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Estratégias da segregação
Eles vieram principalmente de Angola, Congo, de Gana e Moçambique, onde possuíam
identidade e cultura, mas a escravidão suprimiu as identidades e transferiu para homens
e mulheres de pele escura os conteúdos negativos existentes no imaginário coletivo europeu

Diva Moreira
Secretária municipal para

Assuntn da Comunidade Negra

ual poderia ser o
olhar sobre os 500
anos de urna mulher
negra, filha de urna
empregada dornésti-

ca 	em 1950 veio para Belo
1 horizonte a procura cli esmeralda
do futuro? Certamente não me con-
vidarain a vir aqui para ouvir o unís-
sono coro dos vencedores, o
enaltecimento aos heróis oficiais da
Pátria, a cantata ingênua ao empre-
endimento cabralino. Chamaram-me
aqui para falar sobre a visão dos
afrodescendentes sobre esse meio
milênio de história oficial do Brasil.

Foram quase 360 anos ele traba-
lho escravo no País e 196 anos de
trabalho escravo na Capitania e,
posteriormente. na Província de
Minas Gerais. As primeiras levas
chegaram para o trabalho na mine-
ração e no garimpo do diamante,
por volta de 1692. Vieram princi-
palmente de Angola, Congo. Gana
e Moçambique. Lá possuíam identi-
dade, cultura, e alguns procediam
mesmo de remos altamente evoluí-
dos para o contexto da época. Re-
conheciam-se	como	fulas,

suclaneses, ews ou geges. gt1ir1s.
mandingas e, sobretudo, hanu s. A

escravização suprime as identidades
e homogeneíza a todos com a elas-
sificaçà de preto ,, e negr()s, trans-
lerindo para homens e tiiulheres de-
pele escura os conteúdos negativos
existentes no imaginário coletivo,
construído desde a Europa.

Para se ter uma ideia do peso
demográfico desses contingentes
populacionais na Capitania minei-
ra. na tabela mais conhecida, de
1 constata-se a existência de
0T69 brancos. 82 mil pardos e 167

mil pretos, somando 319. 769 ind i
-víduos— . Quer dizer, os negros e

mestiços constituíam quase 80% da
população das Gerais.

Aqui trabalhavam incansavel -
niente. pouco tempo sobrando, in-
clusive para prover o próprio sus-
tento. Laura de Mello Souza, em seu
livro "Desclassificados do Ouro: A
Pobreza Mineira no Século XVIII",
relata a penúria que grassava nas
regiões da mineraçào. Penúria essa
que intrigou o bispo de Mariana,
que, em 1799, registra a situação
de 'famílias pobres impossibilitadas,
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de homens pardos. pretos e liber-
tos, nascidos na miséria; criados na
indigência, e sem a menor subsis-
tência.

A mineração não absorvia todo
esse contingente populacional, que
ia buscar as formas de sustento flOS

ganhos lícitos, como era o caso das
negras quitandeiras, ou nos ganhos
ilícitos e nas pequenas infrações.
como nos casos da prostituição, dos
roubos e dos extravios de pedras
preciosas, bem como na formacao
de bandos e na feitiçaria.

A liberdade dos forros nesse con-
texto, freqüentemente. não passa-
va de mera ficção. Ainda segundo
Souza, por um lado, o forro, mise-
rável no mais das vezes, é facil-
mente possível de ser reescravizado
por indivíduos que, nesse sistema,
não chegam a ser excessivamente
escrupulosos. Por outro, uma vez
livre, o peso desclassificador da
estrutura econômica e das supe-
restruturas de poder o empurram
para as fímbrias da sociedade,
onde passa a vegetar, na impossi-
bilidade de colocar sua força de
trabalho no mercado. O sistema
que o engendrou o deixa, simu 1-
taneamente, sem razão de ser.
Nessas condições, de que lhe po-
derá servir a liberdade?"

