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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo geral descrever e analisar relatos de 

imigrantes africanos que residem e/ou trabalham na cidade de São Paulo há, no 

mínimo, 02 anos sobre preconceito e racismo. Do ponto de vista prático, adotou-

se, para captar o conteúdo a ser analisado, entrevistas semiestruturadas. Para 

análise de conteúdo, a proposta foi analisar as entrevistas por categorias que são 

elaboradas conforme elementos contidos no discurso dos sujeitos de pesquisa e 

que se relacionam diretamente com os objetivos desse trabalho. 

Na parte teórica, buscou-se analisar os elementos centrais da migração em 

relação à reestruturação produtiva do capital, tentando estabelecer nexos 

comparativos entre formas desiguais de objetivação do capitalismo e as relações 

sociais de produção. Partindo desse panorama, exploraou-se as concatenações 

possíveis entre a migração no mundo contemporâneo e a imigração africana na 

cidade de São Paulo. Diante da revisão bibliográfica sobre a imigração africana 

no Brasil, cujos temas do preconceito e discriminação racial são frequentemente 

abordados, adentrou-se na seara do debate sobre relações raciais no Brasil. 

Abordaram-se os estudos sobre relações raciais no Brasil, enfatizando a dinâmica 

de estudos contemporâneos que partem da proposição analítica de que as 

relações raciais no Brasil, dada a característica continental do país, são mediadas 

por variáveis que devem levar em consideração as diferenças regionais na 

conformação histórica das relações raciais, ainda que exista elementos que 

nacionalizam os estudos e que permitem falar sobre relações raciais em âmbito 

nacional. Em seguida adentramos nas perspectivas teóricas acerca do cotidiano e 

do preconceito a partir de uma perspectiva psicossocial. Abordaremos esses 

conceitos, na perspectiva teórica proposta por Agnes Heller. 

Qualquer conclusão sobre o tema em questão é parcial. A migração no 

mundo contemporâneo exibe facetas das mais diversas e suas conexões 

analíticas exigem um tempo amplo para afirmações mais conclusivas. Mas, é 

possível afirmar que para pensar a condição migrante é preciso enxergá-los, 

identificar suas diversidades internas e demandas, conhecer suas experiências de 

vida, seus anseios quando migram e suas lutas, suas agruras, fomentar o 

surgimento e divulgar os grupos existentes, conhecer seus trabalhos e condições, 

como também a vida familiar e suas aspirações.  
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 Abstract 

This work has as main objective to describe and analyze accounts of African 

immigrants who live and / or work in São Paulo city for at least two years below 

prejudice and racism. From a practical point of view, if adopted, to capture content 

to be analyzed, semi-structured interviews. For content analysis, the proposal was 

to analyze the interviews by categories that are drawn up as elements in the 

research subjects' speech and that relate directly to the objectives of this work. In 

the theoretical part, we tried to analyze the core elements of migration in relation 

to the productive restructuring of capital, trying to establish links between 

comparative unequal forms of objectification of capitalism and the social relations 

of production. Based on this outlook, it sought to explore the possible 

concatenations between migration in the contemporary world and the African 

immigration in São Paulo. For this, it delineated the key elements of this new 

phase of capitalism, called productive restructuring. On the literature review about 

African immigration to Brazil, whose themes of prejudice and racial discrimination 

are often addressed in existing research, entered in the debate on race relations in 

Brazil. Studies on racial relations approached in Brazil, emphasizing the dynamics 

of contemporary studies departing from analytical proposition that race relations in 

Brazil, given the continental character of the country, are mediated by variables to 

take into consideration regional differences in historical conformation of race 

relations, although there elements that nationalized the studies and allow talk 

about race relations in national scopes. Then we enter the theoretical perspectives 

about the everyday and prejudice from a psychosocial perspective. We discuss 

these concepts in theoretical perspective proposed by Agnes Heller. Given the 

above the theoretical part, methodological and content analysis, any conclusion on 

the subject in question is partial. Migration in the contemporary world displays 

facets of the most diverse and their analytical connections require ample time for 

more conclusive statements. It is certainly not the case with this dissertation. But 

as conclusive opinion, we can say that to think the migrant condition one must see 

them, identify their internal diversity and demands, know their life experiences, 

their concerns when they migrate and their struggles, their hardships, promoting 

the emergence and spread existing groups, know their jobs and conditions, as well 

as family life and their aspirations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral descrever e analisar relatos de 

imigrantes africanos que residem e/ou trabalham na cidade de São Paulo há, no 

mínimo, 02 anos sobre preconceito e racismo. A escolha do tema se deu como 

resultado de um longo processo que envolve, num primeiro momento, a 

continuidade de um fluxo de questões existenciais do pesquisador, por ser um 

homem negro que experiência desde o nascimento uma sociedade racializada, 

que produz assimetrias materiais e simbólicas para grupos que não estão nas 

normativas hegemônicas, mas também do aprofundamento de elaborações que 

vêm se desenvolvendo no decorrer de minha trajetória na academia e a 

dedicação aos estudos sobre relações raciais. Na graduação em psicologia na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em vários momentos, dialoguei direta ou 

indiretamente com o tema das relações raciais, seja nos trabalhos em sala de 

aula, seminários, trabalhos de campo etc., culminando com uma iniciação 

científica cujo tema era: “Psicologia clínica e preconceito: a imagem do paciente 

da clínica frente ao psicólogo(a) negro a partir do discurso dos psicólogos(as)”, 

aprovada pela FAPESP. No período na entrega do relatório final da iniciação, 

começo a trabalhar como educador no Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil 

e, por conta dos “ossos do ofício”, aprofundo-me em temas sobre a história, 

cultura, arte dos negros no Brasil, mas também começo a ter contato de maneira 

mais efetiva com os estudos sobre a história do continente africano e da diáspora 

africana1. 

Nesse ínterim, adentro de maneira mais “orgânica” no movimento negro, 

militando em algumas entidades e grupos, conhecendo de perto as linhas 

políticas e teóricas que orientam a luta antirracista contemporânea, sobretudo em 

                                                           
1
 Sobre diáspora: Palavra de origem grega que significa “dispersão”. Designando, de início, principalmente o 

movimento espontâneo dos judeus pelo mundo, hoje se aplica também à desagregação que, 

compulsoriamente, por força do tráfico de escravos, espalhou negros africanos por todos os continentes. A 

diáspora Africana compreende dois momentos principais. O primeiro, gerado pelo comércio de escravos, 

ocasionou a dispersão de povos africanos tanto através do oceano Índico e do Mar Vermelho, caracterizando 

um verdadeiro genocídio, a partir do século XV – quando, talvez, mais de 10 milhões de indivíduos foram 

levados, por traficantes europeus, principalmente para as Américas. O segundo momento ocorre a partir do 

século XX, com a imigração, sobretudo para a Europa, em direção às antigas metrópoles coloniais. O termo 

“Diáspora” serve também para designar, por extensão de sentido, os descendentes de africanos nas Américas 

e na Europa e o rico patrimônio cultural que construíram. 

http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/116496/psicologia-clinica-e-preconceito-a-imagem-do-paciente-da-clinica-frente-ao-psicologoa-negro-a-partir/
http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/116496/psicologia-clinica-e-preconceito-a-imagem-do-paciente-da-clinica-frente-ao-psicologoa-negro-a-partir/


 
 

9 
 

São Paulo. Devo dizer que o movimento negro foi espaço fundamental de minha 

formação intelectual. 

Diante dessas experiências, começo a elaborar meu projeto de pesquisa 

para o mestrado propondo um estudo daquilo que denominei de “Metamorfoses 

da Consciência Negra”. A proposta era estudar a nova geração do Movimento 

Negro em São Paulo. Submeti meu projeto à avaliação e aprovação no processo 

seletivo do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e fui aprovado pela professora 

Fúlvia Rosemberg, não sem ressalvas de sua parte. A professora Fúlvia, naquele 

momento, dedicava-se aos estudos voltados a discussão da construção social da 

infância no Brasil, questionando a invisibilidade dada às crianças, principalmente 

de 0 a 3 anos, e como os mais vários setores, tanto do poder público como da 

sociedade civil, incluindo movimentos sociais, não incluem as crianças enquanto 

sujeitos políticos. Pauta essa, que em seus estudos, também colocava em 

questão a elaboração do Movimento Negro sobre essa temática.  

Estamos no final do ano de 2012, quando da aprovação do meu projeto e 

conversas iniciais com minha orientadora. No início de 2013, no retorno das 

atividades acadêmicas, apresentei meu projeto à Fúlvia com algumas 

reformulações sobre o objeto de estudos. Continuava com a ideia de estudar o 

então chamado “movimento de consciência negra e suas metamorfoses”, mas 

agora a partir de pesquisas com sujeitos africanos que estavam estudando em 

algumas universidades brasileiras, públicas e privadas. Esse assunto me surgiu 

como questão de pesquisa conforme fui acompanhando o desenrolar do caso 

“Zulmira” 2, buscando investigar o surgimento da entidade União Nacional de 

Estudantes Angolanos no Estado de São Paulo (UNEA-SP), grupo político 

composto por angolanos, em sua maioria universitários, que começa a ser 

organizar por conta desse fato. 

Refletindo sobre o fenômeno da migração africana contemporânea ao 

Brasil, pareceu-me, como hipótese de pesquisa, que estamos diante de uma nova 

forma de objetivação do racismo brasileiro e que esse tipo de sociabilidade 

                                                           
2
A morte da estudante angolana Zulmira de Souza Borges Cardoso ocorreu no dia 22 de maio de 

2012. Outros quatro imigrantes angolanos foram gravemente feridos em um bar na região do Brás, em São 

Paulo. Os agressores, minutos antes, haviam ofendido o grupo de angolanos com frases de cunho racista. 
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exigiria desses indivíduos não só a luta por direitos e condições dignas de vida, 

mas também a necessidade de afirmação de uma especificidade que era 

cotidianamente questionada. Ou seja, imigrantes africanos no Brasil, dada a 

particularidade do “racismo à brasileira”, tendo como característica elementar o 

fenótipo como principal vetor para diferenciar e discriminar indivíduos 

pertencentes ao grupo social negro,  teriam de afirmar positivamente suas 

condições enquanto negros, forjando  a luta não só com um caráter objetivo em 

torno da luta por direitos, mas também simbólicos e subjetivos, por serem 

subjugados na sua humanidade.  

Reelaborei o projeto partindo de duas grandes premissas: do ponto de vista 

estrutural, entendendo o racismo enquanto ideologia que permeia as relações 

sociais no Brasil e que se concretiza nas relações interpessoais como uma 

expressão do preconceito enquanto fenômeno social, inserido na cotidianidade. 

Os alicerces teóricos dessa pesquisa estavam subsidiados no materialismo 

dialético, partindo daquilo que o filosofo húngaro Gyorgy Lukács  tratou como 

ontologia do ser social, e que autores como Agnes Heller e István Meszáros, 

partindo dessa esteira analítica, deram continuidade, focando nos estudos sobre 

cotidiano, alienação, preconceito e consciência na sociedade moderna. 

Por outro lado, era fundamental inscrever esse trabalho diante do conjunto 

de estudos sobre relações raciais no Brasil contemporâneo, tal como a proposta 

de estudos do Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Idade (NEGRI) da PUC/SP, 

coordenado pela professora Fúlvia Rosemberg. A proposta de pesquisas no 

NEGRI para compreensão das relações raciais abarcava a concepção de racismo 

que contempla uma dimensão simbólica, mas também estrutural na produção ou 

reprodução das desigualdades sociais. Nesse sentido, os estudos clássicos e 

contemporâneos sobre relações raciais foram retomados. Dentre eles, a proposta 

analítica de Oracy Nogueira, aferindo sobre as relações racismo no Brasil em 

relação à realidade estadunidense, tendo no Brasil uma característica mais 

voltada à “marca” e nos E.U.A. predominantemente de origem. Outro estudo 

clássico fundamental para entendimento da dinâmica das relações raciais no 

Brasil foram os escritos de Carlos Hasembalg. A afirmação de que o racismo à 

brasileira e a persistência das assimetrias sócio raciais no Brasil contemporâneo 

não podem ser explicadas apenas por categorias como classes sociais, por 

exemplo, tal como as ciências sociais classicamente trabalhou, foi sem dúvida um 
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caminho analítico importante para entender as relações causais entre racismo e 

desigualdade, trabalhando com variáveis de renda, região etc. Dos estudos 

contemporâneos, Antônio Sérgio Guimarães e Kabenguele Munanga foram os 

autores imprescindíveis para o afinamento analítico desse estudo, sobretudo pela 

maneira como ambos articulam as diferentes possibilidades de 

categorias/conceitos para os estudos sobre relações raciais no Brasil. As 

diferenças entre as categorias analíticas de desigualdades, identidade e política 

nos estudos sobre relações raciais foram elementares para o refinamento do 

estudo. Por fim, e não menos importante, as contribuições teóricas de Clovis 

Moura sobre a participação política da população negra na formação do Brasil se 

apresentavam com uma validade para compreensão das relações raciais 

contemporâneas, sobretudo os conceitos “grupos específicos e diferenciados”, 

propostos pelo autor para compreensão dos desígnios sócio históricos que 

estabelecem os marcos para a luta antirracista de agrupamentos negros.  

No mais, era preciso fazer a revisão bibliográfica, adentrar nos meandros 

da imigração africana no Brasil contemporâneo, fazer o trabalho de campo 

realizando as entrevistas, tal como afirmado no projeto, analisá-las cortejando 

com a parte teórica e concluir. 

No entanto, a primeira questão que eu me deparo é com a escassez de 

estudos qualitativos sobre a imigração africana contemporânea no Brasil. Diante 

disso comecei a me aproximar de entidades, grupos e pessoas que estão 

diretamente relacionadas com a questão da imigração. O primeiro evento que 

participei sobre a temática foi a Semana da África de 2013, na Universidade 

Federal de São Carlos, organizada por coletivos de estudantes negros, brasileiros 

e africanos, e algumas entidades universitárias e institucionais da universidade, 

como o CEAO. O segundo espaço de diálogo que me dispus a conhecer para me 

aproximar mais do fenômeno a ser estudado foi a “Casa do Migrante”, localizada 

na região central de São Paulo. Além dos serviços oferecidos aos imigrantes das 

mais diversas nacionalidades (moradia, auxílio jurídico etc.), essa instituição 

mantém o Centro de Estudos Migratórios (CEM), responsável pela publicação da 

“Revista Travessia”, de natureza interdisciplinar e que divulga artigos e outros 

gêneros de estudos sobre o fenômeno da migração, com circulação semestral. 

Um ponto que me chamou a atenção foi que, naquele momento, a revista estava 
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na sua edição de número 71, quando o tema da imigração africana no Brasil era 

praticamente inexistente. 

Ainda no afã de me aproximar de forma mais efetiva do objeto de estudo, 

conheci o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC) e 

conversei com o então coordenador jurídico da instituição, Cleiton Borges, que me 

atualizou sobre as demandas políticas em relação ao fenômeno da imigração no 

Brasil contemporâneo e a luta pela reformulação da política de imigração no 

Brasil, atualizando-a para uma perspectiva que contemple a garantia de direitos 

humanos e cidadania plena.  

Por fim, participei de uma conversa com o coordenador da Unea/SP Álvaro 

Bastos, que relatou sobre o surgimento do grupo como resposta à violência 

sofrida pelos imigrantes angolanos no Brasil (nas mais variadas cidades) e que o 

intuito do grupo, para além de lutar pela garantia de direitos enquanto 

estrangeiros residindo e/ou trabalhando em terras brasileiras, era se aproximar do 

movimento negro e partilhar das lutas em comum.  

Diante desse retrospecto, percebi que o tema da imigração africana, por si 

só, tem determinações que extrapolam apenas a uma aproximação entre os 

estudos sobre relações raciais e suas novas veredas. A migração é um fenômeno 

humano muito antigo, fundante de sociedades humanas, fundamental na 

sociedade moderna para consolidação de povos. No mundo contemporâneo, 

diante da reestruturação produtiva do capital, a migração, em determinados 

contextos, reconfigura a discussão de Estado-Nação e Povo, como também se 

insere como fenômeno social que explicita as contradições de classe e se 

apresenta como um dos motores da história contemporânea. 

Diante da complexidade da migração africana contemporânea no Brasil, 

sendo este um processo com situações sociais distintas, classifiquei de maneira 

elementar esse fenômeno:  1) Imigração africana para fins universitários; 2) 

Imigração africana para realocação no mercado de trabalho (como profissional 

liberal, força de trabalho qualificada, força de trabalho precarizada); 3) Imigração 

africana na condição de refugiado político; 4) Imigração africana e relação com o 

tráfico internacional de drogas; 5) Imigração africana na condição de 

comerciantes. 

Na bibliografia contemporânea, que se dedica a refletir sobre os novos 

modos de ser da classe trabalhadora, percebi que o tema da migração nos 
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estudos sobre relações sociais de produção na Europa e E.U.A. apresenta certa 

ênfase no fenômeno migratório e suas implicações políticas, apontando o valor 

heurístico das migrações e algumas importantes variáveis que nos permitem 

apreender o complexo eixo analítico desse objeto. Na bibliografia que estuda as 

relações sociais de produção no Brasil contemporâneo, por sua vez, a migração 

tem uma incidência menos constante nessas pesquisas. Assim sendo, decidi 

estudar, num primeiro momento, a discussão sobre as condições do trabalho 

diante dessa nova fase do capitalismo. 

Por outro lado, as pesquisas sobre migração estão atentas às relações de 

produção e as condições, em geral, precarizadas desses indivíduos e sua 

inserção no mercado de trabalho, bem como a negligência do poder público 

diante de seus direitos. Ainda assim, conforme mencionado acima, o tema da 

imigração africana no Brasil ainda apresenta escassez de pesquisas que se 

dedicam a entendê-lo nas suas múltiplas determinações. 

Ainda na parte de bibliografia, dediquei-me a explorar as relações entre 

formação do estado nacional brasileiro e as suas categorias analíticas clássicas – 

Estado, Nação, Povo e, no caso brasileiro, migração –, para entender quais são 

as determinações históricas que incidem sobre o fenômeno da migração 

contemporânea no Brasil. Para tanto, recorri aos estudos sobre relações raciais 

no Brasil, no que tange principalmente a história e demografia. Ainda nesse 

encalço, explorei alguns autores que são “clássicos” elementares para 

compreensão da formação do Brasil, porém, estava atento, sobretudo, a 

compreensão que tinham sobre a questão racial na formação deste país. 

Pareceu-me pertinente investigar como o tema das relações raciais e da 

migração, ao longo do desenvolvimento da teoria social de interpretação do 

Brasil, ora afirmou a exclusão do elemento negro – sobretudo no século XIX e nas 

primeiras décadas do XX, sustentando teoricamente a inserção do elemento 

europeu, não só como força de trabalho, mas também como artífice da 

modernização brasileira –, ora o incluiu pela via da cultura. Esse movimento de 

pêndulo existente nos autores que se dedicaram a entender o Brasil será 

superado em poucos momentos na história do pensamento social brasileiro, e 

esses estudos críticos, tanto à visão racialista como à culturalista, não serão 

hegemônicos. O ethos de nacionalidade afirmará a convenção da miscigenação 
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cultural e a desigualdade social como elemento de classe3. Nesse sentido, 

busquei me referendar novamente nos estudos de Clovis Moura e também de 

Octavio Ianni, como alternativa heurística para o quadro hegemônico em torno do 

“encontro das três raças tristes”, apontando para elemento raça e classe como 

junção analítica para compreensão das relações raciais no Brasil. Ou seja, para 

esses autores, no seio da classe explorada existem assimetrias que estão 

sustentadas na ideia de raça e resultam em desigualdades internas nesse grupo 

social. 

Do ponto de vista prático, adotou-se, para captar conteúdo a ser analisado, 

entrevistas semiestruturadas. Para análise de conteúdo, a proposta foi analisar as 

entrevistas por categorias que são elaboradas conforme elementos contidos no 

discurso dos sujeitos de pesquisa e que se relacionam diretamente com os 

objetivos desse trabalho. 

Bom, o pesquisador não está acima nem suspenso das determinações da 

vida. Também não está alheio daquilo que é imponderável na vida humana. A 

orientadora dessa pesquisa, Fúlvia Rosemberg, faleceu no dia 12/09/2014 em 

decorrência de complicações causadas por um câncer. Fui redirecionado ao 

Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trabalho e Ação Social, sob orientação do 

professor Odair Furtado.  

Em fevereiro de 2014, qualifiquei minha pesquisa e, diante dos 

apontamentos dos membros da banca avaliadora, reorganizei a estrutura da 

pesquisa. Acolhendo a crítica feita pela professora Ana Bock e pelo professor 

Alessandro de Oliveira, a categoria consciência que eu estava trabalhando 

precisa de um melhor aprimoramento teórico, uma vez que ela se situa menos 

como uma categoria tipicamente da psicologia social e mais amplamente como 

uma categoria sociológica. Por conta disso, nessa pesquisa trabalharei as 

categorias preconceito e cotidiano em detrimento da categoria consciência, tendo 

na perspectiva da ontologia materialista a principal referência. 

Desta maneira, o trabalho está organizado nesse momento da seguinte 

forma: Parte teórica, procedimentos, análises e discussão e conclusão, seguidos 

                                                           
3 Esse movimento analítico imanente nos estudos sobre Brasil foi habilmente críticado pelo 

pesquisador Marcelo Paixão em seu livro “A lenda da modernidade encantada: por uma 

crítica ao pensamento social brasileiro sobre relações raciais e projeto de Estado-Nação” . 
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de referências bibliográficas, anexos e entrevistas na íntegra. Na parte teórica, 

apresento no primeiro capítulo os elementos centrais da migração em relação à 

reestruturação produtiva do capital, tentando estabelecer nexos comparativos 

entre formas desiguais de objetivação do capitalismo e as relações sociais de 

produção. Partindo desse panorama, busco explorar as concatenações possíveis 

entre a migração no mundo contemporâneo e a imigração africana na cidade de 

São Paulo. Para tanto, delineio os elementos centrais dessa nova fase do 

capitalismo, chamada reestruturação produtiva. No segundo capítulo, diante da 

revisão bibliográfica sobre a imigração africana no Brasil, cujos temas do 

preconceito e discriminação racial são frequentemente abordados nas pesquisas 

existentes, adentro na seara do debate sobre relações raciais no Brasil. 

Portanto, em seguida adentramos nas perspectivas teóricas acerca do 

cotidiano e do preconceito a partir de uma perspectiva psicossocial. Abordaremos 

esses conceitos, na perspectiva teórica proposta por Agnes Heller e Jose Leon 

Ckochik, reconhecendo as divergências epistemológicas existentes entre os 

autores em questão, mas considerando que existem certos elementos em suas 

propostas analíticas que, não se complementando, permitem um cotejamento do 

objeto de estudo de maneira mais ampla. 

O segundo capítulo ainda contempla uma parte em que se discute a 

questão da raça e a modernidade, para introduzir-se, no terceiro capítulo, nas 

determinações históricas da formação socioeconômica do Brasil, discutindo os 

temas da formação do estado brasileiro, tendo como espectro os debates em 

torno dos conceitos de nação, povo, raça e racismo, tema este que no 

pensamento social brasileiro, invariavelmente, recai na ideia de democracia racial 

ou na sua negação.  

Ainda neste capítulo, abordo os estudos sobre relações raciais no Brasil, 

enfatizando a dinâmica de estudos contemporâneos que partem da proposição 

analítica de que as relações raciais no Brasil, dada a característica continental do 

país, são mediadas por variáveis que devem levar em consideração as diferenças 

regionais na conformação histórica das relações raciais, ainda que exista 

elementos que nacionalizam os estudos e que permitem falar sobre relações 

raciais em âmbito nacional.   
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Capítulo 1: Das condições do imigrante africano na cidade de São Paulo. 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2013 

alcançou-se o número de aproximadamente 250 milhões de imigrantes mundo 

afora. Desses, 59,5 milhões na condição de refugiados, número superior ao 

período da segunda guerra mundial (ACNUR, 2015). O principal destino desses 

imigrantes são os países europeus e os E.U.A. No entanto, a América do Sul, na 

última década, também virou destino de um grande contingente de imigrantes. 

Segundo as estimativas da Organização Internacional para as Migrações(OIM), 

no ano de 2010, estimava-se que quase 3 milhões de brasileiros residissem em 

outro país. Parrata (2009) aponta para as seguintes características como centrais 

no processo de emigração brasileira contemporânea: 

 

1. Os movimentos migratórios internacionais de e para o Brasil foram percebidos 

como inseridos na re-estruturação produtiva a nível internacional. 

 

2. A saída de brasileiros para o exterior não constitui uma inversão de tendência - 

de país de imigração passando a país de emigração, ou, em outras palavras, que 

o país teria passado de receptor a expulsor de população.  

 

3. Com exceção do caso dos "brasiguaios"4, percebe-se que não são os mais 

pobres aqueles que migram; os movimentos, em sua maioria, vão atingindo 

jovens adultos de camadas médias urbanas. 

 

4. Não se trata de um fenômeno efêmero e pontual. 

 

                                                           
4
 As primeiras trajetórias migratórias de brasileiros para o Paraguai iniciaram-se por volta de 1960, 

onde atraídos pela possibilidade de conquistarem terras e uma ascensão financeira milhares de 
brasileiros migram ao país vizinho, entretanto muitos ao chegarem lá encontraram uma realidade 
oposta e não conseguindo adaptar-se em um novo território a única opção que lhe restou foi 
retornar para o seu país. E é a partir desse retorno que surge um sujeito da migração denominado 
Brasiguaio que passou a ter um papel fundamental na reconstrução de identidades sociais e no 
reordenamento territorial na fronteira entre ambos os países. O Brasiguaio não é simplesmente 
aquele que migrou para o Paraguai, como muitos brasileiros fizeram, mas ele é aquele migrante 
que retornou a sua terra de origem e teve que passar por um processo de reterritorialização, ou 
seja, o mesmo teve que construir uma nova vida em terras brasileiras, entretanto passando por 
grandes desafios advindos da escolha de retornar, pois ao retornar esse migrante já não será nem 
brasileiro, nem paraguaio, ele será Brasiguaio(. 
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5. Por se tratar de um fenômeno relacionado a migração internacional, a 

emigração brasileira contemporânea envolve tanto questões histórico- estruturais  

não resolvidas quanto anseios de grupos sociais. Assim, indivíduos se deslocam 

rumo aos Países Desenvolvidos para trabalhar em funções de baixa qualificação 

e manuais, porém melhor remuneradas. Existem também modalidades de 

movimentos populacionais emergentes no contexto do capitalismo internacional 

como a entrada de pessoal técnico-científico qualificado, situações de “fuga de 

cérebros” etc. 

 

6. Embora de diminuta expressão numérica, a entrada e saída de pessoas do 

território nacional nunca cessou. 

 

Em síntese, para Parrata (2009),  as crises financeiras enfrentadas pelo 

país ao longo das últimas décadas, o moroso processo de desenvolvimento por 

um lado, e o excedente de mão de obra crescente, por outro, além da pobreza, a 

ausência de perspectiva de ascensão social, entre outras causas, seriam os 

motivos dessas saídas de indivíduos do país.  

 A questão se torna mais complexa porque nesse mesmo período, 

adentram um número significativo de imigrantes no Brasil, vindos, sobretudo de 

países da América do Sul.  Esse deslocamento Sul- Sul, que cresceu na última 

década tem nas principais economias da região seus polos de concentração. 

Ciudad do México, Buenos Aires, Santiago do Chile e São Paulo são as capitais 

que mais recebem imigrantes na região.  

Os dados são imprecisos, uma vez que a política para imigrantes no Brasil 

ainda é bastante restritiva, criando um processo de ilegalidade que dificulta a 

apreensão real da quantidade de imigrantes existentes. Ainda assim, as 

estimativas apontam para um número próximo de 1.847.274 imigrantes regulares no 

Brasil, segundo estatísticas da Polícia Federal, informações atualizadas em março de 

2015. Conforme a instituição, desse total temos 1.189.947 “permanentes”; 595.800 

“temporários”; 45.404 “provisórios”; 11.230 “fronteiriços”; 4.842 “refugiados”; e 51 

“asilados”.  

.  
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Esse processo complexo que contempla um constante deslocamento de 

indivíduos saindo e entrando no país nas últimas três décadas, faz se acontecer 

num momento específico da história do capitalismo contemporâneo. Por conta 

disso, é vasta a bibliografia sobre o assunto. Existe uma série de correntes que se 

debruçam sobre a migração contemporânea sobre os seus mais variados 

aspectos. Sobre a complexidade do tema e as múltiplas teorias acerca da 

migração no mundo contemporâneo, Patarra (2008) afirma: 

Embora concordemos com os autores no que se refere à 
dificuldade de estabelecer os limites da teorização sobre migração 
internacional, teríamos que considerar claramente que algumas 
contribuições colocadas no texto derivam de outras construções 
teóricas globais, como a Sociedade Informacional e a Sociedade 
em Rede de Castells e as Cidades Globais de Saskia Sassen. A 
contribuição desses autores tem sido absolutamente necessária na 
compreensão da problemática, mas não se constituem como 
teorias de migração internacional; trata-se da compreensão dos 
efeitos e implicações das transformações da sociedade global 
sobre os intensos deslocamentos de contingentes populacionais 
que estão modificando a geografia do mundo(PATARRA, p. 10. 

  

Nas últimas duas décadas, a América Latina vem vivenciando um período 

de sua história cujos contornos remetem à uma tentativa de superação das 

desigualdades sócio-históricas que havia se acentuado no período de ditaduras 

que se instalaram no continente nas décadas de 1960 e 1970.  Houve, na década 

de 1990, um processo que o sociólogo Ricardo Antunes chamou de 

“desertificação neoliberal”, marcado por massiva privatização de estatais, altas 

taxas de desemprego e inflação que se acentuou, além da precarização das 

condições de trabalho (Antunes, 2004). 

No entanto, nas primeiras décadas do século XXI, a América Latina 

adentrou em um período que difere em seus contornos gerais do último quarto do 

século XX. Filgueira (2015) concorda que o padrão de desenvolvimento capitalista 

brasileiro atual se remonta ao início dos anos de 1990 e que, mesmo como as 

distintas forças sociais que estão e estiveram a frente do Estado nesse período, 

houve um consenso em torno desse programa: 

 

Em suma, ao longo da consolidação do atual padrão de 
desenvolvimento, sucederam-se distintos regimes de política 
macroeconômica, com resultados diversos no que concerne ao 
desempenho da economia brasileira. Além de expressar um 
reordenamento da importância das distintas frações do capital no 
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interior do bloco do poder, a substituição de um regime por outro 
sempre teve como pano de fundo mudanças ocorridas na dinâmica 
da economia mundial (FILGUEIRAS, 2015, p. 33). 

