em ocasiões públicas. É válido per-
ceber que este epíteto posteriormente foi utilizado pelos  
vice-reis núbios. a sua cópia do livro dos Mortos também 
lhe atribui o título “o seguidor real dos passos (do rei) em 
todas as terras meridionais e setentrionais estrangeiras” 
(ForbeS, 1998, p. 104-105 apud SanToS, 2012, p. 65).

Figura 6 – Múmia de Maiherpri, localizada no  
Museu egípcio do Cairo, onde se podem ver as  
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feições do nobre, além da peruca núbia vestida por ele
Fonte: Santos (2012, p. 66)

Por meio de uma imagem possível através desses 
elementos presentes nos documentos, pode-se interpre-
tar e elaborar uma visão da vida de Maiherpri. através de 
seu epíteto de “Criança do berçário real”, aliado aos sig-
nificados étnicos de seu retrato, seria ele a imagem de um 
dos infantes filhos de reis núbios levados ao Egito duran-
te as conquistas faraônicas no Reino Novo, a exemplo do 
prisioneiro filho de líderes núbios da inscrição de Aswan 
citado anteriormente? 

Outros reflexos dessa prática em torno dos herdei-
ros das terras ao sul se apresentam nos registros egípcios, 
escritos e imagéticos. na mesma rota que o herdeiro ku-
shita, da inscrição mencionada, e de Maiherpri, outros fi-
lhos de reis e líderes núbios foram forçosamente trazidos 
ao egito, recebendo uma educação pautada em elemen-
tos culturais egípcios em meio à corte faraônica. a tumba 
de Huy, vice-rei da núbia sob o reinado de Tutankha-
mon, localizada a oeste de Tebas, apresenta registros re-
presentativos dessa prática. em suas paredes, podem-se 
observar cenas minuciosamente decoradas com hierógli-
fos e imagens de tributos materiais, bem como de cati-
vos e nobres núbios em viagem ao egito. nessas cenas, 
encontram-se pinturas de sujeitos núbios identificados 
como “Chefes de Wawat” e “Filhos dos príncipes de todos 
os países” (breaSTed, 2001, p. 420-425). as represen-
tações presentes nas imagens desses núbios denotam os 
caracteres diversos desses estrangeiros, a vestirem rou-
pas, acessórios e penteados a divergirem entre si, com 
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alguns dos líderes núbios de penteados curtos, vestes 
brancas com pele de animais, além da pena de avestruz 
amarrada aos cabelos, itens bastante comerciados pelo 
egito nas terras do sul e típicos da indumentária núbia, e 
outros príncipes núbios, ornados com colares, adereços e 
túnicas etnicamente egípcios, a sugerirem a experiência 
de educação vivida por esses na corte egípcia.

Figura 7 – detalhe do fac-símile de Charles Wilkinson  
da tumba do vice-rei da núbia Huy, em Tebas, onde  

podem ser vistos príncipes e líderes núbios a  
ofertarem tributos ao rei do egito

Fonte: Wilkinson (1923-1927)

diante de uma provável origem estrangeira, os ou-
tros títulos reais egípcios de Maiherpri nos possibilitam 
enxergá-lo ao lado do faraó, em ocasiões públicas como 
portador do abanador real, ou em eventos exteriores, 
como seguidor dos passos do rei em terras estrangeiras.

o nobre Maiherpri, sob o prestígio de ser enterrado 
no Vale dos reis, necrópole real egípcia, ostentou consigo 
ao pós-vida um refinado retrato próprio, confeccionado 
para acompanhá-lo em seu trajeto funerário. os traços 
presentes na imagem de Maiherpri muito se assemelham 
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aos padrões étnicos atribuídos à Núbia nas definições fa-
raônicas. ainda assim, o requinte das peças funerárias de 
Maiherpri, bem como seus epítetos reais, mostram-nos 
esse homem como um importante membro da corte egíp-
cia durante sua vida. A nós, sua aparência aproxima-se 
dos estrangeiros ao sul, entretanto, os indícios da vida de 
Maiherpri o interpretam como um ilustre habitante das 
terras egípcias.

Considerações dessa história

na proposta de elaboração de outra lógica de aná-
lise, este texto tencionou perceber uma história antiga no 
espaço das diversas Áfricas, permeadas por experiências 
de interações, trânsitos e elos de contato elaborados en-
tre africanos egípcios e núbios percebidos sobre – e sob – 
fronteiras edificadas e restauradas constantemente pelas 
ações desses sujeitos.

diante de fontes cujas representações egípcias teci-
das aos núbios nos denotam diferença e alteridade, possi-
bilitou-se a interpretação da visão egípcia diante de seus 
vizinhos ao sul, através de intenções, experiências e movi-
mentações a construírem constantes interações culturais.

Sob estes processos de alteridade, elementos e sig-
nificados culturais moldavam os tijolos formadores das 
fronteiras étnicas, alguns mais frágeis que outros, a ruí-
rem perante passos dados por sujeitos cujas presenças a 
cortarem a fronteira possibilitaram tornar discutível a vi-
são colonial egípcia sobre a núbia.

um destes sujeitos, o nobre Maiherpri, cujo ros-
to despertou nesta análise, elucidou fragmentos de  
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experiências de vida a transcenderem restrições e limites 
tidos absolutos no contexto de suas existências terrenas 
ou póstumas em terras egípcias e núbias. Maiherpri aqui 
é entendido com um dentre tantos reflexos de homens 
e mulheres nesses caminhos africanos da antiguidade, 
cujas vidas núbias transitaram entre os dois mundos, 
mesclando-os sob dominações e protagonismos.

Longe de tornar a questão definitiva ou encerrada, 
este texto propôs-se a apresentar alguns reflexos analíti-
cos através de indícios dispersos em diferentes documen-
tos por meio de outra lógica para além das categorizações 
racialistas modernas ou de visões coloniais que privile-
giem uma cultura sobre outra. À imobilidade proposta 
por essas perspectivas, inquietos personagens históricos 
transitaram no cenário da história da áfrica antiga, te-
cendo processos humanos a transformarem e reinventa-
rem as linhas culturais do contexto núbio/egípcio, com-
pondo teias e emaranhados de significados e experiências 
nos múltiplos âmbitos de suas vidas.
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Sociedades africanas: apontamentos  
em torno da multiplicidade de histórias,  
culturas e formas de organização social 

Fernanda PoMorSki doS SantoS1

Paola viChianoSki MartinS2 

O continente africano, extensão de terra que 
abrange uma área de 30.221.532 km², não pode 
ser visto como um bloco único, compacto e ho-

mogêneo, como tantas vezes acontece. essa gigantesca 
massa terrestre é tão diversa em fauna e flora quanto em 
cultura. as populações que lá se desenvolveram encon-
traram meios distintos de sobreviver e suprir suas ne-
cessidades, produzindo o essencial para sua existência 
de acordo com a região em que se alojaram e também 
através do contato com outros povos e outros costumes. 

1 licenciada em História pela universidade Federal da Fronteira Sul – Cam-
pus erechim.
2 acadêmica do curso de licenciatura em História pela universidade Federal 
da Fronteira Sul – Campos erechim.
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a diversidade dos povos africanos também pode ser ob-
servada por meio da língua falada, das religiões seguidas, 
dos laços políticos e sociais estabelecidos e das relações 
comerciais praticadas.

neste capítulo, o foco de análise dirá respeito às 
formas de organização social e política dos povos, sua 
cultura e as relações comerciais estabelecidas. Para tanto, 
trabalharemos com regiões distintas: região Sudanesa; 
áfrica ocidental, Costa do ouro e delta do niger; áfrica 
Centro-ocidental, Congo e angola; áfrica oriental, Mo-
nomotapa. essas regiões foram espaços ocupados por 
cidades, aldeias, reinos e impérios que estabeleceram co-
mércio e compartilharam culturas.

Formas de organização social e política 

os africanos estabeleceram diferentes maneiras de 
organização social e política, essas variavam desde pe-
quenas aldeias autônomas até grandes impérios.

as cidades podem ser consideradas exceções den-
tro das sociedades africanas, consequência da presença 
estrangeira, no entanto existiram e foram pontos im-
portantes. Surgiram a partir de postos árabes ou persas 
e do comércio transaariano. Porém, a áfrica ocidental 
era bastante urbanizada e contava com cidades ainda nos 
últimos séculos antes de Cristo. eram pequenas, na sua 
maioria, e seus habitantes viviam de tal modo que a vida 
rural e urbana era praticamente igual. a cidade depen-
dia por completo da agricultura e da criação de gado; nos 
tempos de plantio e de colheita, os moradores dirigiam-se 
diariamente ao campo, onde as famílias encontravam seu 
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principal local de trabalho. a agricultura tinha tamanha 
importância que mesmo ferreiros, tecelões, carpinteiros e 
outros que exerciam “ofícios especializados” a praticavam  
e retiravam dela parte importante de seu sustento. nas 
cidades também estavam os mercados, onde ocorriam 
trocas de produtos locais e vindos de outras regiões, às 
vezes muito distantes (SilVa, 2011).

uma das maiores e mais importantes cidades afri-
canas foi Tombuctu. destacou-se a partir dos sábios de 
renome que ensinavam nas escolas e para onde se diri-
giam africanos com formação em teologia, astronomia, 
poesia, matemática, literatura. esses eruditos foram os 
responsáveis pelos primeiros relatos históricos dos povos 
da bacia do níger (MaCedo, 2013). 

o início da formação de Tombuctu acontece, pro-
vavelmente, a partir de um acampamento de tuaregues. 
desponta como cidade no século Xii, e no século Xiii, 
Tombuctu é incorporada ao sistema tributário do Mali, 
sendo reconhecida pelo Mansa Musa. na cidade se estu-
dava religião e direito seguindo os rigorosos modelos dos 
juristas e teólogos de Fez. Por localizar-se na borda do 
deserto e possuir um cais sobre o níger, Tombuctu teve 
seu crescimento e desenvolvimento acelerado durante 
o Século XV, tornando-se o grande porto transaariano 
(SilVa, 2011).
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o mapa a seguir mostra a área que fez parte do im-
pério de Mali e também algumas das suas principais cida-
des: Gao, Jenne, Koumbi Saleh e Tombuctu. 

Mapa 1 – império do Mali
Fonte: http://historiadomundo-8a.blogspot.com.br/2013/04/ 

o-reino-de-mali-desenvolveu-se-entre-os.html

as aldeias eram a forma mais comum de sociedade, 
suas instituições políticas estavam baseadas nos laços de 
família. algumas das aldeias, pouco distantes umas das 
outras, formavam pequenos grupos vinculados, em mui-
tos casos, à crença em um antepassado comum. Existiam 
também grupos de diferentes linhagens. esses grupos 
formavam as confederações de aldeias, sem uma capital 
ou governo centralizado, algumas possuíam um chefe, 
que simbolizava a união, não o poder. Cada aldeia pos-
suía autonomia, em alguns casos representantes de cada 
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aldeia se reuniam para tomar alguma decisão coletiva, 
porém nenhum detinha poder maior que o outro. entre 
as aldeias da confederação ocorriam trocas comerciais ou 
outros interesses comuns.

algumas áreas de grande concentração de aldeias, 
sem um líder central ou uma capital em comum, acaba-
vam, às vezes, por se tornar um reino. nesse caso, o poder 
central de cada aldeia, sustentado pelas linhagens, amplia-
-se em um dado momento, concentrando-se em um único 
líder e tornando-o mais poderoso que os demais. as al-
deias foram se aproximando umas das outras, mantendo 
seus líderes, mas, agora, subordinadas a um poder central. 
dessa maneira, temos a formação de um reino.

na Costa do ouro, temos a formação do reino 
Ashant, de forte aspecto militarista e expansionista, com 
grande habilidade política matrimonial. a organização 
territorial intrincada era formada por oman (estados 
“confederados”); pelas províncias exteriores, que, após a 
conquista, passavam a ser governadas por representan-
tes de ashant; e as tributárias, que, mesmo sendo gover-
nadas por seus antigos administradores, pagavam tribu-
tos periodicamente. Seus recursos econômicos vinham 
da agricultura e do tráfico de escravos negociados com o 
Sudão central (MaCedo, 2013).

o delta do níger, ocupado pelos edos há milhares 
de anos, é ponto de formação do que se viria a se chamar 
benim, outro grande reino africano. Sua localização 
favorecia as relações comerciais. de agricultura pobre, 
seus principais produtos de comércio eram o peixe e o 
sal, no entanto produziam também feijões, inhame, 
dendê, pimenta de rabo, melão e criavam cabras, 
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carneiros e galináceos. no benim se comprava e vendia 
o que os outros produziam, esse comércio fortaleceu o 
estado centralizado e consolidou o poder do obá (senhor 
absoluto) (SilVa, 2011).

outro importante reino surge na áfrica ocidental. 
Entre 1300 e 1400, comandado pela chefia vungu, tem 
origem o reino do Congo, sendo o único reino capaz de 
exercer sua hegemonia sobre a região. É muito provável 
que o reino possuía cerca de dois milhões de pessoas, no 
entanto alguns autores sustentam que esse número po-
dia chegar a oito milhões. o reino era dividido em cam-
po e capital (Mbanza Kongo), com camadas sociais bem 
definidas (a nobreza, os aldeões e os escravos). Era sus-
tentado pela agricultura de subsistência, praticada pelas 
mulheres, de onde vinham os legumes tubérculos, cereais 
e sorgo. os homens eram responsáveis por atividades ar-
tesanais na metalurgia, tecelagem e cerâmica. Até 1506, o 
comércio intercontinental era fraco, no entanto, a partir 
de 1518, os mercadores lusos criaram as bases para o de-
senvolvimento do tráfico de escravos. Após 1540, cerca de 
6 mil escravos foram exportados por ano (OGOT, 2010).

Monomopata, na áfrica oriental, foi mais um gran-
de reino. nele se praticava agricultura, pastoreio e meta-
lurgia. Seus habitantes eram agricultores, apanhavam os 
cereais silvestres, caçavam búfalos, bois-cavalo e zebras. 
Criavam caprinos e ovinos. o gado vacum estava ao norte 
do rio Zambeze. Dominavam argila, fios de cobre, contas 
de ferro, vidro, conchas, mantinham esporádicos conta-
tos comerciais com o litoral. o ferro estava nas pontas 
de flechas, contas, navalhas e anzóis. O rei monomopa-
ta, que significa “senhor dos cativos”, “senhor de tudo”, 
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pertencia aos chamados reis divinos, não aparecia em 
público, podia ter até nove esposas, tinha acesso aos an-
cestrais, comandava os exércitos e tinha em suas mãos a 
riqueza da terra e do comércio (SilVa, 2011).

Quando falamos em impérios africanos precisamos 
ter em mente que, diferentemente dos impérios euro-
peus onde o que importava era a quantidade de terras 
sob o domínio do imperador, na áfrica era relevante o 
número de pessoas sob seu controle (SilVa, 2011). Tam-
bém é preciso tomar cuidado ao estabelecer associações 
diretas a títulos relacionados a estados cristãos e muçul-
manos. no caso do rei (cristão), o poder vem diretamen-
te das guerras, da sua capacidade de promover justiça e 
do ideário cristão. enquanto no do sultão (muçulmano) 
a autoridade do governo é profana, sem base de susten-
tação religiosa. na áfrica, um dos títulos atribuídos ao 
governante era o Gana, e a legitimidade do seu poder  
estava no fato de representar os costumes ancestrais e 
ser o protetor dos ritos dedicados às entidades de culto  
(MaCedo, 2013).

na borda do níger, três grandes impérios se forma-
ram: Gana, Mali e Songai. esses impérios foram se suce-
dendo em uma mesma área e incorporando aspectos das 
formações imperiais anteriores. desta forma, Mali incor-
porou elementos de Gana, assim como Songai incorporou 
elementos culturais, políticos e administrativos de Mali.

Império de Gana

o império de Gana ficava a muitos quilômetros da 
atual, entre o deserto do Saara e os rios níger e Senegal. 
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Gana possuía uma grande área de dominação, fundada 
no século iV, teve o núcleo de sua formação nos povos 
soninkê, seu período de esplendor aconteceu após o ano 
de 790 (Pereira, 2007).

esses povos que formavam o império conheciam e 
criavam cabras, carneiros, bois, e provavelmente cavalos, 
muitos deles trabalhavam com o ferro produzindo lanças 
e enxadas. Moravam em pequenas vilas, em casas de tai-
pa ou palha, possuíam currais e roçados (SilVa, 2011).

Gana possuía um núcleo ligado de poder, era uma 
esfera enorme de força. as mais diversas formas de orga-
nização política viviam dentro do mesmo império, alguns 
de seus povos respondiam diretamente ao gana, outros 
estavam sujeitos aos seus sobas tradicionais ou a seus con-
selhos de anciãos, estavam ligados ao caia-maga apenas 
através do pagamento de tributos, pelo dever militar e por 
vínculos espirituais. as relações estabelecidas entre seus 
domínios eram grupais, pessoais e de linhagem. a sobe-
rania era exercida no povo e não nas terras (SILVA, 2011).

Segundo Macedo, ao que tudo indica, os soberanos 
de Gana tinham à sua disposição um diversificado grupo 
de servidores, no qual se encontravam “pessoas indica-
das para atuar nos territórios conquistados, indivíduos 
encarregados de fazer e manter a justiça, controlar o te-
souro acumulado, intérpretes e serviçais palacianos, res-
ponsáveis por guardar suas armas, preparar sua bebida e 
comida” (MaCedo, 2013, p. 54).

a partir da segunda metade do século Xi, Gana en-
tra em declínio, seus principais grupos são atacados por 
muçulmanos vindos de Marrocos. este declínio foi um 
dos facilitadores da difusão do islã entre os povos da áfri-
ca ocidental. 
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Império do Mali

Criado por diversos povos, Mali alcançou a con-
dição de império impondo-se militarmente e cobrando 
tributos dos povos vencidos. O governante, que exercia 
o poder central, era conhecido como mansa, sendo o re-
presentante máximo dos costumes ancestrais da comu-
nidade. no império Mali a crença muçulmana foi adota-
da, o que não significa que os griots não continuassem a 
transmitir o conhecimento secular das populações.

Diversos fatores fizeram com que a hegemonia do 
Mali se estendesse por diferentes regiões da áfrica. de-
tinha um poderoso exército que contava com arqueiros, 
lanceiros e cavaleiros, controlava as áreas de extração de 
ouro e desenvolvera um eficiente sistema administrativo 
com representantes nas áreas dominadas. Segundo Costa 
e Silva, a estrutura social e política de um império tão he-
terogêneo seria intrincada:

no ápice da pirâmide estava o mansa, e depois 
dele a linhagem real, e num circulo mais largo, o 
clã dos Quietas. Vinha em seguida a nação man-
dinga, e após ela, todas as outras. nas nações 
distinguiam-se as famílias reais e a nobreza, os 
homens livres, os que pertenciam as castas pro-
fissionais (como os bardos, os ferreiros, os carpin-
teiros, os curtidores), os servos e escravos (SilVa, 
2011, p. 338).

o império Mali tem seu apogeu com a dinastia Kei-
ta, no século XiV, ampliando seus domínios e áreas de in-
fluência devido ao apoio de disciplinadas tropas. Porém 
não foi fácil manter a influência em uma área tão vasta 
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e, na segunda metade do século XiV, o império começa 
a enfraquecer, passando a enfrentar rebeliões. o surgi-
mento de novas forças políticas na áfrica ocidental foi 
uma das razões do enfraquecimento do Mali, os povos do 
norte do Senegal formaram novas redes de relações, que 
os levaram a vitórias militares importantes. embora o 
Mali tenha conservado sua autonomia até o século XVii, 
seu apogeu havia passado.