Impossibilitados de integrar a
ordem social, a não ser na condição
de escravos, a alternativa para es-
sas legiões de forros e de desclas-
sificados é construir os territórios da
liberdade, físicos ou simbólicos, nos
domínios precários da antiordem. Os
autos das devassas da Igreja Católi-
ca dão abundantes exemplos de
casos de feitiçaria e dos cultos aos
"deuses de sua terra", seguidos de
"festas e calunduras". Por outro lado,
a formação de quilombos vai ser
uma constante durante todo esse
período de escravização. Pesquisa-
dores dessa forma de resistência,
como o professor Carlos Magno, da
UFMG, dão notícia de centenas de
quilombos em Minas Gerais, sendo

o de Ainbrósio o mais importante
dos estudados até o momento.

Ao longo desses quase 200 anos
de trabalho escravo em Minas Ge-
rais, foi sendo construída toda uma
'ideologia da vadiagem" e da "hu-

O darwinismo
social e os

postulados da
eugenia seduziam
a mente de nossas
elites e preparavam

o terreno para a
aplicação de
medidas que
levassem ao

desaparecimento
dos africanos e

de seus
descendentes

manidade invi:ível. Recorro. mais
uma vez, a Souza. que descreve
esse processo de desqualificação
com cores bastante forres: 'A per-
plexidade do homem livre pobre e
constantemente desclassificado, a
camada dominante opôs uni corpo
bastante organizado de formulações
cujas raízes lançam seus frutos ain-
da hoje, pois foram incorporadas e
reelaboradas pela nossa tradição
autoritária. Em síntese, a camada dos
homens pobres era tida como uma
outra humanidade, inviável pela sua
indolência, pela sua ignorância, 1--
]os seus vícios, pela mestiçagem ou
pela cor negra de sua pele; habi-
tantes de uma terra rica e farta, es-

ses homens nada faziam para dela
conseguir frutos; poderiam viver de
expedientes e esmolas, descurando
do futuro, repudiando as formas
permanentes da atividade econômi-
ca e abraçando um modo de vida
itinerante e imprevidente". É o que
diziam.

Essa produção ideológica perpas-
s( )U todas as formas de representa-
ça() simbólica dos africanos pelas
mais diversas expressões culturais.
(Lis mais elaboradas as mais pOpli-

lares. O folclore mineiro está eiva-
do de lendas e de mitos de origem
.'xt remainente negativos em relacio
aos negros. Da mesma forma as ins-
trucões da Colônia, os autos do Santo
)íício, as narrativas dos viajantes e

o relatos historiográficos ajudaram
a consolidar estruturas mentais que
perpetuaram a visar) dos africanos
e de seus descendentes como se-
res portadores de uma humanidade
inferior, degradada. Até nossos dias,
la rnentavelmente

.\ abolição do trabalho escravo,
em 1855, não veio acompanhada
de medidas que pudessem integrar
os negros na sociedade de classes
e instrumentalizá-los para a cidada-
nia. Pelo contrário, a abolição acon-
tece em uni período em que as dou-
trinas de superioridade racial rios
europeus estão em voga e cornanii-
nani os mais variados campos (Ir) Co-
nhecimento, como a 1-listória, a Bio-
logia, a Medicina, a Medicina Legal e
as ciências que vieram depois. corno
a Antropologia e a Sociologia.

Mas essa não é apenas uma vi-
são a posteriori, a partir dos resulta-
(l( is palpáveis dac1 ueie movimento
até os dias de hoje. Isto porque hou-
ve políticos, (01T)O é O CISO de José
Uoniftício de Andrada e Silva, que
defendiam, por exemplo, a refor-
ma agrária como medida parti per-
iflitir a iimrticipaç'mo dos ex-escr:1-
vos no sistema produtivo.