 

Assim sendo, Filgueiras (2015) retoma os processos de desenvolvimento 

sócio-econômico brasileiro durante o século XX, sobretudo o  período que 

compreende de 1930 a 1980, marcado pelo modelo de substituição de 

importações (MPI) que efetivamente marcou o processo de industrialização no 

país. Para este autor, a partir dos anos de 1980, quando da crise da dívida 

externa dos países periféricos, há uma ruptura com o antigo padrão de 

desenvolvimento e uma saída alternativa de crescimento, chamado pelo autor 

como modelo liberal periférico (MLI). Partindo do debate proposto pela vertente 

marxista da teoria da dependência, o autor em questão apresenta da seguinte 

maneira as características centrais desse novo padrão de desenvolvimento:  

 

1. A disputa capital-trabalho tornou favorável ao primeiro em razão do 

aumento do desemprego e do enfraquecimento dos sindicatos, decorrente da 

reestruturação produtiva; 

2. Na relação entre as distintas frações do capital, a abertura comercial 

e financeira, junto às privatizações, descolocou a hegemonia econômica e política 

do capital industrial e do capital estatal, típica do MSI, para o capital financeiro; 

3. A abertura comercial e financeira, com a articulação/incorporação do 

mercado financeiro mundial também redefiniu a inserção internacional comercial e 

financeira do país, transformando-o cada vez mais em um produtor/exportador de 

commodities agrícolas e minerais e em mais uma plataforma de acumulação para 

o capital financeiro internacional; 

4. A estrutura e o funcionamento do Estado foram redefinidos pelo 

processo de privatização das empresas estatais, seguida pela 

desregulamentação de uma série de atividades, bem como pela abertura 

financeira que incorporou a rolagem da divida pública ao circuito do capital 

financeiro em escala internacional; 

5. O enfraquecimento do movimento dos trabalhadores e dos 

sindicatos decorrentes do processo de reestruturação produtiva, somado ao 

processo de transformismo do Partido dos Trabalhadores e de suas principais 

lideranças. Essa guinada, iniciada nos anos de 1990, tornou-se evidente já no 
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primeiro governo lula e foi decisiva para a legitimação do novo padrão de 

desenvolvimento (FILGUEIRAS, 2014, p. 36). 

 

Diante do exposto e levando em conta, como já mencionado, o fato de que 

essa nova guinada desenvolvimentista, iniciada no governo Collor teve 

continuidades - não sem rupturas e reorientações nos governos que se seguiram-  

para Filgueiras (2015) o MLP teve os seguintes momentos: 

 

1. Governo Collor: Fase de transição turbulenta, de ruptura com o MSI 

e implantação das primeiras ações concretas de natureza neoliberal- abertura 

comercial e financeira e início das privatizações. (...) Foi um momento de grande 

liquidez internacional e de auge do neoliberalismo no plano mundial. No entanto, 

no plano interno, o projeto neoliberal ainda não era consenso entre as distintas 

frações do capital, em particular a industrial; 

2. Primero Governo FHC: fase de ampliação e consolidação da nova 

ordem econômico – social neoliberal, com a implementação do Plano real e o 

aprofundamento das reformas neoliberais e do processo de privatizações, na qual 

se amplia e consolida a hegemonia estrita do capital financeiro no interior do 

bloco no poder. (...) 

3. Segundo governo FHC e primeiro governo Lula: (...) adoção de uma 

nova política econômica, chamada tripé macroeconômico(metras de inflação, 

superávit fiscal primário e câmbio flutuante), com fortalecimento do capital 

produtor-exportador de commodities(...); 

4. Segundo governo Lula até hoje: ampliação da presença da 

burguesia interna no interior do bloco no poder, em articulação com o Estado, que 

volta a ter um papel mais ativo e direto no processo econômico e na arbitragem 

dos interesses distintos da fração do capital. Em especial, o Estado, via BNDES, 

financia o processo de centralização de capitais, fortalecendo os grandes grupos 

econômicos nacionais e promovendo sua internacionalização (...) Ganha força o 

debate “desenvolvimentismo versus neoliberalismo”, em razão do maior 

crescimento da economia, da redução do desemprego, da diminuição da pobreza 

e da pequena melhora na distribuição de renda(...)(Filgueiras,2015, p.37) 
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Nesse momento é importante destacar que, ainda que não tenha havido 

uma ruptura drástica no processo de produção, na maior parte dos países latino 

americanos as relações internacionais desse período são abalizadas por uma 

tentativa de novos nichos de parcerias que possibilitariam a tentativa de romper 

com o histórico processo de dependência econômica ao qual os países latino 

americanos estavam submetidos. Nesse ínterim, as chamadas parcerias sul-sul 

redimensionam as possibilidades de intercâmbios comerciais em âmbito 

internacional, abrindo caminho para novos mercados e relações políticas entre 

países subdsenvolvidos e em desenvolvimento. É justamente nos marcos do 

governo Lula que o Brasil estabelece uma maior parceria em vários âmbitos com 

países africanos, sobretudo os Palop’s.5 (Lechini, 2006). 

Por outro lado, a última década também assistiu a um processo de 

desenvolvimentismo no continente africano. Vários países, impulsionados pelas 

riquezas minerais e outros recursos naturais, empreenderam um processo de 

desenvolvimento das forças produtivas, reorganizando a economia africana que 

sempre foi considerada como inviável. Em linhas gerais, alguns países africanos 

têm um crescimento médio de sua economia que é superior a média de 

crescimento econômico mundial do mesmo período. Dentre uma série de 

transformações positivas, também é possível observar o agravamento de algumas 

mazelas sociais, como por exemplo, o fato de que se acentuam as desigualdades 

sociais em alguns países, onde há setores com acúmulo de riquezas e uma 

grande maioria da população sem condições básicas de sobrevivência (Munanga, 

2011). 

 

1.1 Imigração na sociedade contemporânea: reestruturação 

produtiva do capital e precarização das relações sociais de produção.   

 

A história do capitalismo é marcada por transições que remodelaram as 

relações sociais. Do capitalismo comercial, que abalizou os primeiros e 

significativos avanços para sociedade do capital, passando pelo capitalismo 

industrial de característica concorrencial até a transição para capitalismo 

monopolista em que o setor financeiro e industrial se fundiram. Este último 

                                                           
5
 Países africanos de língua oficial portuguesa.  
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período mencionado é significativamente importante, pois diante dos processos 

sócio-históricos encadeados nessa etapa, a discussão sobre relações raciais 

ganhou novas veredas. É diante do avanço do capitalismo monopolista que se 

edifica a teoria das raças humanas na Europa e nos Estados Unidos. A 

antropologia, que é uma ciência que tem seus primeiros estudos nesse período, 

legitima o avanço imperial dos países europeus para a partilha da África e o 

processo neocolonial (Moore, 2010). 

Nessa fase do capitalismo também se consolidam Estados-Nações diante 

de um cenário repleto de crises econômicas, desapropriação e lutas por terras, 

além das guerras civis na Europa, fatores que impulsionaram uma onda massiva 

de migrações dessa região para outras partes do mundo. A América Latina foi um 

território que recebeu um contingente grande desses imigrantes europeus. Essa 

imigração massiva atendia a interesses econômicos, políticos e ideológicos para 

consolidar um novo povo para as nações latino americanas que emergiam. O 

racismo científico justificou o investimento de governos para recepção desses 

imigrantes, como também possibilitou arranjos jurídicos que facilitaram o ingresso 

desse estrangeiro de maneira a garantir direitos básicos e inserção como 

cidadãos dessas novas pátrias que se erguiam, sem equipará-los aos “cidadãos 

plenos” desses países. 

É desse período também a emergência de uma resposta aos estereótipos 

que justicavam a opressão e exploração do negros. As lutas de caráter 

antirracista e a organização da população negra começa a se consolidar no final 

do século XIX e início do XX. Nos E.U.A se consolidam grupos de negros que se 

organizam em prol de lutas por melhorias das condições dos negros daquele país. 

Essa luta acaba por ganhar expressões internacionais, por afirmação de uma 

concepção de povo negro, uma vez que as condições em que a maior parte dos 

descendentes de africanos estavam submetidos nas mais variadas regiões do 

mundo demonstravam a necessidade de uma união supranacional. Além disso, 

como já mencionamos, é no período da consolidação do capital monopolista que 

o imperialismo adentra o continente africano e submete todos os povos daquela 

região ao domínio neocolonial. O fruto desse processo de luta transnacional da 

população negra ficou conhecido como panafricanismo. 

O panafricanismo emerge com movimento político nos E.U.A e nas Antilhas 

britânicas em fins do século XIX. Pautado por uma diversidade ideológica interna, 
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o movimento se proliferou de tal forma que seus ideários estiveram presentes em 

vários momentos da luta antirracista durante todo o século XX em várias regiões 

do mundo, como por exemplo nas lutas pela independência dos países africanos 

nas décadas de 1940 até 1970. Nesse ínterim, outras formas de organização de 

negros contra o racismo surgiram no mundo inteiro e tiveram diálogo, direto ou 

indireto com o panafricanismo. Dentre eles o movimento negritude é o mais 

significativo para essa pesquisa, pois surge na França a partir de um movimento 

cultural e estético de estudantes universitários negros, nascidos geralmente nas 

colônias francesas, que estudavam na metrópole e eram vitimas de discriminação 

racial (Decraene, 1962).   

É interessante refletir que um dos mais relevantes movimentos de negros 

lutando contra o racismo no século XX surge justamente na migração. O 

movimento negritude se depara com a experiência do triplo preconceito: o fato de 

serem negros, não franceses e de origem de países-colônias. Mais do que isso, o 

movimento negritude - e o panafricanismo como um todo - é uma expressão 

máxima da indignação de grupos humanos submetidos ao padrão normativo que 

universalizou uma possibilidade humana enquanto padrão, e os demais 

seguimentos. Nesse caso, a população negra é um exemplo, experimentam o 

mundo de maneira a se aproximar e aceitar sua condição tida como inferior 

(Bernd, 1984). 

Quando observamos os movimentos de migração contemporâneos nos 

grandes centros urbanos da Europa e Estados Unidos, é possível observar certas 

tendências “clássicas” desses processos de deslocamentos humanos sob a égide 

do capital.  A extração da mais valia é significativamente maior em segmentos 

sociais vulnerabilizados e a migração foi sempre um fiel na balança Nesse 

sentido, este estudo que visou analisar aas características centrais da economia 

estadunidense durante grande parte do século XX, no intuito de explicar a 

hegemonia exercida pelos E.U.A pós segunda guerra, que implicou na 

consolidação do capital monopolista,  adentrou em questões que nos parecem 

pertinentes para, em primeiro lugar, situarmos a questão da imigração como um 

elemento importante diante das relações sociais de produção e segundo, 

entender a relação entre capitalismo e relações raciais.  

Uma primeira questão abordada por Baran e Sweezy (1966), que nos 

parece fundamental e dialoga com alguns pontos que já adentramos no decorrer 
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desse trabalho, é que o capitalismo absorve o racismo. Ainda que possa ter  sido 

um desdobramento do processo de relações escravistas, a ideologia do racismo 

na sociedade moderna tem uma função muito distinta quando comparada com 

esse período que o precede. O estudo, conforme já afirmamos, adentra em 

debates que se relacionam com a história econômica e social do E.U.A. 

 Em relação à introdução de força de trabalho estrangeira, Baran e Sweezy 

(1966) comentam: 

 
No decorrer do século XIX um singular sistema se tinha formado 
para suprir a enorme procura de trabalho gerada por uma economia 
em ritmo acelerado de expansão e industrialização. Os níveis mais 
baixos da escala econômica foram ocupadas por levas sucessivas 
de imigrantes, na sua maior parte oriundas da Europa, mas vindo 
também da Ásia, Canadá e México. Obrigados, como forasteiros, a 
toma seus lugares no fim da escala sócio econômica, os filhos e 
netos dos imigrantes “mais antigos”, para fazer face a carência de 
trabalhadores semi especializados, especializados e cargos 
burocráticos, tiveram então oportunidade de ascender socialmente 
(Baran & Sweezy, p. 252, 1966). 

 

Esses autores estadunidenses demonstram que o migrante europeu 

também sofreu preconceito de inferioridade. A partir dessas relações conflituosas, 

muitas vezes com desfecho violento, o preconceito foi uma marca dos primeiros 

períodos de imigração massiva de força de trabalho europeia para os E.U.A: 

Por um lado, havia a procura em ritmo crescente de trabalho 
qualificado, que só podia ser suprimido por pessoas de nível 
educacional superior. Por outro lado,, a chegada contínua de 
novos grupos de imigrantes para ocupar os guetos 
desocupados pelos grupos mais antigos permitiu aos 
americanos natos ( e aos imigrantes mais antigos assim que 
se tornaram assimilados) continuarem a desafogar seus 
sentimentos de superioridade, hostilidade e agressão. 
Alemães e irlandeses, vítimas iniciais dos ataques, forma 
substituídos por italianos e poloneses: as atitudes e formas de 
comportamento permaneceram em essência as mesmas 
(Baran & Sweezy, p. 253, 1966). 
 

As guerras mundiais, na primeira metade do século XX, forjaram um 

processo de grande emigrações na Europa, somadas às crises de produção 

agrícola e o incremento de novas tecnologias no campo, que repelia o nuso de 

força de trabalho de maneira mais extensiva. Acrescenta-se o perigo da infiltração 

dos ideais comunistas com a entrada de imigrantes europeus de países de forte 

penetração de ideias anticapitalistas (Baran & Sweezy, 1966). 
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Baran & Sweezy (1966) comentam: “Os Estados Unidos, tendo sempre 

contado com a imigração do exterior, agora descobriam, repentinamente (...) que 

poderiam progredir utilizando seu próprio excedente de força de trabalho rural, 

exatamente como fizera a Europa desde o princípio da revolução industrial” 

(Baran & Sweezy, p. 254, 1966). 

Esse período marca o início do processo de urbanização da população 

negra estadunidense que deixa o sul agrícola, ou as regiões do sul que tinham 

como principal fonte econômica a agricultura e vão se estabelecer nos estados 

sulinos ou no norte do país, onde há o desenvolvimento industrial.  Levando-se 

em conta a condição no campo em que a maior parte da população negra 

estadunidense esteve até meados da segunda década do século XX, houve uma 

melhoria das condições de vida que proporcionou um processo de ascensão 

social (Baran & Sweezy, 1966).6  

No entanto, a experiência urbana dos negros que deixaram seus lugares 

de origem em busca de melhores oportunidades de vida difere em grande medida 

da imigração dos outros grupos que a precederam. “Desde 1924, o migrante 

interno da zona rural para as cidades passou a encontrar maior resistência à 

ascensão sócio econômica do que a que encontrara seu congênere europeu, no 

período anterior a guerra (Baran & Sweezy, p. 255, 1966). 

Ainda que a população negra estadunidense estivesse em desvantagem 

técnica quando comparada com os demais segmentos da classe trabalhadora dos 

E.U.A daquele período, por conta do menor acesso à educação, ao nível de 

instrução superior, Baran & Sweezy (1966) apontam o preconceito e a 

discriminação como impeditivos da ascensão social dessa população negra: 

 

Com base nos dados apresentados, que podem naturalmente ser 
ampliados a fim de se tornarem mais amplos em seus detalhes, 
parece ser inevitável concluir que, desde sua mudança para as 
cidades, os negros foram impedidos de melhorar sua posição sócio 
econômica: não tem conseguido seguir  o exemplo dos primeiros 
grupo de imigrantes, galgando novos níveis na escala ocupacional 
e evadindo-se dos guetos (Baran & Sweezy, p. 262, 1966). 
 

                                                           
6
 Esse processo migratório nos E.U.A forjou um dos momentos mais intensos de produção cultura e estética 

da história dos negros estadunidenses. A síntese desse processo está no movimento Renascenças do Harley 

que vai impulsionar o surgimento, a continuidade e a preservação de uma literatura para e sobre a população 

negra. Esse movimento também vai influenciar os rumos da música, especialmente o Jazz, além da 

aglutinação sócio política através dos clubes e associações que impulsionaram a luta antirracista.  
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Os fatores que explicam esse processo seriam: 1) os interesses privados 

que se beneficiam, no sentido mais direto e imediato do termo, com a existência 

permanente de um subproletariado; 2) pressões psicossociais geradas por uma 

sociedade capitalista monopolista intensificam, ao invés de aliviar, os 

preconceitos raciais existentes e, consequentemente, também intensificam a 

discriminação e a segregação; 3) o desenvolvimento do capitalismo monopolista, 

a procura do trabalho não especializado e semi-especializado tanto relativamente 

como absolutamente, tendência que afeta muito mais os negros que qualquer 

outro grupo e acentua sua inferioridade econômica e social (Baran & Sweezy, 

1966). 

Em outro momento da história contemporânea, ao contrário do que se 

afirmava por algumas escolas do pensamento da teoria social, que se 

consolidaram como stanblisht acadêmico internacional pós segunda guerra 

mundial, sobretudo depois da queda do muro de Berlim e  a derrocada do URSS,  

a sociedade não rumou à uma reorganização sócio econômica que realocou a 

humanidade para uma nova era, tão pouco houve o fim  da historia e das relações 

sociais de produção como movimento do real. Para Harvey (2012) houve de fato 

alterações significativas para a humanidade no plano cultural, politico e 

econômico, desde pelo menos meados da década de 1970, “Mas essas 

mudanças, quando confrontadas com as regras básicas de acumulação 

capitalista, mostram-se mais como transformações da aparência superficial do 

que como sinais do surgimento de alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo 

pós-industrial inteiramente nova”(Harvey, p. 7, 2012). 

Segundo Chesnay (1996), esse período não se caracteriza apenas 

como um processo de internacionalização do capital, ou uma globalização – 

termo recorrente na bibliografia contemporânea - que se alastra pelo mundo 

desde a década de 1950. Trata-se de uma nova fase do capitalismo, 

reconfigurado em seus mecanismos de regulação. É desse período em diante que o 

capital monopolista vive seu momento de auge, alcançando níveis de crescimento nunca 

vistos antes e que marcaram o ciclo de ouro do capitalismo. Assistiu-se também, nos 

grandes centros do capital, a emergência do Estado que tinham uma característica de 

maior intervenção. Nesse sentido, o capitalismo monopolista em sua fase de ouro(1950-

1970) nos países de economia avançada teve uma “refuncionalização”. Em correlação de 

forças, os grandes capitais se viram pressionados pelo avanço do socialismo como 
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alternativa, e com a força sindical e organizativa da classe trabalhadora em alguns 

países. Emerge, assim, o Estado de Bem Estar Social que garantiu melhorias nas 

condições de vida dos trabalhadores do centro do capitalismo que usufruíram de algumas 

conquistas materiais e imateriais que o capitalismo produziu (Braz & Neto, 2012). 

Sobre esse processo, Braz & Neto (2012) comentam:  

Mas o “capitalismo democrático” não foi mais que um breve 
episódio no desenvolvimento do modo de produção 
capitalista: na passagem dos anos sessenta aos anos setenta 
do século XX, ele entrou em crise e mecanismos de 
reestruturação foram implementados pela burguesia 
monopolista, revertendo as conquistas sociais alcançadas no 
segundo pós-guerra(de que o Welfare State ficou como 
emblemático) e instaurando o capitalismo contemporâneo(...) 
(Braz e Neto, 2012, p. 219). 
 

Braz e Neto (2012) chamam a atenção para uma mudança qualitativa 

ocorrida na década de 1970 e que é ponto fundamental para entendermos o 

mundo contemporâneo e o fluxo migratório. 

Há uma tendência contemporânea de sobrevalorização do capital 

financeiro em detrimento dos setores produtivos. Essa financeirização da 

economia e da política se reflete na vida dos trabalhadores de maneira a criar um 

cenário hostil do ponto de vista das condições de trabalho, bem como a 

instabilidade e o desemprego, de um lado, e o cerceamento das condições de 

organização política, do outro lado. No entanto, a importância dos estados 

nacionais, ainda que foram colocadas num grau de dependência maior, não os 

eliminou (CHESNAY, 1996). 

           Do ponto de vista das forças produtivas, houve uma transformação 

entendida como reestruturação produtiva do capital, em função da grande crise do 

capitalismo e da derrocada do paradigma fordismo/taylorismo em meio ao 

processo de produção e acumulação industrial. Nesse contexto, emergiu, no 

plano econômico, a retomada do modelo liberal – ou neoliberal –, pautado na 

predominância máxima do setor privado e a mínima intervenção do Estado na 

economia. No plano administrativo, a implementação do Toyotismo como modo 

de produção passou a ser a nova tônica do desenvolvimento. O trabalho 

especializado, marcado pela alienação da complexidade da linha fabril e pela 

repetição de uma mesma função pelo trabalhador, foi substituído pela 

flexibilização das funções: o empregado passava a ser deslocado em seu posto 
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conforme as necessidades da empresa, chegando a realizar diversas tarefas ao 

mesmo tempo. 

Além disso, a produção passou a se concentrar a partir da demanda do 

mercado, não mais existindo a acumulação de bens e produtos industrializados. 

Com isso, novas exigências emergiram, como a máxima eficiência e a maior 

velocidade possível no processo de fabricação (Alves, 2000). 

Nesse contexto, portanto, a reestruturação produtiva elaborou-se a partir da 

confluência entre as concomitantes transformações na economia e na produção 

industrial. O chamado Estado de bem-estar social, que pautava a indústria pela 

máxima produtividade e o comércio pelo máximo consumo, foi substituído pelo 

Estado neoliberal, que pregava a produção de acordo com a demanda e a 

demanda não necessariamente elevada, mas sempre superior à oferta.  

É neste contexto em que o fluxo contemporâneo de seres humanos ocorre. 

Atualmente, o grupo social de imigrantes emerge como força política diante das 

espoliações às quais são submetidos nos grandes centros. Nos E.U.A, conforme 

Davis(2008) este grupo constitui um dos setores mais destacados no campo 

político, sobretudo levando-se em conta a plataforma pólitica hegemonista do 

Império E.U.A nas últimas décadas e seu discurso de combate ao mal e 

civilização democrática, um paralelo ao Império Romano e o discurso anti-

bárbaro.  

 Na Europa, a bibliografia sobre o tema é vasta, abordando os mais 

variados aspectos desse processo. Breville (2014) destaca a política 

idiossincrática de migração na Europa e aponta para frações ou modalidades de 

imigrantes e seus desnivelados tratamentos: “A la hora de adquirir uma nueva 

nacionalidade, no todos  los extranjeros son iguales: un desportista de alto nível, 

um empresário rico o un inmigrante sobrecalicado tienen infinitamente más 

chances de obtener un nuevo passaporte que un refugiado de bajos 

recursos”(BREVILLE, 2014, p. 16). Neste sentido, Breville(2014) recupera as 

determinações históricas para pensarmos o fenômeno da migração 

contemporânea na Europa. O Surgimento dos Estados-Nações modernos como 

marco regulatório, a ideia de unidade étnico-racial presente em algumas 

formulações europeias para Estado; e as contradições históricas de algumas 

políticas para imigrantes na Europa atual, sobretudo em países que foram polos 

de emigrantes durante o século XIX e XX. Para este autor, após uma análise das 
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diferentes noções de políticas de migração e aceitação de estrangeiros (Os 

países de formação estado moderno tardios, muitos são ex colônias europeias, 

partem, segundo o autor, de outro referencial para pensar sua nacionalidade), 

aponta para certa frouxidão das variadas leis de estrangeiros conforme o poder 

aquisitivo do solicitante:  

 

Contrariamente al comum de los inmigrantes, estes ricos 
solicitantes no tienen ninguna necesidad de haber residido em el 
país más de diez años, de hablar aleman o de renunciar a su 
nacionalidade anterior. Inspirandose en el modelo austríaco y 
protextando el contexto de crises, pauLatinamente, los países de 
la Union Europea fueron modificando también su legislacion para 
otorgar títulos de estadia a los estranjeros que invierten em la 
economia local. Cada Estado aplica su tarifa: 250.000 euros en 
Hungria, 500.000 euros em Irlanda, 1 millón de euros em Portugal, 
1,25 millones de euros em los Paises Bajos(19), etc. Al cabo de 
algunos años, estes ricos inmigrantes pueden aspirar a la 
nacionalidade de su país de elección. Teniendo em cuenta su 
pedigri, no cabe duda de que su solicitude de residência será 
examinada conojos complacentes(Breville, 2014, p. 18). 

 

Por sua vez, o sociólogo francês Alexis Spire (2012), autor do livro 

Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration (2008), abordou 

um aspecto importante da política de imigração na França: a burocracia e as 

relações de poder estabelecidas entre imigrantes e funcionários dos mais 

variados serviços que atendem imigrantes naquele país. Em artigo para edição 

especial 10 “Quem manda no mundo “ do Le Monde Diplomatique, o autor afirma:   

O guichê não é um lugar de poder como os outros. Pertencendo à 
paisagem cotidiana das administrações contemporâneas, é a 
encarnação das relações de dominação que se estabelecem entre 
um utilizador e uma instituição. No serviço de subvenção familiar, 
no Polo de Emprego ou ainda na Previdência Social, ele é a arena 
na qual os mais desfavorecidos lutam contra o Direito para fazer 
valer os seus direitos. Mas, no caso das administrações 
encarregadas da imigração, essa relação de dominação burocrática 
se multiplica em diversas circunstâncias agravantes: o solicitante 
estrangeiro se encontra atado por procedimentos e regras dos 
quais ele não domina nem a lógica nem, às vezes, o idioma que as 
enuncia; quando contesta a decisão, é frequentemente lembrado do 
seu statusde não cidadão. Diante dele, o funcionário detém um 
poder ligado ao seu conhecimento do regulamento e à 
interpretação que está em condições de fazer sobre ele(SPIRE, 
2012, p. 24).  
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Spire (2012) aborda questões como estereótipo, preconceito atrelado às 

relações de poder, de um lado, mas também apresenta as relações sociais de 

trabalho desses agentes envolvidos no atendimento aos imigrantes, como fator 

que qualifica determinadas ações em favor ou contra esses indivíduos 

estrangeiros:  

As questões relacionadas à organização do trabalho também têm 
um papel determinante. Como cada agente é obrigado a tratar de 
um número fixo de processos por dia, alguns escolhem privilegiar 
os processos “fáceis”, a fim de terminar mais cedo o dia de 
trabalho. Os processos de renovação são, então, sistematicamente 
preferidos aos de primeira solicitação. Essa prática pode se 
articular aos estereótipos relativos aos temperamentos e qualidades 
das categorias de estrangeiros. Os chineses que pedem asilo 
agradam, pois têm a reputação de apresentar questionários 
impecavelmente preenchidos, diferentemente dos estrangeiros 
vindos da África subsaariana, conhecidos por ter processos que 
exigem uma verificação mais demorada. Numa configuração em 
que o trabalho burocrático é avaliado exclusivamente do ponto de 
vista do número de processos instruídos, os agentes adotam 
preferências que respondem em grande parte – mas não somente – 
aos estereótipos que incorporaram e às regras profissionais que 
lhes são impostas (SPIRE, 2012, p.25 ). 

 

Prossegue o autor:  

 
Para além da diversidade das instituições e administrações em 
questão, a especificidade dos guichês da imigração deve-se, então, 
a uma tensão entre a posição de relegação que ocupam na 
hierarquia administrativa e o poder que essa mesma posição lhes 
oferece em comparação com outros serviços. Essa tensão faz 
deles dominantes dominados. Eles têm o poder de mudar para 
sempre a vida dos estrangeiros que recebem; decidem (ou recusam 
a) autorizá-los a ter acesso ao território, permitir-lhes exercer esse 
ou aquele emprego ou ainda se podem ter o companheiro ou os 
filhos consigo. No entanto, são submetidos a condições de trabalho 
difíceis e confrontados em permanência à penúria de meios 
materiais e humanos. Em posição de relegação, os guichês de 
imigração constituem, então, singulares locais de poder. Os 
estrangeiros que vão até lá pedir um visto ou uma permanência 
mergulham em um clima de insegurança jurídica que constitui a 
maior garantia de sua docilidade. Os que entram ali não têm, na 
maioria das vezes, a menor condição de saber se irão sair com um 
visto, uma convocação ou um convite para deixar o 
território(SPIRE, 2012, p.25). 

 

Outro autor importante nos estudos sobre migração na Europa é o 

sociólogo italiano Pietro Basso, que apresenta um panorama mais complexo 

desse processo, envolvendo não apenas as determinações jurídicas e 
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burocráticas da migração, mas também os aspectos estruturais desse processo. 

Partindo dos dados da imigração contemporânea na Europa (Segundo ele, 

estima-se que existam atualmente entre 30 a 50 milhões de imigrantes na Europa 

ou 15% do total da população que vive nesse continente), o sociólogo italiano 

afirma:  

 

Pela amplitude, pela grande variedade de nacionalidades que a 
animam, pelo grau crescente de estabilização, pela parte 
significativa composta por mulheres, pelo nível de auto-
organização, essa imigração não tem precedentes. Embora seja 
apresentada no cenário público como uma fonte de perigos à 
Europa, a imigração, em minha opinião, pode ter um papel crucial, 
contribuindo para transformar as atuais relações sociais numa 
direção igualitária, antirracista e intercultura l(Pietro, 2013. p,30).  

 

Para Pietro (2013), as causas permanentes da imigração para a Europa 

são, em primeiro lugar, o histórico desenvolvimento desigual do capitalismo - 

mencionei na introdução que parto desta orientação histórica para estudar a 

migração africana no Brasil contemporâneo e que desenvolverei esta questão de 

maneira pouco mais detida neste capítulo, quando da discussão sobre as 

determinações elementares do capitalismo no Brasil e o fenômeno da migração - 

que forjou países sem acumulação originária e com mercado interno garroteados 

pelas imposições do centros capitalistas. Para grande parte dos países que são 

ex-colônias, a descolonização política não reverberou na economia, portanto, 

para Pietro (2013) enquanto esse ciclo de dependência não for superado, “(...) os 

atuais movimentos migratórios não vão cessar. Eles tendem, ao contrário, a 

aumentar (PIETRO, 2013,p. 31). 

Para este autor, um segundo fator importante para a existência desse 

processo de deslocamento humano em grande escala para a Europa se refere a 

intensificação da penetração direta do capital transnacional na agricultura dos 

continentes “em desenvolvimento”. Ainda que o mundo, por contra da 

reestruturação produtiva do capital, venha pauLatinamente se urbanizando, a 

agricultura, segundo Pietro (2014) ainda corresponde a 35% da força de trabalho 

total no mundo. Aqui se repete uma tendência central das migrações sob a égide 

do capital, conforme já discutimos anteriormente.  

Pietro (2014) elenca ainda mais duas causas para a imigração na Europa. 

Por um lado a emigração africana e asiática representam simbolicamente uma 



32 
 

continuidade do movimento anticolonial que não permitiu o completo 

esfacelamento de povos submetidos à colonização e, como desdobramento de 

um crescimento populacional vertigionoso em certas regiões desse continentes,  

emigrantes, em geral jovens, buscam longe de casa, em locais muitas vezes 

hostis, a superação de certa sina histórica que os relegariam a pobreza e 

marginalização. Por outo lado, encontram uma Europa cada vez mais sedenta por 

força de trabalho suscetível a aceitar cargos e condições de emprego que os 

“filhos da terra” se negam a aceitar. Acrescenta-se, para esta situação, uma 

população europeia cada vez mais idosa e com uma taxa de natalidade muito 

baixa.  

