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F,xploraçao e resistência
Com a Lei da Terra (1850) e a Lei Áurea (1888), os negros, depois de três séculos
atuando como mão-de-obra escrava, foram desafiados a encontrar seus espaços nos
diversos projetos sociai.s econômicos e políticos que iriam sinalizar o Brasil do século X)(

ii "Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, por-
que sem eles no Brasil não é possível fazer, conversar e aumentar
fazenda, nem ter engenho corrente."

(Pe. Antonil, SJ, 1711)
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s passos da historia
das populações afri-
canas e dos afro-bra-
sileiros neste territo-
rio - aproximada-

mente 60% da população -, são re-
conhecidos por 500 anos de muita
luta e resistência pela autodetermi-
nação de um povo, que na diáspora
africana se afirma como uma cultu-
ra marcada pela pluralidade étnica,
e pela diversidade religiosa, numa
sociedade neoliberal, em que ape-
nas consegue reconhecer-se na sua
realidade multicultural. O desafio
está em dar uma passo adiante na
afirmação da pluralidade étnica e
na valorização da diversidade cul-
tural, como parte integradora da
identidade brasileira.

O que queremos? É apresentar
um estudo crítico partindo do en-
tendimento de como os povos afri-
canos - bantos, iorubas,
sudaneses, nagôs, ketus, entre tan-
tos - foram introduzidos no pro-
jeto de exploração da Empresa

Colonial como mão-de-obra escra-
va por três longos séculos (XVI-
XVII-XVIII). As propostas de mu-
danças começam a surgir com a
publicação da Lei da Terra (1850)
e da Lei Áurea (1888), quando essa
parcela significativa da população
brasileira é desafiada a ser criati-
va para encontrar seus espaços nos
diversos projetos sociais, econô-
micos e políticos que vão sinali-
zar o Brasil do século XX.

1. De escravo servil a preto
(ladino) resistente

A literatura e a história tiveram
sempre um ponto em comum ao
registrarem com o olhar de cidadão
branco europeu o trabalhador ne-
gro (escravo). Concordamos com
Emilia Viotti da Costa quando afir-
ma: "A idealização da escravidão no
Brasil, o retrato do escravo fiel e
do senhor benevolente e amigo do
escravo, acabou por prevalecer na
literatura e na história; muitos fo-
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ram forçados pela sociedade
escravista na defesa do sistema de
que não julgava possível prescin-
dir"1.

O que constatamos, desde a che-
gada dos primeiros escravos, é que
a resistência das populações negras
escravas, junto com os negros for-
ros (libertos), foi permanente, cul-
minando com o banzo e diversas
insurreições, fugas e quilombos, que
se destacam na história de sua afir-
mação como povo negro. A estra-
tégia de resistência rumo à liberda-
de foi forjada na aparente condição
de conveniência com os moldes da
Empresa Colonial, que impunha ao
escravo o hábito de trabalhar, obe-
decer e ter sua "satisfação" através
da atitude de subserviência do seu
senhor ou dos capatazes'.

A estratégia de luta e de resis-
tência foi aplicada nas diversas re-
giões onde estavam concentradas
as populações negras escravas,
conforme podemos constatar nos
registros policiais da época ou nos
sermões dos padres Jorge Benci
e Vieira que verbalizam aquilo
que, atentos, registravam dos mo-
vimentos dos negros nas fazendas
ou nos engenhos.

Esse movimento coletivo con-
tra a Empresa Colonial deflagrou
fatos históricos da resistência pro-
movida pelas populações africa-
nas e afro-brasileiras nos séculos
XVIII e XIX, fatos esses que po-
dem ser localizados próximos ou
dentro das cidades na Bahia, pal-
co de uma luta em que, na noite
de 24 para 25 de janeiro de 1835,
escravos e negros forros tomaram
as ruas da capital e durante algu-
mas horas travaram um combate
armado contra soldados e civis.
Tais negros eram de origem mu-
çulmana e jamais aceitaram serem
tratados na condição de escravos.
Na época esse fato teve repercus-
são nacional, tanto na imprensa
escrita como no parlamento. Essa
luta da resistência negra na

diáspora africana ficou conhecida
como a "Revolta dos Malês"3.
Alencastro registra que o Rio de
Janeiro, sede do Império, em
1850 vai ter em torno de 206 mil
habitantes, sendo que 79 mil eram

Desde a "Revolta dos
Malês", ocorrida em

Salvador, em 1835, em
que negros de origem

muçulmana
enfrentaram, em
combate armado,

soldados e civis, o
temor contra qualquer
tipo de concentração
de negros passou a

ser motivo para
legitimar a vigilância

da polícia

de negros cativos, o que
corresponde a 38% do total da
população.