Aquelas teorias racistas que In-

fluenciaram o pensamento das nos-
sas elites. dos políticos e dos
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reforflladboi'es sociais impuseram li-
mites estruturais ao movimento
abolicionista- Um jornal dessa cor-
rente, 'A Redempçào". de São
Paulo, traz, em seu número de 11/
12/1887, a seguinte opinião:
o distinto do abolicionista é a um-
peza da consciência, t' O libertar
aqueles a quem estão roubando e
deixá-los que vão tratar e sua vida
ou pagar-lhes o salário :i que tem
direito todo aquele cicie trabalha:
é ter sua casa, seu lar, sua família
limpa da lepra negra que conta-
mina a todos e perverte os costu-
mes (.......

Outra conseqüência foi :1 con-
cepção de um projeto de naçao
no qual não havia espaço para os
ex-escravizados. Para viabilizar
esse projeto, algumas estratégias
foram executadas. A primeira foi
a migração de retorno, isto é, a
devolução das 'peças' para a Áfri-
ca, o que não teve grande alcan-
ce se se considera o fato de que
contingentes certamente predomi-
nantes de negros descendiam de
gerações e gerações há muito ins-
taladas em território brasileiro.

A segunda estratégia foi o pro-
jeto imigrantista. Já em 18 í10, inici-
ava-se a pioneira experiência cia
Fazenda Ibicava, do senador Nicolau
Vergueiro, em São Paulo. Mas essa
onda estava apenas no começo. Um
traço freqüente dos centros indus-
triais que vão surgindo fl() Pais é a
presença de mão-de-obra de imi-
grantes estrangeiros, como é o caso
de Juiz de Fora e Belo 1 lorizonte,
apenas para voltar para a questão
de Minas, no momento em foco.

Constrói-se o mito do imigrante
europeu como bom trabalhador ('
portador de virtudes, não apenas
para a inserção no mundo fabril e
na sociedade de classes, mas prin-
cipalmente para a construção do
Pro gresso e de uma civilização nos
trópicos.

E curioso observar que até os
portugueses e seus descendentes

sào alvo dessa mo'jciç'ao contra a
população nacional. Cm exemplo
disso é o deputado Aguiar
Witaker, da Assembléia Legislativa
da Província de São Paulo. Na de-
fesa da vinda de norte-america-

O mito do mau
trabalhador era um
álibi para justificar a
exclusão do negro

do mercado de
trabalho e da
estrutura de

classes, processo
que somente
começou a se
reverter após o
esgotamento

do modelo
imigrantista

nos para Limeira e Rio Claro, ele
ataca, inclusive, os portugueses.
Nos acirrados debates que ocor-
reram naquela Assembléia, ele
levanta a seguinte questão: 'O que
foram os primeiros portugueses
que vieram para o Brasil? Foram
homens degradados, foi a escória
do reino português". E retoma os
elogios aos homens que farào nas-
cer no Brasil 'unia raça vigorosa
e forte. que ainda não ternos'.

Essa rejeição contra a popula-
ção nacional alcança níveis ver-
dadeiramente absurdos. O depu-
indo Paula Souza apresentou um
projeto, em 1880, que incluía o
"fechamento cio Instituto de

Educandos Artífices, sob a alega-
ção de que o ensino de ofícios
urbanos aos nacionais provocava
uma desagradável concorrência
com os imigrantes".

A terceira estratégia concebida
naquele período foi a uhiscigena-
ç'ao, a que me refiro COfiO ideo-
iogw cio ernhranqtieciniento. Não
e pode esquecer que o

d:it'winismo social e os postulados
da eugenia seduziam a mente de
nossas elites e preparavam o ter-
mero) paraaapiicaçào de int'didas

levassem, paulatinaniente, ao
desaparecimento dos africanos e
de seus descendentes no País. Se
o negros eram degenerados. o
eito era 1)rOmO\'' seu cruzamen-
to com os brancos para ir "melho-
rando a raça — . uma das condições
para preparar o ingresso do Bra-
sil no concerto das nações civili-
zadas. Teve um cicies. mais afoito,
Benedito de Lacerda, que previu
até o ciesaparecimenO m total dos
negros. em 2011.  cmii congresso
realizado em Londres, no início cio
sc'cuio.