Império Songai

a formação do império Songai aconteceu através 
da expansão militar liderada por Sonni ali (1464-1493),  
excelente estrategista e implacável com os adversários. Os 
governantes do império souberam aproveitar a estrutura 
administrativa do Mali, aperfeiçoando-a e adaptando-a 
ao modelo muçulmano. o apogeu Songai aconteceu en-
tre os anos de 1549 a 1583, no reinado de askiya dawud.

Com um comércio bem estabelecido e organizado 
e administração política mais coesa que os impérios an-
teriores, Songai alcançou uma extensão territorial que 
abrangia o litoral atlântico, o sul do Saara, o Sahel, as sa-
vanas e se estendia ao leste. Sua composição social esta-
va dividida entre elite e população em geral. no entanto, 
sua soberania estava ameaçada por sultões do Marrocos e 
mossis, que disputavam o controle das rotas do comércio 
transaariano. Após diversas investidas, o exército marro-
quino derrotou Songai em 1591, na batalha de Tonbidi. 
Foi o fim de um longo período em que floresceram os sis-
temas políticos, culturais e econômicos dos antigos impé-
rios da áfrica Subsaariana.
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após esta breve análise das formas de sociedades 
africanas, percebemos a variedade de modelos sociais a 
que seus povos estavam ligados. de simples organizações 
lideradas por “chefes” a complexos sistemas denomina-
dos reinos ou impérios, o fato é que os povos da áfrica de-
tinham grande conhecimento sobre hierarquias sociais, 
produção de riquezas, agricultura, artesanato e comércio. 
Mantendo contato com outras culturas e formando uma 
grande rede por onde faziam circular produtos como o 
sal e o ouro, mas também costumes através das relações 
comerciais que estabeleciam.

A tradição

os costumes africanos estão relacionados, em sua 
maioria, nas tradições ancestrais de cada sociedade. nes-
se caso, a tradição africana é apresentada para seus mem-
bros através da oralidade. 

Quando se fala em tradição oral africana, não há 
o que toque mais o povo do que as histórias passadas de 
“boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos sé-
culos” (Ki-zerbo, 1982). Contudo, em algumas regiões 
adeptas ao islamismo, as tradições orais ficaram apenas 
na história e os aspectos da moral vinda da relação do 
passado com o compromisso com a verdade, por exem-
plo, permanecem no cotidiano africano. 

uma citação utilizada por Ki-zerbo (1982), de Tier-
no bokar, representa o quanto é valorizado o conheci-
mento pela experiência, o que demonstra o poder que a 
tradição exerce até recentemente: “a escrita é uma coisa, 
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e o saber é outra. A escrita é a fotografia do saber, mas 
não o saber em si. O saber é uma luz que existe no ho-
mem. É herança de tudo aquilo que os nossos ancestrais 
vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o 
que nos transmitiram, assim como o baobá3 já existe em 
potencial em sua mente”. 

a traição se mantém pelo fato de que o uso da pala-
vra tem importância além do simples falar

nas tradições africanas – pelo menos as que eu 
conheço e que dizem respeito a toda região de sa-
vana ao sul do Saara - a palavra falada se empos-
sava, além de um valor moral fundamental, de um 
caráter sagrado vinculado à sua origem divina e 
às forças ocultas nela depositadas. agente mágico 
por excelência, grande vetor de “forças etéreas”, 
não era utilizada sem prudência. […] a tradição 
africana, portanto, concebe a fala como um dom 
de deus. ela é ao mesmo tempo divina no senti-
do descendente e sagrada no sentido ascendente  
(Ki-zerbo, 2010. p. 181-185).

o caráter identitário do africano volta-se no res-
peito àquilo que profere pelo fato de as palavras serem 
sagradas, por elas encerrarem uma verdade e, na falta 
desta, o indivíduo falha consigo e com os próximos a ele. 
Mas o que permeia essas questões de uma moral perante 
a palavra é a família. 

esta, no entanto, para os olhos ocidentais, vai mais 
além dos “parentes próximos” ou “parentes diretos”,  

3 baobá é uma árvore africana que vive muitos anos e é cultivada em climas 
amenos. Cresce aproximadamente 18 m, mas seu tronco pode alcançar de 9 a 
15 m o seu diâmetro. É uma árvore em que se fazem cerimônias ritualísticas 
e alguns exemplares podem viver até 2 mil anos. (Fonte: www.dicio.com.br)
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tomam para si os “parentes distantes” que têm como 
comum a eles algum ancestral conhecido (Serra-
no; WaldMan, 2010). os que conhecemos como 
“primos(as)” e “tios(as)” não está no vocabulário, já 
que todos são vistos como pais e irmãos, assim como os  
“tios-avôs e tias-avós”, que são apenas avôs e avós. 

Na África, a família extensa é o verdadeiro centro 
de gravidade da via social, base para a perpetua-
ção das culturas e do continente como um todo. 
Enfim, uma categoria indispensável para a com-
preensão da psicologia peculiar que rege as pos-
turas e os procedimentos do africano (Serrano; 
WaldMan, 2010. p. 131).

esse sentimento de pertencimento torna mais im-
ponente a relação da solidariedade entre os povos. Com 
isso, todos se sentem protegidos contra quaisquer pro-
blemas vindos de “fora”, tanto pela questão material, da 
qual a segurança é feita entre os membros vivos da fa-
mília , quanto a proteção espiritual vinda de ancestrais 
mortos, evitando que se tenha complicações vindas do 
além-túmulo para o seu dia a dia. 

O visível e o invisível 

a religião, por sua vez, possui uma união dos povos 
africanos no que diz respeito à cultura, ao comércio e a 
forma de ver o outro e ao mundo, assim como as relações 
que o mundo invisível tem sobre o visível. 

devemos compreender que, assim como em todos 
os primórdios das civilizações, na áfrica as coisas são 
compreendidas como concebidas religiosamente.
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[…] todas as tradições africanas postulam uma vi-
são religiosa do mundo. o universo visível é con-
cebido e sentido como sinal, a concretização ou o 
envoltório de um universo invisível e vivo, consti-
tuído de forças em perpétuo movimento. no inte-
rior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo 
é solidário, e o comportamento do homem em rela-
ção a si mesmo e em relação ao mundo que o cerca 
(mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade hu-
mana) será o objeto de uma regulamentação ritual 
muito preciosa cuja forma pode variar segundo as 
etnias ou regiões (Ki-zerbo, 2010, p. 186).

em regiões em que as religiões de origem nagô/io-
rubana surgem – sudaneses, Congo e nigéria ocidental, 
entre outras partes da áfrica –, a relação com a criação 
do mundo através dos encantos dos deuses òrìsàs4 é in-
trínseca a várias situações do cotidiano. não apenas na 
questão da criação do mundo como também nas atitudes 
dos seres humanos, nas formas de respeito entre os deu-
ses, as questões climáticas, os acontecimentos do cotidia-
no em geral e principalmente da forma como se convive 
com a natureza e como se utiliza dela para compreender 
o próprio ser humano. 

o sistema de pensamento tradicional africano 
entende que tudo no universo se interliga. nessa 
ótica, é impensável qualquer dissociação entre a 
pessoa humana e o mundo natural, uma noção 
abrangente que inclui a totalidade da criação: 
animais, vegetais e minerais. Coerentemente, 
mantinha-se com o espaço habitado relações de 
reciprocidade e de harmonia. nessa cosmovisão, 
o equilíbrio com o meio ambiente não podia ser 

4 “Orixás”, escrito em iorubá. 
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violado sob pena de provocar, no seio das forças 
que sustentam a natureza, uma perturbação que 
se voltaria, no final das contas, contra os próprios 
humanos (Serrano; WaldMan, 2010, p. 138).

então, a partir da ideia de que ao realizarem algo 
que vá contra a conduta respeito e tradição possa trazer 
malefícios aos próprios executores da ação, podemos 
compreender que uma sociedade com esses parâmetros 
estabelecidos está disposta a cooperar e bem socializar 
com todos os membros de seus grupos, independente-
mente da região. e, ainda assim, quando da chegada das 
culturas europeias e árabes, a sensação do bem-estar ge-
ral ainda permanece.

Considerações finais 

a compreensão da áfrica como várias áfricas e suas 
tradições é algo que deve seguir além de pequenas e sim-
ples páginas. É muito mais que compreender e conhecer 
os reinos, impérios e cidades.

Conhecer os aspectos mais profundos da cultura 
e sociedade africana consiste em visualizar além das 
histórias apresentadas com as lentes europeias, buscar 
fontes que apresentem a áfrica com tradições que não 
ficam apenas no imaginário popular de um passado dis-
tante. Tudo está interligado e indissociável de maneira 
distinta em suas sociedades, mas de forma igual para 
todos os africanos. 
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Da aldeia à plantation: a África  
e a construção da escravidão

GerSon WaSen FraGa1

Duas cenas introdutórias

C
ena um: o(a) professor(a) de História entra em uma 
sala de aula dos anos finais do ensino fundamental 
para mais um período regulamentar de trabalho. 

Coloca o casaco na guarda da cadeira, deposita os cader-
nos de chamada sobre a mesa e, após os minutos tradicio-
nais para ganhar a atenção dos alunos, pede que estes se 
dediquem a uma tarefa aparentemente simples: descre-
ver um escravo. o termo “aparentemente” não está aqui 
por acaso, uma vez que esta ação pode ser nada simplória 
e revelar alguns conceitos subjacentes ao senso comum 
que os educandos trazem consigo. É preciso considerar, 
em primeiro lugar, que a descrição de um escravo pode 

1 Professor adjunto ii do Curso de História e do Programa de Pós-Graduação 
interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGiCH) da universidade Federal da 
Fronteira Sul (uFFS-erechim).
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passar pelas relações de trabalho análogas à escravidão 
dos dias atuais, o que por si só já exemplificaria toda e 
qualquer teorização acerca das ligações entre o passado e 
o presente e a definição da História enquanto ciência dos 
dias que correm, tanto quanto daqueles que deixamos 
para trás. Contudo, se esta ligação com as mazelas dos 
nossos tempos não for feita, o termo “aparentemente” se 
torna ainda mais significativo, uma vez que, espera-se, 
nenhum dos alunos presentes à aula se deparou, ao longo 
de sua existência, com um escravo para poder descrevê-
-lo de maneira tão fácil.

É muito provável que, nesta tarefa, uma das 
primeiras adjetivações a ser empregada, se não a primeira, 
classifique o escravo como “negro”, o que diz muito 
acerca da vitalidade de um imaginário sobre a figura do 
cativo na sociedade brasileira e ocidental, criado a partir 
da própria escravidão, mas reforçado ao longo do tempo 
por outros instrumentos, tais como filmes, novelas “de 
época” e mesmo gravuras em livros didáticos. Voltaremos 
a isto oportunamente.

Cena dois: um grupo de amigos está reunido em 
volta de uma mesa de bar. Cervejas e petiscos sobre a 
mesa compõem a cena. um dos presentes é historiador 
e dedica-se a pesquisar a escravidão. a conversa, sabe-se  
lá o porquê, envereda por este assunto e logo um dos in-
terlocutores diz, palavras mais, palavras menos: “mas a 
áfrica já conhecia a escravidão quando os europeus che-
garam por lá”. Sabemos que é sempre arriscado exercer 
uma análise sobre uma frase hipotética, porém este “mas”, 
nem sempre tão hipotético assim, esconde muita coisa. 
Sua presença denota a ideia de justificar a escravidão  
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colonial praticada pelos europeus a partir da existência 
da mesma instituição nefasta entre os povos africanos, 
como se estivéssemos diante de fenômenos semelhantes 
em medida, intensidade, finalidade e brutalidade. Seria 
algo como dizer que os principais culpados pela escravi-
dão são os próprios escravos, e que os europeus apenas se 
aproveitaram de uma situação que já existia. Sabemos, à 
luz da História, que a coisa não é tão simples assim, e que 
também está, escondida neste “mas”, a mesma estrutura 
de pensamento que culpa os pobres pela sua pobreza, os 
loucos pela sua loucura e os miseráveis por sua miséria. 
e que fazia, já em tempos coloniais, os senhores de enge-
nho e os traficantes de seres humanos serem vistos como 
benfeitores ao trazer pagãos para uma terra onde rece-
beriam as luzes de Cristo e a benção do trabalho forçado. 
Também voltaremos a isto oportunamente.

O objetivo deste texto é problematizar a figura da 
escravidão tal qual a conhecemos, onde a associação en-
tre “escravo” e “africano” é feita de maneira naturalizada, 
sendo a escravidão entendida apenas sobre a forma im-
plantada pelos europeus diante de suas necessidades ine-
rentes ao mercantilismo e ao capitalismo nascente. as-
sim, pretendemos mostrar que o conceito de escravidão, 
historicamente, ultrapassa tais noções, abrigando práti-
cas e objetivos diversos ao longo do tempo. em segundo 
lugar, pretendemos, ainda, mostrar que o conceito africa-
no de escravidão era diverso do que foi implantado pelos 
europeus, não cabendo, assim, como justificativa para o 
crescente comércio de seres humanos, verdadeiro geno-
cídio organizado a partir da europa por companhias de 
comércio e navegação e investidores privados e estatais.  
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em terceiro lugar, pretendemos mostrar aqui que a con-
cepção que faz do negro o escravo por excelência é algo 
historicamente construído, remontando ao período áu-
reo do liberalismo, com objetivos claros e envolvendo 
mesmo ícones do pensamento ocidental que empresta-
ram seus cérebros para a construção de justificativas para 
a existência da escravidão negra nas Américas. Por fim, 
gostaríamos de oferecer alguns subsídios para que possa-
mos pensar em como tudo isto desemboca na construção 
de uma determinada figura de escravo na sociedade bra-
sileira, figura esta que associa tal condição ao africano e 
ao afrodescendente (ideia que, por si só, também é limi-
tadora e falsa, posto que esconde a existência de outras 
populações que também foram escravizadas em terras 
brasileiras). Para cumprir com tais objetivos, propomos 
aqui um trabalho baseado em pesquisa bibliográfica, res-
peitando as dimensões de um artigo.

Por fim, uma pequena consideração: é possível que 
nossas cenas hipotéticas trazidas no começo desta intro-
dução não sejam assim tão hipotéticas. É possível que 
o leitor destas linhas já tenha tomado parte, em algum 
momento, de situações semelhantes. o mesmo vale para 
aquele que agora as escreve.

O escravo: uma condição com muita história

É difícil ter uma ideia exata de quando, pela pri-
meira vez, um ser humano subjugou outro para que este 
trabalhasse em seu lugar, servindo-o em troca da manu-
tenção mínima das condições de existência ou nem isto. 
os registros mais antigos possivelmente remetem às  



Da aldeia à plantation

civilizações mesopotâmicas, mas há que se considerar que 
as principais pistas que chegaram até nós são compostas 
pela iconografia artística e, fundamentalmente, pelos tex-
tos legais, tal como o Código de Hammurabi, conjunto 
de leis gravadas em um bloco de diorito por volta do ano 
1750 a.C. Evidentemente, a menção à existência de es-
cravos neste antiquíssimo texto jurídico nos aponta para 
a presença de tal situação desde épocas muito anterio-
res, considerando-se somente a sociedade mesopotâmica 
como objeto de análise. Tal data não significa, portanto, 
o começo da escravidão, mas tão somente um ponto de 
partida para nosso conhecimento. Há, ainda que se aten-
tar para a complexidade a situação do escravo na socieda-
de mesopotâmica. Segundo emanuel bouzon:

os escravos babilônicos eram, geralmente, obti-
dos nas campanhas militares, com a captura de 
prisioneiros de guerras ou em “razias” realizadas 
nas regiões montanhosas. a partir da terceira di-
nastia de ur (2111-2003 a. C.) aparece, nos docu-
mentos da época, um novo tipo de escravidão com 
a entrada em vigor do costume de homens livres, 
onerados por dívidas, venderem sua esposa, filhos 
ou a si mesmos para pagarem com o trabalho es-
cravo suas dívidas (bouzon, 1992, p. 33)

Tal complexidade de situações acabava por confe-
rir ao escravo do mundo antigo um conjunto de direitos 
que, diante de nosso conceito de escravidão, emanado 
da experiência colonial brasileira, pode não fazer muito 
sentido. Tomemos como exemplo o fato de Bouzon nos 
alertar que o texto de Hammurabi, em seu parágrafo 117, 
limitava a escravidão por dívidas – costume que remon-
tava a fases anteriores da sociedade mesopotâmica – ao 
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período de três anos, evitando assim que o homem livre 
ou seus familiares viessem a se tornar cativos por tem-
po indeterminado devido a uma situação que poderia ser 
contingencial. em outros artigos, tem-se referências à 
possibilidade de um escravo desposar a filha de um ho-
mem livre, havendo regulações para o caso de partilha da 
herança. Em outros, ainda, é possível perceber a existên-
cia de dispositivos legais que protegiam as escravas que 
geravam filhos a seus senhores em lugar das esposas que 
porventura estivessem, por algum motivo, impossibilita-
das de engravidar.

Evidentemente, a existência da escravidão na an-
tiguidade não se limitava ao mundo babilônico, sendo 
este apenas um caso mais bem documentado. nem isto 
significa que a mão de obra escrava tenha se constituído 
no coração do sistema produtivo na antiguidade – este, 
outro elemento que distingue tal período da experiência 
escravocrata brasileira. Conforme Ciro Flamarion Cardo-
so (2005, p. 79-80), “no Egito e na Mesopotâmia houve 
escravos, mas, por um lado, nunca constituíram a base 
das relações de produção e, por outro, diferenciavam-se 
bastante daqueles do período greco-romano clássico: po-
diam casar-se com pessoas livres, ter bens, pagar impos-
tos, testemunhar nos tribunais, etc.”.

no mundo grego e no império romano, a situação 
dos escravos também se constituía em algo complexo, 
comportando inúmeras variações conforme o tempo, o 
local e a atividade em que o escravo estava inserido. Se, a 
princípio, os gregos e romanos dão prosseguimento às an-
tigas tradições advindas do mundo oriental, permitindo a 
escravização por dívidas e a venda dos filhos pelos pais 
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em um contexto em que os escravos se destinavam, antes 
de tudo, ao auxílio da produção doméstica, é, ao longo 
da expansão greco-romana, do incremento das guerras 
e do crescimento das redes comerciais, que a instituição 
escravocrata passou a ganhar maior relevância na eco-
nomia. Contudo, há que se destacar que, mesmo diante 
de um cenário de incremento da exploração e da impor-
tância da mão de obra escrava, havia diferenciações no 
tratamento dado aos cativos conforme a finalidade a que 
se destinavam, conferindo assim grande complexidade a 
este segmento em tais sociedades. Exemplifiquemos com 
algumas passagens de Géza alföldy a respeito dos escra-
vos no império romano:

A importância da escravatura aumentou assim 
rapidamente na volta do século iii para o século 
ii a. C. […]. os diferentes sectores da economia 
romana dependiam muito do trabalho dos es-
cravos, ainda que este nunca substituísse com-
pletamente, nem nesta nem em época alguma da 
história de roma, a mão-de-obra livre […]. num 
sistema deste tipo, as características patriarcais 
da escravatura romana primitiva não podiam dei-
xar de desaparecer com o tempo. Os escravos já 
não se encontravam integrados na família como 
antigamente, tendo-se claramente constituído 
como camada social distinta das restantes por 
não possuírem quaisquer direitos, pela dureza da 
exploração a que estavam sujeitos e pelo desprezo 
a que eram votados […]. Mas a massa dos escravos 
não era de modo algum homogénea. os escravos 
urbanos desfrutavam geralmente de uma posição 
social mais favorável que os que trabalhavam nas 
terras ou nas minas, mas apenas porque um trata-
mento brutal não obteria deles um melhor rendi-
mento no trabalho, dado que exerciam profissões 
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muito especializadas. acontecia até, ao contrário, 
acenarem-lhes por vezes com a possibilidade de 
emancipação, para deles obterem melhores ren-
dimentos; os libertos de roma e das cidades eram 
constituídos, em grande medida, por antigos es-
cravos urbanos emancipados. Mas, em contrapar-
tida, os escravos das plantações e das minas eram 
tratados de forma desumana (alFÖldY, 1989,  
p. 72-73).