Por isso, conforme a análise de Pietro (2014) certo hiato entre legislação, 

burocracia e demanda de força de trabalho é certamente algo em proveito 

daqueles que superexploram a força de trabalho desse grupo:  

Apesar disso, continua a reinar no cenário público a retórica 
de que a Europa não aguenta mais as “hordas bárbaras” de 
emigrantes, desesperadas e “criminógenas”, que batem à sua porta 
“felizes”, e exatamente por esse motivo vê-se obrigada a devolvê-
los em massa as trevas de onde vieram. Mas os fatos reais dizem 
algo muito diferente: desde a metade dos anos 1980, quando a 
Europa assinou os acordos “anti-imigração” de Schengen, o 
número de imigrantes cresceu mais do que nos vinte anos 
anteriores. Com efeito, esses acordos não são anti-imigração”, mas 
anti-imigrantes, porque nem a Europa e muito menos a Itália estão 
saturadas de imigrantes. Ao contrário, eles são cobiçados em 
grande quantidade. Só que os países europeus preferem subm,etê-
los ao jugo de uma severíssima legislação restritiva, repressiva, 
seletiva, para que moderem suas expectativas e “pretenções”, 
desde o momento que partem de seu país de origem. A passagem 
semiobrigatória pela “clandestinidade’ que a legislação e a oráxis 
anti-imigrantes acabam por provocar funciona, portanto, como uma 
escola de submissão (Pietro, 2014, p. 32). 

 

Faz necessária esta longa citação por seu valor descritivo e analítico. 

Pietro (2014) desloca a discussão do âmbito do imediato em relação aos estudos 

sobre os imigrantes na Europa, reelaborando uma análise desse processo no 

campo das relações sociais de produção, mas sem desconsiderar outras 

dimensões do ser social imigrante, tolhidas não somente pela condição de classe 

explorada, mas em correlação: 

Ainda que com a consolidação dos processos migratórios 
criem-se uma estratificação e uma divisão de classe interna na 
população imigrante (...) a grande maioria dos imigrantes na Europa 
é composta de trabalhadores assalariados. Assalariados de 
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segunda ou terceira categorias, cuja vida é marcada pela 
superexploração e pela discriminação(Pietro, 2014, p. 32). 

 

Ainda sobre a condição de ser imigrante na Europa, Pietro(2014) comenta:  

Mas não é apenas uma questão de superexploração. Na 
Europa, a vida dos imigrantes e de seus filhos é marcada por 
discriminações. Eles são discriminados no local de trabalho, no 
acesso ao trabalho, no seguro desemprego, na aposentadoria. São 
discriminados no acesso à moradia, pagando aluguéis caros pelas 
casas mais deterioradas e em zonas mais degradadas. São 
discriminados até nas escolas (...) ( Pietro, 2014, p. 33). 

 

          Seguindo nesse caminho analítico, Pietro (2014) aponta os 

imigrantes como um setor importante da “classe que vive do trabalho”. E 

justamente por serem expostos a condições de vida e trabalho precários, 

compõem os setores que potencialmente tem estimulado processos 

transformadores na Europa, explicitando as contradições de uma sociedade 

pretensamente universalista, mas que internamente perpetua discriminações e 

racismo contra grupos e povos. Assim sendo, e em certo dialogo com autores 

ligados a luta anticolonial ( C.R.J James e Frantz Fanon), Pietro (2014) discorre 

sobre a importância política dos imigrantes, submetidos ao que ele convencionou 

chamar de “racismo popular”, para as relações interpessoais, e de “racismo 

institucional”, portanto, uma série de clivagens sociais que paradoxalmente os-

qualifica como vanguarda no atual cenário europeu:  

 

As imigrações internacionais não são uma somatória banal de 
histórias individuais. Independente da plena consciência que tem de 
seu próprio ser social, os atuais imigrantes na Europa constituem 
objetivamente, repito, antes um sujeito coletivo que individual, 
enquanto “vanguarda”(em sentido literal: aqueles que que andam à 
frente) no opulento e dominante Ocidente, de gente dos continentes 
“não brancos”, colonizados durantes séculos e em luta para sair da 
interminável era colonial de sua própria história. Um sujeito coletivo 
portador de uma necessidade de emancipação social, porque 
mesmo com a “aventura” cada vez mais cara e perigosa de 
emigrar, eles demonstram recusar o “destino” de uma existência 
limitada à mera sobrevivência; e porque, uma vez aqui, não podem 
aceitar passivamente a condição de inferioridade jurídica, material, 
social e cultura que lhes é reservada. E. de fato, não 
aceitam(Pietro, 2014, p. 36). 

 
Outra análise importante sobre a condição do trabalho e as relações com 

os imigrantes é feita pelo economista inglês Guy Standing, que discute a 



34 
 

emergência de uma nova classe social que teria uma importância política na 

Europa: o precariado, sendo este uma classe formada majoritariamente por 

migrantes: 

 

Nos anos 1970, economistas neoliberais passaram a defender a 
ideia de que o crescimento e o desenvolvimento dependiam da 
competitividade do mercado. A partir daí, a maximização da 
concorrência e a licença para que os princípios de mercado de 
trabalho permeassem todos os aspectos da vida moldaram uma 
nova classe social mundial, emergente e ainda em formação: o 
“precariado” ( Standing, p 21, 2013).  

 

Do ponto de vista teórico, o precariado é um conceito que surge na França 

e na Inglaterra, tendo Guy Standing e Robert Castel como os teóricos que tentam 

entender a nova formação da classe trabalhadora na Europa contemporânea.  O 

termo é uma junção de “precário” e “proletariado”, uma classe que emerge fora 

das linhas de proteção social criadas pelos Estado de Bem Estar Social, 

composta por um número cada vez maior de pessoas que levam uma vida de 

insegurança por conta das relações instáveis em seus locais de trabalho, 

entrando e saindo de empregos ( Assad, 2014). 

Segundo o economista inglês, os indivíduos que compõe o precariado 

carecem de dignidade social em seu trabalho, ocupando e fazendo, em geral,   

tarefas manuais ou sem prestigio social, comumente trabalhos sazonais e 

indesejáveis para a maior parte da população europeia. Diante desse cenário, o 

autor propõe uma análise psicossocial da condição desses indivíduos que 

passam a ter um papel de criar instabilidades políticas. Na medida em que essas 

ocupações forjam frustrações diante de sonhos e desejos, uma vez que o 

precariado é constituído majoritariamente por jovens, muitos universitários e em 

grande proporção imigrantes, existe o perigo de se ter uma sensação de 

engajamento constante, mas também de estar isolado no meio de uma multidão 

solitária. 

O resultado é uma crescente massa de pessoas – em potencial, todos nós 

que estamos fora da elite, ancorada em sua riqueza e seu desapego da 

sociedade – em situações que só podem ser descritas como alienadas, anômicas, 

ansiosas e propensas à raiva. O sinal de advertência é o descompromisso 

político. A esperança consiste em investir na liberdade associativa. 
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As análises mencionadas permitem refletir sobre o fenômeno da migração 

no centro do capital, além de apresentar tendências elementares desse processo 

no mundo contemporâneo. No entanto, duas objeções precisam ser feitas. A 

primeira diz respeito a certo eurocentrismo, sobretudo de Standing e Pietro, que 

consideram o mercado europeu como a saída civilizatória para os migrantes 

oriundos de realidades subdesenvolvidas. Certamente, ambos se propõe a críticar 

os caminhos jurídicos adotados pela comunidade europeia em relação aos 

imigrantes, Pietro(2014) inclusive explicitando que esses entraves favorecem a 

exploração da mão de obra do imigrante. No entanto, ambos desconsideram 

fatores que exploraremos mais afrente, o neodenvolvimentismo na América Latina 

e no continente africano. O segundo aspecto de crítica, nesse caso, referindo-se, 

sobretudo ao trabalho de Standing, diz respeito a certa cristalização da história 

contemporânea, quando da aposta de que a fração migrante do precariado 

europeu emerge enquanto classe perigosa por conta do não acesso ao “Estado 

de Bem Estar Social” europeu. Conforme já mencionamos, Villen (2014) propõe a 

reflexão sobre essa nova configuração da migração pela perspectiva do trabalho. 

Ou seja, analisar esse fenômeno considerando as relações sociais de produção 

diante da reestruturação produtiva do capital. O filósofo István Meszáros tem sido 

um dos principais intelectuais a refletir sobre as relações sociais contemporâneas 

diante da reestruturação produtiva do capital, de maneira a críticar os rumos em 

que a humanidade se coloca nesse tipo de sociabilidade, apontando a 

necessidade imperativa de se criar uma alternativa, uma vez que o capital se 

mostra enquanto força destrutiva que submete a todos em várias escalas- da 

destruição dos recursos naturais  ao constante perigo militar perpetrados em geral 

pelo imperialismo hegemônico estadunidense. 

Para este autor, o capital, enquanto sistema metabólico de sociabilidade é 

um sistema cuja essência é irracional e contraditória. Nesse sentido, retoma as 

análises de Marx para apresentar as diferenças entre crise conjuntural e crise 

estrutural, uma vez que, segundo Meszaros (2014) o capital adentrou em uma 

crise estrutural em meados da década de 1970. Segundo este filósofo este 

período é marcado por uma tripla dimensão : 

Contudo, a situação muda radicalmente quando o interesse de 
cada uma já não coincide em absoluto com o das restantes. A partir 
desse momento, as alterações e as disfunções, em vez de serem 
absorvidas, dispersas, difundidas e dissolvidas, tendem a 
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transformar se em acumulativas e, portanto, estruturais, 
bloqueando perigosamente o complexo mecanismo da 
transferência das contradições. Estamos, então, diante de uma 
coisa não simplesmente “disfuncional”, mas potencialmente 
explosiva, porque o capital não resolveu nunca nem a mais ínfima 
de suas contradições. Não só porque não estava em condições de 
fazê lo, mas também porque não devia fazê-lo, dado que por sua 
natureza e constituição intrínseca ele prospera sobre elas( e, até 
certo ponto, com toda a segurança). Sua maneira normal de tratar 
as contradições é intensifica-las, desloca-las para outro nível, 
transferi-las para outro plano, suprimi-las enquanto isso é possível 
e, quando não o é, exportá-la para uma esfera ou para um país 
diferente, utilizando até os meios militares mais brutais para atingir 
esse fim (Meszaros, 2014, p. 29).  
 
 

Não existe conciliação possível entre capital e trabalho. Mesmo que, 

supostamente, essa massa de trabalhadores precarizados na Europa, em sua 

maioria imigrante, fosse absorvido pelo mercado de trabalho naquele território, o 

processo de precarização escoaria em outras regiões do mundo, dada a 

característica mundanizada dessa nova fase do capitalismo.  

Gaudemar (1977) em seu livro “Mobilidade do Trabalho e Acumulação do 

Capital” examinou o tema da migração como categoria social em que pesaram as 

transformações das relações sociais de produção ocorridas nos idos da década 

de 1970, quando o livro foi escrito, correlacionando com as relações entre capital 

e a exploração da força de trabalho. Ao reexaminar a teoria crítica inaugura por 

Marx sobre a categoria trabalho produtivo/improdutivo que, em linhas gerais, trata 

das formas como o capital produz, explora, faz circular e controla, tanto pelo lado 

da oferta como pela demanda, a força de trabalho como mercadoria essencial ao 

processo de acumulação capitalista, propôs uma saída analítica em que pese as 

diferenças formais dessas duas esferas, ambas se relacionam na engenharia da 

produção do valor. Sendo assim, a mobilidade do trabalho é uma força motriz na 

história do capitalismo, sempre baseado na exploração da mais valia. 

 

  

1.2 O pós colonial, reestruturação produtiva do capital, imigração e 

emigração no continente africano. 

No mês de novembro deste ano, teremos o “3º Fórum Brasil África: 

desafios e oportunidades para o fornecimento de energia no Brasil e na África”, 

que ocorrerá na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Esta pauta já aparecia 



 
 

37 
 

como central no “1° Fórum Brasil África”, ocorrido em junho de 2003 na cidade de 

Fortaleza, capital do Ceara. No primeiro evento, o tema era: ‘Política, cooperação 

e Comércio”. O ponto de encontro dessas atividades que tem relevância para esta 

pesquisa diz respeito há alguns apontamentos, conclusões e encaminhamentos 

que surgiram nos debates desse primeiro encontro e a atualidade desses 

veredictos analíticos. Conforme relatório geral do evento: 

Verificou-se que um obstáculo fundamental à maior 
aproximação entre África e o Brasil é a persistência de um certo 
desconhecimento recíproco. Assim, teve a ocasião uma importante 
e necessária troca de informações nas referidas áreas temáticas, 
que contribuiu para alargar a percepção de problemas e interesses 
comuns (....). 

 

De fato, alguns artigos publicados posteriormente à realização do evento 

são de grande importância para entendermos os desafios analíticos que estão 

colocados para a compreensão da imigração de africanos de diversas 

nacionalidades que chegam anualmente ao Brasil em escala crescente.  

No campo da “política e questões sociais”, Cilliers(2004) nos apresenta 

uma reflexão sobre os conflitos sociais e guerras civis no continente africano 

correlacionando com o incipiente desenvolvimento econômico dos países da 

região, e como os países do norte teriam também a sua responsabilidade quando 

não assumem enquanto projeto politico uma efetiva corroboração para  o 

processo de crescimento econômico do continente africano. Ainda assim, no 

início do século XXI, vários países africanos estavam elaborando projetos e 

executando ações que permitiam a atenuação e reversão de quadros sociais 

outrora entendidos como impossíveis. 

Na primeira década do século XXI, tivemos um processo de 

desenvolvimentismo no continente africano em que vários países, impulsionados 

pelas riquezas minerais e outros recursos naturais, empreenderam um processo 

de desenvolvimento das forças produtivas, reorganizando a economia africana 

que sempre foi considerada como inviável. Em linhas gerais, alguns países 

africanos têm um crescimento médio de sua economia que é superior a média de 

crescimento econômico mundial do mesmo período. Dentre uma série de 

transformações positivas, também é possível observar o agravamento de algumas 

mazelas sociais, como o fato de que se acentuam as desigualdades sociais em 
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alguns países, onde há setores com acúmulo de riquezas e uma grande maioria 

da população sem condições básicas de sobrevivência (Munanga, 2011). 

Nesse sentido, Cilliers (2014) conclui seu artigo indicando que um 

fortalecimento de parceiras entre o Brasil e os vários países africanos 

desencadearia processos políticos de estabelecimento e fortalecimentos das 

democracias, segurança e ajudaria no desenvolvimento econômico de ambos os 

lados do atlântico.  

Cardoso (2014), então acessor para relações raciais do senador Paulo 

Paim, em sua participação no evento e posterior publicação de artigo adentrou 

nas questões políticas que envolviam a implementação da Lei 10.639 (Lei que 

tornou obrigatório o ensino da história africana e da cultura afro brasileira em 

todos os ciclos formativos). Nesse sentido, a proposta do autor foi refletir sobre os 

impactos de uma sociedade que não conseguiu reconhecer elementos 

fundamentais de sua própria história diante de um cenário de economia 

globalizado e que se propunha, naquele momento, em estreitar relações 

diplomáticas nos mais variados âmbitos com países africanos.  

Para Cardoso (2014) as contradições se aguçam quando se reflete sobre 

outros grupos sociais que reivindicam dupla nacionalidade, como a comunidade 

ítalo-brasileira ou os judeus. A complexidade do tema se alardeia não só em 

relação à história africana e a reinvindicação de um duplo estatuto de origem de 

grande parcela da população brasileira. O autor analisa ainda alguns textos 

jornalísticos e a representações negativas pelos quais estes veículos de 

comunicação apresentam matérias sobre o continente africano. O autor ainda 

menciona outros âmbitos em que pesa uma relação desfavorável do Brasil para 

com os países africanos, como no mercado editorial em que autores africanos 

renomados e reconhecidos internacionalmente, mas que naquela época não 

havia traduções de suas obras, por exemplo, do escritor nigeriano Wole Soyinka, 

Prêmio Nobel de Literatura em 1986. Assim, Cardoso (2014) conclui seu artigo 

com a seguinte reflexão:  

 

Sugiro aqui que os empresários brasileiros interessados em 
estabelecer relações comerciais com países do continente africano 
sejam motivados de algum modo a engajar-se no combate ao 
racismo e às desigualdades raciais no Brasil, participando de 
programas, dentro e fora das empresas, em benefício da população 
afro descendentes (Cardoso, 2004, p. 121). 
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Na 1ª edição do “Fórum Brasil África” ainda tivemos a participação e 

posterior publicação de artigo de Grovogui (2014) que propõe uma reflexão sobre 

os problemas relacionados aos Estados Pós Coloniais e os desafios para efetivar 

um “pacto social democrático na África”. Remontando ao período das 

independências no continente, afirma: 

Os desafios da multietnicidade têm estado presentes na África 
desde a independência. Mesmo tendo projetado otimismo sobre o 
futuro, gerações de líderes africanos que cresceram em meio às lutas 
anticoloniais esperavam a precariedade da ordem pós colonial e as 
dificuldades que os espetavam. Então, à época da independência, a 
nacionalidade e a dignidade africana, a justiça social e o retorno à 
origem, ou maior confiança nos recursos culturais e intelectuais 
africanos, a igualdade étnica e racial foram as certezas que 
governavam a visão de futuro dos africanos. Atualmente, essa visão 
da África é tanto ingenuamente defendida quanto tratada injustamente 
com desdém, por várias razões. Uma delas consiste em que, ao 
tempo que alguns países africanos enfrentaram tensões étnicas e 
alcançaram pactos sociais estáveis, muitos outros sofreram 
desintegração social(Grovogui, 2014, p.123). 

 

Grovogui (2014) se afirma enquanto autor que defende a tese da disfunção 

das instituições nacionais no continente dada aos equívocos nas suas 

elaborações de origem e aplicação de formulações perpetradas em realidades 

sociais distintas das realidades dos países africanos. Para tanto, recupera o 

cenário histórico da emergência das discussões sobre as saídas pós-coloniais 

sintetizadas na Conferência de Adis Adeba em 1963, em que se decidiu pelas 

unidades territoriais próximas das coloniais, a unidade linguística por meio das 

línguas dos colonizadores e elementos que alicerçavam as culturas nacionais.  

Os rumos históricos nas décadas seguintes acabam por apresentar 

dilemas em que a maior parte dos países africanos enfrentaram quase que a sua 

dissolução completa. Para Grovogui (2014) um dos principais problemas desse 

período foi a unidade política entre partido e estado. Para ele, os grandes 

problemas sociais dos países africanos pós independência, como o 

patrimonialismo, nepotismo, tribalismo e corrupção generalizada, são frutos da 

relação simbiótica entre partido e estado.  

Diante desse histórico e frente aos desafios contemporâneos que precisam 

ser enfrentados pelos Estados africanos, Grovogui (2014) examina a gênese da 

emergência dos Estados-Nações na África e quais eram as suas bases 
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modelares, para que, uma vez entendida a raiz do problema, possa se tomar 

decisões mais apuradas sobre as soluções. Assim, retoma aquilo que chamou de 

“ficções de modernidade, modernização e Estado de Direito”.  

As ditas “ficções de modernidade, modernização e Estado de Direito” por 

Grovogui (2014) são as revoluções haitiana, americana e francesa e suas 

distinções:  

 

Cada uma das três revoluções - francesa, americana e haitiana- 
emergiram como defensoras de um tipo particular de submissão ao 
Estado e uma ordem política e moral correspondente. 
Revolucionários franceses identificam o historicamente súdito como 
o cidadão. Os americanos buscaram fortalecer o individuo, 
entendido como aqueles membros da sociedade com certas 
racionalidades e dotações de significados por sensibilidades liberais 
e pela condição de proprietários. Finalmente, a revolução haitiana 
propôs que os governos constituídos garantissem faculdades e 
capacidades fundamentais e inalienáveis à pessoa, entendida como 
entidade moral que compreende escravos e antigos senhores, a 
despeito de suas dotações materiais(particularmente propriedade) 
ou status social, raça ou cor(Grovogui,2014, p. 128) 

 

Diante dessa passagem, o arcabouço argumentativo de Grovogui (2014) se 

desenvolve no sentido de, em primeiro momento, retomar que no século XIX tanto 

os E.U.A como a França demoraram décadas para reconhecer o Haiti como país 

independente, sobretudo o segundo, na figura de colonizador. Em seguida, 

retoma o período de independência no continente africano durante a segunda 

metade do século XX e analisa o caso específico da Costa de Marfim, ex-colônia 

francesa, experiência que se apresentou a princípio como exitosa de um país que 

optou por uma economia liberal, inclusive se afastando naquele período de 

independência do então chamado “socialismo africano”. Décadas depois, o 

processo ruiu com a crise econômica que trouxe uma série de problemas sociais 

associados aquilo que Grovogui (2014) chamou de falta de pacto social e a 

decadência do estado.  

Esse argumentos apresentados no “1º Fórum Brasil África” dialogam com a 

teoria clássica sobre as questões pós-coloniais e os desafios da integração 

africana na economia mundial contemporânea e seus principais parceiros 

políticos para pensar articulações que permitam ao continente superar uma série 

de problemas sociais.  



 
 

41 
 

Para Ki Zerbo (2006) a primeira questão fundamental para a África 

Contemporânea é o debate sobre o Estado. No entanto, o Estado pensado pela 

imposição das agencias financeiras internacionais e, por outro lado, os problemas 

de uma elite africana que conduzem os Estados conforme interesses 

patrimonialistas ou étnicos. Dessa forma, a relação africana diante da sociedade 

globalizada é desigual para grande parte da população do continente. Segundo 

este autor, o continente africano adentra no regime de capitalismo mundializado 

em situação desfavorável por conta do período de três períodos marcantes de sua 

história. O primeiro se refere ao tráfico de seres humanos, que extirpou do 

continente africano milhões de seres humanos durante séculos. O segundo foi a 

colonização do final do século XIX e início do século XX, sendo este momento, 

ainda que menor em duração, mais arrasador em seu processo de 

desumanização e imposição de uma desigual relação entre colonizador e 

colonizado. O terceiro momento se dá quando das independências em meio a 

reestruturação produtiva do capital:  

 

Hoje, quando nos falam de globalização, você pode compreender 
as hesitações dos africanos. Bem entedido, há africanos de posição 
social mais elevada que vão morder essa isca, Pelo seu nível de 
vida ou por seu papel nas organizações internacionais ou 
nacionais, fazem parte dos globalizadores, como seus parceiros. 
Mas a maioria consciente, que já sofre os efeitos negativos, 
desconfia da isca, porque não é a primeira vez que lhe falam de 
economia global. Os movimentos e mobilizações dos sindicatos 
contra as privatizações são significativos. Porque os trabalhares 
sabem que a lógica implacável do lucro, dos empresários privados, 
é exercida à sua custa ( Ki Zerbo, 2006, p. 26). 

 

Ki Zerbo (2006) ainda aponta outros aspectos que tornam o continente 

africano, mesmo diante das disparidades internas, um bloco que pertence ao elo 

frágil da cadeia de produção-circulação-consumo do capital contemporâneo, 

sobretudo porque as mercadorias são imposições culturais exógenas aos países 

da região. Além disso, o capital mundializado afeta também os recursos naturais 

africanos, uma vez que certas técnicas de extração e produção de produtos são 

nocivos para o meio ambiente, sendo que a África, nessa relação é responsável 

por oferecer as matérias primas para a produção das mercadorias, reproduzindo 

uma relação de submissão  paralela ao período colonial. Nesse sentido, Ki Zerbo 

(2006) reivindica a plataforma política e econômica postulado por Kwane 
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NKrumah que desenvolveu uma teoria sobre o desenvolvimento africano na 

década de 1960.  

Diante desse panorama, Ki Zerbo (2006) argumenta que o capitalismo no 

continente africano, para a força de trabalho, é demasiadamente mais perverso: 

Na Europa, o capitalismo foi construído sobre a exploração. A 
acumulação foi feita à custa dos trabalhadores, a favor de outras 
categorias sociais, a tal ponto que a Europa se tornou um modelo 
universal. A lógica do sistema exige a acumulação do capital à custa de 
certos fatores de produção, especialmente os custos humanos. É aqui 
que o capitalismo geralmente se desclassifica: para promover o ser 
humano, é preciso esmagar dois ou três. Os ocidentais querem que os 
países africanos façam como a Europa, mas no intervalo de algumas 
décadas, não em alguns séculos como foi lá. A exploração, então, é 
muito dura, porque é comprimida num lapso de tempo muito curto. É a 
corrida às taxas de crescimento, e  não à promoção humana. O sistema 
gera, portanto, a pobreza, e desemboca na pauperização. Não se deve 
considerar que a pobreza é a causa do subdesenvolvimento – ela é um 
produto do sistema atual. Mas atua-se como se a pobreza fosse uma 
entidade metafísica que afeta, por infelicidade, certos grupos da espécie 
humana, por razões que tem a ver só com eles. A pobreza é tratada a 
posteriori, sem levar em consideração as forças e estruturas do sistema. 
Habitualmente, essa contradição fundamental não pé esclarecida (Ki 
Zerbo, 2006, p. 28).  

 

 
Esta longa citação foi feita pelo seu valor analítico. É uma síntese de 

processos complexos que envolve a história do capitalismo e sua forma de 

objetivação no continente africano, diante de metamorfoses impostas pela 

reestruturação produtiva do capital contemporâneo.  

Não teremos como aprofundar algumas questões sobre a história 

contemporânea do continente africano, ainda que pese certas lacunas que 

posteriormente se refletirão na análise dos conteúdos do material empírico da 

pesquisa. Mas, para os fins imediatos dos nossos objetivos, esse panorama que 

envolve as relações internacionais entre Brasil e África, a questão do Estado 

Nação e das relações sociais de produção na África, nos auxiliam na 

compreensão da migração, emigração e imigração de africanos mundo afora. 

 

 

1.2.1. Migração, emigração e imigração no continente africano 

O fluxo de migração africana atualmente ocorre principalmente no próprio 

continente, sendo majoritariamente feminino e de característica sazonal. Os 
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motivos que propiciam esses deslocamentos se dão por fatores diversos, dentre 

eles conflitos religiosos, instabilidade política e pobreza (Tolentino, et. al., 2011). 

Tolentino (et al., 2011)  afirmam que a maior parte desses deslocamentos 

ocorre nos respectivos países e quando esses migrantes atravessam as barreiras 

nacionais. Recorrendo aos dados fornecidos pelo Banco Mundial que fez um 

estudo entre os anos de 1975 a 2005, 63% dos migrantes circulam no próprio 

continente africano, sendo Costa do Marfim7, Burkina Fasso e Mali, da região 

ocidental do continente; Marrocos e Argélia da região norte do continente (Como 

ponte de passagem para a Europa); e África do Sul, na região sul; são os 

principais destinos desses imigrantes (Tolentino, et. al., 2011). 

Analisando de maneira mais apurada estes dados, Tolentino (et al., 2011)  

problematizam os fatores que incidiriam numa migração interna superior a saída 

para os países desenvolvidos do norte. Três afirmações se sobressaem: 1) Maior 

dificuldade em adentrar em países desenvolvidos que criaram legislações 

restritivas; 2) Alguns países adotaram política para imigração seletiva, visando 

qualificar alguns setores de sua economia com profissionais universitários com 

mais qualificação. Esse processo gera o fenômeno de fugas de cérebros, tema 

contemporâneo para países em desenvolvimento, uma vez que existe a formação 

de um contingente de força de trabalho universitária que os respectivos mercados 

nacionais não absorvem e geram emigração massiva desses quadros 

profissionais que poderiam se inserir e fomentar o processo desenvolvimentista 

dessas regiões; 3) Os projetos de integração econômica regional permitiu não 

apenas o fluxo de mercadorias, mas também de pessoas (Tolentino, et. al., 2011); 

Além disso, acrescenta se outros fenômenos presentes na migração 

interna do continente africano que são específicos dessa região, mas outros 

também que são típicos do processo migratório como o deslocamento para 

trabalho e o posterior retorno ao país de origem, gerando fluxo de remessa de 

financeiras e fazendo a economia continental movimentar-se (Tolentino, et. al., 

2011). 

 Bahu (2011) ao propor um mapeamento das etnias na Angola 

contemporânea, depara-se com uma série de elementos que se relacionam à 

                                                           
7 É preciso levar em consideração que nesses períodos, dada as instabilidades políticas região, 
países, como por exemplo a Costa do Marfim, tiveram alterações no fluxo de  migração. 
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migração interna no país e que são mediados por outros elementos surgidos no 

período colonial, mas também nos tempos da independência, e que a sociedade 

pós colonial presencia seu reavivamento em formas que contém “o velho e o 

novo” enquanto processo histórico. Etnias submetidas à condição de sub grupos 

de grupos sociais maiores, por conta de atravessamentos históricos do período 

colonial em que Portugal fomentou certos privilégios para alguns grupos em 

detrimentos de outros, renascem enquanto disputa identitária, mas também por 

terra e por relações de poder. Por outro lado, a migração e a miscigenação 

também são questões colocadas diante de um processo em que uma certa ideia 

de povo e de alteridade se reconfiguram de tempos em tempos. Em síntese, a 

formação nacional enquanto elo de ligação e pertencimento homogêneo também 

são tônicas questionáveis por conta pelo fluxo de deslocamento de pessoas no 

continente africano, ainda que, por outro lado, novas noções de etnicidade e povo 

também se apresentem como produto social desse processo. 

Badi (2015) em sua análise sobre as migrações africanas em tempos de 

Globalização, relembra, em primeiro lugar que o deslocamento é algo inerente à 

história do continente africano. Atualmente, porém, o processo de migração diz 

respeito à inserção do poderio colonial no território africano, as crises de 

desenvolvimento econômico e social, aos conflitos políticos, étnicos e religiosos 

que forja um número significativo de seres humanos a deixarem seus lugares de 

origem e pertencimento e buscarem outras oportunidades em territórios muito 

distantes. 

Ocorre que, para este autor, é preciso correlacionar esses fatos ao 

conjunto mais complexo das relações sociais contemporâneas que estão sob a 

égide do capital globalizado: 

Es este contexto global em el que se inserta la inmigración 
subsaariana(...) que tiene la peculariedad de que los inmigrantes de 
esta parte del mundo sufran uma doble exclusion tanto de los 
países receptores o de acogida como de los países emisores o de 
origen, pese a contribuir a la prosperidade econômica y social de 
ambos os grupos de países(...) las migraciones internacionales 
contribuyen a la vida económica y social o al crecimiento 
económico, y en los segundos, proporciones importantes de la 
población viven de sus remesas (Badi, 2015, p. 37). 

 

Diante desse cenário, Badi(2015) apresenta um balanço dos aspectos 

positivos e negativos da relação entre os imigrantes africanos e seus ou região de 

origem. Dentre eles, afirma que a maioria dos imigrantes africanos, ainda que 
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ocupem postos de trabalho de baixa remuneração, segundo estudos 

(Poutner,2001; Brunel, 2004) envia em torno de 3 milhões de Euros todos os anos 

para seus países ou regiões de origem. 