A nhiscigenaçao foi uma inteli-
gente estratégia para quc'hrar a
hegemonia demográfica que a po-
puiaçao negra detinha no Brasil.
E o fenômeno foi tao avassalador
que apenas da população
alrodescendente se classificou
como negra no censo de 1991.

Muitos defenderão a miscige-
na ç'ã o para realçar um suposto
caráter harmonioso da,,; relações
raciais no Brasil. Mas, em um con-
texto de supremacia cia raça bran-
ca, a miscigenaçào é menos um
fenômeno espontâneo, aleatório,
decorrente cia convivência de ra-
ças diferentes em um mesmo ter-
ritório, e mais um resultado cio fas-
cínio que aquela raça produz na
estrutura psicológica cie mulheres
e, particularmente, de homens
negros.

A quarta estratégia foi a cons-
truç'ao do mito dc) mau trabalha-
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dor. Milhões de africanos tinham
aportado ao Brasil. Aqui construí-
ram uma cultura exuberante e ci-
dades que sào hoje patrimônio da
humanidade; produziram a rique-
za das nações, particularmente de
Portugal e da Inglaterra. Esses afri-
canos e seus descendentes foram
transmutados em pouco produti-
vos, preguiçosos e vadios.

Na verdade, Tratava-se de um
álibi para justificar sua exclusão
do mercado de trabalho e da es-
trutura de classes, processo que
somente começou a se reverter
após o esgotamento do modelo
imigrantista e a necessidade de
mão-de-obra para ampliar :i pro-
clução industrial, em decorrência
das demandas externas durante a
II Guerra Mundial.

Contra o mau trabalhador e va-
(110, 05 rigores cia lei e da repres-
são policial. O Código Penal cia
República, transformado em lei em
outubro de 1890, tem entre seus
artigos os seguintes: a responsa-
bilidade penal é fixada em nove
anos, e são considerados crimes a
capoeirageín, o curandeirismo, o
espirilisnio, a inendicancia e a
vadiagem.

Como podem ver, foi feito sob
medida para controlar e reprimir
as massas negras. Para que nin-
guém tenha dúvidas desse alvo,
vale a pena citar Nina Rodrigues,
que comenta, inclusive, que" as
raças inferiores chegam à puber-
dade mais cedo do queque as superi-
ores (...) o menino negro é pre-
coce (...) muitas vezes excede o
menino branco da mesma idade;
mas cedo seus progressos param".
Isto é. a precocidade só valia para
justificar a redução cia menorida-
(le de 14 para 9 anos.

Estratégias de exclusào e repres-
são são faces da mesma moeda.
Agora, encerro este retrato sem re-
toques da crua realidade dos negros,
nesses quase 360 anos de
escravização e li 2 anos de aboli-

cão inconclusa cio trabalho escravo,
para abordar o momento presente.

Desde o efêmero governo
Collor até este segundo governo
de Fernando 1 [enrique Cardoso,
temos experimentado as durezas

O velho sonho
capitalista da

exploração sem
limites tem um
elevado custo
social. Com o

desemprego e a
redução dos

investimentos
públicos,

temos
conseqüências
trágicas para o

nosso povo

das rcfrni:is impostas pulo FMI
o Banco Mundial e outras agênci-
as que gerencian'i os interesses cio
capital estrangeiro, sobretudo cio
capital financeiro. Essas reformas
integram um sistema velho com
roupagem nova - a cio
neoliberalisnio. Apesar de suas
bases teóricas encontrarem-se em
1 lavek, um economista austríaco
que escreveu um livro intitulado
"O Caminho cia Servidão", em
1944, a queda do Muro de Berlim
e o firo cia bipolaridade dc' poder
no mundo, a partir do início cia
década de 90, criam as condições
historicas dc hegemonia cio
neolit)eralisrno.