Este pequeno – e certamente insuficiente – histó-
rico talvez baste para lembrarmos de um ponto funda-
mental: o de que a escravidão não se constitui em um 
produto de uma região determinada do globo ou de al-
gum povo específico. Ela é, antes de tudo, uma invenção 
do gênero humano, aprofundada na medida em que se 
complexificam as estruturas estatais e em que se acen-
tuam as necessidades produtivas, tornando insuficiente 
ou indesejável a mão de obra familiar ou dos integran-
tes de determinada comunidade. Exceção feita à escra-
vidão por dívidas do mundo antigo, trata-se de uma mão 
de obra cuja aquisição costuma acompanhar os ímpetos 
expansionistas e as conquistas territoriais e que, em suas 
várias formas, pode ser absorvida socialmente pelo grupo 
receptor, disciplinada, exaurida, ou reposta. E esta repo-
sição pode se dar através de dois caminhos, não neces-
sariamente excludentes: novas conquistas e/ou – o que 
seria uma das grandes marcas da escravidão mercantil 
– através do desenvolvimento de redes comerciais que 
negociem este produto tão especial que é o ser humano.

assim é que, muito cedo, a áfrica passou a fazer 
parte das rotas comerciais que ligavam pontos distantes 
do mundo. Porém, ao contrário do que se possa imaginar 
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em um raciocínio mais apressado, o continente europeu 
não determinou o surgimento de tais rotas, posto que o 
desenvolvimento do comércio de larga escala é um fator 
endógeno à áfrica, através das veredas que ligavam dife-
rentes cidades, reinos e impérios, explorados por povos 
africanos e também pela penetração dos povos árabes, 
principalmente através do Mar Vermelho, estabelecidos 
nas costas banhadas pelo oceano Índico e pelo Mar Me-
diterrâneo. Junto com outros produtos como o ouro, o 
marfim ou as carapaças de tartaruga, tais mercadores 
levavam consigo os escravos oriundos da áfrica rumo a 
mercados tão distantes como o próprio mundo árabe, a 
Índia ou a China. Isto, contudo, não significa que pos-
samos afirmar que os africanos escravizavam seus pares 
para abastecer esse mercado. essa perspectiva deman-
daria a existência de uma identidade coletiva entre as 
populações africanas que será inexistente até tempos re-
centes (o mesmo poderia ser dito em relação aos povos 
europeus, ou de qualquer outro continente). Sobre isto, 
lembra-nos José rivair Macedo:

Não é correto afirmar que “africanos” escraviza-
ram “africanos” para vendê-los como escravos.  
A consciência coletiva da inexistência de uma iden-
tidade continental entre os povos das nações afri-
canas surgiu apenas no século XX, no momento de 
sua emancipação frente aos europeus. até então, 
o sentimento de identidade não ia além da comu-
nidade de aldeia, da linhagem, grupo tribal ou, no 
máximo, grupo linguístico (MACEDO, 2013:101).

Desta forma, a existência da escravidão como peça 
integrante de sistemas produtivos de modo geral e no  
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sistema econômico africano de modo específico é algo 
que ultrapassa em muito as rotas e os meandros estabe-
lecidos pelos europeus. É ainda Macedo que nos alerta 
para o fato de que a escravidão entre os africanos deri-
vava sobretudo da guerra, mas não excluía outras fontes, 
como as dívidas ou as relações de compra e venda. a sua 
finalidade, contudo, diferia em grande medida do modelo 
de escravidão imposto pelos europeus a partir do desen-
volvimento do mercantilismo e das grandes navegações, 
uma vez que seu principal objetivo não estava em auferir 
lucros em larga escala (algo que, lembremos, seria ine-
rente às sociedades mercantis criadas pelos europeus). 
ainda que por vezes fossem destinados aos trabalhos 
agrícolas ou à árdua atividade mineradora, o escravo en-
tre os povos africanos era normalmente incorporado à 
sociedade que o mantinha cativo em posição de inferiori-
dade, o que não o impedia de manter relações com indiví-
duos livres, nem a condição de cativo era transmitida aos 
filhos. Cativos de pessoas com importante função política 
ou das mais importantes linhagens poderiam mesmo as-
pirar a trajetórias como ministros, funcionários reais ou 
comerciantes (MaCedo, 2013, p. 102).

Um bom exemplo dessas possibilidades dentro da 
tradição judaico-cristã nos é oferecido através do livro 
de Gênesis, ao narrar a história de José no egito. Vendi-
do por seus irmãos como escravo a uma caravana que se 
deslocava do Oriente próximo ao reino dos Faraós (o que 
nos remete à existência das rotas comerciais interconti-
nentais), José acabou sendo adquirido por um oficial do 
Faraó, chamado Potifar, que lhe passou a administração 
de todos os seus bens (situação muito distante da que 
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normalmente associamos à existência dos escravos). Não 
queremos, com esta lembrança, debater sobre a exatidão 
ou não do texto bíblico – algo que definitivamente não é 
nosso objetivo aqui – mas, antes, apontarmos para três 
fatores importantes. O primeiro diz respeito à existência 
de ilustrações a respeito da escravidão africana em nossa 
matriz cultural, o que deveria ser motivo suficiente para 
que as diversas formas assumidas pela escravidão no 
mundo antigo e nas sociedades africanas não viessem a 
nos causar surpresa, nem que internalizássemos o padrão 
mercantilista de escravidão como se este fosse o grande 
modelo a ser oferecido pela história. em segundo lugar, 
deveríamos lembrar que o exemplo citado nos aponta 
para a possibilidade de que, através das relações comer-
ciais, as sociedades africanas viessem a adquirir escravos 
oriundos de fora do continente, invertendo a lógica que 
faz do africano o escravo por excelência a ser comerciali-
zado em terras distantes. o terceiro elemento nos aponta 
para a inexistência, no passado, de uma vinculação en-
tre a cor da pele e a condição de escravo (uma vez que, 
sendo hebreu, José dificilmente seria negro). Desvenda-
-se assim a condição de historicidade da construção que 
vincula o escravo à cor negra de sua pele. entender essa 
construção histórica é entender também que nosso senso 
comum é resultado de dinâmicas históricas que perpas-
sam pelo poder, pela constituição de impérios e pela afir-
mação de um discurso pseudocientífico que objetivava 
legitimar tais relações. Voltemos agora nosso olhar para 
tais elementos.
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A construção do negro como escravo: a es-
cravidão sob a lógica mercantilista

a ascensão de uma nova ordem econômica global 
sob a batuta europeia a partir das grandes navegações e a 
consequente demanda de mão de obra pela constituição 
dos impérios coloniais impuseram mudanças profundas 
ao mundo africano. Nesse processo, a figura do homem 
e da mulher de pele negra transformou-se no paradigma 
da condição escrava por excelência através da racializa-
ção do conceito, fato para o qual a história brasileira é 
bastante elucidativa. a construção desta equação, porém, 
possui uma historicidade para a qual nem sempre nos 
mostramos atentos, o que pode nos levar a certa natura-
lização desse fenômeno, entendendo a escravidão como 
um simples ato de força ou maldade por parte dos merca-
dores europeus, dos senhores de terras nas américas ou 
ainda dos próprios africanos que, em seu continente, par-
ticipavam como fornecedores do complexo escravocrata.

o primeiro elemento a ser destacado, portanto, é 
que a ruptura em relação ao passado estabelecida por 
esse novo conceito de escravidão está diretamente asso-
ciada à emergência do mercantilismo e do colonialismo 
europeu, em um processo que desloca os eixos centrais 
do comércio mundial do oriente para o ocidente. Tal 
transformação, que traz consigo a implantação da lógica 
de constituição de colônias a partir da expansão maríti-
ma europeia, possui seu coração na necessidade da ex-
ploração massiva do trabalho servil como elemento ga-
rantidor da lucratividade colonial e, portanto, da própria 
natureza de tal sistema, que possuía, na outra ponta, o 
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enriquecimento de mercadores, companhias de navega-
ção e seus acionistas, e das próprias coroas absolutistas 
europeias.

Se este momento marca, sabidamente, o início da 
implantação da escravidão negra no continente ameri-
cano, também é sabido que a escravidão, a partir da im-
plantação de uma dinâmica colonial, passa a exigir o braço 
escravo em uma proporção até então desconhecida. Si-
multaneamente, este escravo agora passa a ser entendido 
como propriedade privada de seus senhores, o que deman-
da uma séria transformação em relação aos conceitos de 
escravidão que vimos existir no mundo antigo. O escravo 
agora é transformado em um “objeto”, definido a partir de 
seu aspecto físico e de sua finalidade, que não é outra se-
não a de servir dentro de uma lógica de trabalho intensivo.

Deve ficar claro, porém, que essa transformação 
do escravo em objeto não esconde o fato de que, para 
os senhores, ele era sabidamente um “objeto especial”, 
dotado de características humanas, tais como vontade 
própria, resistência ao trabalho forçado e o péssimo há-
bito da fuga… em outras palavras, a condição humana do 
escravo não passava despercebida, muito embora ficasse 
subsumida às exigências da produção e à sua natureza ju-
rídica. Apenas assim podemos compreender a existência 
de leis que previam punições para castigos excessivos por 
parte dos senhores, bem como de estratégias que tinham 
como finalidade evitar a ocorrência de revoltas, tais como 
diversificar a origem dos cativos dentro de um mesmo 
plantel ou dedicar as tarefas mais leves dentro da produ-
ção agroexportadora aos cativos que já haviam nascido 
no brasil, e que, portanto, possuíam uma maior integra-
ção entre si e certo domínio da geografia local.
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Cumpre-nos ainda lembrar que, dentro da his-
toriografia brasileira, afirmaram-se duas perspectivas 
tradicionais e contraditórias acerca da escravidão negra 
no brasil. a primeira coloca a sobrevivência do escravo 
como algo próximo ao “inferno na terra”: submetido a 
torturas diárias, vivia constantemente sob a dor do chi-
cote, em um quadro de violência inaudita que lhe consu-
mia a vida em um prazo breve de tempo. a segunda (em 
muito derivada da obra de Gilberto Freyre, “Casagrande 
& Senzala”, publicada em 1933) via amplos espaços de 
negociação dentro da lógica escravocrata colonial, pos-
sibilitando não somente condições razoáveis de sobre-
vivência em alguns casos, mas mesmo certa convivência 
entre senhores e escravos, o que levaria ao caráter híbri-
do e original da cultura brasileira, bem como à própria 
mestiçagem que nos marca enquanto povo. Quanto à pri-
meira perspectiva, cremos que os diversos instrumentos 
de tortura, tais como a gargalheira, o tronco ou os ferros 
em brasa sejam elementos mais do que suficientes para 
testemunhar acerca da existência de uma relação marca-
da pela dominação, pela violência e pelo medo. Contudo, 
focar apenas nesses aspectos retira de nosso foco algo que 
é, a nosso ver, essencial na compreensão desse proces-
so: dominação, violência e medo não são elementos que 
ocorrem simplesmente pelo sadismo dos senhores de es-
cravos (muito embora doses cavalares de sadismo sejam 
necessárias para a manutenção de tal sistema), mas são, 
antes, elementos fundamentais de uma lógica produtiva 
que, de outra forma, não se sustentaria. em outras pala-
vras, a tortura, a violência e o medo eram antes pilares 
de sustentação do sistema produtivo colonial implantado 
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no continente americano que deveria garantir o lucro das 
Coroas europeias. inserido dentro de tal sistema como 
elemento central da produção, o escravo deveria ser ge-
rido dentro de uma lógica extremamente racional, mas 
também complexa de custo-benefício: sendo uma merca-
doria cara, não deveria ser exaurido em tão pouco tempo 
que seu custo não fosse coberto por sua produtividade 
até que fosse necessária sua reposição; sendo o elemento 
central dentro da lógica produtiva, deveriam estar esta-
belecidas formas de garantir a extração máxima de seu 
trabalho (a mais-valia absoluta, de que nos fala Marx), 
o que torna a violência um elemento estrutural dentro 
de tal sistema. Já sobre a perspectiva de Gilberto Freyre, 
ainda que nossa formação racial tripartite e nossa matriz 
cultural híbrida sejam elementos suficientes para vislum-
brarmos a interpenetração de culturas, cumpre lembrar 
que as relações de dominação nos remetem antes ao que 
poderíamos classificar como “sociedade do estupro”. E, 
ainda que a moral religiosa e alguns dispositivos legais 
se propusessem a barrar a violência desmedida por parte 
dos senhores, o isolamento vivido pelos cativos e a noção 
de que estes se constituíam em bens privados tornavam 
os casos de punição dos senhores por violência extrema 
antes a exceção do que a regra, o que equivale a dizer que 
tanto a moral religiosa quanto a existência das leis fica-
vam em segundo plano diante da exigência econômica.

Há um segundo elemento que devemos destacar: 
a implantação do regime escravocrata no brasil não se 
restringiu ao africano, uma vez que também o indígena, 
ao ter suas terras conquistadas e sua dinâmica produtiva 
assimilada pelo europeu, passou a ser alvo da incansável 
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fome por braços que distinguia o conquistador. o indí-
gena foi, com efeito, transformado em escravo dentro de 
sua própria terra em um processo que antecede à chega-
da dos africanos na primeira metade do século XVi. Colo-
cava-se, porém, algumas questões de ordem prática. em 
primeiro lugar, a criação da equação “escravo = negro” 
excluía os indígenas de tal condição, gerando problemas 
para os colonizadores menos capitalizados que viam na 
utilização do braço nativo a solução para a viabilidade de 
sua produção, bem como para as próprias coroas euro-
peias que tinham na disponibilidade desse trabalho um 
elemento importante dentro da extração e acumulação 
de riquezas preconizada pelo mercantilismo. em segun-
do lugar, a rápida depopulação causada pela violência do 
colonizador e pelas doenças por ele trazidas não passaria 
despercebida pela igreja e pelas próprias metrópoles, que 
cedo procuraram obstaculizar o livre acesso dos colonos 
ao braço nativo. Assim é que devem ser entendidas a exis-
tência das normas legais que ditavam os casos em que 
os nativos poderiam ser escravizados, tais como as cha-
madas “Guerras Justas” (quando os colonos poderiam 
revidar agressões previamente sofridas) ou os resgates 
(a compra de cativos indígenas que se destinavam aos 
rituais de antropofagia e que eram erroneamente equi-
parados pelos europeus a “escravos”). evidentemente, o 
controle sobre a real procedência de tais cativos era, na 
maioria dos casos, uma peça de ficção.

Considerando tais elementos, não temos como pen-
sar o processo de catequização promovido pelos jesuítas 
nas reduções como algo isolado da lógica colonial-escra-
vista que atingia também os povos nativos. os objetivos 
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de tal empresa, porém, podem e devem ser considerados 
através de um prisma complexo. Por um lado, é certo que 
as reduções ofereciam aos indígenas uma possibilidade 
de sobrevivência física diante do avanço dos chamados 
“bandeirantes” que incursionavam pelas matas e sertões 
em busca do braço nativo. igualmente é certo que, uma 
vez reunidos dentro dos muros das missões, os indígenas 
encontravam a oportunidade para constituírem forças de 
defesa contra os invasores que viam nas populações mis-
sioneiras uma possibilidade interessante de aquisição de 
novos cativos. Por outro lado, a inserção na lógica jesuí-
tica significava abrir mão das formas de vida, da territo-
rialidade e da religiosidade tradicionais, o que provocava 
profundas mudanças culturais nas populações reduzidas, 
transformadas agora em súditos de roma e das coroas 
ibéricas. Por fim, não devemos esquecer que a implan-
tação das reduções significava também o controle, por 
parte dos jesuítas, da mão de obra que poderia ser dispo-
nibilizada pelos indígenas e alugada, mediante contrato, 
aos colonos que dela necessitassem. É essa disputa pelo 
controle do trabalho que explica as constantes alterca-
ções entre colonos e jesuítas durante boa parte de nossa 
história colonial. Podemos tomar, aqui, como exemplo, a 
análise de John Monteiro, a respeito das relações entre 
nativos e colonos na Capitania de São Vicente:

Apesar das expectativas iniciais, o projeto dos al-
deamentos acabou sendo um fracasso notável sob 
praticamente todos os aspectos. Para os colonos, 
mesmo durante o século XVi, quando a economia 
ainda caminhava em marcha lenta, o acesso restri-
to à mão-de-obra indígena mostrou-se tão inade-
quado quanto irritante. ao visitar os aldeamentos 
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do Sul no fim do século, um padre jesuíta descre-
veu a forma pela qual a mão-de-obra era distri-
buída: “[os padres] repartem índios de serviço e 
fazem-se depositários do jornal […] Quem vem 
pedir índios para o serviço pede os ao Padre o qual 
chama um principal, o qual com os Portugueses 
os vai buscar e lá se concertam na paga”. na ver-
dade, os colonos desejavam negociar os serviços 
diretamente com os índios, mas, para seu abor-
recimento, os jesuítas funcionaram sempre como 
intermediários (MonTeiro, 1999, p. 45)

Há ainda dois elementos importantes a serem des-
tacados quando pensamos acerca das relações entre a 
escravidão e as populações nativas. o primeiro, que diz 
respeito a uma visão mais panorâmica sobre o continente 
americano, lembra que a extração de trabalho dos povos 
nativos não se limitou à escravização pura e simples. as-
sim que se tornaram perceptíveis os diversos obstáculos 
que poderiam ser entrepostos pelos representantes das 
leis de deus ou dos homens, os administradores coloniais 
agiram no sentido de promover novas formas de explora-
ção sem incorrer diretamente na figura do trabalho cativo. 
Logo, apropriaram-se das lógicas de extração de trabalho 
existentes na América Pré-Colombiana, sob a forma da 
encomienda e do repartimiento, além de exercer a prá-
tica da Peonaje. a grande transformação, sob a óptica do 
nativo, se dava na finalidade de seu trabalho, que antes 
revertia para a coletividade, e agora se direcionava para o 
lucro dos encomienderos e das coroas ibéricas.2

2 “a primeira forma institucionalizada de uso do trabalho indígena foi a enco-
mienda (1509). essa concessão real aos conquistadores adjudicava-lhes um de-
terminado número de aldeias e índios que deveriam ser catequizados e prote-
gidos, podendo o encomendeiro exigir-lhes trabalho (encomienda de serviços)  
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em segundo lugar, cumpre lembrar algo que diz 
respeito à necessidade do braço cativo na américa Por-
tuguesa e às necessárias construções ideológicas que le-
gitimava a extração de tal trabalho. Com efeito, se a es-
cravidão mercantil era, a priori, uma condição associada 
ao negro africano, muito cedo os colonos europeus dese-
josos do braço indígena cunharam uma nova denomina-
ção para as populações nativas: “negros da terra”3. essa 
ampliação conceitual, baseada na construção da figura 
de um “outro” cuja escravização seria legítima, evidencia 

e gêneros (encomienda de tributos). ela se desenvolveu durante a segunda 
década do século XVi. iniciou como um substituto da escravidão, ou como 
um compromisso oficial entre a escravidão extrema praticada pelos primei-
ros colonos e o sistema de trabalho livre, teoricamente aprovado pela Coroa 
[…]. o repartimiento de índios – prestações compulsórias e rotativas de tra-
balho – substituiu a encomienda, ainda que esta tenha subsistido ao seu lado 
por algum tempo […]. no sistema do repartimiento, cada comunidade deveria 
fornecer um número proporcional à sua população de homens adultos que tra-
balhariam periodicamente nas empresas coloniais (minas, haciendas e servi-
ços públicos) em troca de um jornal diário, retornando depois à sua aldeia. os 
trabalhadores eram designados pela autoridade comunal indígena, que os en-
tregava a um ‘juíz repartidor’ espanhol que, por sua vez, os distribuía entre os 
colonos espanhóis. este cargo passou a ser disputado por criollos pobres, pois 
oferecia uma forma de enriquecimento: índios e comunidades subornavam os 
juízes para obter isenções do trabalho, e os hacendados espanhóis da mesma 
forma, para obterem um maior número de trabalhadores ou para que fossem 
ignorados alongamentos da temporada laboral ou as condições adversas de 
trabalho […]. Peonagem (Peonaje) é a denominação genérica utilizada pela 
historiografia para designar a relação de trabalho mais comum na agricultura 
em extensas regiões nos séculos XVII e XVIII […]. O trabalhador permanente 
da hacienda recebia sua remuneração em espécie (roupas, alimentos), que era 
retirada da tienda de raya, além de uma pequena parcela de terra para seu usu-
fruto. o endividamento do peón, forma de compeli-lo ao trabalho e impedi-lo  
de abandonar a propriedade, ocorria por adiantamentos monetários feitos pelo 
proprietário, ao atrair o trabalhador, ou por pagamentos que realizava pelo 
peón ao padre (por batismos, casamentos, enterros), ou pela manipulação da 
contabilidade. outras formas de reter o trabalhador era a negativa dos pro-
prietários em aceitar a liquidação das contas e a retenção da parcela monetária 
devida. Com o surgimento da peonaje, a Coroa perdeu o poder que até então 
detinha, de conceder e distribuir mão-de-obra”. in: osório (2010, p. 43-49).
3 Conferir o trabalho já citado de John Manuel Monteiro, cujo título faz refe-
rência a tal expressão.
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não somente a necessidade do trabalho cativo do indíge-
na como complementar ao braço africano, mas a própria 
artificialidade do conceito de escravidão, que poderia se 
alargar conforme as necessidades impostas pelo regime 
colonial.