Badi (2015) também menciona outros aspectos estruturais da migração 

africana contemporânea já mencionadas acima por outros autores, como a 

questão das imposições do mercado mundial aos países africanos e a histórica 

relação de dependência com as economias centrais que não permite que 

estrangula o desenvolvimento desses países, por exemplo. Porém, um dado 

interesse discutido por ele, refere-se a migração interna no continente africano e a 

xenofobia sofrida pelos imigrantes que tem aumentado conforme as crises 

econômicas e políticas desestabilizam os estados nacionais no continente. Essa 

questão provoca um amplo debate sobre as perspectivas políticas de unidade do 

bloco de países africanos como saída para os problemas que aflige quase que a 

totalidade do continente.  

Outro aspecto relevante abordado por Badi (2015) se refere ao fenômeno 

chamado de “fuga de cérebros” no continente africano, também estudado como 

“migração elitista”; “o êxodo de intelectuais”; “a evasão de capital humano”. Os 

aspectos, segundo este autor, são dos mais variados. Por um lado, se configura 

com um déficit econômico e social, uma vez que o êxodo de força de trabalho 

qualificada cerceia setores estratégicos para o desenvolvimento africano. Por 

outro lado, problematiza a própria origem da “fuga”, dada a incapacidade das 

economias africanas de darem guarida aos anseios individuais e aos talentos 

potenciais dos jovens estudantes africanos. Além de que, essa modalidade de 

migração também gera remessas de fundos que dinamizam a economia regional.  

 

1.3 Reestruturação produtiva do capital, relações sociais de produção 

e imigração no Brasil contemporâneo. 

 

Atendo-se ao debate sobre as relações sociais de produção, a dinâmica 

política de trabalho no Brasil contemporâneo, vários autores vem se debruçando 

sobre este momento, apresentando análises que convergem e divergem em 

vários pontos.  No intuito de reanalisar as condições da luta de classes no Brasil 

contemporâneo, autores como Singer, Pochmann, Alves, Antunes, Ruy Braga, 
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Souza, entre outros, apresentam análises diferentes sobre a condição do trabalho 

no Brasil. 

Singer (2012) elaborou uma tese em que propõe a mediação entre  as  

mudanças elementares na formação social e econômica brasileira nas primeiras 

décadas do século XXI e os seus reflexos no processo eleitoral. Essa mudança 

chamou de “lulismo”, defendendo a tese que a diminuição da pobreza via política 

de transferência de renda foi um marco que qualificou a distinção entre o governo 

Lula e o seu precedente: 

 

Teria havido, a partir de 2003, uma orientação que permitiu, 
contando com a mudança da conjuntura econômica mundial 
internacional, a adoção de políticas para reduzir a pobreza  - com 
destaque oara o combate à miséria- e para a ativação do mercado 
interno, sem confronto com o capital. Isso teria produzido, em 
associação com a crise do “mensalão”, um realinhamento eleitoral 
que se cristaliza em 2006, surgindo o lulismo. O aparecimento de 
uma base lulista, por sua vez, proporcionou ao presidente maior 
margem de manobra no segundo mandato, possibilitando acelerar 
a implantação do modelo “diminuição da pobreza com a 
manutenção da ordem” esboçado do primeiro quadriênio (Singer, 
2012, p. 13).  
 
 

Para Singer (2012) essas mudanças não são meramente um reflexo do 

capital internacional que vivia um momento de crescimento. Há, efetivamente, um 

modelo politico que implementa mudanças que alteram as correlações de força 

em benefício dos trabalhadores mais pauperizados:  

 
(...) a conjuntura internacional é apenas metade da missa. 

As opções pela transferência de renda e expansão de crédito aos 
mais pobres, feitas desde o início do governo(...)permitiram que a 
oportunidade aberta pela expansão mundial fosse aproveitada de 
maneira singular(...) Mesmo antes de o crescimento ser retomado, 
houve um aumento da parcela do PIB destinada aos mais pobres, 
de tal forma que, quando a economia se aqueceu, iria encontrar um 
mercado interno ativado, constituído pelos beneficiários do Bolsa 
Família e do crédito consignado, aos quais viria a se agregar a 
valorização do salário mínimo a partir de 2005( Singer, 2012, p. 
179).  

 
 

Pochmann (2010) a partir da análise das políticas sociais levadas a cabo 

pela gestão do Partido dos Trabalhadores no governo federal, argumenta que 

nesse período houve uma substancial diferença no processo de desenvolvimento 

econômico do país, quando comparado com outros momentos da história 
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econômica do Brasil no século XX. Para ele, o primeiro grande ciclo 

desenvolvimentista que se inicia na década de 1930 e se estende até a década 

de 1980, é marcado pela estagnação de uma economia balizada na distribuição 

de renda e não diminuição da desigualdade social. Esse ciclo foi interrompido na 

década de 1980, quando da crise que assolou a economia do país. O próximo 

ciclo de crescimento, já ocorre na década de 1990, pós lutas pela 

redemocratização do país e elaboração do Constituição Federal de 1988, que 

marca um primeiro passo consolidação de um Estado de Bem Estar Social no 

Brasil.  

No entanto, a década de 1990 é marcada pelas políticas neoliberais. Ainda 

que, segundo Pochmann (2011), na política macroeconômica do governo do PT 

houve a manutenção dos desígnios básicos adotados no período antecessor, a 

saber o sistema de metas de inflação, do regime de câmbio flutuante e da 

manutenção de superávits primários nas contas públicas, essa continuidade não 

implicou, ou melhor, mesmo com a continuidade, foi possível pela primeira vez na 

história do Brasil um crescimento com diminuição das desigualdades sociais e 

melhorias na condição de vida do trabalhador (Pochmann ,2011). 

No que diz respeito a configuração social, Pochmann (2011) argumenta 

que não houve uma alteração significativa nas estruturas sociais que possibilitaria 

a afirmação de que nesse período houve um crescimento da classe média no 

Brasil. Para o economista brasileiro, o conceito de classe média que vem sendo 

empregado nos últimos anos, sobretudo pela mídia, não atende aos efetivos 

desígnios das alterações sócio econômicas no Brasil. Sua tese é de que a classe 

trabalhadora teve ganhos materiais, mas permanece a estrutura de classe que 

forja na sociedade moderna, um dos cenários nacionais mais desiguais 

(Pochmann, 2011 ). 

Souza (2010) discorda da análise empreendida por Pochmamm. Para este 

sociólogo, a compreensão da nova classe trabalhadora no Brasil não pode ser 

feita apenas nos marcos da apreensão de crescimento da renda per capita, com 

um viés economicista, tal como Pochmamm, segundo Souza, encaminha as suas 

análises. Souza (2010) propõe um outro eixo analítico para analisar esse 

fenômeno, partindo dos marcos históricos culturais desse processo. Para ele, a 

histórica classe média é uma classe privilegiada porque se constitui não apenas 

pelas balizas financeiras, seu acesso à renda, mas também pela apropriação de 
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capital cultural, nos mais variados aspectos, os quais são indispensáveis para o 

efetivo funcionamento do mercado e do Estado. Ainda que em desvantagem 

quando comparadas ao acúmulo das classes altas, o acesso a estes atributos 

culturais possibilita acessos distintos, e esses acessos são mantidos ao longo de 

gerações. 

Por isso, para Souza (2010), a nova classe trabalhadora no Brasil difere 

essencialmente daquilo que se possa chamar de nova classe média. Para ele, a 

condição concreta de emergência desse setor se dá em condições extremamente 

diferentes e desniveladas, quando comparados com os estratos médios da 

população. O acesso ao ensino dessa nova classe trabalhadora se dá em 

universidades privadas, em geral, com baixos escores nas avaliações do MEC, 

proporcionando aos seus alunos um ensino de baixa qualidade. São universitários 

que voltaram a estudar depois de anos de término do ensino médio, que já estão 

no mercado de trabalho, muitas vezes em condições de pauperização, dentre 

outras características. Portanto, diante da proposta de análise histórico cultural, 

Souza defende que não existe uma nova classe média, e nesse sentido há um 

diálogo com Pochmamm (2011), a divergência está na apreensão do processo, 

porque essas características estruturais  supracitadas  implicam em “condução de 

vida” e “percepção do mundo” , que segundo Souza são as duas características 

elementares para compreensão da especificidade do pertencimento de classe, 

havendo no Brasil ainda uma enorme distancia entre os trabalhadores, a classe 

média e a classe alta. 

Uma quarta análise sobre a conformação das relações sociais de produção 

no Brasil contemporâneo foi feita pelo sociólogo Ruy Braga. No livro “A política do 

precariado: do populismo à hegemonia lulista”, Braga analisa o fenômeno político 

que foi cunhado como  lulismo,  seu processo  de evolução,  desde as greves 

operárias no ABC em 1978 até o período atual, procura encontrar os elos entre o 

desenvolvimento das forças produtivas, orientadas por uma perspectiva de um 

fordismo periférico ao cenário atual, onde temos um processo de desaceleração 

da indústria, organizando, assim, uma perspectiva pós-fordismo financeirizado.  

Giovane Alves, por sua vez, no livro “Trabalho e Subjetividade: o espírito 

do toyotismo na era do capitalismo manipulatório” também adentra nos meandros 

da nova formação da classe trabalhadora no Brasil tendo como horizonte analítico 

a reestruturação produtiva do capital, diante de uma formação econômica que 
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diverge essencialmente da morfologia contemporânea das relações de trabalho 

nas sociedades de capitalismo desenvolvido. Tal como Braga, o sociólogo 

trabalha com a categoria precariado e adentra nas determinações subjetivas que 

são reflexos das novas formas de dominação e exploração da sociedade do 

capital. 

Nesse sentido, defende da seguinte forma a análise concomitante da 

economia política e da psicologia: 

 
Surge a necessidade não apenas de uma nova crítica da economia 
política, mas de uma crítica da psicologia das pulsões inscritas na 
subjetividade humana em desefetivação em decorrência da intensa 
manipulação que caracteriza o tardo capitalismo (Alves, 2011, p. 
55). 

 

Para Alves, diante da nova ordem sócio metabólica do capital, a partir da 

década de 1970, polos marginais na cadeia produtiva passam a se integrar a 

economia mundial, no entanto, de maneira subordinada ao capital internacional, 

tutor sócio político do processo desenvolvimentista em regiões de capitalismo 

atrasado (Alves, 2011). Do ponto de vista das relações sociais de produção, a 

mundialização do capital não incide na homogeneização dos processos de 

trabalho. Nesse sentido, o autor recupera a categoria superexploração que 

demonstra o desenvolvimento desigual e combinado do capital. Ou seja, ainda 

que diante da reestruturação produtiva, a relação capital/ trabalho tem formas 

distintas de efetivação, a depender do histórico do desenvolvimento do 

capitalismo em cada região.8 Nesse caso, no Brasil vigoraria formas distintas de 

exploração, pautadas na lógica de superexploração9 da mão de obra. 

                                                           
8
 É necessário definir as formas de objetivação do capital, que diferem em essência, organizando formas 

distintas de lutas de classes. Capitalismo clássico se configura em países onde houve uma burguesia 

revolucionária que empreendeu lutas para derrotar o antigo regime na Europa, tal como ocorreu na França e 

Inglaterra. Formas de objetivação do capital entendidas como via prussiana(termo empregado por Lenin, 

autor que define o marxismo como análise concreta de realidades concretas) temos uma burguesia que nasce 

do setor aristocrático ou que promove uma espécie de acordo tácito com os setores oligárquicos, não 

empreendendo uma luta revolucionária para a transformação das relações sociais de produção. Existe uma 

terceira forma  de objetivação, entendida como via colonial. Em tese, América Latina estaria enquadrada 

nessa terceira forma de objetivação do capital. Existe uma grande celeuma teórica entorno da análise da 

história do capitalismo no Brasil(Se teríamos um capitalismo de matriz colonial ou via prussiana).   

Discutiremos ainda nesse capitulo a relação entre desenvolvimento do capitalismo na América Latina e 

apresentaremos em linhas gerais. 
9
 A categoria superexploração foi desenvolvida pela vertente marxista da Teoria da Dependência, cujo 

expoente de maior expressão é sem dúvida Ruy Mauro Marine. Compreende que o desenvolvimento e o 

subdesenvolvimento são processos indissociáveis e fundantes para a evolução internacional do modo de 

produção capitalista.  O capitalismo mundial, apropria-se do trabalho e obtém assim o seu acúmulo de 
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Portanto, o precariado no Brasil se constitui de maneira distinta do 

precariado na Europa e nos EU.A, ainda que todos estejam submetidos à mesma 

ordem sócio metabólica que regula as experiências do ser social. Aqui, existe 

uma distinção heurística entre os estudos de Giovanne Alves e Ruy Braga. 

Enquanto para este, o precariado sempre existiu na história do capitalismo - 

Braga recorre aos textos de Marx para sustentar seu argumento - em Alves existe 

um duplo estatuto do precariado. Ainda que na história do capitalismo sempre 

existisse setores da classe trabalhadora que vivencia relações de trabalho 

pauperizadas, a reestruturação produtiva do capital cria novas condições da 

emergência desse segmento da classe trabalhadora (2000). 

 Depois desse pequeno panorama sobre a análise da estrutura social e 

econômica do mundo contemporâneo no que diz respeito às relações de trabalho, 

é importante apontarmos quais são as questões levantadas por esses autores 

que são relevantes para os objetivos desse trabalho. Veja, a migração 

contemporânea passa, necessariamente, ainda que nem sempre, pela discussão 

do trabalho no mundo contemporâneo. Conforme a análise de Gaudemar(1977), 

Standing(2012), Pietro(2013) o precariado na Europa tem um núcleo massivo de 

trabalhadores migrantes. Nesse sentido, essa análise nos aponta para que 

reestruturação produtiva do capital consolida elementos que são já base 

constituiva do modo produção capitalista. Por hora, ficamos com a dimensão 

apontada por esses autores sobre as relações entre reestruturação produtiva do 

capital, imigração e precariado. Surge, diante das categorias apresentadas por 

eles, algumas questões que precisam ser melhor avaliadas diante do fenômeno 

que estamos estudando e o objeto de estudo destes autores. Por isso, recorrer 

aos estudos de Pochmamm, Souza, Alves, Braga e Antunes se faz fundamental 

para as devidas mediações entre reestruturação produtiva do capital, migração 

contemporânea a relações sociais de produção no Brasil. 

Em todos os autores que estamos discutindo, percebe-se a concordância 

diante da significativa alteração da forma de ser trabalhador no Brasil da última 

                                                                                                                                                                                
riquezas. Mas existe uma questão especifica quando pensamentos as relações em países subdesenvolvidos, 

segundo esse enfoque, pois ocorre a “superexploração” do trabalho, realizado pelas elites locais, como 

maneira de reverter sua perda em relação ao comércio internacional. Assim, a dinâmica interna de classes 

ganha evidência, pois a superexploração é o mecanismo subjacente as periferias do capital. Ou seja, as 

burguesias dos países periféricos exploram de maneira demasiada e intensa sua força de trabalho como 

maneira de compensar a desigualdade existente entre distintas formas de objetivação do capitalismo. 
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década. Sem duvida, por outro lado, a análise do fenômeno é bem distinta, 

apontando para caminhos diferentes diante da nova morfologia do trabalho.  

Para os objetivos diretos desse trabalho, ainda que pese convergências e 

divergências analíticas entre os autores, eles nos subsidiam no que tange a 

compreensão das relações históricas, sociais e econômicas em que se inserem a 

imigração africana que pretendemos analisar. É justamente nesse período 

convencionalmente chamado de “lulismo” que temos uma plataforma internacional 

diferente, alterações nos blocos e alianças internacionais, uma inserção mais 

consolidada das ações de política internacional do Brasil com os países do 

continente africano e a chegada de novos imigrantes, seja como refugiado, como 

força de trabalho em busca de novos horizontes ou mesmo os estudantes 

universitários.  

Villen (2014) ao relacionar migração e trabalho no Brasil numa perspectiva 

da crítica ao deslocamento humano e a dimensão da exploração da força de 

trabalho, adentrou em questões que envolvem gênero, raça e nacionalidade como 

mediações fundantes dessas relações sociais. Nesse sentido, adentrando nos 

meandros da discussão trabalho material/imaterial na sociedade contemporânea, 

em que houve um crescimento do setor de serviços nos grandes centros urbanos 

no mundo inteiro, propõe a análise que contempla essas novas morfologias do 

trabalho no mundo contemporâneo e sua relação com a produção do valor. Em 

certa medida, essa discussão se relaciona com a proposta analítica de Gaudemar 

(1977) eu, como vimos, também propôs uma análise que contemplasse a 

dimensão do trabalho produtivo/improdutivo. No entanto, Villen (2014) preocupa-

se com  a dimensão da especificidade do Brasil diante do cenário internacional, 

ainda que admita a dimensão estrutural do capitalismo globalizado. 

Iniciaremos a próxima sessão partindo das referências feitas por 

Villen(2014)  sobre reestruturação produtiva do capital, migração, trabalho 

qualificado e trabalho de baixa qualificação no Brasil. 

 

1.3.1. Imigração africana no Brasil contemporâneo  

 

O tema da migração no Brasil é antigo e conta com ampla gama de 

estudos. A migração contemporânea vem sendo por alguns pesquisadores e 

militantes dos direitos humanos - Simai & Baeninger (2011); Peres (2009); Silva 
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(1997 e 2006), Baening (2013)10, entre outros - pois se evidencia, em relação a 

uma parcela significativa  desse imigrantes que vem ao Brasil  - em sua maioria 

africanos e latino americanos - relações de trabalho precarizadas.  

Os elementos que trouxemos indicam o quanto a apreensão dos processos 

migratórios nessa nova fase de desenvolvimento no Brasil, guarda semelhanças 

com a análise feita por eles para o desenvolvimentismo estadunidense da 

primeira metade do século XX. Em outro contexto, em um novo momento do 

capitalismo monopolista, diante de uma formação sócio histórica que difere 

essencialmente do processo analisado, mesmo assim, podemos observar traços 

gerais de avanço das forças produtivas e os desdobramentos possíveis no que 

diz respeito as relações sociais de produção. Ou seja, o racismo enquanto uma 

ideologia, e nesse sentido a apreensão pela perspectiva do materialismo dialético 

que considera as dimensões singulares, particulares e universais se faz 

imprescindível, foi e é um instrumento de legitimação da exploração, no caso da 

américa Latina, superexploração da mão de obra, fato que no nosso entender 

incide diretamente na absorção de força de trabalho de origem africana no Brasil 

contemporâneo. 

Villen (2014) como dissemos, propôs uma análise da sociedade brasileira 

contemporânea, analisando a migração nos grandes centros urbanos pela 

perspectiva do trabalho partindo da compreensão de que a reestruturação 

produtiva do capital apresenta uma nova morfologia para as relações sociais de 

produção, com forte ênfase para o setor de serviços que cresceu 

demasiadamente nas últimas décadas. Assim sendo, recuperando os estudos 

clássicos sobre imigração no Brasil contemporâneo, aponta para as diferenças da 

atual imigração no Brasil que além de não ser subvencionada, em geral, pelo 

Estado, tal como ocorreu em grande parte do processo migratório de imigrantes 

Europeus do final do século XIX e início do Século XX: “No Brasil(...) a realidade 

                                                           
10

 Observatório das Migrações em São Paulo (Fases e faces do fenômeno migratório no estado de São Paulo) 

foi uma pesquisa coordenada por Rosana Baeninger, professora do Departamento de Demografia e 

pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual de Campinas (Nepo/Unicamp). 

Envolveu 16 pesquisadores e 38 alunos de mestrado, de doutorado e de iniciação científica. O conjunto dos 

dados levantados resultou nacoleção de 12 volumes” Por Dentro do Estado de São Paulo”(Disponível em 

http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_colecao.html) .Objetivo foi analisar a configuração dos 

movimentos migratórios atuais a partir das raízes históricas desses processos. A investigação teve como 

marco a formação social paulista desde o século 19, na passagem para o século 20 e ao longo dele, chegando 

ao início do século 21.  

 

http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/_colecao.html
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do país, desde os anos 1980 até hoje, vem sendo marcada por um novo tipo de 

imigração- muito diferente daquele que caracterizou, há mais de cem anos a 

vinda de imigrantes “brancos”, na maior parte europeus, para o país(...)”( Villen, 

2014. p. 85). 

Além dessa característica racial que marca essa nova imigração, Villen 

(2014) também analisa as frações que compõe esse grupo social. Nesse sentido, 

o imigrante pertence não somente ao grupo social precarizado, mas também aos 

estratos econômicos mais abastados da classe que vive do trabalho, havendo 

assim uma polarização entre a presença de imigrantes qualificados e não 

qualificados. 

Segundo Villen (2014) nos países centrais, a importação de imigrantes 

qualificados tem se revertido como um sistema que se adapta a condição  de 

trabalho flexível, uma vez que propicia uma rápida contratação do profissional, 

sem compromissos trabalhistas mais gerais, como previdência, por exemplo, ou 

em caso de flutuação da economia e aumento do desemprego, outros custos, 

como a formação desse profissional, já estão garantidas. Diferente dos imigrantes 

não qualificados, em tese, perigosos e indesejáveis, mas fundamentais em 

funções precarizadas não mais exercidas por grande porte dos trabalhadores 

europeus. 

Sobre o Brasil, Villen(2014) ressalta a existência dessas duas condições, 

atreladas ao mercado de estrutura precária por excelência: 

 

(...) a análise da imigração laboral no Brasil não pode ser separada 
do contexto mais amplo do funcionamento do mercado de trabalho 
em escala global, em particular na América Latina. Essa 
investigação além de necessária, assume um caráter complexo no 
Brasil, tendo em vista a estrutura  precarizada, racialmente e 
sexualmente hierarquizada do mercado de trabalho desde as suas 
raízes coloniais(...) (Villen, 2014, p97). 

 
 

Conclui: 

Nesse sentido, a perspectiva da polarização na demanda de força 
de trabalho dos imigrantes internacionais mostra-se útil por oferecer 
aberturas analíticas para uma investigação – de forma ampla e 
articulada com as dimensões de gênero, classe e etnia- do novo 
contexto imigratório sob a óptica do trabalho (Villen, 2014, p97). 
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Em profundo dialogo com essa proposta analítica, passemos a traçar as 

questões elementares da imigração africana em São Paulo, tendo em vista que 

mais a frente aprofundaremos o debate sobre raça e classe como mediações 

importantes na relação entre imigração africana e preconceito no Brasil  

 

 

1.3.2 A condição dos imigrantes africanos na cidade de São Paulo  

A imigração africana no Brasil contemporâneo ocorre por diversos motivos, 

seja a procura de trabalho, a procura da proteção do Estado brasileiro, no caso 

dos refugiados ou aqueles que vieram estudar nas universidades brasileiras, seja 

por meio dos acordos de cooperação ou os que vieram por conta própria.  

Os dados sobre esse fenômeno são escassos. Segundo amostra feita pelo 

IBGE no ano de 2000, entraram entre 1996 e 2000 um  pouco mais de 15 mil 

africanos, a maioria é oriunda dos Palops . 

Os movimentos sociais e entidades que lutam pela garantia de direitos de 

imigrantes no Brasil têm discutido as políticas para imigrantes e denunciado que 

há uma prática institucionalizada de criminalização do “estrangeiro”. As leis 

brasileiras são impeditivas para muitos desse indivíduos conseguirem se 

estabelecer, gerando um contingente grande de imigrantes ilegais. Assim sendo, 

a orientação é para que o Brasil adote políticas baseadas no direito pleno do 

imigrante.11 

Em São Paulo, a “Missão da Paz” tem sido uma das entidades que tem 

prestado serviço de atendimentos aos imigrantes/refugiados. Segundo os dados 

estatísticos desta instituição, no ano de 2013 foram feitos 1734 atendimentos a 

imigrantes/refugiados no Eixo trabalho (mediação para inserção laboral). Destes, 

27% eram haitianos; 15% bolivianos; 11% Colombianos; 9% Peruanos; 5% 

Chilenos; 5% Congoleses; 4% Guineenses (Guiné Bissau); 4% Cubanos; 2% 

Guineanos (Conacri); 2% Angolanos; 2% Argentinos; 2% Paraguaios; 12% Outros 

                                                           
11

 Acessado em http://www.cdhic.org.br/. Disponível 20/12/2014. “O CDHIC é uma organização da 

sociedade civil que tem como objetivo promover, organizar, realizar e articular ações que visem à construção 

de uma política migratória que respeite os Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

dos imigrantes e suas famílias no Brasil. Atua por meio de ações diretas na assessoria para a regularização 

migratória, bem como através de atividades de formação política e informativas visando a sustentabilidade 

dos empreendimentos dos imigrantes e a garantia de condições dignas de trabalho a todos. A figura humana, 

a pessoa do imigrante, seu protagonismo e sua cidadania é sempre o eixo de nossas ações.” 

http://www.cdhic.org.br/
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países; Dentro deste contingente, 77% estão na faixa etária de 19 a 40 anos, 

sendo 26% do sexo feminino e 74% do sexo masculino.  

Sobre os atendimentos do ano de 2014, a instituição está tabulando os 

dados. Mas já forneceu algumas prévias que são importantes marcadores para 

compreensão do fenômeno da migração na cidade de São Paulo. Em torno de 

64,2% dos atendimentos individuais foram à haitianos; Bolívia 9,6%; Peru 6,6% 

Colombianos 2,4%; República Democrática do Congo 3,2%; Paraguai 2% Síria 

0,9%; Outros países 11,2; 

 Fazendo um estudo exploratório sobre esta instituição e o 

atendimento aos imigrantes africanos, Sato; Barros & Santos(2007) averiguaram 

que, de 1997 a 2006, partindo de dados obtidos nas fichas de ingressos, houve 

um crescimento do contingente de africanos que buscaram os serviços dessa 

entidade. Das 8028 pessoas atendidas, 351 eram de pessoas provenientes de 

diversos países da África. Entre os africanos, 97% eram do sexo masculino e 3% 

eram do sexo feminino; Em relação a faixa etária, 31% tinham entre 31 e 35 anos; 

Sobre a escolaridade, 49,5% estudaram até o ensino médio e 27% até o ensino 

superior;  

Outro aspecto relevante dos dados apresentados por essa pesquisa diz 

respeito ao gradual aumento da entrada de imigrantes africanos na instituição em 

questão. Conforme tabela abaixo:  

Tabela1 

Distribuição de ingressantes na Casa do Migrante, segundo origem 

africana e não africana. 

Ano Nº de Não 

Africanos 

Nº de 

Africanos 

Total % de 

Africanos 

1997 1.847 18 1.865 0,9 

1998 1.1746 13 1.759 0,7 

1999 654 20 674 3,0 

2000 574 14 588 2,4 

2001 642 16 658 2,4 

2002 574 36 610 6.0 

2003 410 35 445 7,9 

2004 390 48 438 11,0 
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Ano Nº de Não 

Africanos 

Nº de 

Africanos 

Total % de 

Africanos 

2005 403 69 472 14,6 

2006 437 82 519 15,8 

Total 7.677 351 8028 4,4 

Fonte: SATO, M T., BARROS, D D., SANTOS, A.Si. A. Da África para albergues 
públicos : africanos na Casa do Migrante em São Paulo. In : Revista de Estudos 
Afroasiáticos – ano 29 – Jan-Dez, Rio de Janeiro : UCAM, 2008, p.29-62 

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 1, é possível constatar que 

há um aumento gradativo da entrada de imigrantes de origem africana nessa 

instituição, e como mencionado acima, tratando-se de um serviço dos mais 

importantes no atendimento a imigrantes na cidade de São Paulo é possível 

afirmar que esses números, se não permitem uma generalização, apontam ao 

menos uma tendência de uma possível mudança que o Brasil sofreu em relação 

ao perfil e nacionalidade dos imigrantes. 

Este também estudo problematizou a condição de asilo e refúgio, 

contextualizando as leis e instituições de referência para acolhida desses 

indivíduos. Primeiro, no que diz respeito à leis, Sato; Barros & Santos(2007) 

observam a diferença entre asilo e refúgio. Enquanto o primeiro é um instrumento 

jurídico submetido as regras nacionais, e no caso do Brasil, uma responsabilidade 

do Ministério da Justiça, o segundo tem suas bases defendidas e organizadas 

internacionalmente. O contexto de organização contemporânea das convenções 

sobre a condição de refúgio surge no pós segunda guerra mundial, com o 

surgimento da Organização das Nações Unidas(ONU) que criou a Organização 

Internacional de Refugiados(OIR). A OIR foi o primeiro órgão internacional 

responsável pela proteção dos refugiados. Com a não resolução dos problemas 

em relação aos refugiados na década de 1950, criou se o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Décadas após, em decorrência das 

situações sócio políticas de África, América Latina e Central ocasionaram o 

surgimento de dois documentos importantes para as condições dos refugiados: A 

convenção da Organização da Unidade Africana(OUA), em 1969 e a Declaração 

de Cartagena das Índias , em 1984. No Brasil, o Comitê Nacional para os 

Refugiados(CONARE) criado em 1997, é presidido  pelo  Ministério da Justiça 
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mas contém no corpo gestor  representantes de outros ministérios, instituições 

públicas e entidades envolvidas com a questão do refúgio no país.  

Na sequência, Sato; Barros & Santos(2007) se ativeram à “gênese” desse 

deslocamento, apontando os conflitos e guerras existentes em alguns países 

africanos como, de fato, um dos principais motivos que fazem com que esses 

indivíduos deixem seus países e busquem oportunidades mundo afora. Os 

pesquisares retomam o contexto de colonização, descolonização e os percalços 

do pós colonial para a maior parte dos países do continente como elementos 

fundantes desses conflitos contemporâneos que geram os deslocamentos. 

Concluem da seguinte maneira essa pesquisa: 

 

A análise dos dados evidenciou que o fenômeno de solicitação de 
refúgio de solicitação de refúgio por africanos ao Brasil indica um 
movimento migratório recente no país (...) Retomando as hipóteses 
iniciais da pesquisa, verificou-se que aqui no Brasil, esses 
refugiados são inseridos na sociedade em uma condição de 

vulnerabilidade extrema(...) (Sato; Barros & Santos,2007, 
 

No mais, as pesquisas existentes sobre a imigração africana 

contemporânea nos grandes centros do Brasil têm investigado, em geral, as 

condições de chegada, passagem e retorno dos imigrantes que são estudantes 

universitários (Gusmão, 2008; Hisrsh, 2009; Subuhana, 2009;Fonseca, 2009; 

Morais, s.; S silva; k. 2012; Mungoi, 2012; Langa, 2015; Souza, 2014 e 2015); 

Alguns estudos exploram as múltiplas condições do ser imigrante africano no 

Brasil(Teles, 2013;   Fonseca,2015; Vargem & Malomalo, 2015; ).É preciso 

ressaltar que, conforme muitos estudos sobre os imigrantes universitários de 

origem africana que vem estudar no Brasil apontam, essa modalidade de 

imigração é antiga, pois, por exemplo, o atual Programa Pec-G surgiu na década 

de 1920, sendo que na década de 1960/70 o Brasil intensificou as relações 

diplomáticas com países do continente africano, recebendo, por conseguinte, 

gradativamente, um número maior de universitários africanos nas universidades 

brasileiras. Porém, os estudos sobre migração africana não nos apresentam 

dados sobre os imigrantes que se estabeleceram no país ao longo dessas 

décadas, em quais setores atuaram/atuam? Moraram/moram? Além de detalhes 

como configurações afetivas e familiares por aqui, informações pouco 

investigadas nos estudos contemporâneos, mas que se explica pela quantidade 
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pequena de estudos, que abordam de forma geral a condição dos imigrantes 

africanos universitários, que em tese, voltam, ao término dos estudos, aos seus 

países de origem, uma vez que, tanto a política para estudos, como a legislação 

brasileira apresentam restrições para integração plena desses indivíduos 

enquanto cidadãos brasileiros. Por outro lado, como estamos enfatizando, os 

imigrantes africanos são um grupo heterogêneo na sua composição, havendo a 

possibilidade de termos um outras frações desse grupo, condições de 

averiguação das situações supracitadas. 