Outro ex podOtd cio
neoliberalismo é Milton Friecimnan,
da famosa e conservadora Escola
de Chicago. A população negra
precisa se familiarizar com esses
nomes e, principalmente, com
seus aliados no Brasil, porque eles
têm preparado a cova na qual nos.
'() [)OVo é o primeiro que vem
sendo enterrado.

As reformas preconizadas pe-
los arautos cio neoliberalismo vi-
sam ao alcance de alguns objeti-
vos estratégicos: a redução cio
papei cio Estado, a desrcgulação
da economia, para que as chama-
das leis do mercado possam atuar
c' 0 111 total liherclaele, e a
fiexibilizaçào das relações cie tra-
h:ilho.

Outro dogma cio neoliberali solo
são as reformas fiscais para a re-
dução cios déficits públicos. Só
assim se pode controlar a infla-
ção, dizem eles. Na verdade, a
"ciemonizaçào cio Estado", a
privatizaçàc) das empresas e dos
serviços estatais e a imposição rias
reformas fiscais preparam o ca-
minho para a realização da gran-
de utopia dos capitalistas: a ex-
ploração total. Ou seja, a
reciistrihuição de renda para cima,
em favor cio lucro.

Mas o velho sonho capitalista
de exploração sem limites tem uni
elevado custo social. Com o
semprego e a redução dos jOVCS-

timentos públicos, temos uma
rie de conseqüências trágicas para
o nosso povo. Vou dar um exem-
plo dos mais recentes: a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Parece
simpática à primeira vista, porque
supostamente se contraporia ao
seu oposto, que seria a
irresponsabilidade dos
governantes, o que, graças a Deus.
todo mundo repudia. Na verdade,
porém, a essência dessa lei é que
todo prefeito, governador ou pre-
sidente cia República, a partir de
agora, deve fazer cio pagamento
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dos juros CIa dívida Sua prioridade

ng i. mesmo que isso exija cortes
de despesa s e investimentos, seja
em que área for. Mais ainda: a lei
diz que, para garantir a rolagem
da dívida, se ela estourar OS limi-
tes, são permitidos flOVOS
endividamentos. Para tudo o mais.
não. Não se poderá estender o
pagamento do seguro-desempre-
go, mesmo por um mês, mesmo
que esteja sobrando dinheiro no
Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Os exemplos são infindáveis.
Enquanto isso , O governo federal
"pagou cerca de 130 bilhões de re-
ais de juros". Você imaginaram
quantas obras e serviços poderiam
ser prestados com esse dinheiro (](IC
está indo para o bolso insaciável dos
banqueiros estrangeiros?

Ainda há pouco falava das con-
seqüências trágicas, para o povo
negro, indígena e para os brancos
pobres, das políticas fundadas no
neoliberalismo. Talvez possam ima-
ginar que exagero ao falar de tra-
gédia. A violência urbana e o
narcotráfico 5() intrínsecos a essas
políticas. Se políticas de pleno em-
prego não são urna prioridade go-
vernamental, se há cortes nos in-
vestimentos sociais, como Imã pou-
co descrevíamos, e se a população,
sobretudo seus segmentos mais vul-
neráveis, nau enxerga nenhuma
perspectiva pela frente, as saídas
serão o narcotráfico e o
fundamental ismo religioso. 1Jm pro -

metendo a sobrevivência, em esca-
la mais modesta, ou o paraíso do
consumo, em escala mais ousada,
através da venda de drogas ilegais.
O outro prometendo o Reino cio Céu
às multidões de miseráveis e de
desesperançados que vagam pelas
veias abertas de nossas favelas.