A afirmação do negro como escravo: a escra-
vidão sob a lógica liberal.

o surgimento da ordem política e econômica li-
beral a partir da eclosão das revoluções burguesas, 
notadamente a revolução Francesa (1789-1799) e a re-
volução Industrial que se afirma por todo o século XIX 
(poderíamos aqui elencar também a independência dos 
Estados Unidos em 1776), não questionaria a existência 
do trabalho escravo em terras americanas. Pelo 
contrário, a ascensão do estado-nação burguês levaria 
à intensificação da lógica escravocrata, demandando 
a transferência de braços provenientes do continente 
africano em uma escala ainda superior àquela promovida 
pelo mercantilismo. Como nos aponta domênico 
Losurdo, temos agora um paradoxo:

a escravidão não é algo que permaneça não obs-
tante o sucesso das três revoluções liberais; ao 
contrário, ela conhece o seu máximo desenvolvi-
mento em virtude desse sucesso. “o total da po-
pulação escrava nas Américas somava aproxima-
damente 330.000 no ano de 1700, chegou a quase 
três milhões no ano de 1800, até alcançar o pico 
de mais de 6 milhões nos anos ‘50 do século XiX”. 
o que contribui de forma decisiva para o cresci-
mento desse instituto sinônimo de poder absoluto 
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do homem sobre o homem é o mundo liberal (lo-
Surdo, 2006, p. 47).4

o desenvolvimento do liberalismo como ideologia 
norteadora da economia, da política e da organização 
social pressupunha, porém, um tratamento diferenciado 
em relação à escravidão conforme o cenário geográfico 
que tivermos em mente. Por um lado, a “sensibilidade eu-
ropeia” se mostraria refratária à existência da escravidão 
em solo europeu. Como também nos aponta losurdo, 
citando o Caso Somerset5, o ar da europa, considerado 
demasiado puro, assim como seu solo sagrado, não pode-
riam ser maculados pela existência da instituição escra-
vocrata. Por outro, o mesmo não valeria para as colônias 
americanas, africanas ou asiáticas, cuja função produtiva 
demandaria o reforço cada vez maior de braços cativos, 
dada a necessidade das indústrias europeias por maté-
rias-primas baratas. Neste sentido, nos servem de exem-
plo os comentários do richard Francis burton, Cônsul do 
governo britânico para a Baía de Biafra em meados do 
século XIX, direcionados ao governo inglês. Explanan-
do acerca das possibilidades de produção de algodão em 

4 Os números citados por Losurdo são de Robin Blackburn, extraídos da obra 
The Making of New World Slavery, 1776-1848.
5 em 1772, o escravo James Somerset, levado por seu senhor da Virgínia à 
inglaterra, conseguiu sua liberdade após dirigir-se à magistratura. em sua sen-
tença, o juiz argumentou que a lei colonial aplicava-se somente às colônias, o 
que deixava a escravidão destituída de base legal na Inglaterra. Segundo Lo-
surdo, o defensor de Somerset teria proclamado, de forma eloquente: “o ar da 
inglaterra é demasiado puro para escravos respirá-lo”. o caso, contudo, não 
punha em xeque a instituição da escravidão. Antes, era um aviso claro acerca 
da impertinência do afluxo de negros oriundos da África ou da América em 
direção à inglaterra. no mesmo sentido, o senhor de Somerset não era culpado 
de nenhum crime contra a liberdade ou a dignidade humana, mas sim de pro-
fanar a pureza da terra dos livres. Cfe.: losurdo (2006, p. 60).
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solo africano, burton se posicionava de forma favorável, 
desde que os trabalhadores fossem forçados ao trabalho, 
justamente por “não haver trabalho”. e o motivo desta 
“ausência de trabalho” residiria nas características que 
Burton atribuía às populações africanas. Conforme Alex-
sander Gebara (2010, p. 169):

É significativo que Burton não tenha escrito que 
o problema era a falta de trabalhadores, mas sim 
de trabalho. Como foi possível perceber, a região 
era bastante povoada. o raciocínio implícito – 
mas não exposto em todas as letras – é claro: há 
trabalhadores, mas sem escravidão é impossível 
produzir algodão em grande escala. Mas não era 
suficiente sugerir isto, era preciso fazer o leitor 
aceitar este argumento implícito, legitimando-o 
através da apresentação de características especí-
ficas à África, diferenciando aquele continente e 
sua população da europa no maior grau possível, 
uma vez que na europa a escravidão era absolu-
tamente inaceitável. o grande instrumento para 
legitimar seu argumento era a caracterização da 
população africana.
durante todo o relato, burton caracterizou o afri-
cano como inferior, física e moralmente. referiu-se 
aos “negros” como “animais inferiores”, “preguiço-
sos”, “ladrões”, entre outras caracterizações negati-
vas. o “caráter” dos africanos surge nas páginas de 
burton não apenas delineado como inferiorizado, 
mas também como de difícil transformação.

É curioso perceber que as considerações de Burton 
sobre as populações negras da áfrica subsaariana 
ilustram muito bem o elo existente entre o pensamento 
liberal e a necessidade da escravidão, instituto que 
encontrava respaldo ideológico em uma estrutura que 
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visava legitimar ideologicamente o cativeiro africano. as 
ferramentas dessa operação são diversas, mas podemos 
e devemos citar aqui algumas, a fim de descortinarmos 
sua natureza. em primeiro lugar, destacamos a busca 
por uma justificativa para o cativeiro que não se opunha 
à moral cristã do período. assim, procurou-se atribuir 
aos negros africanos o papel de “descendentes de Cam”, 
ignorando o fato de que sequer no texto mirabolante do 
gênesis exista algo que aponte para o fato de que tal des-
cendência teria sua pele escurecida como resultado da 
maldição de noé.6 ao mesmo tempo, era lembrado que, 
conforme o apóstolo Paulo, o escravo deveria se confor-
mar com sua situação, obedecendo ao seu senhor da mes-
ma forma que deveria obedecer a deus.7 Tal posição en-
contraria um forte defensor em John locke (1632-1704), 
que colocaria em cena a irrelevância da conversão do 
escravo ao cristianismo como elemento questionador da 
escravidão (Cfe.: loSurdo, 2006, p. 55). desta forma, 
a expressão de uma religiosidade comum entre escravos 
e senhores não se sobreporia à construção da figura do 
“outro” que legitimaria a escravidão, restando intocada a 
propriedade privada de um homem sobre outro.

Também da Grécia clássica, matriz da civilização 
ocidental, buscava-se argumentos através do pensamen-
to de aristóteles, para quem o instituto da escravidão 
seria “natural”. longe de um anacronismo, o recurso ao 
pensamento do filósofo buscava soar como uma prova ca-
bal da necessidade da escravidão para a constituição do 
mundo civilizado do ocidente. Afinal, se era a existência 

6 Cfe.: Gênesis, 9:20-29.
7 Cfe.: Colossenses, 3:22; i Timóteo, 6:1-2; Tito 2:9-10.
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de um amplo contingente de escravos no mundo helênico 
o instrumento que possibilitava que os filósofos pudes-
sem dedicar-se à sua arte, tal fato ocorria de forma aná-
loga no ocidente, onde a existência da escravidão tornava 
o homem livre um amante cada vez maior de sua própria 
liberdade (e também do liberalismo).

a riqueza e o conforto de que goza e a cultura que 
consegue adquirir, dessa forma, reforçam a auto-
-consciência orgulhosa de uma classe, que se torna 
cada vez mais intolerante com as imposições, as 
intervenções, as interferências, os vínculos impos-
tos pelo poder político ou pela autoridade religiosa. 
Sacudido desse jugo, o fazendeiro e proprietário de 
escravos amadurece um espírito liberal e um pen-
samento livre (loSurdo, 2006, p. 50).

Faz-se necessário destacar também que a trans-
formação promovida pelo mercantilismo, do ser huma-
no em mercadoria sob a figura do escravo, é absorvida 
e aprofundada sob o discurso do liberalismo burguês 
emergente a partir do século XViii. Com efeito, não ca-
berá nem ao poder temporal (o estado) nem ao poder sa-
grado (a Igreja) se opor à exploração desenfreada da mão 
de obra escrava, posto que agora a propriedade privada 
encontraria o status de “valor sagrado”, e outra não era 
a condição do escravo senão esta: a de uma propriedade 
privada adquirida por um senhor. assim, qualquer intro-
missão do estado ou da igreja na relação entre senhor 
e escravo era tida pelos defensores do liberalismo como 
“indevida”, uma vez que punha limites a uma relação que 
deveria ocorrer de forma, digamos, “natural”.

Também na ciência, o século XiX buscou ferramentas 
que legitimassem a instituição da escravidão, reforçando 
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assim o discurso acerca da necessidade dessa instituição 
no ocidente. basta lembrarmos aqui do ingresso que tive-
ram na europa e, em um momento posterior, na américa 
latina, as teorias da eugenia e do higienismo que, a partir 
de uma leitura deturpada da obra de darwin, procura-
vam transpor para a diversidade humana as concepções 
darwinistas acerca da evolução das espécies. Medições de 
crânio, tomada das medidas faciais e outras análises de 
igual monta deveriam servir para provar “na fita métrica” 
a superioridade caucasiana sobre os demais povos (ou até 
mesmo para estipular aqueles que, dentre as populações 
ocidentais, teriam propensões para uma vida criminosa). 
não é necessário dizer que tais teorias somente “compro-
vavam” o perigo potencial dos escravos e dos pobres, que 
deveriam assim ser socialmente controlados e, se possí-
vel, segregados, visando à segurança e ao bem comum. 
Mais tarde, experiências semelhantes seriam feitas pelos 
nazistas, a fim de “comprovar” sua superioridade racial.

É necessário termos em mente, portanto, que o pro-
cesso de abolição da escravidão durante o desenvolvimen-
to das economias liberais mais “avançadas” não se dá por 
um ato humanitário, nem representa o fim das relações de 
dominação racial daí decorrentes. antes, sua supressão se 
dá pela constatação de sua inadequação a um novo modelo 
econômico calcado na produção industrial, na concentra-
ção urbana e na economia monetária. neste sentido, algu-
mas propostas eram apresentadas de tempos em tempos 
visando “resolver o problema dos escravos”. 

na inglaterra do já citado caso Sommerset, a ideia 
consistia em simplesmente deportar os negros que lá che-
gassem para a região de Serra leoa (como se um africano  
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estivesse em casa na áfrica, independentemente de seu 
local de origem e de retorno). nos estados unidos, além 
da deportação para território africano, foi cogitada tam-
bém a proposta de concentrar a população negra nas 
fronteiras com o México. Assim, quando a abolição que já 
se descortinava no horizonte se confirmasse, seria mais 
fácil “enviar” tais populações para o outro lado da fron-
teira. isto não só garantiria a pureza racial da população 
estadunidense como também pressupunha uma integra-
ção mais fácil do elemento africano com os latinos, àquela 
altura já considerados, pelos próceres da democracia oci-
dental, como uma mistura de nativos com ibéricos à qual 
o africano apenas se somaria como mais um ingrediente 
(loSurdo, 2006, p. 66). Já no brasil, o pensamento 
parece ter sido um pouco mais pragmático: por um lado 
instituiu-se de antemão a lei de Terras (1850), trans-
formando a posse do solo em objeto de mercado. assim, 
quando o contingente de escravos viesse a se constituir em 
um contingente de libertos não correríamos o risco de ver 
estes transformados em proprietários. ao mesmo tempo, 
incentivou-se uma massiva migração europeia com o ob-
jetivo de promover o branqueamento do país (afinal, não 
seria com uma população indígena, negra ou mestiça que 
chegaríamos a uma desejada condição de modernidade). 
desta forma, o elemento africano que entre nós fora trans-
formado em cativo através da racialização do conceito de 
escravidão e que foi efetivamente o braço que moveu a eco-
nomia colonial seria mais uma vez ressignificado, passan-
do agora a símbolo do atraso nacional.

Voltemos agora às nossas hipotéticas cenas intro-
dutórias, afinal, não cumpre deixar nossos interlocutores 
sem algumas considerações.
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Considerações finais

O texto que oferecemos não é mais do que um bre-
ve panorama de um período muito amplo de tempo, am-
parado em algumas das muitas bibliografias disponíveis. 
Temáticas importantes, que merecem um melhor apro-
fundamento, acabaram ficando de fora, tais como as di-
versas formas de resistência desenvolvidas pelos povos 
escravizados no continente americano, ou, ainda, o cará-
ter subversivo que o abolicionismo possuía em sua época, 
ao questionar a aplicação do caráter sagrado da proprie-
dade privada à instituição da escravidão.

Como todo produto histórico, a escravidão passou 
por diversas transformações conforme o tempo e a socie-
dade que tivermos em mente. em nosso caso mais direto, 
a transformação do africano negro (e por vezes também 
do indígena, tido como “negro da terra”) em escravo por 
excelência foi uma produção que objetivava legitimar um 
instituto calcado na violência e na opressão, porém tido 
como indispensável dentro da lógica produtiva do perío-
do. a criação ou manipulação dos discursos de cunho re-
ligioso, filosófico ou científico não mais faziam do que na-
turalizar um status quo em que a dominação do homem 
pelo homem era elemento fundamental para a manuten-
ção de uma ordem social e econômica. assim, nossas ce-
nas “hipotéticas” revelam algo que não deve ser despreza-
do, e para o qual devemos estar atentos como educadores 
(se esse for o caso) e cidadãos: a continuidade de uma 
estrutura de pensamento arcaica entre nós, que raciali-
za a escravidão e culpabiliza o escravo por sua própria 
condição. “Explicar” a escravidão entre nós a partir da  
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perspectiva de que os escravos vindos da áfrica conhe-
ciam a escravidão em sua própria terra não revela ape-
nas um profundo desconhecimento histórico, uma vez 
que equipara fenômenos diversos em sua essência e fi-
nalidade, tal atitude também nos coloca um “mas” cheio 
de significados, que esvazia a escravidão no continen-
te americano de seu sentido colonialista, mercantilista e  
pré-capitalista e exime os povos não africanos de suas res-
ponsabilidades históricas pelos resultados da escravidão.

Por fim, o que nos parece ser o ponto mais sensível: 
a sala de aula e a naturalização da figura do escravo como 
negro entre meus “hipotéticos alunos”. evidentemente 
nossa preocupação não ser a de negar toda a historici-
dade da construção de um conceito de escravidão racia-
lizado. Tal operação não apenas seria uma falsificação 
histórica, mas uma falta de comprometimento ético para 
com os alunos e a própria história. Minha preocupação, 
naquele momento, seria a de entender como um senso 
comum, enraizado na sociedade brasileira a ponto de ser 
exposto de forma clara por um aluno do ensino funda-
mental que talvez não tenha mais de 10 ou 11 anos, reflete 
a continuidade de estruturas de pensamento, e também 
de estruturas sociais. Afinal de contas, se essa minha tur-
ma de alunos imaginária mudar sua composição étnica 
conforme eu pense em uma escola pública ou privada, de 
periferia ou de centro, é porque os reflexos dessa escravi-
dão ainda estão demasiado próximos de nós para serem 
ignorados ou não fazerem mais sentido.
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A escravidão: para além de um  
sistema econômico, um modo de vida

débora de Paula1

O sistema escravista vigente por mais de três sé-
culos na américa portuguesa é tema que suscita 
inúmeros estudos e acirradas discussões histo-

riográficas. Trata-se de uma temática que ganhou espaço 
singular entre os historiadores, com pesquisadores em-
brenhados em arquivos, levantando e realizando cruza-
mento de fontes e dados em busca de respostas para di-
versos problemas de pesquisa, dentre eles: como escravos 
e libertos viviam o cotidiano, que significados atribuíam 
à escravidão e à liberdade. de acordo com Chalhoub, de 
meados do século XVi até o ano de 1850, mais de 4,8 mi-
lhões de africanos escravizados chegaram ao brasil, des-
ses, em média, 42% foram trazidos na primeira metade do 
século XiX (CHalHoub, 2012, p. 35). Sendo assim, en-
traram, durante o período colonial e imperial brasileiro,  

1 Professora do Curso de História da universidade Federal da Fronteira Sul 
(uFFS-erechim).
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oito vezes mais africanos do que portugueses, de forma 
que, como propõe alencastro, a formação do brasil se dá 
no Atlântico Sul por meio de uma intensa ligação comer-
cial com a áfrica (alenCaSTro, 2000). 

o jovem estado monárquico brasileiro tentou, di-
ferentemente de outras regiões da américa, acomodar 
a permanência da escravidão, ou seja, o domínio legal e 
legítimo de um ser humano sobre o outro à adoção de 
certas noções de direito civil. a força da resistência escra-
vocrata, como refere Chalhoub, tem o seu colorido local 
e peculiar, pois em nenhum outro lugar houve a articu-
lação do processo de construção de um estado nacional 
independente e o intento de defender a propriedade es-
crava ilegal que tinha origem no contrabando de africa-
nos (CHALHOUB, 2012, p. 43). Hebe Mattos afirma que 
essa concepção de direito de base monárquica e católica 
herdada do império luso apresentava ligações com uma 
concepção patrimonial do direto e da vida em sociedade. 

o direito de propriedade dos senhores assimi-
lava os escravos a mercadorias compradas e vendidas 
em lucrativos negócios. assim, do ponto de vista legal, 
enfatizava-se o sentido comercial, exacerbando o poder 
privado dos senhores, transformado em direito de pro-
priedade. ainda de acordo com esta autora isso implicou, 
contraditoriamente, num amplo reconhecimento jurídico 
dos direitos civis de todos os cidadãos, ao mesmo tempo 
em que fez com que o império não impusesse qualquer 
restrição legal aos descendentes de africanos já nascidos 
livres (MaTToS, 2004, p. 14). 

no continente americano, a noção de raça, constru-
ção social oitocentista, aparecerá estreitamente ligada às 
contradições entre os direitos civis e políticos inerentes à 
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cidadania estabelecida pelos novos estados e o longo pro-
cesso de abolição da escravidão (MaTToS, 2004, p. 13).