Retomando a revisão dos estudos contemporâneos sobre o tema, no 

aspecto dos estudos demográficos Desidério (2006) apresentou uma pesquisa 

que se projetou enquanto um marco.  Silva(2013) estudou as relação entre 

migração contemporânea, globalização, força de trabalho e a inserção de 

imigrantes africanos que são islâmicos no setor industrial na região sul do país, 

apresentando uma pesquisa em que se leva em conta as determinações políticas 

e culturas desses indivíduos.  

Em linhas gerais, questões como resistência/resiliência, alteridade e 

identidade são as categorias/conceitos mais presentes nesses estudos. Em sua 

grande maioria, abordam como resultado de investigação ou conclusão, o tema 

do preconceito e da discriminação racial. Kaly(2001) escreveu um artigo que é 

síntese elaborada dessas condições experimentadas cotidianamente pelo 

imigrante africano no Brasil em relação ao preconceito e a discriminação: 

 

Desde a minha chegada ao Brasil para fazer a graduação em 
ciências sociais, interessei-me pelo estudo dos meninos de rua na 
cidade de Salvador. Depois de uma estada de nove anos naquela 
cidade, estou atualmente fazendo o doutorado no Rio de Janeiro na 
mesma temática. Mesmo tendo, muito cedo, direcionado os meus 
interesses de estudos, não podia ficar indiferente à questão racial. 
O racismo e a discriminação baseada na tonalidade da cor da pele 
estão sempre na vida quotidiana. O estudante universitário tem 
sempre que mostrar ou provar que não  “é aquele que pensam que 
é “. A grande maioria deles continua sustentando que a 
discriminação racial no Brasil seria mais ligada à situação social 
das pessoas negras : “ O negro vítima do racismo é o negro pobre 
“. Por que, então, os estudantes universitários (de ambos os sexos) 
pretos africanos que já estão numa condição social média alta 
conferida pelo nível escolar sofreriam quase quotidianamente um 
racismo violento ? (Kaly, 2001, p. 105). 
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Vargem e Malomalo(2015)  ao discutirem sobre a dimensão da violência e 

a violação dos direitos humanos sofridos pelos imigrantes africanos no Brasil, 

concluem: 

Os africanos no Brasil tornam-se objetos de uma dupla 
discriminação: são negros e africanos, condição que os colocam 
numa categoria abaixo, por exemplo, dos negros brasileiros. São 
alvos de manifestações e atos de racismo e intolerância. Se por um 
lado a violência física e simbólica é manifestada por meio de 
pessoas pertencentes às instituições oficiais, por outro, ela é 
manifestada e perpetuada pela sociedade brasileira( Vargem & 
Malomalo, 2015, p.122). 
 

Poderíamos citar trechos e conclusões de quase todos os artigos e estudos 

mencionados acima. Os temas do preconceito e da discriminação racial serão, 

portanto, o aspecto a ser examinado no próximo capítulo, pensando como a 

psicologia social pode contribuir para compreensão desse fenômeno e apresentar 

possibilidades, se não de superação, ao menos de redução dessa situação que 

opera como um entrave diante da efetivação do ser social em sua plenitude.  

Em síntese, a proposta inicial foi de destrinchar as determinações 

históricas contemporâneas da mobilidade do trabalho, nos termos de 

Gaudemar(1977). Na sociedade do capital, a migração tem determinações 

elementares e situações circunscritas conforme as mediações históricas gerais n 

e especificas de cada país de emigração ou imigração e/ou emigração e 

imigração. Ou seja, a imigração africana no Brasil contemporâneo se relaciona 

com a reestruturação produtiva do capital que reconfiguração a morfologia do 

trabalho, carregando novas nuances históricas e sociais para as relações sociais 

de produção, ainda que conservando elementos típicos, como assinalamos, da 

migração diante do modo de produção capitalista, somado as determinações 

históricas que são estão colocadas para os países do sul conforme a 

consolidação do capitalismo e o racismo enquanto ideologia estruturante da 

modernidade. 
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Capitulo 2: Preconceito e Racismo: Uma Perspectiva ontológica 

 

Neste capítulo, pretendemos discutir o fenômeno do preconceito racial 

como categoria da psicologia social. O tema em questão vem sendo discutido e 

analisado por várias perspectivas teóricas, com bases epistemológicas distintas e 

em diálogo com outras áreas do conhecimento. Os conflitos raciais nos E.U.A. e 

as guerras mundiais – sendo a primeira reflexo da empreitada neocolonial e a 

segunda acrescida do antissemitismo – são fenômenos que impulsionaram 

pesquisas e estudos sobre o preconceito nessas regiões do mundo. Em 2005, o 

Laboratório de Estudos sobre o Preconceito do Instituto de Psicologia (IP) da 

Universidade de São Paulo (USP) realizou um seminário chamado “Perspectivas 

sobre o Preconceito”.  Este evento gerou um livro que reuniu ensaios 

apresentados por pesquisares e docentes do IP da USP. Neste livro, os ensaios 

apresentam reflexões sobre o constructo teórico de Agnes Heller, Hannah Arendt, 

Jean Paul Sartre, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Nenhum deles “psicólogo” 

stricto senso, mas que têm contribuições para aquilo que se convencionou como 

saber em psicologia social.  

Particularmente, este trabalho está embasado nas contribuições da filósofa 

húngara Agnnes Heller. Ela compôs a chamada “Escola Húngara” do marxismo, 

constituída por alunos e seguidores de Georgy Lukács, filósofo que se propôs a 

renovar o marxismo no século XX. Lukács foi um escritor profícuo, escrevendo 

desde as primeiras décadas do século, quando ainda era um jovem influenciado 

pelo neokantismo alemão. Sua guinada marxista ocorre ainda no final da década 

de 1910, escrevendo até a sua morte por essa perspectiva. Sua obra tem 

modulações no decorrer do tempo. Nos idos dos anos 1920, publica aquela que é 

considerada uma das principais obras de filosofia do século XX – História e 

Consciência de Classe (HCC) –, livro que foi renegado pela esquerda stalinista e 

absorvido por grande parte do pensamento burguês (Lukács será um grande 

crítico do pensamento burguês. “Asalto a la Razón” (1955) é a grande síntese da 

crítica existente em grande parte de sua obra em relação ao pensamento 

europeu, sobretudo alemão e francês, da segunda metade do século XIX em 

diante). Lukács absorve as críticas feitas ao seu livro pelo movimento comunista 

internacional, não permitindo a reimpressão de HCC até 1967, quando fez um 

grande prefácio indicando quais eram os erros e acertos da obra em questão. 
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Ainda na década de 1920 se dedica a política, tendo um revés que o relegou aos 

bastidores da luta internacional na próxima década, quando decide se dedicar aos 

estudos. Na década de 1930, trabalhando no Instituto Marx e Engels tem contato 

com os “Manuscritos Econômicos e Filosóficos” de Marx, escritos em 1844.  Estes 

textos de Marx propiciaram uma inflexão na produção teórica do filósofo húngaro, 

chamada de “guinada ontológica”.  Para Tertulian (2008) a “’Ontologia do ser 

social” já está presente nas primeiras elaborações em estética de Lukács da 

década de 1930. Três décadas depois, Lukács finaliza seu projeto de escrever 

uma “estética” e inicia a elaboração de uma ética. Para escrever a “ética” inicia a 

discussão sobre uma “ontologia do ser social”. Quando termina essa empreitada, 

escreve uma introdução porque o resultado final da “Ontologia” não o agradou do 

ponto de vista da forma. Acabou por não concluir o projeto inicial de escrever uma 

“ética”. Essa empreitada analítica de Lukács, sobretudo sobre a elaboração de 

sua “Estética”, influencia fortemente as primeiras obras de Agnes Heller, que 

desde a década de 1950 se debruçava sobre a questão da ética na modernidade: 

Fueron múltiples los impulsos que em su momento me 
llevaron a eligir precisamente lo cotidiano como tema filosófico. 
Entre los impulsos positivos quisiera citar em primeiro lugar las 
obras estéticas de Gyorgy Lukács. Tanto su obra templana – la 
“Estética de Heidelberg- como la posterior – La peculiaridade de lo 
estético- se vinculan al pensamento cotidiano; éste representa para 
Lukács la fuente primitiva del pensamento- es decir, del 
compatamiento- estético y científico. Ambos brotan del 
pensamineto cotiadiano para diferenciarse y regressar luego, em el 
processo de la recepcion, al lugar de donde salieron (Heller, (1977) 
1991, p. 5).  

 

Portanto, em Lukács, cotidianidade é uma esfera fundamental para correta 

compreensão da estética. No prefácio do livro “Sociologia de la vida cotidiana” 

(1971), de  Heller, Lukács afirma: 

 

Los estúdios sobre aquello que constituye la esencia de la vida 
cotidiana no han tenido uma larga prehistoria. Henri Lefebvre há 
redactado um trabajo monográfico sobre este conjunto de 
custiones, yo mismo he tratado sobre ello em lo que se refiere a 
diversos aspectos relativos a la genesis de la posicion estética. 
Agnnes Heller arranca de estos trabajos preparatórios, remitiendo 
se ampliamente a ambos, pero seguin um método implicitamente 
critico (Lukács, (1971)1991, 9). 
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 A partir dessas afirmações, para os fins desse estudo, discutiremos 

o ser social, relacionando a ideia de cotidianidade, causalidade dada, causalidade 

posta e preconceito, recorrendo à dialética do singular, particular e universal para 

apreensão do fenômeno do preconceito racial no Brasil contemporâneo e sua 

relação com a imigração de africanos na cidade de São Paulo, em suas múltiplas 

determinações.  

 

2.1 Preconceito enquanto categoria da Psicologia Social: uma 

perspectiva ontológica. 

 

2.1.1 Cotidiano e preconceito 

          O cotidiano é o solo da luta de classes. Os grandes eventos da 

história são sínteses de processos que estão inseridos na cotidianidade. Por sua 

vez, a cotidianidade tem uma estrutura específica de organização pela qual todos 

os outros complexos sociais estão inseridos. Assim sendo, a estrutura da vida 

cotidiana se apresenta de maneira heterogênea. “São parte orgânica da vida 

cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a 

atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação” (Heller, 2008, p. 32). 

É na vida cotidiana que as singularidades e particularidades se afirmam. O 

indivíduo nesse percurso exerce o seu duplo estatuto: ser singular e ser genérico.  

Por outro lado, é na cotidianidade que se expressa a pseudoconcreticidade 

da vida. Aquilo que se apresenta imediatamente, apresenta-se como finalidade 

última, desconectando nexos causais pertencentes à história. Kosik (1969) 

apresenta da seguinte maneira esse processo de mundo concreto imediato: 

 
A atitude primordial e imediata do homem, em face da realidade, 
não é a de um abstrato sujeito cognoscente, de uma mente 
pensante que examina a realidade especulativamente, porém a de 
um ser que age objetiva e praticamente, de um individuo histórico 
que exerce a sua atividade prática no trato com a natureza e com 
os outros homens, tendo em vista a consecução dos próprios fins e 
interesses, dentro de um determinado conjunto de relações sociais 
(Kosik, 1969, p. 10). 

 
Kosik (1969) nos coloca diante dos impasses da cotidianidade, cuja 

apreensão imediata não mediada pelo sujeito impossibilita a real apreensão do 
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objeto em sua substancialidade. Dessa maneira, Kosik define da seguinte forma o 

conceito de pseudoconcreticidade: 

 
O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a 
atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, 
imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos 
agentes assumindo um aspecto independente e natural, constitui o 
mundo da pseudoconcreticidade (Kosik, 1969, p. 10). 

 
Por isso, a cotidianidade dotada de pseudoconcreticidade apresenta os 

fenômenos em seu processo de desenvolvimento em que a aparência pode 

indicar a essência, no entanto, o imediatismo cotidiano não permite essa 

apreensão. Para que esse salto qualitativo seja operado se faz necessário o 

rompimento da dimensão imediata da vida concreta. Ainda sobre aparência e 

essência, Kosik esclarece: 

O mundo fenomênico, porém, não é algo independente e 
absoluto: os fenômenos se transformam em mundo fenomênico na 
relação com a essência. O fenômeno não é radicalmente diferente 
da essência, e a essência não é uma realidade pertencente a 
ordem diversa do fenômeno (Kosik, 1969, p. 10). 

 

O preconceito é mais um fenômeno social que está imerso na cotidianidade. 

O estudo sobre preconceito também deve ser analisado no âmbito da 

individualidade. Trata-se de um aspecto importante no que tange as relações 

humanas e, sobretudo, a complexidade histórica em que se desenvolvem essas 

relações. “A sua manifestação é individual, assim como responde às 

necessidades irracionais do individuo, mas surge no processo de socialização 

como resposta aos conflitos ai então gerados” (Crochik, 1997, p.13). 

Nessa linha, Duarte (2008) busca entender o preconceito racial a partir da 

compreensão da ação do discriminador, sendo que na relação com o outro, ou 

seja, na alteridade, a percepção sensível do outro se dá de forma distorcida. 

Afirma Duarte (2008): 

 
(...) a percepção distorcida da realidade que leva necessariamente 
à discriminação e ao racismo, longe de ser uma psicopatologia que 
afeta apenas indivíduos, não só é uma moléstia social, como 
também, enquanto paranoia coletiva orientada está frequentemente 
associada a projetos explícitos de dominação (Duarte, 2008, p.7).  
 

O mesmo autor indica:  

 
Tendo em vista o fato de que toda discriminação parece repousar 
sobre pressupostos subjetivos semelhantes (como a debilidade do 
ego e os outros fatores mencionados), é importante mencionar que 
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as características específicas das vítimas funcionam, na maior 
parte das vezes, como pretextos para obter adesão das 
coletividades, a ponto de haver muito mais semelhança entre as 
características psíquicas dos indivíduos discriminadores do que os 
traços – exteriores e inferiores – de suas vítimas que supostamente 
justificam discriminação (Duarte, 2008 p.7). 

 

Ampliando a discussão, Crochik (2001) aponta que é no seio da disputa 

inerente à sociedade capitalista, tipicamente competitiva, que o preconceito se 

caracteriza:  

  
No nível social, como a conclusão do estudo da personalidade 
autoritária indica, só a transformação social que elimine ou, ao 
menos, minimize a necessidade de competição e fortaleça a 
cooperação é capaz de eliminar o preconceito. Assim, um dos 
limites importantes à tentativa de diminuição do preconceito através 
do contato é o fato de que a necessidade de dominação é imanente 
ao nosso sistema social; dominação essa que, segundo Horkheimer 
e Adorno, é resposta à ameaça constante que paira sobre nós, 
caso não nos adaptemos aos preceitos vigentes, sendo que um 
desses preceitos é a constante competição (Crochik, 2001, p. 50). 
 

Em suma, o preconceito ocorre através de necessidades psíquicas, 

juntamente com fatores associados às contradições sociais, ou seja, 

características da personalidade do agente discriminador, concomitante ao seu 

processo de sociabilização, que ocorre numa sociedade pautada na luta pela 

sobrevivência, pondo grupos em relações antagônicas. 
 
 Para Agnes Heller, o preconceito se trata de elaborações, pensamentos e 

comportamentos que julgam indivíduos ou grupos baseados em atribuições falsas 

de inferioridade. Segundo Heller, os preconceitos cotidianos estão ancorados em 

três processos factuais da cotidianidade: pragmatismo, a ultrageneralização e os 

juízos provisórios. Sobre a ultrageneralização, Heller afirma ser um mecanismo 

social inevitável no cotidiano: 

 
Cada uma de nossas atitudes baseia-se numa avaliação 
probabilística. Em breves lapsos de tempo, somos obrigados a 
realizar atividades tão heterogêneas que não poderíamos viver se 
nos empenhássemos em fazer com que nossa atividade 
dependesse de conceitos fundados cientificamente (Heller, 2008, p. 
64). 

 

O cotidiano exige de cada indivíduo essa capacidade de generalização, que 

não está baseada necessariamente em conhecimento científico acumulado. 

Conforme Heller, o cotidiano é o “reino” da doxa, verdades que orientam o fazer 



 
 

65 
 

pragmático que o mundo concreto exige. Essa dimensão da doxa na vida prática, 

discutido por Heller, aproxima-se do conceito de pseudoconcreticidade de Kosik 

que abordamos acima. Ora, é justamente a doxa do cotidiano pragmático que 

precisa ser superada para chegarmos ao objetivo em si e não ficarmos 

meramente na aparência do fenômeno. Por outro lado, sem ultrageneralização a 

vida concreta seria inviável. 

Para Heller, a noção de juízo de valor é um elemento que complementa a 

compreensão de ultrageneralização. Segundo a autora, toda ultrageneralização: 

“(...) é um juízo provisório ou uma regra provisória de comportamento” (Heller, 

2008, p. 64). Assim sendo, o preconceito se configura como um tipo específico de 

juízo provisório, não havendo, portanto, uma relação identitária entre juízo 

provisório e preconceito, ou seja, nem todo juízo provisório é um preconceito. 

Nesse sentido de verdade transitório que o pragmatismo do cotidiano exige, 

o juízo de valor pode ser refutado pela ciência, forma mais elaborada de 

apreensão da cotidianidade. No entanto, esse tipo de conhecimento não 

estabelece um marco divisório entre o juízo provisório e a sua superação. Heller 

elucida essa questão da seguinte forma: 

 

Os juízos provisórios refutados pela ciência e por uma experiência 
cuidadosamente analisada, mas que se conservam inacabadas 
contra todos os argumentos da razão, são preconceitos. Até agora, 
impõe-se nos a conclusão de que os preconceitos – pelo menos 
parcialmente - são produtos da vida e dos pensamentos cotidianos 
(Heller, 2008, p. 64). 

 
 

Uma vez entendido os processos que possibilitam a emergência dos 

preconceitos na sociedade contemporânea, cabe agora investigar os processos 

de resistência social e reelaboração subjetiva, considerando os conceitos já 

abordados: trabalho, causalidade dada, causalidade posta para pensarmos o 

cotidiano do preconceito e a sua possibilidade de superação.  
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         2.1.2 Trabalho, causalidade dada, causalidade posta, preconceito e 

possibilidade de superação 

 

Segundo Lukács (2012), Marx foi um filósofo que se dedicou a pensar uma 

ontologia materialista. Em seu edifício teórico, Marx, segundo Lukács (2012),  

constrói uma elaboração que desdobra na crítica da economia política a partir de 

uma ontologia materialista do ser social. O trabalho foi a categoria fundante desse 

processo de salto ontológico entre ser determinado biologicamente e ser social: 

 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro 
caráter de transição: ele é, essencialmente, uma interpelação entre 
homem (sociedade) e natureza, tanto inorgânica (ferramenta, 
matéria-prima, objeto do trabalho etc.) como orgânica, inter-relação 
que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que nos 
referimos, mas antes de tudo assinala a transição, no homem que 
trabalha, do ser meramente biológico ao ser social (Lukács, 2012, 
p. 44) 

 
 

O processo de formação do ser social, conforme apresentado acima, tem na 

atividade conscientemente orientada um fator determinante da superação da 

causalidade dada (reino da natureza) para a causalidade posta (sociedade). 

Portanto, o trabalho é ontologicamente constituinte do ser social e essa 

característica garante o primado da economia, entendida como modo de 

produção, que determina em última instância as relações sociais de produção e 

todos os demais complexos da sociedade que vai se complexificando na mesma 

medida em que essa relação entre ser social e natureza de ampliam: 

Enquanto não tiver entrado numa relação de reflexão com o 
valor de troca, o que somente pode acontecer num estágio 
relativamente muito elevado, o valor de uso nada mais designa que 
um produto do trabalho que o homem pode usar de maneira útil 
para reprodução da sua existência. No trabalho estão contidas in 
nuce todas as determinações que, como veremos, constituem a 
essência do novo ser social. Desse modo, o trabalho pode ser 
considerado e fenômeno originário, o modelo do ser social (Lukács, 
2012, p. 44).  

 
 
 

Marx afirma que a distinção elementar entre o homem e os demais seres 

vivos é a consciência. Conforme Marx: 
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(...) Pressupomos o trabalho sob forma exclusivamente humana. 
Uma aranha executa operações semelhantes às dos tecelões, e  a 
abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas 
o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura 
na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No 
fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia 
antes idealmente na imaginação do trabalhador (...) (Marx, 1985, p. 
202). 

 

Este processo descrito por Marx pressupõe uma capacidade de 

representação mental que guarda certa autonomia em relação ao mundo objetivo. 

De tal maneira que a realidade imediata é mediada pelos indivíduos no plano 

ideal e retomada de diferente maneira quando da relação do sujeito com a 

natureza. Essa relação entre sujeito e objeto ocorre dentro da história, força 

motriz das relações sociais. Em outro texto, Marx afirma: 

 

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segunda 
a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, 
mas nas circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e 
transmitidas pelo passado (...) (Marx, 2008, p. 207). 

 

Portanto, a relação entre o homem e a natureza não pressupõe uma relação 

identitária e, esse processo, com todas as suas atribuições e complexidades, só é 

possível a partir da atividade humana, consciente: 

 

 “(...) que transforma a natureza nos bens necessários à reprodução 
social. Nesse preciso sentido, é a categoria trabalho fundante do 
mundo dos homens. E no trabalho que se efetiva o salto ontológico 
que retira a existência humana das determinações meramente 
biológica. Sendo assim, não pode haver existência social sem 
trabalho.” Lessa, 2012, p. 24). 

 

Pois bem, esse processo que, ao longo da história da humanidade teve 

diversos percalços, apresenta-se na sociedade do capital numa configuração 

extremamente complexa. No livro “Ideologia Alemã” (1846), Marx delineia 

algumas premissas para compreensão da relação entre sujeito, história e 

natureza: 

A primeira premissa de toda história humana é, naturalmente, 
a existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a 
constatar é, portanto, a organização corpórea desses indivíduos e a 
relação por isso existente com o resto da natureza (...) (Marx, 2009, 
p. 24). 
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Prossegue o autor: 

 

Podemos distinguir os homens dos animais pela consciência, 
pela religião – por tudo o que se quiser. Mas eles começam a 
distinguir-se dos animais assim que começam a produzir os seus 
meios de subsistência, passo esse que é requerido pela sua 
organização corpórea; Ao produzirem os seus meios de 
subsistência, os homens produzem indiretamente a sua própria vida 
material (Marx, 2009, p. 24). 

 

 
Ainda sobre a relação da vida material e a consciência dos indivíduos, Marx 

afirma: 

 

Não é a consciência que determina a vida, é a vida que 
determina a consciência. No primeiro modo de consideração, parte-
se da consciência do individuo vivo. No segundo, que corresponde 
à vida real, parte se dos próprios indivíduos vivos reais e considera-
se a consciência apenas como sua consciência (Marx, 2009, p. 32). 

 
 

Portanto, há uma determinação das bases materiais sobre a consciência. E 

como essa base material parte de relações sociais de produção, no modo de 

produção capitalista este processo pressupõe contradições que são 

multideterminadas. O trabalho, categoria central da sociabilidade humana, a partir 

da modernidade capitalista se apresenta enquanto trabalho alienado, pois 

socialmente está sob o julgo do capital (Antunes, 1999). 

Seguindo o raciocínio nessa esteira analítica, pensar a sociedade do capital 

e os seus mais variados complexos, exige que nos atentemos às complexas 

relações sujeito, mediações e objeto. Antunes (1999), partindo da análise de 

Istvan Mészáros, aponta para esse conjunto de complexos como sistema de 

metabolismo do capital de primeira e segunda ordem. 

No sistema de mediação de primeira ordem, operam as mediações cujo 

mecanismo visa a preservação das funções vitais da reprodução individual e 

societal. Assim sendo, levando em conta a dimensão biológica do homem, 

enquanto ser que prima por realizar necessidades elementares, nessa dimensão 

de mediações de primeira ordem temos a relação de aproximação por meio do 

constante intercâmbio com a própria natureza. 

No sistema de mediação de segunda ordem, cuja emergência se dá sob a 

égide do capital: 
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O advento dessa segunda ordem de mediações corresponde a um 
período específico da história humana, que acabou por afetar 
profundamente a funcionalidade das mediações de primeira ordem 
ao introduzir elementos fetichizadores e alienantes do controle 
social metabólico (...) (Antunes, 1999, p. 20). 
 

 

Nesse ínterim, o complexo social e as suas múltiplas instâncias como a 

ética, a moral, a arte são tomadas como fatos sociais em que a base que 

determinara em última instância seu funcionamento será a necessidade de 

expansão do sistema do capital, ou seja, expandir a mercadoria em forma de 

valor de troca: 

 

A explicação disso está na sua finalidade essencial, que não é 
outra senão “expandir constantemente o valor de troca, ao qual 
todos os demais – desde as mais básicas e mais íntimas 
necessidades dos indivíduos até as mais variadas atividades de 
produção, materiais e culturais – devem estar estritamente 
subordinados” (Antunes, 1999, p. 21). 
 

Em síntese, definimos os marcos conceituais e históricos do debate em 

torno do sujeito concreto e das relações sociais que incidem sobre cada indivíduo. 

A sociedade do capital, ao efetivar-se como sociabilidade universal, pressionou 

todos os outros complexos sociais de tal maneira, que o conjunto dos complexos 

sociais está subjugado à mercadoria em sua forma de valor de troca.  

No entanto, ao se afirmar enquanto modo de produção, o capitalismo produz 

sua negação nos marcos da sua sociabilidade: o trabalhador. Nesses marcos 

histórico, burguesia e proletariado estarão protagonizando conflitos, na maior 

parte das vezes, lutas que carregam em si o potencial de reversão do quadro de 

espoliação dos setores explorados ou afirmação da opulência dos setores 

dominantes. Assim, a luta de classes no capitalismo é o motor da história. É 

importante ressaltar que essas lutas de classes não se apresentam de maneira 

unilateral, uma vez que as classes sociais possuem frações internas e/ou setores 

que estão, a depender da conjuntura histórica, associados politicamente a um 

desses setores.  

Essa dimensão da existência de fracionamentos internos dentro do 

segmento dominante e no seio da classe trabalhadora está presente no conjunto 

da obra marxiana. Em vários textos, Marx, ao analisar a conjuntura histórica e 
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política da luta de classe no século XIX, apresenta essa característica de 

fracionamento interno das classes sociais, como no  “As lutas de classes na 

França de 1848 a 1850”, que é um  texto de análise de conjuntura histórica da 

França de meados do século XIX. Engels, na introdução deste, faz um apanhado 

deste texto em relação à teoria da história de Marx: 

 

(...) no Manifesto Comunista a teoria tinha sido aplicada em linhas 
muito gerais a toda a história moderna. [...] Aqui pelo contrário, 
tratou-se de demonstrar a conexão causal interna de 
acontecimentos ocorridos ao longo de um desenvolvimento de 
vários anos tão crítico quanto típico para toda a Europa, de 
reconduzir, (...) os acontecimentos políticos a efeitos de causas em 
última instância econômica (Engels, 2008.p 37). 
 

 

Diante do exposto, à compreensão de como funciona a luta de classes na 

sociedade capitalista recai uma dimensão fundamental para refletirmos sobre a 

importância do racismo como um dos complexos que incide no conjunto da luta 

de classes. Em outras palavras, o racismo no mundo moderno guarda sua 

especificidade, ao mesmo tempo em que está relacionado com o conjunto das 

lutas de classes. 

Tonet (2013), ao discutir método em Marx, discorre sobre a questão do 

sujeito do conhecimento e teoria da história em Marx. Segundo o autor: “Nosso 

pressuposto mais geral é que as classes sociais são o sujeito fundamental – não 

o único – tanto da história quanto do conhecimento” (Tonet, 2013, p. 15). 

Ainda, segundo Tonet (2013): 

 

Como se sabe, classes sociais são grande grupos de indivíduos, 
cuja origem está no processo de produção e apropriação da 
riqueza. Cada um desses grupos tem inúmeros e variados 
interesses, que não são comuns a todos os seus membros. Alguns, 
porém, básicos, são comuns a todos os indivíduos que compõe 
cada um daqueles grupos. Por isso, em todos os modos de 
produção encontramos duas classes fundamentais: a daqueles que 
produzem a riqueza e a daqueles que são proprietários dos meios 
de produção e se apropriam da maior parte da riqueza produzida. 
Entre essas duas classes existem outras, que não produzem 
riqueza material, mas se apropriam de parte dela e, por isso mesmo 
são, do ponto de vista estrutural, menos importantes (TONET, 
2013, p. 16). 
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Já mencionamos o texto “A lutas de classe na França de 1848 a 1850”, no 

qual Marx analisa os elementos conjunturais da França desse período. Voltemos 

a este texto. Existe uma frase no término do primeiro capítulo que será de 

fundamental importância para discussão que empreenderemos nesse momento: 

“A revolução morreu! Viva a revolução!” (Marx, 2008, p. 95).  

Neste texto, Marx nos mostra que, apesar da pujante organização política da 

classe trabalhadora francesa nesse período, suas ações são incipientes no 

confronto com a burguesia e seus aliados, pois não existe, nesse mesmo período, 

uma maturidade política dessas classes. Essa questão é apresentada por Marx 

com base nas ações empreendidas pelos setores organizados dos trabalhadores 

franceses – naquilo que no jargão político marxista do século XX ficou conhecido 

estratégia e tática (a estratégia é o fim último, no caso o socialismo, a tática é o 

caminho, as ações para se chegar ao objetivo final) – apresentadas nesse 

período. Alianças com setores da pequena burguesia, luta institucional, entre 

outras ações, acabam por diluir o potencial revolucionário da luta empreendida 

pelos explorados franceses daquele período. 

Apesar das derrotas do setor operário, para Marx, fica evidente que esses 

conjuntos de lutas empreendidas contra a dominação acabam por trazer um 

ganho secundário no sentido de maturação teórico-político frente à proposta 

revolucionaria. Em outras palavras, o operariado, que sofreu derrotas históricas 

nesse processo – e muitos desses declínios ocorreram por falta de maturidade 

política desse setor frente aos setores dominantes – pode proporcionar, diante do 

acúmulo histórico, um potencial pedagógico para o conjunto da classe 

trabalhadora, se bem aproveitadas, com lições da história e da luta de classes. 