Desde então, o temor contra
qualquer tipo de concentração de
negros passou a ser motivo para
legitimar a vigilância da polícia.
Outras localidades do território bra-
sileiro convivem com experiências
do mesmo gênero. No Maranhão
acontece o movimento de indepen-
dência dos escravos; no Rio de Ja-
neiro, a formação de diversos
quilombos, que, muitas vezes, rea-
lizam confrontos nas proximidades
da sede da Província (por exem-
plo: o movimento Catumbi); em
Recife, encontramos registros de

grandes movimentos da resistên
negra nesse período oitocentista
com inspiração nos movimentos
quiombolas que já haviam ocorri
na segunda metade do século
(Quilombo dos Palmares - 1630
1693); em Sergipe, houve uma s
temática ação do exército e da
lícia contra os quilombos, de 186
até 1870, conforme relatos; nas
giões que compreendem a ár
amazônica (Amazônia Legal), oco
reram perseguições e muitas mor
tes de negros aquilombados, pr
motores de pequenos embriões
sociedades alternativas ao model
colonial escravista português.

2. Genealogia do racismo
anti-negro no Brasi14

As duas últimas décadas do sé.
culo XIX e as duas primeiras déca
das do século XX foram construíd
de uma ideologia perversa, que at
giu diretamente a população afro.
brasileira. Está colocada a questã
quem é o brasileiro? E quem é
civilizado capaz de integrar a eliu
nacional, de acordo com a conce
ção européia de uma sociedade ap
para novos processos?

As imagens fotográficas revel
a crítica da identidade nacional, que
estava presente nas formas sociais
no final do século passado. Essas
imagens pretendem revelar que

"o continente europeu aparect
retratado a partir de várias cidad
com cavaleiros bem vestidos, d
mas e senhores de braços dad
bem comportados; na África o qig
mais se vê são animais de gran
porte com alguns homens (tod
segurando tambores e batutas); e
América uma grande luta entre
dígenas". (Schwarcz, 1996).

A ideologia imposta nessa v
da de século procura afirmar a co
preensão do "civilizado" com u
possível busca da identidade
população brasileira. A abolição
escravatura (1888) e o começo
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um Estado republicano (1889) são
elementos significativos para justi-
ficar a necessidade de um
determinismo que visa definir a
identidade racial do ser brasileiro.
Ou seja, responder a questão: "quem
é o brasileiro?"

Não faltaram aqueles viajantes
que vieram observar as novidades
desses habitantes e emitiram opini-
ões que serão determinantes para a
Visão racista das lideranças capita-
listas européias e norte-americanas
sobre a identidade brasileira. Por
exemplo, Gobineau, que reconhe-
ce nos brasileiros figuras parecidas
com "macacos". Nina Rodrigues re-
conhece que a sociedade brasileira
é fruto de uma grande relação de
miscigenação étnica. É um "labora-
tório racial" que concorre para a
degeneração total'. Essa e outras
tantas opiniões vão favorecer o cres-
cimento das teses eugênias com
acentuação na formação biológica
da população nos anos 20, 30 e 40
do século XX.

As teses eugênias estão funda-
das em bases morais que buscam
justificar o caráter de fazer justiça
com aquelas etnias (imigrantes eu-
ropeus) que têm a responsabilida-
de de purificar a racialidade do Bra-
sil degenerado. E, ainda, de pro-
porcionar que o País assuma sua
potencialidade de uma nação capaz
de competir com as demais nações
no mercado mundial. Com esse pos-
sível ajuste racial, estava-se acele-
rando o processo do pleno desen-
Volvmiento a propaganda populista
da indústria como passaporte para
a autodeterminação de um povo jun-
to ao mercado capitalista.

O discurso das oligarquias repre-
fltantes do projeto de desenvol-

vuilento capitalista naquele perío-
do coloca-se contrário ao processo
de Segregação do negro e opta pela
integração , que deve ser dirigida
COM uma criteriosa política de edu-
Caçao do indivíduo (negro, pardo,
mulato), visando a sua inserção no

mercado do trabalho. É importante
que esse "novo sujeito brasileiro"
tenha "boa aparência". Isto é, assi-
milação dos estereótipos da socie-
dade branca como a única referên-
cia aos critérios de introdução da

O discurso das
oligarquias naquele
período coloca-se

contrário à segregação
do negro e opta pela

sua inserção no
mercado do trabalho.

A assimilação dos
estereótipos da

sociedade branca é a
única referência de

introdução da pessoa
no mercado de

trabalho

pessoa no mercado de trabalho.
Obviamente, para a população ne-
gra não foram oferecidas as mes-
mas oportunidades de acesso ao
conhecimento e ao mercado do tra-
balho, como se fez com os brancos
e mestiços assimilados.