Desta forma, enquanto uma série de acordos exter-
nos eram estabelecidos visando cessar o tráfico, a força 
da escravidão no século XIX tornava precária a experiên-
cia da liberdade no cotidiano de negros livres e pobres 
no brasil. a apropriação de categorias como “livre”, “es-
cravo”, “africano”, “pardo”, “crioulo” dentre outras que 
pululam das fontes tem feito emergir estratégias, lógicas 
de mudanças históricas e de experiências dos sujeitos da-
quela sociedade.

A historiografia tem demonstrado, com estudos 
cada vez mais adensados na área, que os escravos insti-
tuíam seu próprio mundo, mesmo com a violência e as 
condições impostas pelo cativeiro. Porém, a compreen-
são que tinham de sua situação não pode ser reduzida à 
leitura senhorial acerca da escravidão e envolvia práticas 
culturais autônomas. Trata-se de perceber que diferen-
tes visões e/ou definições de cativeiro e liberdade eram 
forjadas na própria experiência de cativeiro. O escravo 
crioulo, por exemplo, carregava uma bagagem de práti-
cas costumeiras em que podia basear-se para identificar 
um aumento no ritmo de trabalho, as condições de alcan-
çar o pecúlio e a alforria. essas condições de cativeiro, 
que até então poderiam ter um alcance apenas regional, 
atingem maior amplitude, sobretudo com a proibição do 
tráfico em 1850 e o consequente aumento da circulação 
interna de escravos, e permite que se classifique “cativei-
ro justo” ou “bom senhor”, sem que isso signifique um 
reforço da dominação escravista. Tem-se assim, meios de 
discutir as condições de funcionamento do sistema e não 
o direito de propriedade sobre as pessoas. entretanto, ao 
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buscarem recursos que permitissem maior autonomia, 
punham em xeque as bases de reprodução da dominação.

a concepção de “mau cativeiro” perpassou a fala de 
inúmeros réus nos processos de crime cometido contra 
os senhores ou feitores das fazendas. Privilégios adquiri-
dos no cotidiano, como descanso nos dias santos, manu-
tenção de pequenas roças para cultivo próprio, habitação 
privada para casais e conservação de antigos costumes 
constituíam-se em espaços e conquistas importantes por 
parte da mão de obra escravizada. assim se criava, no co-
tidiano, mecanismos que afastavam da condição primei-
ra que definia o escravo, qual seja, a completa ausência 
de prerrogativas. a quebra ou suspensão desses espaços e 
conquistas implicava uma ruptura que precisava ser bem 
calculada a fim de evitar prejuízos maiores tanto por par-
te dos escravos quanto de seus proprietários.

entretanto, antes que se passe para a discussão de 
estratégias e negociações que foram tentadas, convém 
destacar que a escravidão brasileira não foi uniforme e 
caracterizou-se pela intensa entrada de africanos quer 
fosse legalmente ou se tratasse de tráfico. Ao repor gran-
de parte da mão de obra necessária à produção e também 
destinada a uma ampla gama de serviços, esses escravos 
majoritariamente homens jovens adensavam a popu-
lação de regiões voltadas para a produção exportadora. 
distribuídos em pequenos, médios e grandes planteis, 
esses africanos escravizados vivenciaram, dentro do con-
texto escravista, experiências distintas de cativeiro. Suas 
identidades étnicas, de acordo com reis, foram resultado 
de uma elaboração local com materiais culturais velhos 
e novos, reinventados sob a experiência da escravidão 
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(reiS, 1989, p. 107). o trabalho de libertos e escravos 
lado a lado desenvolveu e aprofundou solidariedades  
étnicas e religiosas e, em alguns locais, como a bahia, or-
ganizaram discursos de crítica à escravidão. as revoltas 
e ameaças de revoltas fizeram parte do cotidiano dos se-
nhores e autoridades locais, sobretudo em regiões com 
alta concentração de escravos, como eram as regiões 
agroexportadoras.

Conforme Silva, escravos e proprietários manipula-
vam e transigiam para obter a colaboração um do outro, 
buscando, cada qual com seus recursos, objetivos e estra-
tégias, obter seus intentos (SilVa, 1989, p. 16). Mas nem 
sempre os senhores e seus prepostos alcançaram, mesmo 
no campo estrito da produção, impor suas vontades, rit-
mos e interesses, pois havia uma resistência silenciosa, 
elaborada e lapidada com paciência no dia a dia (SilVa, 
1989, p. 19).

a transformação em concessão de qualquer am-
pliação do espaço de autonomia do cativeiro era o grande 
segredo para a manutenção do sistema. ao tornar mais 
complexa a relação senhor e escravo, essas concessões, 
longe de alterarem de forma profunda a condição de ca-
tiveiro, eram fundamentais para apaziguar as senzalas 
e permitir que os escravos pudessem melhor viver, algo 
mais do que apenas sobreviver (reiS, 1989, p. 8).

a violência, parte inerente e integrante do siste-
ma, passava a responder por certas regras e expectativas 
e acabava por legitimá-la diante dos próprios escravos. 
os castigos físicos, ainda que fossem prerrogativas dos 
senhores, precisavam figurar como moderados e somen-
te aplicados por motivos justos. até mesmo a compra de 
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alforria era exposta como concessão, fazendo com que 
a manumissão estivesse no horizonte de expectativa do  
escravo, ao mesmo tempo em que reforçava a própria 
manutenção do escravismo.

ao analisar os processos de compra e venda de es-
cravos, momentos que se configuravam como de mui-
ta tensão para os estes, uma vez que havia mudança de 
proprietário, temos inúmeros exemplos de tentativa de 
participação cativa. Trata-se de revoltas, fugas, negócios 
desfeitos devido à insubordinação, devolução de “merca-
doria com defeito” – que alegava problemas de saúde e 
doenças – e uma série questões que levavam a anulação 
de transações já fechadas (CHalHoub, 1990). 

a venda do escravo, ou sua colocação sob a tutela 
de um negociante de escravos para venda, era um mo-
mento dos mais difíceis para o cativo, pois implicava em 
uma imprevisibilidade muito grande, além de reduzir 
consideravelmente suas possibilidades de negociar com 
o senhor, diminuíam seu espaço de manobra. esse mo-
mento em que o escravo era novamente posto à venda, ou 
seja, passando de um cativeiro estável a um universo de 
extrema incerteza e que, portanto, o retornava ao mundo 
impessoal dos negócios da escravidão, diminuía consi-
deravelmente sua capacidade de influenciar na vida que 
levaria. a venda ou ameaça de venda poderia se tornar 
um tipo de punição cruelmente requintada, mais do que 
a utilização de métodos explícitos como a palmatória ou 
o chicote, uma vez que poderia significar, para o escravo, 
a quebra de laços com o restante do plantel e até mesmo 
a separação de famílias. inúmeros documentos são capa-
zes de informar ou trazer indícios da trajetória de libertos 



A escravidão

que, após a alforria, percorreram o Brasil de cima a baixo 
em busca de seus familiares. 

de acordo com Mattos, o controle senhorial era fa-
cilitado pelo tráfico com a chegada de novos africanos e 
pelas limitações à mobilidade espacial dos libertos. esse 
controle passa a demandar outras estratégias à medida 
que os acordos impostos pela inglaterra a Portugal e, 
posteriormente ao Brasil, conduzem a extinção do tráfico 
de africanos.

Os estudos de caso com a utilização fontes extrema-
mente ricas têm possibilitado mapear diferentes estraté-
gias e lógicas que jogavam com situações específicas de 
cativeiro. A existência de espaços privativos destinados 
aos núcleos familiares não significava a inexistência do 
poder senhorial, mas brechas conquistadas no cotidia-
no do sistema escravista. esses estudos têm mostrado a 
internalização de obrigações e até mesmo a inexistência 
de feitores em pequenos e médios planteis, entretanto, a 
iminência da venda, frente à crise financeira ou morte do 
proprietário, recalculada pela conjuntura, trazia à amos-
tra a violência da sociedade escravista.

os cativos, sobretudo os nascidos no brasil, pos-
suíam o aprendizado de uma política de negociação 
desenvolvida no campo dos costumes e do poder dos 
senhores. Se essa política, para os senhores, produzia fi-
delidades e potencializava sua autoridade, para os escra-
vos ela se tornava uma chance de alforria. entretanto, a 
frustração das expectativas envolvia uma análise dos ris-
cos de insubordinação dela decorrentes. assim, a manu-
tenção da situação requeria, por parte dos senhores, certa 
habilidade no manejo das situações. 



Histórias africanas e afro-brasileiras (v. 2)

Após 1850, com a proibição do tráfico africano, 
houve uma concentração da propriedade escrava devido  
ao alto preço da mão de obra cativa, o que gerou uma 
circulação da população escrava entre as províncias.  
A maioria dos escravos comercializados no tráfico inter-
provincial advinha zonas urbanas e de regiões com eco-
nomia voltada para a produção interna. a partir desse pe-
ríodo, a condição jurídica de “coisa” que se materializava 
na prática cotidiana de compra e venda de seres humanos 
assume novas características em que frequentemente ela, 
a “mercadoria”, é partícipe da transação. antes da lei eu-
sébio de Queirós, a constância na oferta de africanos fazia 
com que raramente compensasse manter ou comprar es-
cravos insubmissos. Como mostram as pesquisas, os se-
nhores de escravos desenvolviam uma sofisticada econo-
mia política nas decisões de venda, partilha, etc., visando 
diminuir a oposição destes às decisões tomadas. a prática 
de respeitar a constituição de grupos familiares estava pre-
sente antes mesmo da lei de 1869, e a recorrência a fugas e 
apadrinhamentos fazia com que os senhores tivessem que 
ceder certa margem à decisão dos escravos. 

Com o desenvolvimento sem precedentes do mer-
cado interno de escravos, a partir da metade dos oito-
centos, a situação se tornou mais complexa uma vez que, 
como mencionado anteriormente, houve uma transmis-
são dos pequenos e médios proprietários, com a venda de 
escravos para senhores de grandes planteis. a proibição 
da entrada de novos escravos africanos alterou profun-
damente o sistema escravista não só devido ao fato de 
que esse tráfico se movimentou internamente, mas por-
que permitiu que o escravo, já com outras experiências 
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e cativeiro no brasil, conseguisse também, de certa for-
ma, negociar com essa experiência. Com a generalização 
do tráfico interno, o risco de desenraizamento se tornou 
uma constante na vida escrava, não mais restrito a mo-
mentos como o de morte do proprietário. As experiências 
e informações circularam entre a população cativa que 
tentava fazer valer a sua vontade e buscava para isso tecer 
as mais variadas estratégias no meio em que estava inse-
rida. Os estudos para o Rio de Janeiro, por exemplo, têm 
demonstrado que a Corte se constituía de maneira distin-
ta para os escravos, libertos, negros livres e pobres. Ha-
via racionalidades e movimentos próprios que permitiam 
subverter a ordem e sobreviver de forma clandestina nos 
centros urbanos, situação distinta da que pode ser encon-
trada para o interior do estado e suas grandes lavouras. a 
cidade com suas ruas, becos, vielas e movimentos permi-
tia ser esconderijo, espaço de fuga, oportunidade de alu-
guel ou venda da força de trabalho por meio da prestação 
de serviços. era no espaço citadino que se tramavam as 
resistências aos meganhas solidificavam alianças e prote-
ções, onde as notícias circulavam com maior velocidade e 
onde as informações eram transmitidas de boca a ouvido. 

assim, em 1871, a lei que dispunha sobre a forma-
ção do pecúlio e o direito de alforria por indenização de 
preço formaliza uma série de direitos que os escravos já 
haviam adquirido pelo costume, na aceitação de alguns 
dos objetivos das lutas. Trata-se, como refere Chalhoub, 
de outra forma de interpretar a lei do ventre livre, a partir 
da visão de que suas disposições foram arrancadas das 
classes proprietárias. essas informações certamente cir-
culavam entre a população cativa, haja vista as proibições 
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existentes nos códigos de posturas municipais quanto a 
ajuntamentos de escravos nas ruas das cidades.

A existência de laços de solidariedade e parentes-
co entre a escravaria, bem como a prática de atos que, à 
primeira vista, podem ser interpretados como tentativas 
deliberadas de fuga, num exame mais minucioso podem 
desvendar uma tentativa de não ser enviado a senhores 
tidos como mais cruéis ou para locais mais distantes, 
quebrando assim vínculos de parentesco e ou amizade 
que se formaram no próprio cativeiro. neste sentido, ha-
via, de acordo com Silva, dois tipos de fuga: as fugas rei-
vindicatórias, que são uma espécie de cartada com dura-
ção previsível, e as fugas rompimento e insurreições, que 
visavam romper com o sistema (SilVa, 1989, p. 66). as 
negociações no conflito com as fugas e revoltas não eram 
fáceis e esbarravam em condições desfavoráveis como a 
própria sociedade vigilante.

outras vezes, a prática do crime é o último recurso 
disponível para influenciarem no rumo de suas vidas. A 
complexidade da sociedade escravista implicava em uma 
percepção atenta por parte do cativo acerca das suas pos-
sibilidades de negociação e formas de resistência. a com-
binação de fugas, crimes e revoltas implicava planejar e 
reconhecer que, no próprio plantel, havia condições dife-
renciadas e margens de barganha. a diferenciação entre 
crioulos e africanos, os do eito e domésticos, homens e 
mulheres, dentre outros critérios que se pode elencar, im-
plicavam em distinções de tratamento, condições de cati-
veiro e, logo, em escravos que, diante de situação de fuga 
ou combinação de levante, poderiam ir de encontro aos 
intentos de seus companheiros de senzala. algumas ações 
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sugerem que, além de entrosamento e sigilo, possivelmen-
te houvesse laços de solidariedade e/ou parentesco.

esses laços de solidariedade construídos entre o 
plantel e que, algumas vezes, contava com o apadrinha-
mento do próprio senhor, poderia ser uma possibilidade 
de alforria futura para a criança cativa, bem como a esco-
lha de escravos de mesma nação, mais antigos ou domés-
ticos, poderia ser uma opção interessante de auxílio dian-
te da morte dos pais. a recorrência na escolha de alguns 
apadrinhadores, dentro do plantel, ajuda a evidenciar a 
constituição de hierarquias e critérios observados no mo-
mento de fortalecimento dos laços afetivos.

as múltiplas faces do sistema escravista por vezes 
faziam com que certas ações e argumentos utilizados pe-
los senhores fossem repensados. Situações em que, ape-
sar de serem feridos em motins, contratavam advogados 
para retirar seus cativos da cadeia, pois os crimes, de 
acordo com a lei de junho de 1835, poderiam levar à pena 
de morte caso fossem condenados no júri popular. ou 
seja, a morte do cativo implicava prejuízo ao patrimônio. 
Com risco de perda de muitos contos de reis, as alegações 
dos advogados dos proprietários saíam de uma tentati-
va de homicídio para “ofensas físicas graves” e poderiam 
girar em torno de exame de sanidade e tentativas de des-
truir qualquer sinal de consciência ou racionalidade por 
parte do escravo.

Para Silva (1989, p. 14), no brasil, os escravos ne-
gociaram mais do que lutaram abertamente contra o sis-
tema. assim, não se pode pensar que agissem como bloco 
homogêneo apenas por serem escravos. rivalidades 
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africanas, diferenças de origem, língua e religião não 
foram suplantadas apenas por dividirem a situação 
de cativeiro. Haviam possibilidades diferenciadas de 
negociação, melhores para “ladinos” – que conheciam 
a língua – e menores para “boçais” – os africanos  
recém-chegados. Conforme Silva, os proprietários e tam-
bém a sociedade foram sempre obrigados a reconhecer 
certo espaço de autonomia para escravos (SilVa, 1989, 
p. 21). Fugas e quilombos funcionavam como limites aos 
excessos da tirania dos senhores.

na ausência de uma fronteira racial entre escravi-
dão e liberdade, os fatos jurídicos que conformam a con-
dição de escravo, ou não, decorriam de relações costu-
meiras, tributárias das relações de poder pessoal e de seu 
equilíbrio. o equilíbrio, sempre frágil e difícil, situava-se 
entre a negociação e o conflito em que cada um dos la-
dos contava com recursos desiguais. entretanto, foram 
essas resistências exercidas por meio da administração 
de políticas cotidianas que levaram o sistema escravista 
a “fazer água”. a escravidão, com sua violência inerente, 
modificou-se ao longo dos séculos e os escravos foram os 
protagonistas a interferirem definitivamente na culmi-
nância do processo que hoje chamamos de abolição. 
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Homens e mulheres  
de cor e de qualidade

daniela Sbravati 1

O objetivo deste capítulo é compreender, a partir 
das trajetórias de dois intelectuais negros (Ma-
chado de Assis e Cruz e Sousa) as dificuldades 

de acesso à mobilidade social no brasil imperial e repu-
blicano. após a independência, a questão que circundava 
a definição da categoria cidadão originou algumas polê-
micas. Era necessário definir quem eram os brasileiros. 
Havia habitantes do brasil que, mesmo tendo nascido 
no país, não podiam ser considerados cidadãos, porque 
não eram membros da sociedade. Mais do que isso, havia 
habitantes que não podiam ser cidadãos porque, mesmo 
sendo brasileiros, eram propriedades de outros brasilei-
ros. a conclusão foi de que não havia nenhum consenso 
sobre o que era ser brasileiro e nem sobre o que era ser  

1 Professora de História da educação básica/Prefeitura Municipal de Floria-
nópolis. doutoranda em História pela universidade Federal de Santa Catarina 
(uFSC).
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cidadão brasileiro, quanto mais sobre quais as qualidades 
de um e de outro. Tal indefinição permaneceu ao longo 
de todo o século XiX e início do XX (GriMberG, 2002, 
p. 110-111). esse impasse esteve nas bases da formação 
de uma sociedade desigual que utilizou a cor e a origem 
como critério de exclusão.

*****

o outono se despedia e as promessas de inverno 
traziam Joaquim Maria Machado de assis ao mundo. era 
21 de junho de 1839, no morro do livramento, situado na 
zona portuária da cidade do rio de Janeiro, então capital 
do império brasileiro. o brasil já havia proclamado sua 
independência, no entanto continuava a ser monarquista 
e escravocrata. Machado de assis nasceu num momento 
conturbado da política brasileira, um momento de dis-
putas partidárias que resultaram no golpe da maioridade 
em 1840, quando dom Pedro ii, com então 15 anos, as-
sumiu o poder. Para o novo integrante de uma socieda-
de excludente e desigual, viver não seria tarefa simples, 
considerando sua condição de mestiço. Filho do operário 
descendente de africano e português Francisco José de 
assis e de Maria leopoldina de assis, viria a se tornar um 
dos maiores escritores do país.