Marx nos mostra que o motor da história contemporânea é a luta de classes. 

E que essa luta não se dá de maneira linear, pairando apenas nos aspectos 

objetivos das condições de antagonismos entre as classes na sociedade 

capitalista. Existe um quanto de apropriação do mundo concreto por parte dos 

sujeitos que fazem história. 
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Em textos anteriores a 1848, Marx nos fornece subsídios para compreensão 

desses elementos subjetivos que são imprescindíveis na luta de classes. Em 

1844, nos Anais Franco-Alemães12, o filósofo alemão publica “A questão judaica”. 

Nessa obra, Marx trata de uma questão importante para compreensão do 

alcance das lutas empreendidas por setores oprimidos, em dadas realidades 

históricas. A distinção entre emancipação política e emancipação humana é de 

extrema importância para compreender como a luta social, inserida na 

cotidianidade, apresenta processos de aglutinação – a depender de uma série de 

questões, dentre elas, a correlação política entre as classes sociais – que 

possibilitam a organização de setores em torno de uma causa. No entanto, essas 

reivindicações específicas tratam de processos de emancipação política, uma vez 

que não se coloca em questão os aspectos do gênero humano como elemento 

aglutinador da luta. Para Marx, o processo de emancipação política é anterior ao 

processo de emancipação humana, até pelo caráter imediato e concreto que o 

primeiro apresenta em relação ao segundo. Assim sendo, para Marx, as lutas 

concretas naquilo que atinge imediatamente os indivíduos, são os elementos 

fundantes da luta social pela emancipação humana: 

A emancipação política é, sem dúvida, um grande progresso; ela 
não é, decerto, a última forma da emancipação humana, em geral, 
mas é a última forma de emancipação política no interior da ordem 
mundial até aqui. Entende-se: nós falamos aqui de emancipação 
real, de emancipação prática (Marx, 2009, p.52).  

 
Este processo de compreensão da luta específica relacionado ao conjunto 

da luta dos explorados de todo o mundo só é possível a partir de mediações que 

vinculam no processo histórico a singularidade, a particularidade e a 

universalidade. Sobre essa questão, Oliveira (2005) nos esclarece: 

(...) a relação dialética singular-particular-universal é fundamental e, 
enquanto tal, indispensável para que se possa compreender essa 
universalidade que se concretiza na singularidade, numa dinâmica 
multifacetada, através das mediações sociais- a particularidade 
(Oliveira, 2005, p. 26).  

                                                           
12

  Foram publicados em Paris sob a direção de K. Marx e A. Ruge em língua alemã. Saiu apenas um número, 

duplo, em Fevereiro de 1844. Incluía as obras de K. Marx: Sobre a Questão Judaica e Para a Crítica da 

Filosofia do Direito de Hegel. Introdução, assim como as obras de F. Engels Esboços para Uma Crítica da 

Economia Política e A Situação em Inglaterra: “O Passado e o Presente”, de Thomas Carlyle. Estes trabalhos 

traduzem a passagem definitiva de Marx e Engels para o materialismo e o comunismo. A causa principal do 

desaparecimento da revista foram as divergências de princípio entre Marx e o radical burguês Ruge. Fonte: 

Dicionário político Marxists internet archive. Acessado em 12/08/2014. 

 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/r/ruge.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/engels.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/c/carlyle_thomas.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/engels.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/r/ruge.htm
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As mediações possibilitam a suspensão da imediaticidade cotidiana para 

apreensão do processo social que envolve os mais variados fatos sociais. 

Compreender as particularidades exige um esforço analítico, uma vez que as 

mediações possíveis para os indivíduos e as singularidadesp assam pela 

necessidade de abstração do imediato posto. Sobre a particularidade, Oliveira nos 

esclarece: 

Como foi aventado anteriormente, Lukács (1978), no seu citado 
livro Introdução a uma estética marxista, apresenta uma análise 
contundente sobre o “esquecimento”, pelos analistas burgueses, da 
função da categoria particularidade. Explica (cf, 1978, p. 110) que, 
na prática das atividades da vida cotidiana, o particular se confunde 
ora com o universal e ora com o singular. E isso decorre de vários 
fatores. Um deles se refere à imediaticidade do pensamento 
cotidiano. Outro deles se refere ao fato de que os extremos surgem 
para a percepção humana antes do que os elementos mediadores, 
já que o surgimento destes depende do desenvolvimento cada vez 
mais complexo da sociedade e da forma como o pensamento 
também vai se desenvolvendo no sentido de captar aquele 
desenvolvimento da sociedade e da humanidade. Sem a 
compreensão de toda essa processualidade não se consegue 
elaborar uma teoria que mais se aproxime do movimento da 
realidade (Oliveira, 2005, p. 47). 

 

Essa longa citação nos encaminha no sentido de compreender as múltiplas 

determinações do sujeito da modernidade capitalista. A superação da causalidade 

posta imediatamente via teleologia encontra seus subsídios na própria 

cotidianidade concreta, não por uma via transcendental que nega o imediato, mas 

sim por uma compreensão materialista desse processo. Assim sendo, na 

dinâmica sujeito-sociedade, a emergência do sujeito social passa pelo processo 

de individualidade, que prima pela introjeção dos conteúdos morais, éticos, 

estéticos, enfim, pelo conjunto da complexa teia da sociabilidade contemporânea. 

Destacamos ainda a dimensão da composição heterogênea dos grupos e 

das classes sociais no mundo contemporâneo, uma vez que os indivíduos com 

suas singularidades compõem estes segmentos. Os grupos e classes são 

constituídos por sujeitos que fazem a história, no entanto, não na mesma 

proporção de radicalidade histórica do que as classes, sobretudo, na sociedade 

do capital. 

Cabe, enfim, entrar no debate sobre a dimensão do sujeito. Para tanto, a 

categoria trabalho, já mencionada acima como dotada de intencionalidade, será 
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analiticamente esboçada em conjunto com algumas outras categorias, como: 

causalidade dada e causalidade posta, teologia, exteriorização e objetivação. 

Partimos da definição de causalidade e suas variações. Causalidade dada é 

o reino da natureza e, ao contrário, causalidade posta é a efetivação do ser social. 

Em linhas gerais, esse processo de transformar a natureza e transformar a si 

próprio, já foi mencionado acima, não com os termos que trataremos neste 

momento. Esse salto ontológico de ser da natureza em ser social se dá através 

do trabalho, atividade consciente, portanto, teleologicamente orientada.  

Lessa (2012) apresenta de forma categórica essa dimensão entre 

causalidade dada e causalidade posta, mediada pelo trabalho: 

 

As interações, portanto, que transformam a causalidade “dada” em 
causalidade “posta” são aquelas pelas quais são objetivadas as 
previas ideações – e jamais são interações que cancelam a 
distinção ontológica entre teologia e causalidade (Lessa, 2012, p. 
64). 

 

Aqui, reside um processo complexo que coloca a dimensão do sujeito 

objetividade/ subjetividade. A teleologia enquanto categoria ontológica fundante 

do ser social, tal como está sendo apresentada, não indica a individualidade como 

parte presente nesse processo. Diante desse impasse, a teleologia precisa 

analiticamente ser compreendida em dois momentos: o da externalização e 

objetivação. Segundo Lessa: 

(...) A teleologia, portanto, é cronologicamente posterior à 
causalidade, tem sua existência limitada ao interior de um único 
complexo social (o trabalho) e, por isso, só pode operar em 
indissociável conexão com o desenvolvimento causal, não 
teleológico, do mundo dos homens. 
Esta anterioridade e essa prioridade ontológicas da causalidade 
para com a teleologia não significa, segundo Lukács, que o 
surgimento da teleologia não exerça uma efetiva ação de retorno 
sobre a própria causalidade. Pelo contrário, pertence à essência da 
teleologia ser previa ideação da transformação da causalidade em 
causalidade posta e, por isso, a realização da teleológica conduz, 
necessariamente, a profundas transformações na própria 
causalidade: a gênese de uma nova esfera, o ser social (Lessa, 
2012, p. 65).  

 

Portanto, a emergência do ser social redimensiona a complexidade da 

relação do homem com a natureza, tornando-a mais complexa. A cada ação 

teleologicamente orientada, intensifica-se o desenvolvimento das forças 

produtivas. A individualidade se apresenta justamente no processo em que, sob o 
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empostamento do primado da base material, a elaboração subjetiva se processa 

com certa independência, precisamente pela característica teleológica do ser 

social. Nesse sentido, o retorno à materialidade idealmente concebida – por 

teleológico – alcança o máximo de expressão da singularidade no ato de 

exteriorização que é parte constitutiva da objetivação, essa sim imantada do devir 

do ser enquanto entidade genérica. Ou seja, a partir da causalidade dada, a 

emergência do sujeito da ação teleologicamente orientada altera qualitativamente 

este estado da natureza, transformando-a em causalidade posta, somente 

alcançada pelo ato de ideação e projeção. A objetivação é uma mediação entre 

individualidade e universalidade (ser genérico), uma vez que o produto da 

objetivação é socialmente compartilhado. 

           No entanto, o ser social não é constituído apenas da mediação trabalho. 

Conforme Iasi: “(...) num determinado ponto da evolução humana somou-se à 

mediação do trabalho, ou dela derivou, uma segunda mediação fundamental: a 

linguagem” (Iasi, 2002, p. 41). A consciência humana é constituída por símbolos 

que são a expressão da materialidade social do ponto de vista da ideação do 

sujeito. A expressão social desse processo de simbolização é a linguagem. Por 

sua vez, na sociedade contemporânea esse processo carrega uma 

especificidade: o mundo da materialidade fetichizada e da alienação (Iasi, 2002). 

Nesse sentido, compreender o processo de desenvolvimento dos indivíduos 

guarda elementos que possibilitam o potencial de desenvolvimento da 

consciência crítica, no limite, da consciência que opera a negação da negação e 

vislumbre o devir da emancipação humana. Para Iasi (2007), o fenômeno da 

consciência se apresenta como um movimento em constante transformação por 

conta das mediações que as experiências do indivíduo, sempre inserida num 

dado contexto histórico, proporcionam: “Longe de qualquer linearidade, a 

consciência se movimenta trazendo consigo elementos de fases superadas, 

retomando, aparentemente, as formas que abandonou” (Iasi, 2007, p. 13). 

Assim sendo, Iasi (2007) recupera a proposta desenvolvimentista freudiana 

para compreender a constituição do sujeito e o devir da consciência. A 

socialização primária é, nesses marcos, o processo fundante do ser: 

(...) inicialmente, a consciência seria o processo de representação 
mental (subjetiva) de uma realidade concreta e externa(objetiva), 
formada neste momento através de seu vínculo de inserção 
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imediata(percepção). Dito de outra maneira, uma realidade externa 
que se interioriza (Iasi, 2007, p. 14). 

 

Na sociedade capitalista, que tem na base familiar nuclear um de seus 

pilares, o indivíduo, na maior parte das vezes, insere-se no conjunto das relações 

sociais por meio da instituição família. Esse processo, complexo, que envolve um 

conjunto de fatores, experiências e mediações, guarda uma característica 

importante: a socialização primária é fundante do ser, não determinante. Segundo 

Iasi (2007), apesar da importância dessa fase na formação, a família não tem o 

monopólio das relações sociais que o individuo experiencia. Existe, segundo o 

autor, um potencial de autonomia nesse período da vida, que pode ou não 

manifestar-se (Iasi, 2007). 

É na fase da socialização primária que o indivíduo introjeta os valores 

sociais. Iasi (2007) recorre ao complexo de Édipo freudiano para expor os 

elementos constitutivos do processo de formação do indivíduo e as relações 

sociais. No entanto, a introjeção dos valores societais, nesse caso, não é 

ahistórica e, sim, permeada pelo conjunto da sociedade em que o individuo está 

inserido. Nesse caso, pensar a sociedade burguesa é compreender que o 

complexo do capital que, dentre outras questões, é constituído por elementos de 

uma ética e moral específicas, é introjetado pelo indivíduo na socialização 

primária. A alienação é parte constituinte das singularidades contemporâneas.  

Segundo Iasi: 

(...) formada essa primeira manifestação da consciência, o individuo 
passa a compreender o mundo a partir de seu vínculo imediato e 
particularizado, generalizando-o. Tomando a parte como pelo todo, 
a consciência expressa-se como alienação (...) A alienação que se 
expressa na primeira forma da consciência é subjetiva, 
profundamente enraizada como carga afetiva, baseada em modelos 
e identificações de fundo psicológico (Iasi, 2007, p. 20).  

 

No entanto, a realidade concreta, que exerce seu primado sobre a 

consciência, apresenta-se enquanto contradição. É justamente por essa 

característica contraditória do mundo dos objetos concretos que é possível 

superar esse profundo processo de alienação, que deita suas raízes naquilo que 

é constitutivo do ser singular: a subjetividade. 

Nesse processo contraditório entre indivíduo e sociedade, os valores sociais 

ora assumidos pelos indivíduos podem se chocar com as múltiplas determinações 

da sociedade capitalista. Um espaço potencial para reelaboração dessas 
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questões são os espaços de socialização secundários, grupos que permearão a 

experiência de vida individual, dentre eles, o espaço escolar. Sobre as instituições 

de ensino e seu papel enquanto “aparato ideológico do Estado”, noz dizes do 

filósofo francês Louis Althusser, não aprofundaremos nesse momento, por não 

ser o objeto desse trabalho. Cabe apenas ressaltar que, partindo da compreensão 

de “grupos, organizações e instituições” de outro filósofo francês, George 

Lapassade, os espaços institucionais são compostos como campo de correlações 

de forças entre instituído e instituinte, cabendo aos indivíduos exercer a função de 

instituintes de novos valores em contraposição aos valores já sedimentados pelos 

grupos e instituições13 (Lapassade, 1983). 

Porém, como citado acima, as mesmas condições que colocam os espaços 

de socialização secundários como potenciais geradores de críticas que 

subsidiariam a formação de uma consciência crítica, inclusive pelo seu caráter de 

ambiguidade ideológica, não garantem, na sociedade capitalista, os indivíduos a 

superação de uma consciência em si a uma consciência para si. 

Para Iasi (2007), os espaços que possibilitarão essa reelaboração individual 

para uma consciência coletiva da condição do ser enquanto ser genérico, em 

outras palavras, do salto qualitativo de uma consciência em si a uma consciência 

de gênero humano que vislumbra a emancipação humana se dará nos espaços 

coletivos de militância: 

 

A ação coletiva coloca as relações vividas num novo patamar. 
Vislumbra-se a possibilidade de não apenas se revoltar contra as 
relações predeterminadas, mas de alterá-las. Questiona-se o 
caráter natural dessas relações e, portanto, de sua inevitabilidade. 
A ação dirige-se, então, a mobilização dos espaços do grupo no 
sentido da reivindicação, da exigência para que se mude a 
manifestação da injustiça (Iasi, 2007, p. 29). 
 

A questão é que, a consciência entendida como movimento, continua em 

constante mudança conforme o devir histórico. O mesmo processo que 

                                                           
13

 Para Georges Lapassade, o grupo é unidade mínima de socialização (ex. família, classe de escola, setor 

jurídico da empresa etc.); a organização é o local onde os grupos estão inseridos (ex. escola X, fábrica y, 

sindicato M); a instituição é um elemento da superestrutura da sociedade, podendo se apresentar enquanto lei 

(ex. MEC e as leis de dir. de base do ensino; Código Civil). Existe uma múltipla interdependência dinâmica 

entre os níveis do grupo, organização e instituição. Há também, certa autonomia que possibilita 

configurações distintas entre os mais variados grupos, organizações e instituições, perpassadas por uma série 

de determinações. Por sua vez, o  individuo, enquanto sujeito da história, age nos grupos, que podem 

contrabalancear, a depender das correlações de forças, as instâncias superiores, no caso, organização e 

instituição).  
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possibilitou um salto qualitativo na apreensão do imediato como não natural e 

ahistórico pode, num segundo momento, ensimesmar o processo de metamorfose 

da consciência em si à consciência para si. Sobre esse processo, Iasi (2007) 

comenta: 

 

A verdadeira consciência de classe é fruto dessa dupla negação: 
num primeiro momento, o proletariado nega o capitalismo 
assumindo sua posição de classe, para depois negar se a si próprio 
enquanto classe, assumindo a luta toda a sociedade por sua 
emancipação contra o capital (...). A consciência em si, quando não 
ultrapassa a simples negação de uma parte, acaba por se 
distanciar de sua meta revolucionária, busca, novamente, 
mecanismo de adaptação à ordem estabelecida (Iasi, 2007, p. 30). 
 

Ora, retomando a dimensão da sociabilidade que marca a relação indivíduo 

sociedade ou, em outros termos, as mediações dialéticas entre singularidade, 

particularidade e universalidade, os fluxos sociais que permeiam a formação da 

consciência crítica são multideterminados. Portanto, os processos que 

possibilitam ao indivíduo certa distância da cotidianidade imediata são elementos 

importantes da constituição da consciência crítica. 

Nesse sentido, a linguagem artística é outro canal de elaboração da 

individualidade. A arte entendida como mais uma possibilidade de ideação da 

concretude cotidiana. Por isso, a arte enriquece a capacidade de elaboração dos 

indivíduos, possibilitando a eles reelaborações subjetivas que diferem 

qualitativamente do imediatismo dado. 

A teoria da Estética em Lukács foi discutida por Celso Frederico (2013) no 

livro “A Arte no mundo dos homens: o itinerário de Lukács”. Não adentraremos no 

debate em torno da teoria da Estética do Filósofo húngaro. Valemo-nos de duas 

citações de Frederico (2013), que por hora nos auxiliarão nesse debate: 

 

Lukács também estabelece uma divisão entre o senso comum dos 
homens mergulhados na cotidianidade e as formas superiores de 
consciência que vão além desses limites. Mas, como materialista, 
afirma que as objetivações do ser social que elevam o homem 
acima da cotidianidade nascem para responder às necessidades 
vitais postas pela vida e, por isso mesmo, retornam ao cotidiano 
para enriquecê-lo. A vida cotidiana (retomando a imagem do rio) é a 
fonte e a desembocadura de todas as atividades espirituais do 
homem (Frederico, 2013, p. 134). 
 

 



 
 

79 
 

Complementando a citação acima, Frederico (2013) afirma: 

 

A arte, portanto, educa o homem fazendo-o transcender a 
fragmentação produzida pelo fetichismo da sociedade mercantil. 
Nascida para refletir sobre a vida cotidiana dos homens, a arte 
produz uma “elevação” que a separa inicialmente do cotidiano para, 
no final, fazer a operação de retorno. Esse processo circular produz 
um contínuo enriquecimento espiritual da humanidade (Frederico, 
2013, p. 134). 

 
O complexo artístico forjado pelos indivíduos em sociedade, mediando a 

cotidianidade imediata e possibilitando sua apreensão enquanto movimento do 

real, foi um elementos estruturante da experiência negra na modernidade 

capitalista. Do Jazz ao samba, do maracatu ao candomblé, das artes plásticas à 

literatura, a modernidade capitalista experiencia por indivíduos negros que foram 

impedidos de exercer sua humanidade por conta da barreira de classe e cor e 

encontraram na ideação estética sua resignificação enquanto sujeito de suas 

histórias. Essas histórias diferiam em grande medida da cotidianidade que 

impeliam a estes indivíduos uma condição de inferioridade. Passemos a essa 

questão: 

Nos braços da inspiração 
A vida transformei de escravo pra rei 
E o samba que criei 
Tão divino ficou 
Agora sei quem sou 

 
Candeia. Luz da Inspiração 

 
O trecho da canção “Luz da Inspiração” que citamos acima apresenta alguns 

elementos significativos para compreensão do processo de reorganização 

subjetiva do africano, que colocado em condição de escravizado se 

metamorfoseou e forjou uma identidade específica na diáspora africana. Só foi 

possível ao escravizado se restituir enquanto sujeito por conta do processo 

resignificação mediado pela cultura de matriz africana. De tal maneira que a África 

se refez no novo mundo, mantendo traços culturais significativamente 

preservados, a ponto de elementos culturais africanos, tidos como “tradionais”14, 

                                                           
14

 O termo tradicional empregado para as manifestações culturais de povos que foram colonizados também 

experimentarão o processo de “Invenção das Tradições” tal como o conceito foi empregado por Hobsbawn 

(2012) :  “ Por “tradição” inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 

tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em 
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estarem de modo significativamente preservados na Diáspora africana do que no 

próprio continente africano.15 Noz dizeres de Hall, a Diáspora “vai muito bem, 

obrigado!” (2011). 

O sociólogo britânico Paul Gylroy (2008), resgatando alguns conceitos 

basilares da obra de W.E.B. Du Bois (1868- 1963), tais como a “linha de cor” 

como antinomia da modernidade, mas também a questão da “dupla consciência” 

16, apresenta uma crítica à noção de solidariedade negra internacional tal como foi 

proposta pelo Panafricanismo – mesmo com as diversas correntes internas, a 

noção de solidariedade negra era um elo comum entre os grupos que propunham 

a luta antirracista internacional, divergindo, porém, nos métodos e propostas –, 

encontrando na arte e na cultura da diáspora a efetiva possibilidade de pensar a 

modernidade negra. Isso porque, as realidades nacionais e regionais, bem como 

outros marcadores sociais, tais como classe e gênero, por exemplo, marcaram 

profundamente as experiências e as mediações culturais que foram 

empreendidas diante desse cenário. Os negros da diáspora apresentariam uma 

consciência clivada entre o ser negro e suas respectivas nacionalidades, línguas 

e demais mediações culturais. Para Gylroy, o elo que unifica a experiência 

africana da diáspora e potencializa a luta antirracista foi a crítica experiência de 

colono escravizado, reverberando no pós-abolição – uma vez que na parte do 

mundo a população descendia dos escravizados – que se apresenta nas maias 

variadas expressões culturais artísticas empreendidas por negros durante o 

século XX. A literatura afro-estadunidense, o movimento Hip Hop nos E.U.A. e na 

Grã-Bretanha foram momentos marcantes dessa chamada “contra cultura” da 

modernidade.  

 

                                                                                                                                                                                
relação ao passado (Hobsbawn, 2012, p. 8). Esse processo de “invenção “ de tradições ocorre de forma 

assimétrica nas mais variadas regiões do mundo, como por exemplo no continente Africano. Ver 

Ranger(2012) “A invenção da tradição na África colonial”. In. Hobsnawn, E. A invenção das tradições. São 

Paulo: Paz e Terra, 2012.  
15

 Sobre esse processo de desintegração cultural é significativa a contribuição de Marx : “Tudo o que era 

sólido se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado, e as pessoas são finalmente forçadas a 

encarar com serenidade sua posição social e suas relações recíprocas.” In. Manifesto do Partido 

Comunista. Estud. av. [online]. 1998, vol.12, n.34, pp. 7-46. 
16

 Segundo Gomes (1999) o conceito de dupla consciência é o tema central do conjunto de ensaios que 

constituem o “Almas da gente negra”.Du Bois se propõe a refletir questões do seu cotidiano enquanto afro 

americano, para tentar encontrar resposta e saídas para a condição da maior Apesar da imensa contribuição 

dos descedentes de africanos para a cultura e arte estadunidense, portanto um pertencimento incondional à 

este lugar, solo do surgimento de experiências estéticas riquíssimas, o afro americano não se percebia 

integrado ao conjunto  
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Essa experiência, conforme o autor britânico: 

 

Tendo reconhecido a força cultural do termo “modernidade”, 
também devemos estar preparados para mergulhar nas tradições 
especiais da expressão artística que emergem da cultura e do 
escravo (...). Em oposição à suposição do iluminismo de uma 
separação fundamental entre arte e vida, essas formas expressivas 
reiteram a continuidade de arte e vida (Gylroy, 2008, p. 129).  
 

 

São nesses contornos que Gylroy (2008) trabalha a noção de diáspora 

como um processo que redefine a cultura e história do pertencimento negro. A 

diáspora se sobrepõe às noções de lugar, posição e consciência, e suas 

possíveis relações.  Consequentemente rompe também com a ideia de território 

para determinar a identidade. Ou seja, a proposta analítica sintetizada na 

metáfora de o “Atlântico Negro” remete à desterritorialização da cultura em 

oposição à ideia de uma cultura nacional, mas também faz frente à proposta 

essencialista fechada do ser negro: 

Sob a chave da diáspora nós poderemos então ver não a raça, e 
sim formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes 
da interação entre sistemas comunicativos e contextos que elas 
não só incorporam, mas também modificam e transcendem (Gylroy, 
2008, p. 129).  
 

 Para Gilroy (2008), refletir sobre a política e a cultura negra na 

modernidade requer uma maior atenção às complexas mediações estabelecidas 

ou, de outra forma, às “misturas” que ocorreram entre parâmetros africanos e 

ocidentais. A mistura como um movimento da história humana, de encontro, 

desencontros, sem relegar o papel da violência da colonização e do racismo, mas 

de entender como esse complexo ajudou a formar o mundo moderno. E nesse 

sentido dupla consciência do ser negro na modernidade.  Na diáspora, os negros 

criaram um corpo único de reflexão sobre a modernidade e seus dissabores, que 

continua presente nas lutas culturais e políticas de seus descendentes. No 

entanto, o racismo moderno não reconheceu os negros como pessoas com 

capacidades cognitivas, ou mesmo com uma história intelectual. Nesse sentido, a 

dupla consciência, o ser e o não ser do negro na modernidade capitalista. 

O africano escravizado e, posteriormente, seus descendentes, sempre 

lutaram contra essas condições. A forma de expressão da revolta muitas vezes foi 

a literatura. Em prosa e versos, negros entoavam e entoam seu orgulho, a 
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afirmação positiva de ser negro, recuperando o orgulho de sua condição, 

resgatando a memória e reivindicando as matrizes africanas do mundo, 

ressignificando termos pejorativos, visando assim devolver ao negro em forma de 

arte aquilo que lhe fora retirado pelo grilhões do racismo e do capitalismo.  

A partir destes elementos, o tema da “Consciência Negra” – conceito político 

que surge a partir do Movimento Estudantil homônimo e da luta antirracista na 

África do Sul, sobre a liderança de Steve Biko – ainda tem relevância histórica. A 

proposta desse movimento era romper com as atitudes tomadas por negros em 

relação à luta pela libertação e propor uma nova maneira de organização, 

alicerçados pela autoconfiança e dignidade para os negros, levando em 

consideração alterações subjetivas a partir de elementos simbólicos que os 

levasse a novas iniciativas (Woods, 1977) – ainda tem validade histórica.  No 

caso desse trabalho, de um lado, os relatos dos imigrantes africanos que residem 

e trabalham na cidade de São Paulo sobre preconceito, trazem a possibilidade de 

analisar a partir da reflexão crítica da realidade dada como natural e da 

possibilidade de rompimento com os grilhões que  aprisionam mentes, à 

reprodução de modelos, ideias e normativas que lhes impõem um processo de 

negação enquanto seres humanos, em dois níveis, tanto do ponto de vista da 

experiência desses sujeitos e quais são as suas percepções sobre esse 

fenômeno e sua negação, mas também no nível teórico, contribuindo com 

material analítico que possibilite aos leitores uma visão crítica desse fenômeno. 

Em outras palavras, são nessas condições que a abordagem da 

“Consciência Negra” se faz relevante, conforme afirma Biko (1990): “(...) a 

abordagem da Consciência Negra seria irrelevante numa sociedade igualitária, 

sem distinção de cor e sem exploração. Ela é relevante aqui porque acreditamos 

que uma situação anômala é uma criação deliberada do homem” (BIKO, p. 110, 

1990). 

Em suma, a proposta analítica apresenta parte das reflexões de que o 

preconceito na sociedade moderna se relaciona com a dinâmica do cotidiano. O 

cotidiano exige ações pragmáticas, ultrageneralizações e juízos de valores. São 

nessas circunstâncias típicas do cotidiano que o preconceito se concretiza como 

uma opinião sem maiores reflexões. Por outro lado, o ser social, e nesse sentido 

a relação dialética entre causalidade dada, teleologia e causalidade posta, 

apresenta a possibilidade de superação do preconceito, conforme Heller (2008), 
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pela reflexão apurada do fenômeno, correlacionada com o conjunto do 

conhecimento crítico acerca do tema. Em outras palavras, o preconceito, nesse 

sentido, pode ser superado pela reflexão, que na perspectiva do ser social aqui 

apresentada, é um processo ideativo, tais como outros complexos como a ética e 

a estética. 

Deliberadamente, fizemos uso de algumas explicações no campo da 

estética, para dialogar com as reflexões acerca da diáspora africana e sua relação 

contra hegemônica com a modernidade capitalista, tal como Gylroy (2008) 

analisa. Ou seja, as metamorfoses do ser africano e ser negro na modernidade 

passam pelas mediações culturais e estéticas. Essas questões atualizam a 

dimensão dialética entre emancipação política e emancipação humana para 

determinados grupos na sociedade do capital e, nesse caso, sobre as pautas 

políticas dos imigrantes africanos em São Paulo. 

 

2.2 Raça e racismo 

 

Raça é um termo controverso. A relação entre signo e significado é 

permeada por polissemias simbólicas que organizam a vida e a sociabilidade de 

grupos. Quando refletimos sobra a história da colonização, do nazismo, da 

perseguição contemporânea a grupos, fica patente que raça é atributo que 

legitima a barbárie. Por outro lado, é também baseado na ideia de raça que 

grupos, coletivos e povos se organizam. Conforme Munanga (2004), a etimologia 

da palavra raça se remete ao latim ratio, que significa, dentre outras entradas 

semânticas, categoria e espécie. Nas ciências biológicas ou naturais, Carl Von 

Linné fez uso dessa terminologia porá identificar 24 tipos/espécie/raças de 

plantas. Veja, no campo das ciências sociais, a origem da raça é um termo 

controverso. 

Para o Moore (2007), raça é uma categoria social que emerge conforme a 

consolidação da sociedade ocidental, que desde os seus primórdios se relacionou 

com o outro (alteridade), entendendo a diferença como inferioridade e tendo a 

concepção de raça como organizador dessa discriminação. Para este autor, 

existe um protorracismo como caraterística ontológica da sociedade europeia. 

Para Munanga (2004), raça é um “produto” do início da era moderna na Europa e 
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que se ramificou conforme a colonização dos povos na América e no 

neocolonialismo na África e Ásia. Esta também é a compreensão de Guimarães 

(2003), que afirma o racismo moderno como derivativo do encontro do europeu 

com outros povos e suas diferenças que foram entendidas como inferioridades 

calcadas na ideia de raça. Willians (2012), afirma de forma veemente que o 

racismo é fruto do capitalismo. Segundo ele: “A escravidão não nasceu do 

racismo: pelo contrário, o racismo foi consequência da escravidão” (Willians, 

2012. p. 32). Assim sendo, ele sentencia: “Assim, a escravidão negra foi apenas 

uma solução, em certas circunstâncias históricas, para o problema de mão de 

obra no Caribe” (Willians, 2012. p. 33). Os cientistas sociais Balibar e Wallerstein 

(1991) vão se dedicar a entender a permanência do racismo na sociedade 

moderna, correlacionado a ideia de estado e nação, para pensar a questão da 

raça. Os pensadores anglófonos Apiah (1997) e Gilroy (2001) têm se dedicado 

aos estudos da noção de raça e racismo na modernidade, estabelecendo 

conexões analíticas com a globalização, o multiculturalismo e a ideia de Estado e 

Nação, fazendo certas criticas às noções de  escolas do pensamento que estão 

afirmando, segundo eles, uma certa concepção de raça como essência. Ao 

analisar, no caso de Apiah (1997), a produção política e filosófica de intelectuais 

negros do século XIX e século XX, e Gilroy (2008), a produção estética e cultural, 

afirmarão uma ideia que dialoga com a proposta do pós-racial, pois raça seria um 

“enclausuramento” ideológico que poderia levar ao fascínio que legitima ações 

fascistas.  