Não se iludam: esse governo que
está aí falta com a verdade quando
apregoa o combate à violência e ao
narcotráfico, porque esses constitu-
em a lógica perversa e o submundo
dessas políticas. O na rcot rá fico oca -

pa as lacunas, os espaços ocios( >s
deixados pelo desemprego, por es-
colas de tempo parcial, por falta de
recreação e lazer nas favelas, por
falta de políticas de habitação. Subs-
titui a política, com suas utopias de
sociedade justa, pelo prazer efêmero
ao qual se seguem a destruição da
saúde e a alienação mental.

A violência, de qualquer nature-
za que for, também não será coui-
txn.ida pelo governo federal. Na vi-
gorosa definição de violência de
Ricardo Balestreri, a "violência exis-
te para banalizar a miséria. É inge-
nuidade pensarmos que tudo isso
está aí por acaso. Vender violência
é inocular as pessoas para aceita-
rem a dor". Para mim, ( )utra função
da violência é reduzir os estoques
populacionais, ou seja, promover
genocídio. principalmente da raça
negra. 'violência responde ao prin-
cípio de Tánatos, mio de Fros, o
princípio da vida. Senão. vejamos.
1 lomicídio e a primeira causa de
morte de jovens negros do sexo
masculino, e a esperança dc' vida
do pov( ) brasileiro caiu dois anos
nesses últimos tempos. Se os dados
fossem desagregados por cor e
cal de moradia, descobriríamos,
estarrecidos, a verdadeira dimensão
dessa tragédia.

Diante disso, o que fazer? Neste
tempo de comernoracao dos 00
anos do Brasil, a gente tem assisti-
cio a gestos de enorme grandeza
ética. como é o caso da Igreja Cató-
lica, que pediu perdào pelos peca-
dos cometidos contra os índios e
contra o [X)\'o negro. Não obstante
o enorme respeito que tenho por
atitudes como essas, acho que é
chegado o tempo de proposição de
medidas concretas, de políticas e de
estratégias para efetivamente instau-
rar a justiça, a paz, e promover a
igualdade de oportunidades entre os
vários segmentos étnicos de nosso
pais.

Penso que esta egrégia Casa po-
(leria ci instnur uma agenda política

com a ajuda dos movimentos ne-
gros, indígenas e populares, bem
como estabelecer um cronograma
de discussão de projetos, programas
e estratégias políticas para as
inadiáveis mudanças sociais que
precisamos empreender. enquanto
houver tempo.

Se me permitiscnm algumas su-
gestões, eu diria que Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, honran-
cIo as tradiçõe s libertárias de
Tiradente. poderia investir seu po-
(ler para:

1 - Identificar (, demarcar os ter-
ritórios ancestrais indígenas e as ter-
ras remanescentes de quilombos.

2 - Aprovar uma lei de incent i-

vo fiscal para o 1 iria nciamento de
projeto.,; de desenvolvimento coma -
nitário - se os produtores culturais
mereceram urna lei dessa natureza.
por que não os nossos sofridos P0-
vos indígenas e negros?

3 - Abertura de linhas de crédi-
to no Bl)-IG para os pequenos
empresários - única maneira de ver
os discriminados empresários negros
serem beneficiados.

4 - Prioridade de orçamento e
de investimento em projetos que
melhorem a qualidade de vida da
populaçao negra e indígena, prin-
cipalmente nos campos cia educa-
ção, da qualificação de mão-de-obra.
cio emprego e da habitação.

5 - Criaç'ao da Secretaria de I's-
tado para Assuntos da Comunidade
Negra, com um departamento para
políticas de apoio aos povos indí-
genas, a exemplo da criação cia Sc-
cretaria Municipal para Assuntos cia
Comunidade Negra, fruto da deter-
minaÇao de nosso povo, cia ousadia
e da grandeza do prefeito Celio de
Castro e do discernimento político
da Câmara dos Vereadores.

Muitos outros pontos poderiam
integrar essa agenda, para que pos-
samos construir efetivamente, (iii
Belo 1 Iorizonte e nas Minas Gerais,
uma comunidade ética, inspirada em
todas as utopias IiuniinaS.
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