Ainda na infância, Machado perdeu sua mãe e foi 
criado pela madrasta. Por sua condição humilde, vendia 
doces para ajudar no sustento de sua família. o gosto pe-
las letras surgiu logo cedo, e demonstrava ser autodidata, 
pois, mesmo sem ter frequentado a escola regular, desta-
cou-se no campo da escrita como romancista, novelista, 
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cronista, jornalista etc. aos 15 anos de idade, entrou para 
a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo. Foi lá 
que conheceu Manoel antonio de almeida, que seria seu 
protetor. Tornou-se colaborador do jornal Correio Mer-
cantil e também revisor e, aos 15 anos, Machado de assis 
publicou seu primeiro livro. 

Foi um homem que conseguiu se fazer valer de suas 
boas relações, conquistando um espaço importante na 
sociedade brasileira da segunda metade do século XiX. 
num período em que as oportunidades eram restritas a 
um determinado círculo de pessoas, a riqueza não era 
quantificada tanto em propriedades, mas muito mais nas 
relações e nos laços de solidariedade criados a partir des-
sas relações. Ser apadrinhado por um nome importante 
significava uma porta aberta para a vida intelectual que 
Machado demonstrava aspirar. aproveitou as brechas e 
se constituiu como uma exceção à regra, tendo sido o pri-
meiro presidente da academia brasileira de letras (abl) 
e também um de seus fundadores. 

a vida intelectual de Machado de assis foi conci-
liada com a sua carreira no funcionalismo público, pois 
foi, entre as décadas de 1870 e 1880, chefe da diretoria da 
agricultura, do Ministério da agricultura. Segundo pes-
quisa realizada por Sidney Chalhoub e presente na obra 
Machado de Assis, historiador, os assuntos que envol-
viam essa diretoria eram política de terras e escravidão. 
a seção era encarregada de acompanhar a aplicabilidade 
da lei de 28 de setembro de 1871, conhecida com lei do 
Ventre livre. o processo histórico que resultou da lei de 
1871 esteve presente nos romances de Machado de as-
sis, como: Helena, Iaiá Garcia, Memórias póstumas de 
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Brás Cubas e Dom Casmurro. usava como cenário para 
suas obras a elite brasileira, que se estabeleceu baseada na 
escravidão, num período em que o brasil apresentava-se 
como o último país a ter como oficial o trabalho escravo. 
O texto literário de Machado pode ser reconhecido como 
uma interpretação histórica, pois corresponde à descrição 
de uma realidade específica. O autor procurou mostrar em 
seus escritos que a “civilidade” de senhores e proprietários 
baseava-se na violência, por mais que evidenciasse tam-
bém a capacidade dos dependentes em negociar (ainda 
que numa posição desfavorecida na sociedade).

no ano de 1869, Machado de assis casou com a por-
tuguesa Carolina augusta Xavier de novais, com quem 
viveu por 35 anos, num casamento sem filhos. O inverno 
o trouxe e a primavera o levou deste mundo, no dia 29 
de setembro de 1908, quatro anos após a morte de sua 
esposa. a vida de Machado terminou muito diferente do 
que começou. de um menino pobre que vivia na periferia 
do rio de Janeiro a um escritor e funcionário público re-
conhecido e respeitado.

diferente destino teve outro grande literato bra-
sileiro, João da Cruz e Sousa, que nasceu em desterro, 
atual Florianópolis, em 24 de novembro do ano de 1861. 
Filho de Guilherme de Sousa, mestre pedreiro e ex-cativo, 
e de Carolina eva da Conceição, uma lavadeira liberta.  
o sobrenome Sousa pertencia ao Marechal Guilherme Xa-
vier de Sousa, do qual seu pai foi escravo, sendo alforriado 
pelo marechal em 1864, antes da partida deste para a Guer-
ra do Paraguai. nessa época, Cruz e Sousa contava com 
três anos de idade. iniciou seus estudos por volta do ano de 
1869, em escola pública onde recebeu as primeiras letras.
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as oportunidades foram escassas, e Cruz e Sousa 
não contou com o apoio político ou financeiro de um pa-
drinho; o máximo que conseguiu foram recomendações. 
Foi diretor do jornal abolicionista Tribuna Popular, em 
1881. dois anos mais tarde, foi nomeado promotor públi-
co de laguna (SC), no entanto foi recusado por ser negro. 
Seu envolvimento com as questões escravistas é repre-
sentado na sua produção literária e no seu jornalismo crí-
tico. Cruz e Sousa viveu um longo período na cidade onde 
nasceu, Desterro. Chegou a trabalhar como caixeiro-co-
brador e balconista na casa comercial do Sr. Camilo, co-
merciante de origem portuguesa que importava carne de 
Montevidéu. Tinha plena consciência de sua condição de 
homem livre e letrado, cresceu circulando entre os mem-
bros da elite local e a sua postura era de enfrentamento, 
ou seja, de não submissão. naquela sociedade oitocentis-
ta e escravocrata, a questão da cor tornou-se o principal 
fator que impedia Cruz de ascender socialmente, pois sua 
ascensão era bloqueada por conta da sua origem.

após as inúmeras tentativas de permanecer em des-
terro vivendo do que escrevia, ou por meio da ocupação 
de cargo público, Cruz e Sousa resolveu partir para o rio 
de Janeiro. Sua passagem pela cidade representou um dos 
períodos mais ricos de sua produção, mas também a fase 
mais difícil de sua vida. o poeta catarinense estava na ca-
pital do império no ano de 1888, período em que o movi-
mento urbano veio a se intensificar com a Abolição e com a 
crise da economia cafeeira, desencadeando a mobilização 
de uma massa humana, que se unia ao contingente de liber-
tos e cativos que lá viviam. Sem conseguir uma colocação 
que lhe garantisse a sobrevivência, Cruz e Sousa retornou 
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a desterro no ano de 1889, carregando a dor e a mágoa 
de não ter sido reconhecido como um artista. apesar das 
dificuldades enfrentadas em sua primeira passagem pela 
capital, Cruz e Sousa não abandonou o desejo de lá viver. 
no ano de 1890, retornou à cidade, onde começou a pu-
blicar artigos e manifestos simbolistas. Casou-se com Ga-
vita Gonçalves, jovem negra proveniente de uma família 
com poucos recursos. era alfabetizada e trabalhava como 
costureira de uma grande oficina. Teve quatro filhos, os 
quais morreram precocemente por tuberculose. Cruz e 
Sousa faleceu aos 36 anos, em 19 de março de 1898, no 
povoado estação de Sítio (MG), vítima do agravamento 
no quadro de tuberculose.

Cruz e Sousa e Machado de assis, embora tenham 
tido destinos diferentes, principalmente em relação ao 
reconhecimento de suas obras, tiveram muitas coisas em 
comum, a começar pelo ideal abolicionista denunciado 
em seus escritos. ambos foram vítimas de preconceito, 
porém a proximidade de Cruz e Sousa com a escravidão 
era maior e, por essa razão, a violência oriunda do pre-
conceito racial se fez mais evidente na história de vida de 
nosso poeta simbolista.

Segundo Chalhoub, o romancista Machado de as-
sis era também historiador. a história de sua obra Helena 
ilustra essa afirmação, pois, antes de ser um drama de 
amor impossível, é a descrição do período de hegemonia 
da classe senhorial-escravista. Machado demonstra que 
Helena sabia induzir em estácio o comportamento que 
lhe interessava, em muitos momentos exaltando a supos-
ta superioridade do jovem, a fim de conseguir dele certas 
coisas. a história se passa no interior da cidade carioca de 
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andaraí. lá vivia o Conselheiro Vale, pessoa de boa po-
sição social. No dia 25 de abril, ele faleceu, deixando um 
filho, Estácio, de 27 anos, e uma irmã já senhora, Dona 
Úrsula, que cuidava da casa deles. o testamento do Con-
selheiro relatava que tinha uma filha de nome Helena, 
de 17 anos, e ele recomendava que a moça tivesse direito 
à parte da herança deixada por ele e que deveria convi-
ver com a família. obedecendo à vontade do pai, estácio 
levou Helena para morar com ele e a tia. aos poucos, a 
jovem Helena conquistou a confiança de todos. Estácio 
ficou noivo da moça Eugênia. Passado algum tempo, 
Estácio descobriu que Helena na verdade não era filha 
do Conselheiro, e sim de um gaúcho chamado Salvador, 
que fora casado com sua mãe. nessa época, Salvador 
teve que viajar e, quando voltou, descobriu que a mãe 
de Helena estava envolvida com o Conselheiro e decidiu 
então se manter afastado. Por essa razão, o Conselheiro 
adotou Helena como filha e a incluiu em seu testamento. 
estácio disse que isso não iria mudar o fato de Helena 
continuar sendo sua irmã, o mesmo aconteceria em re-
lação aos seus sentimentos. Helena adoeceu e ninguém 
conseguia descobrir o que a jovem tinha, aumentando 
assim o sofrimento da família. estácio cuidou da “irmã”, 
que acabou falecendo, para a tristeza de todos. após a 
cerimônia fúnebre, Estácio ficou só com Helena e, le-
vado pela emoção deu um beijo em sua suposta irmã já 
morta, entendendo assim que o grande amor de sua vida 
não era eugênia, sua noiva. 

Helena, de condição humilde, ascende socialmen-
te, mas precisa conquistar a confiança de todos e provar 
que é merecedora dessa confiança. Estácio, pertencente 
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a uma elite burguesa, deixa-se levar pelos encantos da 
moça, até mesmo sem saber. ela tem consciência disso 
e em muitos momentos ao enaltecer a superioridade do 
suposto meio-irmão, consegue dele exatamente o que 
quer. na análise de Chalhoub, sobre a obra de Macha-
do, isso acontecia com senhores e seus escravos. Para o 
autor, os dependentes, em alguns momentos, beneficia-
vam-se de forma consciente da lógica senhorial. “Hele-
na está no interior da ideologia senhorial porque possui 
gratidão e porque conhece e manipula bem os símbolos 
e valores que constituem e expressam bem tal ideologia”  
(CHalHoub, 2003, p. 46). “a moça está ciente de sua 
fragilidade e tenta esculpir a própria sobrevivência a par-
tir de tal concepção” (CHalHoub, 2003, p. 65).

os romances vão aos poucos mudando de tom, des-
sa forma, após Helena, em Iaiá Garcia, de 1878, a narra-
tiva representa a crise do paternalismo. os dependentes 
se confrontam com uma vontade senhorial ciente da re-
sistência e decidida a fazer valer sua autoridade por meio 
de fraude e violência. esse foi o período de aplicação da 
lei do Ventre livre, de 1871. Machado de assis é frequen-
temente acusado de ter se esforçado por se branquear. 
assim, casou-se com uma portuguesa, dedicou-se ao fun-
cionalismo público e tornou-se o primeiro presidente da 
academia brasileira de letras. entretanto, em sua atua-
ção na administração pública, em se tratando da lei de 
1871 (lei do Ventre livre), conhecia as possibilidades da 
legislação e lutou para que fosse aplicada. além disso, em 
suas obras, procurou demonstrar a sociedade brasileira 
pela ótica dos dependentes.

da mesma forma o fez Cruz e Sousa e, tentando con-
ciliar a atividade de jornalista com a de poeta, publicou, 
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em 1885, Tropos e Fantasias, seu primeiro livro, escrito 
em parceria com Virgílio Várzea. o jornal do Comércio, 
de 14 de julho de 1885, registrava a publicação na seguin-
te nota: “Tropos e Fantasias, título de um interessante 
livrinho de nossos inteligentes conterrâneos Srs. Cruz e 
Sousa e Virgílio Várzea, editado na Tipografia da Rege-
neração”. a pequena obra trazia composições polêmicas, 
e seu engajamento na causa abolicionista também se fez 
presente por meio de poemas como O Padre:

um padre escravocrata!... Horror!
um padre o apostolo da igreja,
Que deveria ser o arrimo dos
Que sofrem, o sacrário da bondade,
o amparo da innocencia, o atleta civilizador da 
Cruz, a cornucópia
Do amor, das bênçãos immaculada, o reflexo do 
Christo... […] Fazer da igreja uma senzala, dos 
dogmas sacros leis de
impiedade, da estola um vergalho, do missal um 
prostíbulo […] 
(MonTeneGro, 1998, p. 48)

o abolicionismo é artigo de autoria de Cruz e Sou-
sa, publicado no jornal Regeneração. os ideais nos quais 
acreditava e compartilhava estavam evidentes e aponta-
vam para o destino da população cativa após a abolição:

o abolicionismo
a ação que o abolicionismo tem tomado nesta 
capital é profundamente significativa. Nem po-
dia ser menos franca e menos sincera a adesão de 
todos a esta ideia soberana, à vista dos protestos 
da razão humana, do patriotismo e do caráter na-
cional ante tão bárbara e absurda instituição – a 
do escravismo. […] Porque é preciso saber-se, em 
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antes de se ter uma razão errada das coisas, que 
o abolicionismo não discute pessoas, não discute 
indivíduos nem interesses; discute coletividade, 
discute fins gerais. Não vai unicamente pôr-se a 
favor do escravo pela sua posição tristemente hu-
milde e acobardada pelos grandes e pelos maus, 
mas também pelas causas morais que o seu indi-
vidualismo traz à sociedade brasileira, atrasando-
-a e conspurcando-a.[…] não se pensa que com a 
libertação do escravo, virá e estado de desorgani-
zação, de desmembramento no corpo ainda não 
unitário do país. […] Às forças governistas com-
pete firmar a existência do trabalho do homem 
tornado repentinamente livre, criando métodos 
intuitivos e práticos de ensino primário, coloniais 
rurais, estabelecimentos fabris, etc.[…] a escravi-
dão recua, o abolicionismo avança, mas avança 
seguro, convicto como uma ideia, como um prin-
cípio, como uma atitude. até agora o maior poder 
do brasil tem sido o braço escravo: dele é que par-
te a manutenção e a sustentação dos indivíduos 
de pais dinheirosos; com o suor escravo é que se 
fazem deputados, conselheiros, ministros, chefes 
de estado. Por isso no país não há indústria, não 
há índole de vida prática social, não há artes […] 
(SouSa, 1998, p. 138).

É, então, em 1893, que publica suas obras Missal 
(poemas em prosa) e Broquéis (poesias), as quais são 
consideradas o início do Simbolismo no brasil, período 
que perduraria até 1922, com a Semana de arte Moderna. 
O baixo rendimento que recebia de sua atividade como 
arquivista levou Cruz e Sousa e sua família a mudanças 
constantes de endereço. o crescimento populacional 
pelo qual passava a capital naquele período, acrescida da 
política de remodelamento da cidade, demolindo mui-
tos imóveis e residências populares, contribuíram para  
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aumentar a procura por moradias mais baratas e colabo-
raram para elevar os preços dos aluguéis. Sensível a toda 
dificuldade vivida, Gavita passou a ter acessos de loucu-
ra, permanecendo nesse estado por cerca de seis meses. 
nessa fase, Gavita voltaria a ser tema dos poemas de Cruz 
e Sousa, mas sob outras circunstâncias. Balada dos lou-
cos ficou conhecido como um dos poemas que melhor ex-
pressou esse momento da vida do casal. 

Mudos atalhos afora, na soturnidade de alta noite, 
eu e ela caminhávamos. eu, no calabouço sinis-
tro de uma dor absurda, como de feras devoran-
do entranhas, sentindo uma sensibilidade atroz 
morder-me, dilacerar-me. Ela, transfigurada por 
tremenda alienação, louca, rezando e soluçan-
do baixinho rezas bárbaras. Eu e ela, ela e eu! – 
ambos alucinados, loucos, na sensação inédita 
de uma dor jamais experimentada […] (SOUSA, 
1987, p. 197).

Machado de assis e Cruz e Sousa, embora fossem 
dotados de enorme talento, tiveram dificuldades para se 
destacar na sociedade brasileira do século XiX. Cruz e 
Sousa ainda mais que Machado. Talvez por isso ele tenha 
se transformado num poeta simbolista, que transferia 
para sua obra toda a dor e inquietação oriundas de sua 
condição transitória, entre uma elite racista e sua origem 
africana. ele foi criado tendo acesso a essa elite e sendo 
podado por ela. não se submeteu e talvez não tenha se 
sujeitado à lógica paternalista justamente por seu posi-
cionamento ser de enfrentamento. Somente após morrer 
é que João da Cruz e Sousa obteve o reconhecimento que 
tanto desejava, eternizando sua passagem tumultuada 
por essa sociedade igualmente confusa e caótica.
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Modos de viver:  
vínculos familiares

daniela Sbravati1

C
ompreender o lugar que cada grupo ocupa numa 
sociedade hierarquicamente desigual implica em re-
fletir sobre mobilidade e espaços de atuação e, em 

se tratando das classes mais baixas, estratégias de sobre-
vivência e de inserção. numa sociedade escravista ou pós-
-escravista em que o prestígio social, os níveis de renda, as 
propriedades e o poder político caracterizavam uma elite 
dominante, ficava relegado aos escravos e ex-escravos o 
estigma da inferioridade, que os acompanharia ainda que 
suas aspirações de liberdade se concretizassem.

as estratégias utilizadas para se libertar do cativei-
ro eram inúmeras, e as possibilidades foram se alargan-
do na medida em que a abolição da escravatura passou a 
ser vislumbrada. no entanto, segundo Henrique espada 

1 Professora de História da educação básica/Prefeitura Municipal de Floria-
nópolis. doutoranda em História pela universidade Federal de Santa Catarina 
(uFSC).
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Lima, as expectativas que o termo liberdade carregava 
não se cumpriam automaticamente com a emancipação, 
e os libertos sabiam disso. Sob o “jugo” da liberdade, os 
ex-escravos poderiam encarar uma ameaça tão grande 
ou maior que a escravidão. as coerções poderiam ser as-
sim substituídas pela ameaça da miséria (liMa, 2005, 
p. 311). desta forma, a conquista de um documento que 
atestava a condição de livre não assegurava que essa mes-
ma condição seria vivida na prática pelos ex-escravos. 
Portanto os agora libertos lançavam mão de estratégias 
de manutenção da liberdade e de inserção numa ordem 
social viável, através da construção de vínculos sociais 
e laços de dependência e interdependência. os sentidos 
que os libertos atribuíam à liberdade eram múltiplos e 
baseavam-se nas suas experiências no cativeiro.

os diferentes graus de liberdade, as estratégias uti-
lizadas para conquistar o status de livre e a inserção a 
uma ordem social podem ser analisadas a partir da re-
construção de trajetórias de vida, que tem por objetivo 
elucidar situações presentes na sociedade. ou seja, a par-
tir da redução da escala de análise, do estudo pormenori-
zado, infere-se sobre um contexto mais amplo.

nessa perspectiva, é proposta a análise de alguns 
documentos relacionados à vida da proprietária de escra-
vos rita de Cássia luiza da Silva Poyção, de seus cativos 
e ex-cativos, que viveram na Freguesia de Desterro, Pro-
víncia de Santa Catarina, entre a primeira e a segunda 
metade do século XiX e início do século XX. Trata-se de 
uma senhora solteira que possuía número considerável 
de escravos, alguns dos quais alforriou com meses de 
vida, com a condição de que a servissem até sua morte. 
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interessa-me, neste caso, reconstituir parte da trajetória 
destes libertos, analisando suas estratégias de inserção, 
considerando que as análises lançam luz sobre contextos 
mais amplos dos quais desterro era apenas uma parte.