Diante desse panorama, fica patente as celeumas teóricas em torno da 

origem da raça enquanto fenômeno social. Não tendo condições de resolver essa 

antinomia, partiremos das relações entre raça e modernidade. Mas antes, 

algumas definições iniciais se fazem importantes. Parto da noção de raça de uma 

perspectiva social e política, uma vez que do ponto de vista biológico e 

antropológico não existem raças humanas. O fato é que a sociedade moderna, 

nos seus marcos históricos e econômicos, consolida-se com a colonização que é 

uma faceta do capitalismo comercial, esteio da concretização do capital no século 

XIX. Do século XV ao século XIX, a classe dos comerciantes, em contínuo 

processo de luta contra o antigo regime, precisou efetivar um mundo que 

contratastes em todos os aspectos com o mundo medieval. No campo da teoria 

do conhecimento, do século XV ao século XVIII, houve um salto qualitativo a 
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efetivação, no século XIX da sociedade da razão, em detrimento da sociedade da 

explicação teológica. No que diz respeito à dimensão de raça, a resposta foi 

mantida, agora com novas formas. A eugenia surge como ciência para 

confirmação da existência de raças, suas diferenças e hierarquias, não mais 

justificadas por uma ordem transcendental, mas alegada e comprovada pela 

ciência. 

Ainda que a origem do racismo seja controversa, é notório e consensual 

que, para a sociedade moderna, a ideia de raça é uma pedra angular. Para o 

Filósofo peruano Anibal Quijano, a ideia de raça fundamenta a modernidade, 

quando da empreitada colonialista e os seus reflexos na sociedade 

contemporânea, sendo pedra angular da relação colônia-metrópole, sociedades 

desenvolvidas e sociedades subdesenvolvidas. 

O século XIV e século XV na Europa apresentam um conjunto de 

modificações no campo das relações sociais que, quando comparado ao antigo 

regime feudal, tem uma significativa alteração: o debate entorno da possibilidade 

de apreensão do mundo por um sujeito sem intermédio de uma entidade 

transcendental que é responsável pelo devir humano. O século XVI, em especial, 

apresenta uma configuração social cuja importância para a história da 

humanidade é de suma importância. As mudanças na ordenação social implicam 

na emergência de um sujeito novo que entre em contanto com outros povos, com 

outras culturas e linguagens, dentre outras alterações sociais. Todas essas séries 

de mudanças desdobram e reverberam na ordem individual, criando clivagens 

entre a existência de um “EU” e um outro. A natureza se apresenta agora como 

algo estranho, a ser conhecido, desbravado e, no limite, conquistado. Ainda na 

perspectiva do indivíduo, aquilo que lhe era apresentado como um atributo de 

Deus, ratificado pela igreja, não terá mais uma explicação dada, perene e 

ahistórica. A transição de uma ordem social sobre a égide de uma igreja protetora 

para uma ordenação dos indivíduos livres recai sobre um sujeito, que nesse 

período se apresenta mais inseguro diante da vida, dos fenômenos da natureza e 

da sociedade (Figueiredo, 2007). 

 Esse processo de transformação radical se reflete na filosofia moderna 

que, ao longo do seu desenvolvimento nos séculos XVI, XVII e XVIII, terá um 

mote central de orientação do pensamento: a ordem da natureza pode ser 

compreendida ou não pelos seres humanos? Existe, portanto, nesse ínterim, um 
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nódulo central que tem uma orientação gnosiológica. “O pensamento moderno 

terá, a partir de então, como elementos básicos a fundamentação na experiência 

e a valorização da razão como critério último” (Silva, 2003, p. 11).  

O filósofo francês René Descarte (1596 -1650), indubitavelmente, é o 

primeiro grande pensador a captar as determinações desse período e sistematizar 

uma filosofia que se oriente nessa perspectiva de racionalidade. A elencar como 

princípio organizador do pensamento o método que permitiria a apreensão mais 

fidedigna da realidade, Descarte tem que se a ver com as possibilidades de 

codificação do objeto pelo sujeito. Diante desse impasse, Descarte propõe a 

dúvida metódica à capacidade humana de produzir conhecimento, o cogito. 

Nesse ínterim, a frase que sintetiza esse processo é: “Penso, logo existo”.  Existe, 

portanto, um sujeito do conhecimento que ratifica a existência de um mundo de 

ordem objetiva. 

Desse período em diante, a filosofia terá uma guinada que colocará 

elementos do antigo regime em questão. Paulatinamente, todos os aspectos 

centrais da ordem da vida numa sociedade estamental serão colocados em xeque 

pelos filósofos modernos.  Por isso, o filosofo húngaro Georgy Lukács, no livro “El 

asalto a la razon”, propõe a seguinte análise sobre o desenvolvimento da história 

do pensamento: 

 

La historia de la filosofia, ló mismo que la Del arte y de la literatura 
no es – como creen lós historiadores burgueses – simplemente la 
historia de las ideias filosóficas o de las personalidades que la 
sustentan. Es el desarrollo de las fuerzas produtivas, el desarrollo 
social, el desenvolvimiento de las luchas de clases, el que plantea 
lós problemas e la filosofia y señala a êsta lós derroteros para su 
solucion (Lukács, 1959, p. 3). 
 

Diante dessa afirmação, a compreensão do desenvolvimento das forças 

produtivas e as correlações nas mais variadas esferas sociais da vida são 

fundamentais para o entendimento dos problemas que estão dados para essa 

filosofia e quais são as respostas que foram dadas pelos filósofos, nos seus 

respectivos momentos históricos. Portanto, a filosofia passa não mais a ser algo 

alheio ao mundo concreto e circunscrita na história, mas passa a responder às 

múltiplas determinações que a sociedade em questão lhe coloca. Ora, como 

estamos diante do alvorecer da sociedade burguesa, que luta para superar os 

ditames da sociedade aristocrática na Europa, o período de desenvolvimento do 
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pensamento que estamos abordando passará a ser adjetivado por filosofia 

burguesa. 

Coutinho (2009), ao analisar as características de desenvolvimento da 

filosofia burguesa desse período no que diz respeito aos “problemas da razão”, 

afirma: 

Na história da filosofia burguesa, é possível discernir – com relativa 
nitidez – duas etapas principais. A primeira, que vai dos pensadores 
renascentistas a Hegel, caracteriza-se por um movimento 
progressista, ascendente, orientado no sentido da elaboração de 
uma racionalidade humanista e dialética. A segunda – que segue a 
uma radical ruptura, ocorrida por volta de 1830 1848 – é assinalada 
por uma progressista decadência, pelo abandono mais ou menos 
completo das conquistas do período anterior, algumas definitivas 
para a humanidade, como é o caso das categorias do humanismo, 
do historicismo e da razão dialética. Essa descontinuidade da 
evolução filosófica corresponde naturalmente à própria 
descontinuidade objetiva do desenvolvimento capitalista (Coutinho, 
2009, p 21). 

 

Conforme Coutinho (2009), da contestação à ordem, o pensamento burguês 

se arrefece no ínterim de meados do século XIX, quando das primeiras jornadas 

combativas daqueles que vivem do salário. É importante frisar que o autor em 

questão também elenca descontinuidades nesse processo de desenvolvimento do 

pensamento burguês. O pensamento crítico e revolucionário da burguesia 

também contrastou com núcleos que tinham em seu cerne questões de 

retrocesso para o conjunto da humanidade. 

De tal maneira que Silva (2012) 17, alicerçado na perspectiva analítica de 

Lukács e Coutinho, aponta o pensamento racista como um dos nódulos existentes 

no pensamento burguês, de tal forma que seu desabrochar teórico, em fins do 
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 SILVA, U.B. Racismo e alienação: uma aproximação à base ontológica da temática racial. São Paulo: 

Instituto Lukács, 2012. É um dos poucos textos que parte do debate em torno da “Ontologia Do Ser Social” 

de Gyorg Lukács para analisar o fenômeno do racismo na sociedade moderna. A mesma característica que 

coloca este trabalho como uma referencia, também é o atributo que nega sua qualidade: a originalidade. O 

texto faz uma brilhante aproximação entre Desenvolvimentos Das Forças Produtivas, Acumulação Primitiva 

Do Capital, Escravidão E Racismo concatenado com o desenvolvimento da filosofia burguesa, e nessa 

empreitada é um trabalho sui generis. Por outro lado, várias afirmações, como por exemplo o incipiente 

desenvolvimento das forças produtivas em África quando comparado com o desenvolvimento Europeu do 

período do século XIV e XV-  período de intensificação do contato entre os povos dos dois continentes- é um 

dado relativamente superado. No clássico, “ Como Europa Subdesenvolveu a África” de Walter Rodney 

demonstra que a tese de que a Áfica era um continente estático, sem desenvolvimento das forças produtivas 

foi um recurso ideologico dos colonizadores que se apropriaram não só força de africana nas colônias nas 

Américas. Houve também um exímio processo de subtração dos conhecimentos, saberes e tecnologias 

desenvolvidas pelos mais variados povos africanos. Logo, o saber africano também é constitutivo da 

modernidade capitalista. Este é apenas um exemplo de um conjunto de lacunas existentes no trabalho de 

Silva(2012)  que, se não invalidam o conjunto da obra, colocam ela sob restrições.   
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século XIX, com a teoria das raças de Arthur de Gobinou, foi a síntese de um 

processo histórico marcado pelo acirramento de classes, bem como a 

reorganização do capital na sua nova fase monopolista e imperialista.  

Nos séculos XVIII e XIX, com o avanço das ciências naturais, foram 

transportados quase que mecanicamente os métodos de investigação das 

ciências da natureza para as ciências humanas. Assim, os estudos sobre as 

diferenças entre os seres humanos foram utilizados enquanto instrumento de 

dominação (Munanga, 2003). Esses cientistas do século XIX recorriam muitas das 

vezes a ideias ou princípios fundamentados nos filósofos iluministas. Muitos dos 

elementos da filosofia natural construídos pelos autores da corrente iluminista de 

pensamento, combinados com outros conhecimentos, serão resgatados por esses 

cientistas, atualizando e reconfigurando vários desses conceitos (Santos, 2002). 

No tocante geral, a proposta dos naturalistas do século XVIII e XIX de 

classificar as diferenças humanas não carrega em si incompatibilidade, na 

perspectiva de colocar as especificidades em evidência. Existem diferenças entre 

um autóctone australiano e um norueguês, que não podem ser descartadas ou 

descaracterizadas. No entanto, a questão que pautou esses cientistas foi a de 

hierarquizar as raças, colocando a raça branca como superior a todas as outras. 

Um dos caminhos para se chegar à classificação de raça, ainda no século VXIII, 

foi a cor da pele (Munanga, 2003). 

No século XX, com o avanço dos estudos sobre a genética humana, 

comprovou-se que as diferenças entre seres humanos existem, mas não ao ponto 

de existirem efetivamente divisões e subdivisões entre os mesmos. Assim sendo, 

cai-se por terra a ideia de raças humanas enquanto conceito biológico. O que se 

verificou na realidade, no entanto, é que mesmo sendo destituídos os saberes 

eugenistas, o ideal de inferioridade e superioridade entre raças se perpetuou no 

campo ideológico, reverberando no campo das relações sociais (Munanga, 2003). 

Nesse sentido o racismo no século XIX se institui como “arma ideológica de 

dominação”, parafraseando o cientista social Clovis Moura (1994): 

 

Somente admitindo o papel social, ideológico e político do racismo 
poderemos compreender sua força permanente e seu significado 
polimórfico e ambivalente. Apenas desta forma poderemos 
compreender por que se trata de um conceito tão polêmico e, 
também, por que em determinados contextos políticos e momentos 
históricos o racismo adquire tanta vitalidade e se desenvolve com 
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tanta agressividade: ele não é uma conclusão tirada dos dados da 
ciência, de acordo com pesquisas de laboratório que comprovem a 
superioridade de um grupo étnico sobre outro, mas uma ideologia 
deliberadamente montada para justificar a expansão dos grupos de 
nações dominadoras sobre aquelas áreas por eles dominadas ou a 
dominar. Expressa, portanto, uma ideologia de dominação, e 
somente assim pode-se explicar a sua permanência como 
tendência de pensamento. Vê-lo como uma questão científica cuja 
última palavra seria dada pela ciência é plena ingenuidade, pois as 
conclusões da ciência condenam o racismo e nem por isso ele 
deixa de desempenhar um papel agressivo no contexto das 
relações locais, nacionais e internacionais (Moura, 1994, p. 29). 
 
 

Neste período ocorre a conformação dos Estado-Nações modernos na 

Europa, as independências e, consequentemente, a formação dos Estado-Nações 

na América Latina e o início do neocolonialismo no continente africano. O 

processo de formação do Estado-Nação brasileiro, que se iniciou no século XVIII 

e ainda está tem curso, tem momentos marcantes no que diz respeito às relações 

raciais, sobretudo, quando da discussão sobre a conformação do povo brasileiro. 

O processo supracitado é decorrência do avanço do modo de produção capitalista 

que exigiu novas formas jurídico-institucionais (Máo Jr, 2007). 

Diante desse processo de formação do Estado, uma série de diversidades e 

conflitivas sociais – classe, gênero, regiões, culturas, etnias/raça – foram 

submetidas à uma homogeneização que possibilitou  a unidade nacional. Emerge 

assim a ideia de povo, uma categoria que unifica as mais diversas contradições 

para a emergência do Estado moderno. Sobre esse processo, Hobsbawm18 

(2013) comenta: 

 

(...) o que caracteriza o povo-nação, visto de baixo, era 
precisamente o fato de ele representar o interesse comum contra 
os interesses particulares e o bem comum contra o privilégio, como 
na verdade é sugerido pelo termo que os americanos usaram antes 
de 1800 para indicar a existência de nações, embora evitassem a 
própria palavra (Hobsbawm, 2013, p. 33). 

 

Na Europa, em geral, os Estado-Nações modernos surgem como resposta 

ao antigo regime, em que as noções de privilégios se ratificavam na expressão 

ideo-jurídica do Estado Absolutista. O ideal do liberalismo forja, nesse sentido, 
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 Hobsbawm( 2013) assinala na introdução deste livro que se trata de um estudo sobre as formações das 

nações na Europa e que há grandes diferenças para pensarmos as mesmas formações em outras regiões do 

mundo em que outros fatores são determinantes do processo.  
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uma nova configuração que se propõe enquanto universal, diante dos antigos 

privilégios. Nasce a noção de indivíduo dotado de direitos iguais, independente 

das contradições e classe que persistem na nova configuração social: 

 
 O problema diante de nós deriva do fato de que a nação moderna, 
seja um Estado ou um corpo de pessoas que aspiram formar um 
Estado, difere em tamanho, escala e natureza das reais 
comunidades com as quais os seres humanos se identificaram 
através da história, e colocam demandas muito diferentes para 
estes. A nação moderna é uma comunidade imaginada 
(Hobsbawm, 2013, p. 33). 

 

Na América Latina, esse processo de formação do Estado Nação moderno 

terá especificidades, sobretudo, no que diz respeito à ideia de povo, uma vez que 

a população da região era de “não europeus”. Durante todo o século XIX, o 

debate se dará em torno da inclusão, exclusão ou assimilação dos ex-cativos 

indígenas e africanos.  

A ideologia do racismo ganha maiores adeptos entre os intelectuais 

representantes das elites locais. Domingo Faustino Sarmiento Albarracín (1811-

1888) é um grande exemplo desses intelectuais latino-americanos adeptos das 

ideias que distinguia a humanidade entre civilização e barbárie. Intelectual e 

politico, destacado romancista na Argentina, escreveu “Facundo - Civilización y 

Barbarie” (1845) e “Conflicto y armonías de razas en América” (1883), 

entendendo os indivíduos de cor como entraves para a modernização na nação 

argentina. 

Por outro lado, Joseph Anténor Firmim (1850-1911), antropólogo haitiano, 

considerado um dos primeiros autores da afirmação de uma negritude, foi sem 

dúvida uma das vozes destoante que, no século XIX, rebateram a ideia de raças 

humanas. Em seu famoso ensaio “Igualdad de las razas humanas” (1885), 

combateu os argumentos de “Ensaios sobre a desigualdade de raças humanas” 

(1855), do francês Arthur de Gobineua (1816-1882): 

 

Qué orgulloso me sentiria si todos los hombres negros y sus 
descendentes se convencieran por la lectura de este libro de que 
tienen el deber de trabajar, de superarse continuamente para librar 
a sua raza de lo que se le imputa injustamente y que desde hace 
tanto tempo le abte. !Que feliz me havia vera  mi país – al que amo 
y venero infinitamente por sus mismas desgracias y su existência 
laboriosa – compreender al final que tiene uma tarea muy especial 
y delicada que cumprir: la de mostrar al mundo enterro que todos 
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los hombres, negros o blancos, son iguales por sus caulidades 
como lo son em cuanto a derechos! Tengo uma profunda convición: 
uma viva y luminosa esperanza me disse que este deseo se 
realizará (Firmim, 2013(1885), p. 7). 

 

Firmim teve grande influência sobre outro grande nome do pensamento 

social latino-americano, José Martí (1853-1895), que também rechaçou a ideia de 

raça como atributo de inferioridade biológica: 

 

A palavra “racista” está se tornando uma palavra confusa, que é 
preciso esclarecer. O homem não tem nenhum direito especial pelo 
fato de pertencer a uma ou outra raça: diga-se homem, e já se 
dizem todos os direitos. O negro, por negro ser negro, não é inferior 
nem superior a nenhum outro homem; peca por redundante o 
branco que diz: “minha raça”. Tudo o que divide o branco os 
homens, tudo o que os especifica, os afasta ou os encurrala, é um 
pecado contra a humanidade (Martí, 1983 (1892) p. 229). 

.  
 

Em seu famoso ensaio “Nuestra América” (1891), Martí já havia enunciado a 

proposta de superação da raça como elemento fundante do processo de 

independência cubano, mas que se estenderia a toda América Latina, partindo da 

recuperação do passado latino-americano antes da colonização como elemento 

unificador da formação identitária latino-americana. A formação social latino-

americana teria como bases à contribuição indígena, africana e europeia, e em 

igual escala de importância. Em alguma medida, o humanismo de Martí antecipa 

o debate que no Brasil se dará nos idos dos anos de 1930.  

No capítulo três, adentraremos no debate sobre relações raciais no Brasil. 

Na próxima sessão discutiremos a questão do preconceito racial a sua negação 

pela afirmação do ser negro e ser africano na modernidade. 
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Capítulo 3. Relações raciais no Brasil 

 

Durante o século XIX e XX o tema das relações raciais esteve presente de 

maneira constante na produção dos principais intelectuais que se dedicaram a 

interpretar a formação histórica, social, cultural e politica do Brasil. Essa questão 

reflete algumas determinações típicas da sociabilidade brasileira. Foi a sociedade 

de extração escravista que mais recebeu força de trabalho de africanos 

escravizados. Nesta sessão, discutiremos as confluências entre pensamento 

social brasileiro e estudos sobre relações raciais no Brasil. O intuito  é analisar e 

refletir as relações raciais no Brasil relacionando com o projeto de Estado - Nação 

no Brasil, buscando entender as convergências e divergências desses processos. 

Busca se nessa pesquisa uma alternativa à dicotomia perpetrada entre 

"Pensamento social brasileiro" e "Estudos sobre relações raciais no Brasil".  

Penso ser possível dividir da seguinte maneira as “escolas do pensamento social 

brasileiro”:  

 

 1:  Século XIX - Projetos de Brasil Moderno. 

 2: Conservadorismo e racismo cientifico no Brasil. 

 3: Modernismo e as primeiras interpretações de Brasil. 

4: Os estudos sobre relações raciais dos brasilianistas. 

5: Projeto Unesco e escola paulista. 

6: Desenvolvimentismo e teoria da dependência. 

7: Revolução Brasileira. 

8: Estudos sobre relações raciais no Brasil Contemporâneo. 

9: Reestruturação Produtiva do Capital e relações raciais. 

 

No século XIX o país era constituído por uma grande massa de "não 

brancos" justamente no período em que ascende o pensamento racialista na 

Europa e nos Estados Unidos, pautando, não só a existência de raças humanas, 

como também sua hierarquia. A influência do pensamento europeu entre os 

intelectuais brasileiros era patente, uma vez que, em grande medida, muitos 

desses se formaram em instituições europeias, dado a inexistência ou escassez 

de universidades no Brasil daquele período.  Esses intelectuais brasileiros tiveram 
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acesso aos debates sobre raças humanas e tentaram aplicar esses saberes à 

realidade brasileira com fins de modernizá-la nos moldes do modelo europeu de 

sociedade.  

Por conta disso, o século XIX é exemplar no que diz respeito aos estudos 

sobre os projetos para modernização do país e atrelado à “questão racial”.  Ora, 

se apresenta uma perspectiva de inclusão da população de descendentes de 

africanos e indígenas, ora se apresentava a proposta de sua irremediável 

substituição para fins de progresso e civilização da sociedade brasileira.  

Em fins do século XIX até a terceira década do século XX, o pensamento 

racialista, nas suas diversas matrizes, consolida-se enquanto pensamento 

hegemônico. Oliveira Viana, Renato Kehl, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, 

Bento Prado Jr, entre outros, foram os grandes expoentes do pensamento 

racialista no Brasil. Entre esses autores, perceberemos ênfases diferentes sobre a 

questão racial, seja na condenação do mestiço como o protótipo do ser 

degenerado ou na eleição do preto como o artificie do atraso brasileiro, existindo 

também outras perspectivas, no entanto, todas elas calcados no ideário racial e 

suas hierarquias.  

O retorno da perspectiva culturalista presente no século XIX terá na figura 

de Arthur Ramos o seu precursor. Ramos se identificava teoricamente com os 

estudos de Nina Rodrigues, sua grande referência. Divergia do mestre no que diz 

respeito ao pensamento racialista que atribuía ao negro um estatuto de 

inferioridade biológica. Para Ramos, havia diferenças que deveriam ser 

explicadas pela cultura, base das desigualdades entre povos.  

Essa tese de Ramos de cunho culturalista antecipa o debate colocado 

pelo movimento modernista  durante as décadas de 1920, 1930 e 1940. Ainda 

que divergentes em suas perspectiva epistemológicas e metodológicas, a 

capacidade de penetração e irradiação de seus argumentos ainda hoje se fazem 

presente no seio da intelectualidade brasileira e são cânones para interpretação 

de Brasil. Os ensaios década de 1930, produzidos por Gilberto Freyre, Sergio 

Buarque de Holando e Caio Prado Jr são respectivamente: Casa Grande e 

Senzala (1933) ; Raízes do Brasil (1936)  e; Formação do Brasil Contemporâneo 

(1941); 

Na década de 1940 o pesquisador estadunidende Donald Pierson 

estabelece um marco para os estudos sobre relações raciais no Brasil. Pierson 
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estudou as relações raciais na Bahia e se dedicou a elaboração de uma pesquisa 

que se propôs a analisar o caráter típico das relações raciais no Brasil. É dele a 

tese de que o racismo não é um determinante no que diz respeito a entraves para 

ascensão e para a sociabilidade de negros no Brasil. Ou seja, a condição de 

inferioridade da população negra em relação às desigualdades se explicava por 

determinações sociais e não raciais. Tese similar foi defendida por Thales de 

Azevedo ao estudar a condição do negro na Bahia. 

Contrapondo esses estudos, Oracy Nogueira e Virgínea Leone Bicudo, 

apresentaram estudos nesse período que ainda hoje tem validade analítica. 

Ambos pertenceram a Escola de Sociologia e Politica que surge na década de 

1930 com o propósito de formar quadro de intelectuais em ciências sociais para 

conduzir o processo de modernização do país. Nogueira defendeu a tese de que 

o racismo no Brasil se caracteriza por ter na marca (fenótipo) sua principal forma 

de concretização. Virgínea Leone Bicudo, por sua vez, empreende um estudo 

com pretos e mulatos de diferentes classe sociais e suas respectivas relações e 

atitudes em torno do preconceito. Conclui que o racismo difere em sua forma a 

depender da posição em que o preto e mulato ocupam na sociedade. Esses dois 

autores são elos de ligação entre os estudos de renovação metodológica 

empreendidas por Pierson à os famosos estudos patrocinados pela Unesco para 

investigação das relações raciais no Brasil. Sob a tutela de Roger Bastides e 

Florestan Fernandes, um conjunto de intelectuais de importância salutar para a 

historia do pensamento social brasileiro empreenderam uma das mais 

importantes pesquisa sobre as relações raciais no Brasil, consolidando um marco 

cuja dimensão foi destituir “o mito da democracia racial” como elemento 

organizador da sociabilidade brasileira, abrindo a possibilidade de uma agenda de 

estudos sobre relações raciais no Brasil que será empreendida na década de 

1980. 

Este grupo ficou conhecido como escola da USP Entre os vários autores 

participantes do projeto- entre Bicudo e Nogueira- destacam se nomes como 

Octavio Ianne, Fernando Henrique Cardoso,além  do próprio Florestan Fernandes 

e a sua famosa tese "A Integração do Negro na Sociedade de Classes"( 1964). 

Esta tese foi criticada na década de 1980, sobretudo pela historiografia, 

antropologia, mas também pela sociologia e mais tarde pela psicologia social.  
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Concomitante a este processo, a margem da academia ou dos centros 

hegemônicos de estudos, também se institui importantes discussões acerca da 

condição da população negra no Brasil. No inicio da década de 1940, o jovem 

Abdias do Nascimento, ao retornar se sua viagem pela América Latina, 

especialmente impactado pela experiência vivida em Lima, no Peru, quando 

assistiu a peça “Imperador Jones” do dramaturgo estadunidense Eugene Oneil, 

interpretada, na ocasião,  por um  ator branco que estava pintado de preto. Diante 

dessa situação, Abdias fez a seguinte reflexão: 

Por que um branco brochado de negro? Pela inexistência de um 
intérprete dessa raça? Entretanto, lembrava que, em meu país, 
onde mais de vinte milhões de negros somavam a quase metade 
de sua população de sessenta milhões de habitantes, na época, 
jamais assistira a um espetáculo cujo papel principal tivesse sido 
representado por um artista da minha cor. Não seria, então, o 
Brasil, uma verdadeira democracia racial? Minhas indagações 
avançaram mais longe: na minha pátria, tão orgulhosa de haver 
resolvido exemplarmente a convivência entre pretos e brancos, 
deveria ser normal a presença do negro em cena, não só em 
papéis secundários e grotescos, conforme acontecia, mas 
encarnando qualquer personagem – Hamlet ou Antígona – desde 
que possuísse o talento requerido. Ocorria de fato o inverso: até 
mesmo um Imperador Jones, se levado aos palcos brasileiros, teria 
necessariamente o desempenho de um ator branco caiado de 
preto, a exemplo do que sucedia desde sempre com as 
encenações de Otelo (Abdias, 2004, p.209). 

 
Abdias do Nascimento, quando regressou ao Brasil fundou o 

Teatro Experimental do Negro, que surgiu como uma expressão de um novo 

momento das reflexões sobre o racismo no Brasil. Junto com Abdias do 

Nascimento, Guerreiro Ramos terá papel decisivo na elaboração do TEN, como 

também produzirá ampla obra, algumas com enfoque especifico sobre as 

relações raciais. Solano Trindade também inicia seus trabalhos com o Teatro 

Popular no mesmo período e terá grande destaque na produção artística e 

cultural voltadas à reflexão sobre as condições sociais do Brasil.  

Outro autor contemporâneo desses que acima foram citados, e 

também à margem da produção e investigação das grandes universidades, foi 

Clovis Moura. Em linhas gerais, a vasta produção teórica de Moura teve como fio 

condutor a tentativa analisar qual foi a importância social e politica da população 

negra enquanto sujeito da história do Brasil. Desde a publicação de “Rebeliões na 

Senzala” em 1959 ao seu livro de maturidade “Dialética Radical do Brasil Negro” 

de 1994, Moura apresentou um conjunto de elementos que ratificam uma 
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produção teórica que abaliza uma interpretação distinta dos cânones do 

pensamento social brasileiro, atribuindo à população negra um lugar de destaque 

na história brasileira. 

Na década de 1980, quando se completaria o centenário da 

abolição, houve um momento de inflexão a ampliação sem precedentes dos 

estudos sobre a história do negro no Brasil, nos seus mais variados aspectos, 

pelas mais variadas áreas do conhecimento e pelas mais distintas escolas do 

pensamento. Na historiografia, as obras “Escravismo Colonial” e “A Escravidão 

Reabilitada” foi amplamente debatida, ainda que bastante criticada-sobretudo a 

primeira obra- que ampliou o lastro analitico sobre a problemática da escravidão 

na formação do país. Os estudos de José João dos Reis, Flávio Gomes, Ciro 

Flamarion, Célia Maria Marinho de Azevedo, Hebe Mattos, Robert W. Slene, Katia 

M. Matoso, entre outros, retomaram discussões sobre quilombos e as resistências 

negras no período colonial; a resistência urbana de escravizados e forros nos 

centros urbanos de fins do século XVIII e durante o século XIX; Existência e 

configuração familiar de escravizados e libertos; Lutas camponesas; O 

abolicionismo e suas varias frações; etc. Destaca-se o fato de que esses estudos 

colocaram em questionamento uma série de conclusões que os estudos da 

década de 1950 e 1960 haviam chegado. Como resultante desse processo, 

começa se a questionar os procedimentos analíticos marcados por elaborações 

estruturais, de matriz economicista e pretensamente universalista, que eram as 

características dos estudos da escola da USP. 

Na década de 1980 houve também a ascensão do movimento 

negro contemporâneo, cuja síntese é o Movimento Negro Unificado (MNU). Assim 

sendo, importantes intelectuais negros estavam inseridos nos espaços 

universitários ainda que ligados ao movimento negro. Beatriz Nascimento, 

Eduardo de Oliveira e Oliveira, Lélia Gonzales, entre outros. Esse autores, 

realocaram a discussão sobre uma politica para a população negra que deveriam 

ser garantidas pelo Estado Brasileiro  e inseriram o debate de gênero e raça no 

campo da politica e nos estudos e pesquisas. 