Oliveira Vianna e Afonso
Pacheco apresentam uma propos-
ta de "sistema de cotas" ao ingres-
so de asiáticos e africanos,
externando a preocupação inter-
na da hegemonia do poder e do
pensamento racista branco sobre
uma massa de afro-brasileiros
(pretos/pardos/mulatos) que já
ameaçavam assumir os espaços
abertos no mundo do trabalho.

Essa ameaça acontecia pelo
surgimento da Imprensa Negra,
que, por aquela época, tinha nas
suas publicações um conteúdo de
valorização do ser negro através
de palavras que ressaltava na auto-
estima do afro-brasileiro, como
comunidade, gente negra, gente
de cor.

3. As décadas de 80 e 90:
afirmação da diferença,
reconhecimento da
identidade afro-brasileira

"Coloca-se então uma questão
crucial: se a cultura negra é hoje
visível, tolerada, 'respeitada' e inte-
grada nos símbolos constitutivos da
cultura nacional, onde ficam então
os homens e as mulheres negras,
produtores dessa cultura?" (Munanga,
1996)

A questão colocada por
Munanga é provocante e desafia-
dora para todos aqueles que, de
forma crítica e comprometida com
as lutas de resistência do negro
brasileiro, almejam a verdadeira
realização dessas populações. A
leitura crítica desses 500 anos do
encontro das culturas européias
com as culturas indígenas e afri-
canas na diáspora deve ter propósi-
tos transformadores que possibilitem
a afirmação de direitos e deveres
iguais, e reconhecimento da
pluralidade étnica que marca a iden-
tidade da população brasileira.

Mas o que podemos constatar
é que a "invisibilidade do negro"
faz parte do cotidiano das estrutu-
ras e das relações de poder que
dão a legitimidade a uma minoria
(elite) que controla o capital lu-
crativo brasileiro. A comunidade
negra e os movimentos negros
organizados nos anos 80 tiveram
na figura do líder Zumbi dos
Palmares a formulação de uma
mística revolucionária que propor-
cionou um grande movimento de
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massa, em que homens e mulhe-
res negras, mulatos e mestiços ini-
ciam uma trajetória do que se de-
nominou afirmação da auto-estima
e de sua afrodescendência. Mes-
mo assim, temos que reconhecer
as habilidades da ideologia
neoliberal em manipular esse dis-
curso revolucionário (Silva, 1976;
Cardoso, 1996)

Esse retorno às origens por ho-
mens e mulheres negras passa por
caminhos cada vez mais carrega-
dos de significados simbólicos,
míticos, marcados pela tradição
oral e dos ancestrais. São territóri-
os, para alguns, totalmente novos.
Para outros, no entanto, é um re-
tomar de caminhadas já percorri-
das, revelando-se desatentos a
valores que ali estavam registrados
da história do povo negro. Essa
identidade negra aparece nos gru-
pos de afoxés, que estavam proi-

bidos, até o final dos anos 70, de
saírem às ruas, porque suas
cantorias foram rotuladas como
subversivas à ordem estabelecida.
Esses grupos só tiveram permis-
são no processo da "abertura po-
lítica". As congadas e os catumbis
sofreram sempre a proibição de
participarem das cerimônias
litúrgicas oficiais na Igreja Católi-
ca, por serem considerados mun-
dands e salientes nas expressões
das danças e das letras dos seus
hinos.

Nos espaços da religiosidade afri-
cana, valorizam-se as tradições das
religiões dos ancestrais africanos
(candomblé - nagô-ketu-gegê), que
conservaram na oralidade um vali-
oso arquivo da memória daqueles
que aqui chegaram e lutaram pela
liberdade.

Certamente, podemos detectar
algumas questões que merecem

nossa atenção e a busca de resp
tas na superação dos impasses q
estão presentes:

1 - Vivemos um momento (
que o discurso da democracia p1

cura eliminar quaisquer limitaç
nas relações entre as pessoas e
próprias instituições representati
da sociedade, mas temos de esi
atentos a que, nesse mesmo ceí
rio, ficam mais explícitos os coni
tos raciais e étnicos;

2 - O aprofundamento das de
gualdades econômicas que são
radas pelas políticas neolibera
forçando um confronto de um gi
po mínimo de privilegiados cor
uma massa de excluídos e miseJ
veis. A estes, rotulados como
nonas excluídas", são negados
direito da mobilidade e da parti
pação na redistribuição dos be
produzidos. É o racismo estrutU
ganhando mais força sobre mdi
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duos e grupos afro-brasileiros, re-
íorçando aquilo que Foucault já de-
ominava de "bio-política"

( cip11naÇa0 do corpo social);
3 - O crescimento dos grupos

xenófoboS e racistas que colocam
j ordem do dia o debate sobre raça,

natureza da identidade racial, lógi-
ca das categorias raciais. São deba-
tes que têm um sentido direto de
retomada do genocídio das popula-
ções negras e de todas aquelas con-
sideradas estorvo para essas "mino-
rias brancas".