Figura 1 – Mapa da ilha de Santa Catarina e suas freguesias
Fonte: Varzea (1984, p. 1)

no dia 4 de dezembro de 1863, faleceu, de congestão 
cerebral, aos 84 anos de idade, dona rita de Cássia luiza 
da Silva Poyção (loPeS Jr., 1863, p. 1). Tratava-se de 
uma senhora de poucas posses, porém bem relacionada.  
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ao destinar a sua herança, coloca em cena a sua gran-
de família: essa mulher que morreu solteira poderia ser 
tudo, menos solitária. Em testamento, deixava suas duas 
únicas propriedades: a casa em que residia na rua do 
ouvidor com cantos para a rua do Senado e uma cha-
crinha na rua da Tronqueira para luiza Clara da Con-
ceição. rita procurou garantir uma velhice minimamente 
segura para sua legatária, 10 anos mais jovem que ela. 
Porém, na morte desta, tudo deveria pertencer aos ou-
tros herdeiros: Anna parda e seus filhos, Virgilino, João 
evangelista e Maria José; bem como a Justina, crioula 
casada com Francisco José da Costa; Constança, casada 
com João Francisco da Silva; e ignez. a herança para eles 
vinha com uma condição: deveriam morar na casa em co-
mum e só o que sobrevivesse desses legatários ou de seus 
herdeiros é que poderia vender a dita propriedade. 

Os herdeiros de Rita, com exceção de Luisa, cons-
tituem uma família composta por libertos que viveram a 
ambiguidade de carregar por um lado um respeitável so-
brenome e por outro o peso da escravidão. após a morte 
da senhora, os documentos encontrados passam a apre-
sentar a “voz” desses libertos, envolta em uma situação li-
mite provocada pela expectativa senhorial de Rita Poyção 
em controlar a vida de seus “dependentes” mesmo após 
a sua morte. 

no intuito de tentar reconstituir parte de suas traje-
tórias, exploremos os documentos feitos por Rita Poyção. 
aos 13 de fevereiro de 1830, foi até o cartório registrar a 
carta de alforria de ignez, com apenas três meses de ida-
de, com a condição de servi-la e acompanhá-la até seu fa-
lecimento2. Quase um ano depois, aos 2 de julho de 1831, 

2 lançamento de escrito de liberdade da escrava ignez. livro 4 de notas do 
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vai novamente ao cartório, agora para registrar a carta 
de alforria de anna parda, naquela data de menor idade. 
a condição imposta é a mesma da carta anterior, porém 
previne a escrava de que, se for ingrata, o documento fi-
cará sem efeito algum. Por falecimento de rita, anna de-
veria servir luiza, podendo gozar de sua liberdade após 
a morte desta última3. Como se vê, ignez e anna ocupa-
vam uma posição incerta entre cativos e livres. depois da 
aprovação da lei rio branco, ou do Ventre livre, a liber-
dade condicional podia ser imposta por no máximo sete 
anos (GraHaM, 2005, p. 145). Mas, antes dessa data, 
era comum que as manumissões ocorressem condiciona-
das à morte do proprietário. após a promulgação da lei, a 
possibilidade de revogação de alforria por ingratidão dei-
xava de existir, minando uma das formas de coerção de 
libertos condicionais ao trabalho. não podendo revogar 
a alforria de um liberto condicional, o que restava a um 
proprietário fazer se seu “escravo em trânsito” se negasse 
a servi-lo? Certamente, nesses casos, e é muito provável 
que rita tenha se utilizado disso, os laços afetivos eram 
estratégia presente, porém nem sempre consciente.

nas declarações contidas no testamento de rita no 
ano de 1859, aparecem Virgilino, João evangelista e Ma-
ria José como filhos de Anna. Qual era a situação do fi-
lho de uma escrava liberta condicionalmente? Gozariam 
estes de sua liberdade integral? Os filhos de uma mãe 
escrava nasciam escravos, os filhos de uma mãe liberta 
nasciam livres e os filhos de uma mãe liberta condicional-

segundo ofício do cartório de Desterro, 1830, fls. 49 e 49v.
3 lançamento de escrito de liberdade da escrava anna. livro 4 de notas do 
segundo ofício do cartório de Desterro, 1831, fls. 118v e 119.
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mente herdavam a condição ambígua de sua ascendente? 
Provavelmente sim, considerando todos os estigmas que 
recaiam sobre eles. no entanto, no caso de João evange-
lista e Virgilino, em todos os documentos que aparecem 
antes e após a morte de rita não é feita menção à condi-
ção jurídica ou cor. a liberdade de ambos, ao que tudo 
indica era algo incontestável.

no ano de 1832, uma nova carta de alforria, des-
ta vez para a crioula Justina, de sete meses de idade.  
a condição, não é novidade, era de servir e acompanhar 
rita enquanto viva fosse. declara ainda que, não tendo 
Justina idade para trabalhar para sua subsistência, 
deveria ficar encostada à herdeira (neste caso Luiza) até 
os 20 anos de idade. alerta que, faltando à dita crioula 
a obediência, poderia sujeitá-la novamente à escravidão 
conforme a lei. Define, portanto, que, por sua morte e 
sendo maior de 20 anos, poderia gozar de sua liberdade4. 
Quando Rita morreu, Justina tinha aproximadamente 32 
anos e era casada com Francisco José da Costa. nos do-
cumentos encontrados, não há menção sobre a filiação de 
ignez e Justina. no testamento ainda aparece Constança, 
mas não foi encontrado qualquer outro documento sobre 
a referida herdeira. 

Aparentemente esses escravos e ex-escravos cons-
tituíam sua família. Provavelmente anna era criada da 
casa e vivia em contato diário com sua senhora, criando 
seus filhos na casa dela. Será possível dizer que os filhos 
de Anna eram também um pouco filhos de Rita? Apesar 
do afeto, da consideração e da dependência que os ligava,  

4 lançamento de escrito de liberdade da escrava Justina. livro 4 de notas do 
segundo ofício do cartório de Desterro, 1832, fls. 154, 154v e 155.
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havia uma barreira intransponível que os separava:  
trata-se das diferenças de raça, condição legal e status 
(GraHaM, 2005, p. 155). 

A família Poyção5

No mundo da liberdade

Quando da morte de Rita, no ano de 1863, os fi-
lhos de anna bernardina – João evangelista e Virgilino 
– tinham 23 anos e 11 anos respectivamente. Três anos 
depois, aos 26 anos de idade, João evangelista procurou 
o professor Balduino Antonio da Silva Cardoso, a fim de 
obter aulas particulares. Tratava-se de instrução primá-
ria e as aulas aconteciam na rua do ouvidor, número 5. a 
mensalidade era de 1$000. ao que tudo indica, João fez 
grandes progressos no seu primeiro ano de aulas, pois, 
no dia 20 de dezembro de 1866, foi divulgada, no jornal 
O Despertador, uma lista de aprendizes dignos de louvor 
pelos avanços que tiveram durante o ano, e o nome de 
João evangelista estava presente. um ano depois, aos 19 
de dezembro de 1867, nos resultados dos exames, consta-
tava que sabia ler, escrever, multiplicar inteiros e doutri-
na6. a busca por integrar o universo letrado de desterro 
poderia ser resultado de alguma necessidade prática em 
relação ao tipo de trabalho que João desempenhava, mas 
também uma maneira de transitar por outros espaços e 

5 aCTJSC. informações retiradas do Testamento (1859) e revisão de Testa-
mento (1889) de rita de Cássia luiza da Silva Poyção. 
6 Jornal “o despertador”. desterro, 20 de dezembro de 1866 e 19 de dezembro 
de 1867. disponível no site da Hemeroteca digital brasileira.
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estabelecer relações econômicas com maior segurança. 
desenvolver a habilidade da leitura possibilitava o acesso 
às notícias publicadas nos jornais, o conhecimento dos 
documentos que assinava e talvez até a construção de um 
pensamento mais crítico em relação ao lugar social que 
ocupava. Isso não significa que pessoas não letradas não 
tinham acesso às notícias, não negociavam ou não tinham 
senso crítico, mas certamente ler, escrever e multiplicar 
inteiros poderia ser um facilitador, e João pode investir 
financeiramente nessa alternativa.

os dois irmãos estavam presentes na lista dos cida-
dãos qualificados como votantes, do jornal “A Regenera-
ção” de 26 de abril de 1878, onde constava que Virgilino 
era morador do sexto quarteirão, número 153, nesta data 
tinha 26 anos, era pedreiro, sabia ler, filiação ignorada 
e renda presumida de 200$000. era simples votante. 
Como morador do oitavo quarteirão, constava seu irmão 
João evangelista da Silva Poyção, 38 anos, carpinteiro, 
não sabia ler, informação que parece equivocada, consi-
derando os resultados dos exames do professor Balduino 
divulgados no ano de 1867. Sua renda era de 300$000, 
também simples votante7. Virgilino e João eram traba-
lhadores e é certo que alternativas de sobrevivência não 

7 Jornal “a regeneração”. desterro, 26 de dezembro de 1878. disponível no 
site da Hemeroteca digital brasileira. de acordo com o artigo 91 da Constitui-
ção de 1824, os votantes do primeiro nível das eleições (as eleições primárias) 
tinham que ser brasileiros nativos ou naturalizados com idade superior a 25 
anos (21 se fossem casados ou oficiais militares). Além disso os votantes ti-
nham que ser independentes do controle paterno (isto é, que não estivessem 
vivendo com os pais ou como serviçais de outros) e capazes de provar uma 
renda anual de  100$000. deve-se notar que os libertos eram proibidos de 
votar no segundo nível das eleições para deputados e senadores e que este nível 
de votação requeria uma renda de 200$000 (art. 94) (ConSTiTuiÇÃo do 
braSil, p. 20-21 apud Frank (2012, p. 42).
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tinham. entretanto seus ofícios possibilitaram a eles 
exercerem em algum nível seu papel de cidadãos: eles só 
podiam votar por terem um rendimento mínimo. na es-
cala social, haviam conquistado um espaço que excluía 
alguns trabalhadores que não conseguiam, com o esforço 
de seu trabalho, renda para ser um simples votante.

no dia 13 de agosto de 1889, Francisco José da Cos-
ta, representando sua mulher Justina; João evangelista 
da Silva Poyção; João Francisco da Silva, representando 
sua mulher Constança; Virgilino da Silva Poyção; ignez 
Maria Poyção; e anna bernardina da Silva alegaram que, 
por falecimento de luiza Clara há mais de 10 anos, a 
casa deixada por Rita passava a ser dos referidos lega-
tários – considerando que a herdeira Maria José, filha 
de anna, havia falecido. declaravam, porém, que a dita 
casa precisava de grandes reparos para evitar ruína total 
e que nenhum dos suplicantes estava em circunstâncias 
de poder despender qualquer quantia, considerando seus 
estados de pobreza, ressaltavam ainda: “como é público 
e notório”. além do mau estado da dita casa, eram de-
vedores do valor da taxa do usufruto na importância de 
101$585, e o imposto urbano na importância de 70$74. 
em função do já declarado estado de pobreza, pediam au-
torização para a venda da propriedade a fim de quitarem 
as dívidas. assinaram essa solicitação aos 12 de agosto 
de 1889: Virgilino da Silva Ponção, anna bernardina da 
Silva, João evangelista da Silva Ponção, a rogo de ignez 
Maria Poyção e de João Francisco da Silva, Marcolino 
Hermenegildo da Silveira. É interessante notar que o so-
brenome Poyção aparece de diferentes formas, inclusive 
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nas assinaturas. nesse caso João assinou “Ponção” e, em 
vários anúncios de jornal que remetem a esse sobrenome, 
a grafia apresenta-se diversificada8.

Figura 2 – Fragmento retirado da revisão do  
testamento de rita de Cássia luiza da Silva Poyção

Fonte: aCTJSC (1889)

aos 17 de agosto de 1889, o Promotor dos resíduos, 
chamado Silvério de Freitas, não impugnou o pedido dos 
suplicantes. da mesma forma, no dia 23 de agosto de 
1889, o Procurador Fiscal Sergio de oliveira Paes não se 
opôs à venda da casa, desde que a mesma fosse efetua-
da em praça pública. os herdeiros optaram por fazer a 
venda de forma particular, o que implicava em pagar os 
impostos antes da referida transação, efetivada em 6 de 
setembro de 1889 e cujo comprador foi Constantino ba-
vasso9. a decisão era contraditória, considerando o decla-
rado estado de pobreza dos herdeiros. esse documento 

8 aCTJSC, solicitação de venda da casa de rita de Cássia luiza da Silva Poyção, 
1889.
9 Escritura de venda fixa, livro 66 de notas do Segundo ofício do cartório de 
desterro, 1889, fls. 46, 46v.
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foi resultado de acordos estabelecidos entre os próprios 
legatários, que calcularam e decidiram juntos qual era a 
melhor decisão em relação à venda da casa e certamen-
te vender de forma particular era mais vantajoso. nesse 
sentido, ao que tudo indica, João evangelista Poyção go-
zava de situação melhor que seus familiares, pois constou 
nos documentos que todas as taxas foram pagas por ele. 
É provável que seu trabalho tenha possibilitado guardar 
algum dinheiro. Será que as aulas do professor balduino 
contribuíram para tal circunstância? João tinha cons-
ciência das transações efetivadas e sabia que seu investi-
mento seria reposto brevemente – a venda da casa deve 
ter sido acertada com Constantino bavasso antes do pa-
gamento das dívidas.

o documento de solicitação de venda da casa na 
rua do ouvidor representa a voz dos herdeiros de rita 
que exerceram o direito de decidir sobre suas próprias vi-
das. não viviam mais todos juntos e, portanto, o investi-
mento em pagar as contas de uma residência da qual nem 
todos usufruíam perdia o sentido. o declarado “estado de 
pobreza” poderia ser uma realidade, mas também uma 
estratégia para sensibilizar as autoridades, comprovan-
do que transgredir a vontade senhorial era necessário. o 
que sobrou da venda da propriedade foi dividido entre os 
herdeiros que puderam dispor da quantia de acordo com 
as suas necessidades ou vontades. Foi uma espera longa 
e provavelmente a quantia dividida se dissipou rapida-
mente, entretanto o valor simbólico da atitude empreen-
dida representava não somente uma transação econômi-
ca, mas também a ação de um grupo de “protagonistas” 
que tinham controle sobre suas próprias vidas.
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Certamente na busca por inserção social algumas 
vantagens tinham João evangelista e Virgilino em relação 
à anna, ignez, Justina e Constança. Trata-se da condição 
jurídica e gênero. Segundo Frank, no rio de Janeiro, às 
vésperas da independência, as duas distinções sociais 
mais agudas eram estabelecidas em relação à escravidão 
e ao gênero (FranK, 2012, p. 42). Se já pesava o fato de 
terem nascido escravas, acrescente-se o de serem mulhe-
res, pois hierarquicamente estavam abaixo dos homens 
na escala social. E, apesar das dificuldades, eram traba-
lhadoras que transitavam pelo espaço público de dester-
ro ao longo do século XiX e início do século XX. as ruas 
do centro da cidade eram tomadas por elas, em grande 
parte envolvidas com o comércio. Viviam de quitandas10 
ignez e anna, que, no ano de 1897, pagavam impostos 
por “taboleiro” no valor de 6$000. nessa data, ignez ti-
nha 66 anos de idade. rita de Cássia e luiza Clara pro-
vavelmente viveram seus últimos anos amparadas pelo 
cuidado afetivo e pelos rendimentos financeiros oriundos 
das quitandas de ignez e anna. da mesma forma, João 
evangelista e Virgilino eram dependentes dos recursos 
advindos do comércio empreendido por sua mãe, até te-
rem idade para obterem recursos próprios.

Os documentos fragmentados nos deixam muitas 
dúvidas acerca da atuação desses libertos em desterro na 

10 As quitandas eram definidas na época como “casas em que principalmente 
se vendem verduras, frutas, carvão, lenha, ovos, e outras miudezas semelhan-
tes, ainda que nelas também se vendam gêneros comestíveis da terra, como 
farinha, arroz, milho, etc., por peso ou medida em pequena quantidade”. bi-
blioteca Pública do estado de Santa Catarina. obra rara (bPeor). decisão 
número 61 – Fazenda – aviso de 31 de julho de 1844. Coleção das decisões do 
império do brasil de 1844. Tomo Vii. rio de Janeiro: reimpressa na Typogra-
fia Nacional, 1865, p. 44 apud Mortari (2000).
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segunda metade do XiX e início do XX; no entanto, per-
mitem refletir sobre alguns aspectos concernentes à sua 
organização social, econômica e cultural e às estratégias 
despendidas na busca por inserção. Considerando a apa-
rente proximidade existente entre os membros da família 
apresentada, uma das estratégias de que libertos e livres 
descendentes de escravos lançavam mão era a preserva-
ção de laços de solidariedade horizontais. Fazer parte de 
uma família poderia significar proteção e pertencimento 
(GraHM, 2005, p. 58). os integrantes da família Poyção 
não viveram todos na mesma casa (como ordenou dona 
Rita), mas se identificavam como membros de um mesmo 
grupo que compartilhava experiências e que lutava, cada 
um a seu modo, para viver no “mundo da liberdade”. na 
batalha cotidiana, estendiam seus laços de solidariedade 
e, deste modo, suas redes de relações se ampliavam. 

É muito provável que nem todas as expectativas 
tenham sido atendidas, mas certamente a realidade 
vivida tinha seus atributos positivos, a começar pela 
possibilidade de escolha (ainda que as opções disponíveis 
pudessem ser escassas). os laços que os ligavam a dona 
rita não devem ser observados somente a partir da ótica 
da subordinação – ou seja, a dependência era mútua; 
tratava-se, portanto, de trocas e acordos estabeleci-
dos que determinavam o caráter horizontal da relação 
(liMa, 2013). as fragilidades vivenciadas por rita, que 
poderiam ser inerentes do seu gênero, idade e condição 
econômica, aumentavam as possibilidades de barganha 
por parte dos seus ex-escravos e descendentes. Os lega-
tários de rita não herdaram somente parcos bens mate-
riais, mas também seu sobrenome. e, se por um lado a  
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identificação através da relação que um dia tiveram com 
a dita senhora poderia proporcionar alguma respeitabili-
dade, por outro era uma das marcas do passado escravis-
ta que tentavam superar. 
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Modos de viver e de fazer:  
redes de solidariedade e de trabalho

thiaGo de oliveira aGuiar1

U
m dos temas mais recorrentes em livros didá-
ticos de história diz respeito às populações da 
diáspora africana aqui no brasil e suas relações 

com a questão da escravidão. É sabido que a escravidão 
foi uma instituição que ultrapassou os limites geográfi-
cos do continente africano e esteve presente em diversos 
processos históricos com significados múltiplos. No en-
tanto, as perigosas relações que o olhar do senso comum 
sugere, quando se refere ao continente africano como um 
lugar pré-disposto à aceitação da instituição escravidão, 
além de reproduzir preconceitos, escamoteiam relações 
de poder entre indivíduos, bem como encobre uma série 
de aspectos relacionados à historicidade desses contex-
tos marcados pela escravização de pessoas. o cotidiano, 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História pela universidade 
Federal do rio Grande do Sul. Pesquisador associado do núcleo de estudos 
afro-brasileiros – neab/udeSC.
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a experiência dos sujeitos escravizados, livres e libertos, 
e também a articulação das estratégias que essas popu-
lações africanas e afro-brasileiras empreenderam para 
sobreviver, foram elementos que ficaram à margem de 
uma produção historiográfica que insistiu em sujeitar os 
indivíduos diante dos processos históricos. 

Para intencionar o desvencilhamento dessa abor-
dagem, sugerem-se algumas escolhas teóricas: 1) abordar 
a história como um processo, ou seja, um espaço e tempo 
marcado por relações sociais que determinam a estrutura 
de um contexto. Essa categoria reforça a compreensão de 
práticas, costumes e hierarquias, entre outros elementos, 
que fogem a uma determinação didática do marco tem-
poral; 2) refutar a ideia de uma “história de transição” 
que foi caracterizada pela substituição do trabalho escra-
vo pelo trabalho livre. a crítica empreendida por historia-
dores como Silva Hunold lara e Sidney Chalhoub consis-
te em questionar a linearidade, previsibilidade e evolução 
de um movimento histórico que até então não dava conta 
de considerar o principal motor de suas modificações, a 
experiência dos indivíduos. 

Ao se propor investigar essas experiências e questio-
nar o paradigma de “substituição”, algumas possibilida-
des surgiram: o assentamento das visões das populações 
escravizadas sobre a própria escravidão; os significados 
plurais sobre a ideia de liberdade, o que, em alguns casos, 
poderia ser viver sem as restrições do senhor ou da tu-
tela, ou poder reconstruir os laços familiares, ou mesmo 
ter acesso ao trabalho e às significações que cada ofício 
poderia trazer para o indivíduo. ainda na esteira da te-
mática do trabalho, o ofício específico poderia lembrar a 
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experiência do cativeiro, seja pelas condições ofertadas, 
ou pela proximidade do olhar censor do patrão. Esses 
elementos condicionaram alocamentos no novo mercado 
de trabalho que sofreu modificações durante e depois da 
abolição da escravidão. 

Mas por que a relação entre escravidão e trabalho 
era observada de modo tão esquemático e separado? du-
rante boa parte da história da historiografia social bra-
sileira, imperou aquilo que ficou conhecido como “pa-
radigma de ausência”, ou seja, os sujeitos escravizados 
eram “anomizados”: […] a escravidão teria aniquilado as 
pessoas e sua cultura, restando a fragmentação e o vazio 
produzido por uma dominação inexorável (CHALHOUB, 
TeXeira, p. 16).

esse paradigma de ausência que atribuía a incapa-
cidade de agência dos sujeitos de baixo imperou, sobre-
tudo, nas décadas de 1960 e 1970 no brasil e passaria a 
ser questionada por uma historiografia que herdou ques-
tões teóricas e metodológicas de pesquisadores marxistas 
britânicos. Essas referências teóricas, que ajudaram a re-
pensar os estudos sobre os trabalhadores livres no velho 
continente, foram reapropriadas para desmistificar uma 
produção de conhecimento que se recusava a enxergar 
os processos de construção de liberdade e estratégias de 
sobrevivência, como sendo frutos dos esforços de africa-
nos e afro-brasileiros que estavam em constante tensão 
e negociação com os poderes normativos. Portanto, co-
locar em evidência a temática do trabalho relacionado a 
um processo histórico que teve como evidência a escra-
vidão significa não só atribuir melhor entendimento das 
estruturas e dinâmicas da história do Brasil, mas também  



Histórias africanas e afro-brasileiras (v. 2)

negritar que o trabalho, sob diversas formas, foi elemen-
to fundamental para o funcionamento das estruturas ru-
rais e urbanas da colônia, do império e da república, as-
sim como para a sobrevivência de sujeitos escravizados, 
libertos e livres.

Trabalhadores do campo: as sociedades de 
engenho e o mercado interno

os estudos sobre o brasil Colonial e o império têm 
como uma das bases didáticas as narrativas dos ciclos 
econômicos. Inicialmente a extração do pau-brasil teve 
como mão de obra utilizada principalmente os indígenas 
brasileiros. Posteriormente, os ciclos da cana de açúcar e 
a mineração tiveram o uso predominante da mão de obra 
de africanos e afro-brasileiros. Por fim, o ciclo do café 
teve a presença da mão de obra também de africanos e 
afro-brasileiros e, somando-se a estes, os imigrantes eu-
ropeus. Essa leitura estática e mecanicista da dinâmica 
da economia colonial é o ponto de partida para analisar 
as formas de trabalho que permearam e de certa forma 
serviram para a manutenção e funcionamento da econo-
mia na Colônia e império do brasil.

Estimativas demográficas sugerem que, entre os 
séculos XVi e XViii, em torno de 2.296 mil africanos che-
garam ao Brasil. Grande parte desses sujeitos traficados 
tiveram como destinos as regiões açucareiras e minera-
doras do brasil Colonial. Segundo a historiadora Silvia 
Hunold lara, consultando o censo de 1798, a população 
brasileira era estimada em cerca de 3.250 mil habitantes, 
não contabilizando os indígenas. Considerando outras 
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categorias já explicitadas, como a de pardo, mulato ou 
mestiço, os sujeitos não brancos eram maioria. 

Historicamente, os dados demográficos também 
demonstram que a população urbana no brasil só pas-
sou a ser maior em relação à população rural em mea-
dos do século XX, sendo que essa inversão demográfica 
teve seu grande impulso no século XiX. anterior a essa 
conjuntura de urbanização, a concentração no campo foi 
via de regra, assim como as estruturas de funcionamento 
da economia colonial legaram ao brasil a tradição de um 
país agroexportador até o tempo presente. Essas regiões 
rurais tiveram como predomínio, entre os séculos XVii e 
parte do XiX, as plantações de cana de açúcar e dos en-
genhos, que era o local de fabricação do açúcar. ao aden-
trar no que ficou conhecido como sociedades de engenho, 
pode-se perceber uma complexidade enorme da mão de 
obra que compunha essa dinâmica ligada à economia 
açucareira. Comerciantes, trabalhadores especializados 
e trabalhadores cativos tornaram-se categorias genéricas 
e de pouca densidade caso se pretenda expor a divisão 
social do trabalho que fora desenvolvida.

Para observar essa divisão, faz-se necessário evi-
denciar as condições de trabalho impostas por essa es-
trutura. Se, por um lado, a dinâmica de produção do açú-
car dependia dos ritmos climáticos e das etapas exigidas 
de uma produção latifundiária, como, semear, capinar 
e cortar, por outro lado, o ritmo de trabalho dentro do 
engenho exigia habilidade e determinada destreza para 
uma série de trabalhos especializados voltados para a 
produção do açúcar: mestres, carpinteiros, purgadores, 
supervisores e mestres de açúcar – alguns desses sujei-
tos, livres e libertos.
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Segundo o historiador Stuart Schwartz, parte dos 
senhores de engenho substituíram o trabalhador branco 
assalariado por trabalhadores de cor com menores salá-
rios. Se de fato isso aumentava a margem de lucro dos 
senhores, por outro lado, pode se interpretar que esses 
sujeitos livres e libertos também se beneficiavam, visto 
que, além do salário anual ou por produção, poderiam 
ganhar, como recompensa ou incentivo ao trabalho, pe-
quena porcentagem da produção. Para além dos traba-
lhos voltados para a produção do açúcar, o historiador 
Stuart Schwartz lista outras três categorias de trabalha-
dores que poderiam ser assalariados: os prestadores de 
serviços (capelães, médicos, advogados, caixeiro da cida-
de, etc.), os artesãos (ferreiros, carpinteiros, pedreiros, 
mestres de estaleiro, calafates, etc.) e os tarefeiros não 
especializados (mensageiros, cortadores de árvore, tra-
balhadores em tempo parcial no campo, capturador de 
escravos, etc.). a presença africana e de suas gerações já 
nascidas no brasil foi notável entre as duas últimas cate-
gorias de trabalhadores.

O que fica de síntese entre todas essas categorias 
de trabalho é que, mesmo dentro de um sistema colo-
nial alimentado em suma pela escravização de sujeitos, o 
mundo do engenho não negligenciou a mobilidade social, 
visto que, sua própria complexidade exigiu uma força de 
trabalho específica que hierarquizou parte do sistema co-
lonial do brasil:

os trabalhadores de campo eram quase sempre 
escravos, em geral negros, e predominantemen-
te africanos; os senhores de engenho eram inva-
riavelmente livres e brancos. Porém, nas funções  
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intermediárias – administrativas, técnicas e artesa-
nais – havia indivíduos livres, libertos e cativos, bran-
cos, pardos ou negros (SCHWarTz, 1988, p. 261).

Se de fato existiu uma grande complexidade da 
força de trabalho nessas sociedades de engenho, é pre-
ciso frisar que, apesar da economia colonial entre os sé-
culos XVi e XViii ter como linha de frente a produção 
do açúcar, outros setores da economia foram de extrema 
relevância para manter o funcionamento desse mesmo 
sistema colonial. Neste caso, em específico, a produção 
de mercadorias e gêneros alimentícios para o mercado 
interno merecem alguns apontamentos.

a forma como algumas temáticas estão inseridas 
dentro de um esquema didático pode acabar por gene-
ralizar determinadas explicações históricas. Por exem-
plo, quando se usa o termo sociedades de engenho para 
referir-se a parte específica de uma conjuntura de predo-
minante força da economia açucareira, é preciso ter evi-
dente que essa nomeação não dá conta da complexidade 
da economia colonial. Para além dessa formatação eco-
nômica, sobretudo no nordeste brasileiro e, mais espe-
cificamente, no recôncavo baiano, outras funções foram 
desempenhadas em diversas localidades, ou mesmo no 
em torno dos grandes engenhos.

Para adentrar nessas outras especificidades, é ne-
cessário relembrar que o brasil, durante boa parte de sua 
história, teve como característica empreendimentos liga-
dos à economia de exportação baseados, sobretudo, na 
produção de seus bens a partir de mão de obra escrava. no 
entanto, alguns historiadores apontam que, para a exis-
tência e manutenção de toda uma estrutura econômica  
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voltada para a exportação, e que agregava grande popula-
ção sujeitada ao sistema da escravidão, existiu uma série 
de trabalhadores rurais que estiveram ligados à produção 
de gêneros alimentícios através da agricultura e pecuária.

A historiografia se debruçou durante muito tempo 
nas relações entre senhores e escravos, escravidão e li-
berdade, agricultura de subsistência e exportação. Essas 
dicotomias são importantes na organização de uma ex-
plicação das narrativas históricas, no entanto elas não se 
excluem, estão justapostas em determinados momentos, 
são problemas ligados em uma relação de várias dimen-
sões e em constantes movimentações. Exemplificando: 
se, de fato, é consenso que o brasil Colonial é marcado 
pelos grandes latifúndios e a mão de obra escrava, esses 
elementos não podem prejudicar que se evidencie a to-
talidade dessas estruturas que trazem outros aspectos 
escamoteados pela visão do aparente. esses aspectos à 
margem, mas que também fazem parte da estrutura co-
lonial, como a mão de obra livre, a relação entre outros 
segmentos da sociedade, como, por exemplo, escravos e 
roceiros, ou mesmo um sujeito que carrega a insígnia da 
cor e desempenha funções numa condição de trabalha-
dor livre, são elementos que se acoplados ou problema-
tizados a determinadas narrativas históricas, evidenciam 
um maior grau de realidade em relação às sociedades co-
loniais do brasil.

Para problematizar um pouco mais essa evidencia-
ção de elementos não tão aparentes, lança-se a seguinte 
questão: no brasil Colonial, quem tinha o papel funda-
mental de alimentar as cidades, garimpos e engenhos? 
os próprios engenhos tinham a preocupação de produzir  
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para exportar, como alimentar, então, seus escravos e 
trabalhadores livres? a população rural livre, articulada 
por pequenos produtores. esses pequenos produtores, 
basicamente produziam mandioca (norte/nordeste) e 
milho (Sul/Sudeste). Para entender a ascensão de uma 
suposta classe rural ligada ao abastecimento do merca-
do interno, alguns elementos são importantes: o renas-
cimento agrícola a partir das reformas pombalinas nas 
últimas décadas do século XVIII, o conflito entre França 
e Inglaterra, o fim do comércio inglês do tabaco, as re-
beliões de escravos na américa Central, estes elementos 
entre outros, contribuíram para um crescimento agrícola 
do brasil e também a articulação de um mercado interno, 
já que outros produtos também passaram a ser comercia-
lizados, como o cacau, o algodão, o café, etc.

A expansão da agricultura escravagista, sobretudo 
nas duas últimas décadas do século XVIII, trouxe o au-
mento consigo do que historiador Stuart Schwartz inti-
tulou de “classe rural livre”. essa classe rural livre, for-
mada por pequenos agricultores, contou com a presença 
de populações africanas e afro-brasileira como mão de 
obra, contudo o mais importante aqui é pensar em como 
o abastecimento do mercado interno e o surto de expor-
tação possibilitou a articulação de uma “brecha campo-
nesa” para os sujeitos escravizados, libertos e livres: 

Com preços fortes para as exportações brasileiras 
no mercado internacional, os agricultores esta-
vam muito relutantes em cultivar alimentos para 
a própria força de trabalho e preferiam, pelo con-
trário, comprar o que fosse necessário para incen-
tivar os escravos a plantar seus próprios alimen-
tos (SCHWarTz, 2001, p. 152).
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o incentivo dos senhores de escravos à agricultu-
ra de subsistência dos sujeitos escravizados levantou um 
debate na história sobre os limites da autonomia desses 
sujeitos, gerado pela produção de alimentos. ainda que 
existisse um excedente da produção que ficava com o su-
jeito escravizado para fins de comercialização, os níveis de 
coação e limitações acerca das decisões com o excedente 
e a própria produção são o que não permite colocar esses 
sujeitos como “roceiros”. ainda que não estivessem na 
condição desses roceiros, o crescimento das cidades e da 
população dependeu da prática da lavoura, que também 
serviu como um elemento para estabelecer a disciplina e 
o controle na Colônia. alguns desses aspectos seriam aos 
poucos apropriados por estes sujeitos para conseguir um 
maior grau de independência e, quiçá, estratégias para a 
compra de suas próprias liberdades.   

Urbanização e cidades: o trabalho das  
populações de origem africana

o processo histórico que marcou a “transição” do 
século XViii para o XiX acentuou a presença de negros 
e pardos no brasil, no entanto, além dessa evidente apa-
rição, a concentração dessas populações em freguesias 
urbanas evidenciou mais ainda essa presença. era o caso 
do rio de Janeiro, que, nas primeiras décadas do século 
XiX, despontava como uma das maiores cidades escra-
vistas das Américas. Para além do eixo do sudeste, Salva-
dor, recife, São luís e Porto alegre também tinham forte 
presença africana e de filhos e filhas de africanos.
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O processo de urbanização e a consequente modifi-
cação da configuração da demografia no Brasil do século 
XiX possibilitou que se evidenciassem novos aspectos, 
como: as funções de trabalho criadas no meio urbano, a 
novas relações entre escravos e senhores, assim como as 
novas possibilidades de estratégia por conta de uma nova 
configuração das cidades. Entre os trabalhos no meio ur-
bano, pode se citar: carregadores (tanto de cargas, como 
de pessoas), trabalhadores do porto (barqueiros, mari-
nheiros, estivadores, etc.), operários fabris, trabalhado-
res em pedreiras, acendedores de lampião, varredores 
de rua, profissionais especializados, artesãos, músicos, 
artistas, vendedores ambulantes, quitandeiras, etc. evi-
dentemente algumas dessas funções já existiam anterior-
mente, no entanto o meio urbano teve a capacidade de 
aproximar essa série de funções em um espaço territorial 
menor. algumas funções são evidentemente fruto do pro-
cesso urbanização, sobretudo as ligadas a obras públicas, 
serviços e administração das freguesias.

uma das características importantes quando se re-
fere à escravidão urbana diz respeito aos escravos de ga-
nho. esse tipo de escravo não residia com o seu senhor, 
no entanto tinha de pagar uma espécie de jornada para 
seu senhor a partir do ofício que desempenhava. uma 
forte presença da população africana e seus descenden-
tes, escravos de ganho sem residência e imigrantes: a es-
trutura urbana das cidades litorâneas teria como abrigar 
todos esses sujeitos? Os cortiços não eram suficientes, 
portanto, as casas de zungu foram locais que serviram 
também de moradia para essas populações, além de como 
moradia, usavam o lugar para práticas religiosas, para  
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alimentação ou para o repouso. na década de 1830, o có-
digo de posturas do município do rio de Janeiro proibia 
esse tipo de casa, contudo não havia uma evidência do 
porquê da proibição. esse tipo de informação é importan-
te, pois, a partir dessa proibição, uma série de sujeitos fo-
ram perseguidos e levados para a casa de detenção daque-
la freguesia. entre os sujeitos levados, encontravam-se  
principalmente lavadeiras, vendedoras e quitandeiras, 
sendo mina a nação mais recorrente.

Outro ponto importante para as reflexões em rela-
ção ao trabalho nas cidades do século XiX diz respeito 
aos portos. neles transitavam imigrantes, operários, co-
merciantes, prostitutas, marinheiros, entre outros su-
jeitos. Historiadores como álvaro Pereira nascimento e 
Sidney Chalhoub evidenciaram que, dentro dessa mis-
celânea de grupos sociais, quem atuou constantemente 
no trânsito dos portos e redondezas foi a polícia. Insu-
bordinação de marinheiros, desavenças, roubo, deflo-
ramento, assassinatos, entre outros delitos, eram pro-
blemas constantes nessas zonas portuárias. os registros 
policiais como fontes trabalhadas por estes historiado-
res informam a procedência dos indivíduos, os ofícios 
que exerciam, suas redes de sociabilidades, bem como 
outras experiências do cotidiano.

Vadios e criminosos eram perfis requeridos e cons-
tantes nos recrutamentos militares desde o período colo-
nial. a inserção desses sujeitos nas corporações tornava o 
ofício militar pouco vistoso, criando até certa repulsa por 
esse tipo de profissão. As próprias condições de trabalho, 
como a falta de alimentação, os castigos físicos (inclusi-
ve em homens livres de cor), aliados a um baixo soldo, 
faziam com que muitos sujeitos fugissem dessa espécie 
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de serviço, sobretudo em relação à armada. Todavia, se 
por um lado o serviço militar era visto como um proble-
ma para determinados sujeitos, por outro, o estado usa-
va desse dispositivo de recrutamento para o controle de 
sua população carcerária, para a diminuição nos índices 
de violência nos centros mais urbanizados e, também en-
xergava como uma possibilidade de legalizar o “trabalho 
livre” para africanos que vieram ao brasil após a lei de 
1831, que proibia o tráfico negreiro. 

Se existia a aversão a esse tipo de ofício, e um pro-
jeto político do estado em relação ao recrutamento mili-
tar, por outro lado, alguns sujeitos enxergaram nas casas 
militares uma possibilidade tática para sobreviver em 
um contexto onde a incerteza da condição de sujeito es-
cravizado ou livre se fazia pouco evidente. Historiadores 
investigaram as estratégias buscadas pelos indivíduos 
para se livrar do recrutamento militar. alguns sujeitos 
se diziam cativos, outros da guarda nacional, no entanto, 
em alguns casos analisados em ofícios do Ministério de 
Guerra da Marinha na década de 1850, senhores recla-
mavam para a armada seus escravos que haviam fugido 
e se encontravam em briques, fragatas e outros tipos de 
embarcação da armada. a incerteza da condição gerou 
fugas e injustiças, mas, para além dessas incertezas em 
relação à condição dos indivíduos, parece ser evidente 
que a Marinha e o Exército foram dispositivos que abri-
garam trabalhadores em diversas condições. 
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