Os atuais grupos, as comuni-
dades e as organizações não-go-
vernamentais negras brasileiras
têm encontrado saídas alternativas
para atuarem diante das deman-
das que envolvem a luta contra o
preconceito, a discriminação e o
racismo. Há formas diversas de
intervir no cotidiano das reivindi-
cações sociais e nos processos de
transformação dos mecanismos
que vão contra a lógica de viver
da comunidade negra (represen-
tada por 60% do total da popula-
ção brasileira).

EXPLORAÇÃO E RESISTÊNCIA

Neste momento, acontece uma
centralização de todas as iniciativas
na afirmação das relações de pa-
rentesco, filiação e identidade com
as culturas africanas, procurando-se
reconhecer sua história, laços cul-
turais e religiosos e os vínculos dos
negros brasileiros com os seus des-
cendentes na diáspora africana. •
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Notas
1 VIOTTI, Emilia da Costa, Da senzala
à colônia, São Paulo, 1986.

2 A conjugação entre os mandos do
senhor e dos capatazes com a legiti-
midade do discurso religioso, podemos
verificar na comparação que o Pe.
Vieira faz dos sofrimentos dos escra-
vos com os sofrimentos de Jesus
Cristo: "Em um engenho sois imitado-
res de Cristo crucificado, porque
padeceis em um modo muito seme-
lhante o que o mesmo Senhor pade-
ceu na cruz, e em toda a sua paixão.
A cruz foi composta de dois madei -
ros, e a vossa em um engenho de três.
Também ali não faltaram as canas,
porque duas vezes entraram na Pai-
xão: uma vez servindo para o ceptro
do escárnio, e outra vez para a es-
ponja em que lhe deram o fel. A pai-
xão de Cristo parte foi de noite sem
dormir, parte foi de dia sem descan-
sar, e tais são as vossas noites e os
vossos dias. Cristo despido e vós des-
pidos; Cristo sem comer, e vós famin-
tos; Cristo em tudo maltratado, e vós
maltratados em tudo".(Ver BOSI,
Alfredo, Vieira ou a cruz da desigual-
dade, Novos Estudos CEBRAP, São
Paulo, n 9 25, p. 28-49, outubro de
1989).

3 Os estudos de João José Reis,
Rebelião Escrava no Brasil, a hjsi
do levante dos malês (1835), i ndica,
algo para pensar a importância do
gro na sociedade brasileira no perí
oitocentista. O autor aponta da
estimativos da população de Salva
"Em 1835 havia 27.500 escravos (4
da população) e 38.800 livres e li
tos (58%). Os brasileiros de cor, n
cidos livres ou ex-escravos, e os
canos libertos eram em número
19.500 pessoas, 29,8% dos hab
tes da cidade. Desta forma, se os
cravos eram menos da metade
população, a soma de todos os
gros-mestiços, fossem escravos
não, representava uma significal'
maioria de 71,8%. Os 18.500 bran
constituíam a minoria racial de Sa
dor (28,8%)".

4 Michel Foucault assinala que os
vemos possuem "tecnologias dísdØ
nares". Assim, explica que:
tecnologias poderiam se chamar
"tecnologias anã tomo -política
(disciplinação do corpo) e, "bio-pol
cas" (disciplinação do corpo soci
As disciplinas anátomo-políticas
corpo humano consistem em vigi
instruir, utilizar e castigar. E as di
pllnas bio-políticas da espécie hu
na, no controle sobre: nasciment
mortes, produção, enfermidades.
Pey, 1995)

5 Segundo Nina Rodrigues "A raça 1
gra no Brasil, pôr maiores que tenha
sido os seus incontestáveis serviçø
à nossa civilização, pôr ma
justificadas que sejam as simpaü
de que a cercou o revoltante abuso
escravidão, pôr maiores que se re
lem os generosos exageros dos
turiferários, há de constituir sempre
dos fatores da nossa inferiorida
como povo. Na trilogia do cli
intertropical inóspito aos brancos,
flagela grande extensão do país;
negro que quase não se civiliza;
português rotineiro e improgressiS
duas circunstâncias conferem ao
gundo saliente preeminência: a
forte contra o branco, que lhe emp
ta o clima tropical, as vastas proPd
ções do mestiçamento que, entreg
do o país aos mestiços, acabará
vando-o, pôr longo prazo pelo mefl
da direção suprema da raça baflC
(RODRIGUES, 1988, p.7)
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