Lélia Gonzáles inclusive vai compor um grupo de intelectuais que 

marcam uma guinada nos estudos sociológicos sobre a desigualdade social e 

racial no Brasil. Junto com Nelson do Valle e Carlos Hasembalg, estabeleceu um 

momento decisivo para os estudos sobre relações raciais no Brasil 
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contemporâneo. O marco heurístico desse grupo esta no estabelecimento de 

dados estatísticos para análises de relações sociais e raciais e certa persistência 

da desigualdade racial no Brasil. Ou seja, a escravidão e o pós abolição não eram 

as únicas explicações para a persistência dos problemas sociais que acometiam a 

população negra. Portanto, a ideologia do racismo havia se metamorfoseando 

para a sociedade que perseverava desde os anos de 1930 o seu desenvolvimento 

econômico.  

Na década de 1990 até meados da segunda década de do século 

XXI, os estudos sobre relações raciais vem ganhando cada vez mais proporção, 

em quantidade e diversidade temática. Em relação à escravidão foram feitos 

estudos sobre a economia escravista, revoltas, cultura, etc; sobre relações raciais 

no século XX foram explorados temas como movimento político, cultural, ideologia 

do branqueamento, mito da democracia racial, desigualdades estruturais, etc, de 

tal maneira que temos, por exemplo, um estudo organizado pelo professor 

Kabenguele Munanga(2002) sobre a produção bibliográfica durante o século XX 

em relação à temática das relações raciais intitulado “100 anos e mais de 

bibliografia sobre o negro no Brasil”, obra com 596 páginas! Os estudos 

contemporâneos sobre relações se diversificam de tal moda que não é possível, 

nesta parte do trabalho, fazer menções para evitar ausências que seriam 

injustificáveis. No decorrer dos textos, esses autores surgiram como referencias 

bibliográficas. 

Contemporâneos no campo do pensamento social brasileiro, que 

se propõe a análises de mais amplas e estruturais da sociedade brasileira, os 

estudos de Roberto Damatta e Darcy Ribeiro rediscutem o tema da formação 

social, histórica e cultural brasileira, apontando elementos de unificação e 

afirmação de uma identidade nacional, ainda que heterogênea. Damatta foi 

criticado por Marcelo Paixão em seu livro “A lenda da modernidade encantada: 

por uma crítica ao pensamento social brasileiro sobre relações raciais e projeto de 

Estado-Nação” (2014). Para Paixão, Damatta reinaugura a tradição culturalista do 

pensamento social brasileiro, ainda que admitindo o racismo como um fenômeno 

existente na tessitura social brasileira. Darcy Ribeiro, por sua vez, foi criticado por 

Kabenguele Munanga e Luis Guilherme Galeão da Silva, pois, ainda que a ênfase 

nas conflitivas entre senhores e escravizados no período colonial, Ribeiro, para 

seus críticos, teria estabelecido uma síntese naquilo que convencionou como 
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“Povo Brasileiro” que não atende as determinações sociais e históricas do país, 

seja no pós abolição, como na sociedade contemporânea.  

Não será possível a recuperação de toda uma tradição de estudos e 

pesquisas sobre o tema. Faremos a apresentação sintética de alguns autores que 

diante da proposta desse trabalho consideramos importantes; O intuito é reaver 

alguns momentos da história do pensamento social brasileiro, que dividimos da 

seguinte maneira: Século XIX - Projetos de Brasil Moderno; Modernismo e as 

primeiras interpretações de Brasil; Projeto Unesco e a escola paulista; Estudos 

sobre relações raciais no Brasil Contemporâneo.  

 

3.1 Século XIX - Projetos de Brasil Moderno 

 

O famoso ensaio “As ideias fora lugar”, do crítico literário Robert Schwarz, 

marcou um novo momento dos estudos sobre a história do pensamento social 

brasileiro. Schwarz retoma a crítica sobre a obra de Machado de Assis19 para 

demonstrar o quanto este escritor foi um perspicaz crítico do século XIX. Para o 

historiador Caio Prado Jr é nesse momento que temos um processo de definição 

sobre os rumos em que a sociedade brasileira seguiria diante da modernidade 

capitalista: 

O início do século XIX não se assinala para nós unicamente por 
estes acontecimentos relevantes que são a transferência da sede 
da monarquia portuguesa para o Brasil e os atos preparatórios da 
emancipação política do país. Ele marca uma etapa decisiva em 
nossa evolução e inicia em todos os terrenos, social, econômico, 
uma nova fase. Debaixo daqueles acontecimentos que se passam 
na superfície, elaboram-se processos complexos de que eles não 
foram senão o fermento propulsor, e, na maior parte dos casos, 
apenas a expressão externa. Para o historiador, bem como para 
qualquer um que procure compreender o Brasil, inclusive o de 
nossos dias, o momento é decisivo. O seu interesse decorre 
sobretudo de duas circunstâncias: de um lado, ele nos fornece, em 
balanço final, a obra realizada por três séculos de colonização e 
nos apresenta o que nela de encontra de mais característico e 
fundamental, eliminando do quadro ou pelo menos  fazendo passar 

                                                           
19

 Em torno da obra de Machado de Assis foram feitas muitas interpretações e, dentre elas, os críticos liberais 

e alguns setores ligados a causa da população negra entendiam que Machado era conivente com a elite 

branca, promovendo em sua literatura um acordo tácito com esses setores. Essa discussão em torno do 

compromisso ou não de Machado de Assis com os setores dominantes é antiga na história da crítica literária 

brasileira. Contrário a esse argumento, temos as obras de Roberto Schwarz (Ao vencedor as batatas, Um 

mestre na periferia do capitalismo); Sidney Chalhoub (Machado de Assis, historiador); Selma Vital (Quase 

brancos, quase pretos: representação étnico-racial no conto machadiano); Eduardo de Assis Duarte (Machado 

de Assis – afro-descendente), entre outras. 
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ao segundo plano, o acidental e intercorrente daqueles trezentos 
anos de história. É uma síntese deles. Do outro lado, constitui uma 
chave, e chave preciosa e insubstituível para se acompanhar e 
interpretar o processo histórico posterior e a resultante dele que é o 
Brasil de hoje. Nele se contém o passado que nos fez; alcança-se 
ai o instante em que os elementos constitutivos da nossa 
nacionalidade – instituições fundamentais e energias – organizados 
e acumulados desde o início da colonização, desabrocham e se 
completam. Entra-se então na fase propriamente do Brasil 
contemporâneo, erigido sobre aquela base (Prado Jr, 2000, p. 1).  

 

E sendo o século XIX um século “síntese” da modernização conservadora 

brasileira, segundo Schwarz (2000), Machado de Assis teria muito a nos revelar 

sobre um Brasil que legitima as desigualdades sociais por meio de um discurso 

harmônico.  

Para Schwarz (2000), Machado de Assis foi um “mestre na periferia do 

Capitalismo”, pois conseguiu adentrar nas sutilezas que revelariam o atraso 

brasileiro em comparação ao processo de modernização europeia e quais eram 

os beneficiados com essa trama histórica. Há aqui a tese de uma especificidade 

na “forma” e “conteúdo” de ser capitalista “à brasileira”. Esse feito se deu de 

maneira que só foi possível diante da revolução formal empreendida pelo escritor 

carioca. Trabalhando com personagens burgueses, em sua obra de maturidade, 

Assis evidenciou a soberba e a hipocrisia da elite brasileira que estava guiando o 

processo de transição de uma sociedade colonial escravocrata para uma 

sociedade de trabalho livre assalariado. Ou seja, captou o “espírito do momento”. 

É preciso recuperar, antes de prosseguirmos, os elementos estruturais 

dessa conformação social brasileira, que difere em linhas gerais de outras 

sociabilidades, ainda que delas seja contemporânea e integrada, de forma 

subordinada, ao mundo capitalista do século XIX. Para tanto, as teses de Caio 

Prado Jr e José Chasin serão retomadas rapidamente. 

No livro “Formação do Brasil Contemporâneo”, Prado Jr estabelece alguns 

parâmetros para se pensar a formação brasileira. Um dos primeiros aspectos é o 

fato do Brasil ser um território colonizado por Portugal diante de um momento da 

história europeia que marca os primeiros passos para a modernização capitalista: 

 

Realmente a colonização portuguesa na América não é um fato 
isolado, a aventura sem precedentes e sem seguimento de uma 
determinada nação empreendedora (...). Estamos tão acostumados 
em nos ocupar com o fato da colonização brasileira, que a iniciativa 
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dela, os motivos que a inspiraram e determinaram, os rumos que 
tomou em virtude daqueles impulsos iniciais se perdem de vista 
(...). A consideração de tudo isso, no caso vertente, é tanto mais 
necessária que os efeitos de todas aquelas circunstâncias iniciais e 
remotas, do caráter que Portugal, impelido por elas, dará à sua 
obra colonizadora, se agravarão profunda e indelevelmente na 
formação e evolução do país (Prado Jr, 2000, p. 9). 
   
 

Essa obra foi escrita no contexto do processo de desenvolvimentismo 

empreendido pelo Estado Novo sob o comando de Getúlio Vargas. Mais a frente, 

retomaremos esse contexto para discutir alguns elementos sobre a ideia de raça 

contida não só nessa obra, mas no conjunto dos ensaios de interpretação do 

Brasil que se consagraram nesse período e que foram escritos por Gilberto Freyre 

e Sergio Buarque de Holanda. Nesse momento, que buscamos retomar os 

argumentos centrais de Prado Jr sobre a formação do capitalismo no Brasil, faz-

se imprescindível comentar que nessa obra há um explícito contraponto das 

interpretações dos autores mencionados e que precederam este livro. Para Prado 

Jr, todo o desenvolvimento cultural e a formação do ethos de nacionalidade 

brasileira precisam ser compreendidos diante do movimento da totalidade 

histórica em que a colonização foi feita, analisando as mediações entre o 

movimento global e os ecos desse processo na realidade nacional. 

Por isso, entende da seguinte maneira a colonização brasileira: 

 

Em suma e no essencial, todos os grandes acontecimentos desta 
era, que se convencionou com razão chamar dos “descobrimentos”, 
articulam-se num conjunto que não é senão um capítulo da história 
do comércio europeu. Tudo que se passa são incidentes da imensa 
empresa comercial a que se dedicam os países da Europa a partir 
do séc. XV, e que lhe alargará o horizonte oceano afora. Não tem 
outro caráter a exploração da costa africana e o descobrimento e 
colonização das ilhas pelos portugueses, o roteiro das Índias, o 
descobrimento da América, a exploração e a ocupação de seus 
vários setores (Prado Jr, 2000, p. 11). 

 

Resumindo, para Prado Jr a colonização brasileira é, antes de tudo, uma 

empresa colonial de extração de bens primários para a fabricação de produtos na 

Europa, participando assim do processo de consolidação do capitalismo comercial 

que incide sobre a acumulação primitiva do capital20. 

                                                           
20

 Concordamos com Marquese (2012) que as teses de Caio Prado Jr sobre a relação entre escravidão e 

capitalismo comercial têm um grande diálogo com as desenvolvidas pelo historiador Eric Willians no livro 

“Capitalismo e Escravidão”, com a diferença de que Willians estudou a colonização anglo-saxônica, mas 
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Partindo desse pressuposto, Chasin (2000) articula essa interpretação feita 

por Prado Jr, aos elementos contidos na obra de Marx, mediado pela obra de 

maturidade de Lukacs, daquilo que assinalou como estatuto ontológico do 

pensamento marxiano (Cotrim, 2000) 21. 

Cotrim (2000) resume da seguinte maneira a contribuição analítica de 

Chasin (2000)  sobre a formação do capitalismo no Brasil: 

Chasin principia a evidenciar os lineamentos da particularidade 
brasileira atentando para a inserção do país na acumulação 
primitiva de capital europeia, na condição de empresa mercantil 
colonial. Esta é a origem histórica e o sentido da grande 
propriedade agrária brasileira, diversa da propriedade agrária feudal 
alemã, forma que o processo de industrialização defrontará pela via 
da conciliação pelo alto, degenerando os caminhos revolucionários 
e conservando, assim, um pilar fundamental da subordinação ao 
capital metropolitano. De sorte que, enquanto a Alemanha inicia 
sua industrialização autonomamente em fins do século XIX e 
alcança a condição imperialista, a brasileira se afirma já no período 
das guerras imperialistas do século XX, e sem romper a 
subordinação ao imperialismo (Cotrim, 2000, p. 4). 

 

Pelo excerto extraído, é possível perceber que Chasin (2000) recupera as 

teses pradianas de que no Brasil tínhamos um entreposto comercial de caráter 

colonial diante do capitalismo comercial e a acumulação primitiva de capital 

europeia, afirmando assim um sentido da colonização. Assim sendo, Chasin 

avança em relação à Prado Jr, pois tenta captar os desdobramentos permanentes 

desse processo ao longo do século XX. O processo de desenvolvimento no Brasil 

careceu de transformações mais estruturais que romperiam com o passado 

colonial, pois, a industrialização no processo não rompeu com os traços 

subordinados em que o Brasil se inseriu na ordem social e econômica do capital, 

ao contrario, reforçou um processo de estrangulamento da economia a partir da 

superexploração da força de trabalho.  

Outro aspecto importante para entender a contribuição de Chasin, diz 

respeito ao horizonte analítico em que se insere essa discussão, com vias de 

                                                                                                                                                                                
evidenciando, tanto quanto o intelectual brasileiro, a determinação colonial em primeira instancia econômica. 

Marquese, R.B. Prefácio In. Willians,E. Capitalismo e Escravidão. São Paulo, Companhia das letras: 2012. 
21

 Sobre o estatuto ontológico do pensamento marxiano, Cotrim define: “Ou seja, à medida que os universais 

existem apenas na malha objetiva das relações sociais, as formas concretas de sua existência constituem a 

mediação real entre os atos e relações singulares de que é tecida e os traços comuns a um conjunto de modos 

de ser específicos – isto é, o universal. À simplicidade das abstrações enrijecidas a que são limitados 

universais e singulares quando remetidos imediatamente um ao outro, substitui-se, assim, a riqueza da 

“síntese das múltiplas determinações” que caracteriza, de acordo com Marx, o concreto real, e que deve ser 

apanhada e reproduzida nesta riqueza pelo pensamento” (Cotrim, 2000, p. 3). 
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disputa de projetos de análises de Brasil. A reafirmação e consagração da ideia 

de via colonial de objetivação do capitalismo, explicando assim o caráter atrofiado 

e atrasado do capitalismo no Brasil se contrapõe a leitura de que o Brasil teria 

uma conformação capitalista de via prussiana, tendo em Carlos Nelson Coutinho22 

seu grande mentor:  

De fato, com isso indicamos, desde logo, que entendemos o caso 
brasileiro, sob certos aspectos importantes, conceitualmente determinável 
de forma próxima ou assemelhável àquela pela qual o fora o caso 
alemão, mas de maneira alguma de forma idêntica. Outras aliás, não tem 
sido, no essencial, a maneira de pensar dos que, como C.N. Coutinho, 
estão convencidos da real efetividade de tomar o caminho prussiano 
como fonte apropriada de sugestões, como referencial exemplar, e ais do 
que tudo, como um caminho histórico concreto que produziu certas 
especificidades que, em contraste, por exemplo, com os casos francês e 
norte americano, muito se aproximam de algumas das que foram geradas 
no caso brasileiro. Em outros termos, o caminho prussiano não é tomado 

                                                           
22

 Essa afirmação se dá diante da recuperação dos primeiros textos de Marx em que o filósofo alemão se 

questiona sobre o caráter típico e/ou atípico do desenvolvimento sócio cultural e político da Alemanha do 

século XIX em relação ao desenvolvimento econômico. Marx analisa no início da década de 1840 o atraso 

econômico e político da Alemanha em comparação à Inglaterra e França, países de capitalismo desenvolvido: 

“(...) na França e Inglaterra importa suprimir o monopólio que progrediu até as últimas consequências; na 

Alemanha, importa progredir até as últimas consequências do monopólio. Lá, trata-se da solução, aqui, trata-

se da colisão. Um exemplo suficiente da forma alemã dos problemas modernos” (Marx, 2005, p. 149).  Essa 

marca específica da sociedade alemã não se refletia no desenvolvimento intelectual dos alemães que 

acumulavam o desenvolvimento de um cabedal teórico que ainda hoje são alicerces para compreensão da 

modernidade capitalista. Essa tipicidade marca a entrada da Alemanha no bojo da sociedade capitalista, como 

uma forma específica de organização social.  

Coutinho (2011) apresenta sua interpretação de Brasil, a partir do conceito de revolução passiva em Gramsci 

- que estudou a formação do capitalismo na Itália e esse se assemelha bastante com a história do capitalismo 

na Alemanha - entendida por este autor como uma possibilidade de aproximação da ideia de Lenin de via 

prussiana de capitalismo - em explícita menção a esses primeiros textos de Marx sobre a Alemanha e seu 

atrasado capitalismo. Assim sendo, Coutinho (2012) define o caráter do capitalismo brasileiro: “Essa 

problemática pode ser resumida na ideia de que o processo de modernização econômico e social no Brasil 

seguia uma “via prussiana” (Lenin) ou uma revolução passica  (Gramsci). Recordemos as características 

centrais do fenômeno: as transformações ocorridas em nossa história resultam de autênticas revoluções, de 

movimentos provenientes de baixo para cima, envolvendo o conjunto da população, mas se processaram 

sempre através de uma condição através de uma conciliação entre os representantes dos grupos opositores 

economicamente dominantes, conciliação que se expressa sob a figura política de reformas “pelo auto”. É 

evidente que o fenômeno da “via prussiana” – tal como Lenin o formula – tem sua expressão central na 

questão da passagem para o capitalismo, no modo de adequar a estrutura agrária às necessidades do capital. 

Mas, generalizando o conceito, pode se dizer que – na base de uma solução “prussiana” global para a questão 

da transição ao capitalismo – todas as grandes alternativas concretas vividas pelo nosso país, direta ou 

indiretamente ligadas àquela transição (Independência, Abolição, República, modificação do bloco de poder 

1930-197, passagem para um novo patamar de acumulação de 1964), encontraram a resposta “à prussiana”, 

uma resposta na qual a conciliação “pelo alto” jamais escondeu a intenção explícita de manter marginalizadas 

ou reprimidas – de qualquer modo, fora do âmbito das decisões – as classes e camadas sociais “de baixo”. 

Portanto, a transição do Brasil para o capitalismo (e de cada fase do capitalismo para a fase subsequente) não 

se deu apenas no quadro da reprodução ampliada da dependência, ou seja, com a passagem da subordinação 

formal à subordinação real em face do capital mundial; em estreita relação com isso (já que uma solução não 

prussiana da questão agrária asseguraria as condições para o desenvolvimento de um capitalismo nacional 

não dependente), essa transição se processou também segundo o modelo da “modernização conservadora” 

prussiana. 
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como modelo, como contorno formal aplicável a ocorrências empíricas 
(Chasin, 2000, p. 43). 

 

Partindo desse ponto, Chasin averigua como na história contemporânea 

brasileira, marcada pelo desenvolvimentismo pós década de 1930, tivemos um 

processo ambíguo e complexo de entrelaçamento de processos de 

recrudescimento políticos determinados, em última instância, pelos lineamentos 

socioeconômicos. Esses processos, por sua vez, guardam sua gênese 

justamente na tipicidade do capitalismo brasileiro. “De fato, pois a Alemanha (e 

não só ela), enquanto resultante do caminho prussiano, e o Brasil, enquanto 

produto também do “caminho prussiano” (com aspas) ou, se nos for permitido, da 

via colonial, é que vivem as décadas dramáticas das guerras imperialistas, época 

do surgimento e vigência tanto do fascismo como do integralismo” (Chasin, 2000, 

p.45).     

Ora, essas análises que se propuseram a apreender as determinações mais 

gerais da formação do capitalismo não adentram das determinações das relações 

raciais como uma tipicidade inerente ao capitalismo brasileiro.  Em profundo 

diálogo com essa tese, apresentando um estudo mais sistemático a partir de 

exegese da obra de Marx e outros estudos sobre capitalismo e escravidão, 

Octavio Ianni, no livro “Escravidão e Racismo” (1978), apresenta a escravidão 

como elemento estruturante do capital e o racismo como desdobramento desse 

processo. Nesse sentido, há um avanço diante dos estudos empreendidos por 

Prado Jr. Segundo Ianni (1978), o racismo é um fenômeno moderno, fruto do 

encontro dos europeus com a diversidade étnica de outros povos. É um processo, 

portanto, que começa com a constituição do capitalismo comercial que 

necessitou, dentro dos parâmetros que se vinha configurando, de mão de obra 

em larga escala a baixo custo operacional (Ianni, 1978). 

Tal processo guarda contradições, pois enquanto se implantava o trabalho 

livre na Europa, a América via renascer uma instituição que havia sido abolida no 

mundo ocidental há séculos: o trabalho compulsório. Portanto, escravidão e 

trabalho livre são processos contemporâneos quando do estágio do capitalismo 

comercial. A acumulação primitiva é o processo econômico que atinge o fim do 

feudalismo e a transição para o capitalismo. O trabalho escravo é a mola 

propulsora da acumulação primitiva de recursos que vão possibilitar aos europeus 
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as condições materiais para efetivação das revoluções burguesas e sobreposição 

da indústria sobre o comércio ainda no século XVIII (Ianni, 1978). 

 Portanto, o mercantilismo consolidou a generalização do trabalho cativo e, 

sendo assim, o trabalho escravo está na base de consolidação do capitalismo. O 

escravismo está dinamicamente relacionado ao embrião do capitalismo, ou seja, 

“(...) o escravo estava ajudando a formar-se o operário” (Ianni, 1978, p. 12). 

A tese central de Schwarz discorre sobre a “Batalha das Ideias “que 

ocorreram no Brasil do século XIX entre o conservadorismo e o pensamento 

progressista e que marcaram profundamente os desígnios do país, inclusive no 

que diz respeito à questão das relações raciais. Schwarz (2000) comenta: 

 
Cada um a seu modo, estes autores refletem a disparidade entre a 
sociedade brasileira, escravista, e as ideias do liberalismo europeu. 
Envergonhando a uns, irritando a outros, que insistem na sua 
hipocrisia, estas ideias – em que gregos e troianos não reconhecem 
o Brasil – são referenciais para todos. Sumariamente está montada 
uma comédia ideológica, diferente da europeia. É claro que a 
liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei e, de modo geral, o 
universalismo eram ideologia na Europa também; mas lá 
correspondiam às aparências, encobrindo o essencial – a 
exploração do trabalho. Entre nós, as mesmas ideias seriam falsas 
num sentido diverso, por assim dizer, original (Schwarz, 2000, 
p.12). 

 

Para Schwarz (2000), a produção ideal e simbólica no Brasil da segunda 

metade do século XIX, escamoteava aquilo que era singular na formação histórica 

do Brasil. De tal maneira, que os intelectuais nacionais pensaram a realidade 

nacional com aportes teóricos de outra realidade: 

 
Como é sabido, éramos um país agrário e independente, dividido 
em latifúndios, cuja produção dependia do trabalho escravo por um 
lado, e por outro do mercado externo. Mais ou menos diretamente, 
vem daí as singularidades que expusemos (...) (Schwarz, 2000, 
p.13). 

 
E assim o autor continua: 
 

Fundada na violência e na disciplina militar, a produção escravista 
dependia da autoridade, mais que da eficácia. O estudo racional do 
processo produtivo, assim como a sua modernização continuada, 
com todo o prestígio que lhes advinha da revolução que ocasionava 
na Europa, era sem propósitos no Brasil. Para complicar ainda o 
quadro, considere-se que o latifúndio escravista havia sido na 
origem um empreendimento do capital comercial, e que, portanto, o 
lucro fora desde sempre seu pivô (...) (Schwarz, 2000, p.15). 
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É justamente no seio desses setores intelectuais, que desde o século XVIII 

introjetam no Brasil o pensamento europeu, sobretudo o francês (Skidmore, 

2012). Diante desse cenário, Schwarz (2000) sentencia:  “Enfim, nas revistas, nos 

costumes, nas casas, nos símbolos nacionais, nos pronunciamentos de 

revolução, na teoria e onde mais for, sempre a mesma composição “arlequial”, 

para falar com Mário de Andrade: o desacordo entre a representação e que, 

pensando bem, sabemos ser seu contexto” (Schwarz,2000, P. 25). 

Em certa medida, essa discussão dialoga com o debate contemporâneo 

empreendido pelo filósofo peruano Aníbal Quijano, que retoma o debate sobre as 

condições socioeconômicas da América Latina, tendo a questão racial como um 

elemento fundamental no processo de análise de saídas para os problemas 

estruturais da região. Quijano chama esse processo de colonialidade do saber, 

pois entende que há no desenvolvimento do pensamento social latino-americano 

uma produção de saber colonizado que faz uso emprestado de conhecimentos 

solidificados em outros lugares e que são aplicadas à realidade latino-americana 

de forma mecânica (Quijano, 2005). 

Nesse ponto, a colonialidade do saber seria uma tônica quando pensamos a 

história do desenvolvimento das ideias numa sociedade de passado colonial 

como o do Brasil. Discordamos em partes de Schwarz (2000), uma vez que 

entendemos que, ainda que tenha havido um processo de colonialidade do poder, 

esse processo no Brasil ganha especificidades. Em verdade, efetiva-se uma 

operação ideo-política das mais eficientes das sociedades contemporâneas, pois 

foi possível conciliar no plano ideológico aquilo que do ponto de vista das práticas 

cotidianas era inconciliável. A sociedade brasileira, deflagrada por uma onda de 

ações empreendidas pelos escravizados desde o período colonial, tem o período 

imperial solapado não só pela ação de elementos exógenos, mas também tendo 

no elemento cativo e nos seus descendentes, ponto nodal de contraposição à 

sociedade em voga (Moura, 1994). 

Neste período, começa-se a se discutir a transição para o trabalho livre, 

com especificidades regionais, sem dúvida, mas de uma maneira que todo o país 

se encaminha nesse sentido. Por não se tratar de um processo nacional 

homogêneo, São Paulo, por conta das lavouras de café, vai liderar esse processo, 

pois quando opta pelo trabalhador imigrante Europeu, busca evitar possíveis 
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desequilíbrios regionais de suprimento de mão de obra e efetiva a transição para 

o trabalho livre nas demais regiões do país (Catelli ,1992). 

Podemos compreender pela contribuição de Catelli (1992) que São Paulo, 

por causa das lavouras de café, será o motor das discussões políticos e sociais 

no Brasil durante toda a segunda metade do século XIX. É inclusive no núcleo de 

cafeicultores que a chama do republicanismo começa a ascender, pois esses 

setores estavam ligados às alas mais progressistas do partido liberal, forte 

defensor do modelo de república federalista, nos moldes dos Estados Unidos. 

Mais que isso, esse setor que já havia ganhado evidência econômica, se sente 

insatisfeito pela pouca influência política que exerce perante o governo imperial, 

vendo na possibilidade de ruptura política uma forma de poder se estabelecer 

(Basbaum, 1967). 

Nesse ínterim, as revoltas urbanas ou nos cafezais também constituíram 

parte do processo de discussão sobre os rumos do Estado-nação brasileiro e a 

ideia de povo do século. Os escravizados e recém-libertos agiam de maneira a 

impulsionar discussões acaloradas sobre o destino da nação tendo como parte 

integrante da sociedade civil a população negra (Azevedo, 2004). 

Essa reflexões que desdobravam em preocupações povoara o imaginário 

da elite intelectual brasileira durante todo o século XIX. José Bonifácio de 

Andrade (1763-1838) foi sem dúvida nenhuma um representante de máxima 

importância do pensamento esclarecido que propunha uma modernização do 

recém-surgido Estado brasileiro. Conforme Dolhnikoff: 

Com sua formação de cientista, influenciado pela ilustração, 
observador atento da realidade nacional, formulou um projeto 
civilizatório que pretendia concretizar no Brasil o sonho de um país 
europeu na América, embora  isso não impedisse de respeitar 
e incorporar as especificidades locais (Dolhnikoff, 2000, p. 3). 

Bonifácio dialogou profundamente com seu tempo, entendendo a 

conjuntura sociopolítica nacional e internacional para elaborar seu projeto de 

Brasil. A janela histórica que Bonifácio dialogava era marcada pelas crises 

econômicas na região nordeste do país, que via sua principal fonte econômica, a 

cana de açúcar, como produto exportador ser substituído no mercado 

internacional pelo açúcar da região caribenha e, no campo nacional, o motor da 

economia passa a ser o café plantado nas fazendas da região sul e sudeste. 

Nesse contexto, as revoltas urbanas e rurais dos escravizados na região nordeste 
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ganham dimensões maiores. A síntese de um intenso processo de ações dos 

escravizados na região nordeste são as revoltas na capital da Bahia. O mais 

famoso levante desse período, a Revolta dos Malês, em 1835, repercutiu em todo 

país. No plano internacional, o paradigma é a Revolução Haitiana, que definiu os 

marcos dos estados-nação que tinham como base o escravismo e a possibilidade 

de um levante vitorioso dos escravizados (REIS, 2003). 

Por isso, Bonifácio elabora uma sofisticada análise sobre Brasil, propondo, 

entre outras medidas, o fim do tráfico de seres humanos, a diminuição da 

concentração de terras e o fim da escravidão que degradava moral e civilmente a 

civilização brasileira. Propunha também um papel ativo de um Estado, com 

medidas intervencionistas, como a ampliação irrestrita da educação, sobretudo 

para os indivíduos escravizados como maneira de educá-los para os princípios 

civilizatórios fundamentais para consolidação da civilização brasileira (Bonifácio, 

2000). 

Na tentativa de formar um Estado-Nação coeso nos trópicos, partindo do 

passado escravocrata, Bonifácio apresentava os perigos que a perpetuação da 

escravidão traria para a Nação que nascia naquele período. O referido autor 

alertava para o perigo da formação do inimigo interno no seio da população 

brasileira: 

 

Este comércio de carne humana é pois um cancro que rói as 
entranhas do Brasil, comércio porém, que hoje em dia já não é 
preciso para aumento da sua agricultura e povoação, uma vez que, 
por sábios regulamentos, não se concinta a vadiação dos brancos, 
e outros cidadãos mesclados, e a dos forros; uma vez que os 
muitos escravos, que já temos, possam, às abas de um governo 
justo, propagar livre e naturalmente com as outras classes, uma vez 
que possam bem criar e sustentar seus filhos, tratando se esta 
desgraçada raça africana com maior cristandade, até por interesse 
próprio; uma vez que cuide enfim da emancipação gradual da 
escravatura, e se convertam brutos imorais em cidadãos úteis, 
ativos e morigerados (Bonifácio, 2000, p. 31). 

 

É possível observar que Bonifácio não propõe a exclusão sistemática, 

baseada numa ideia de inferioridade congênita do africano escravizado. Segundo 

ele, a escravidão moderna degrada a humanidade de escravizados e senhores. 

Por isso, a degeneração experimentada pelo africano precisa ser tolhida e 

reelaborada por um Estado forte, alicerçado nos mais nobres princípios humanos. 
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Por isso, há de fazer, segundo o projeto de Bonifácio para o Brasil no século XIX, 

uma transição gradual para o trabalho livre assalariado, livrando o país de uma 

vez por todas dessa mácula que manchava o histórico do país: 

 

Torno a dizer porém que eu não desejo ver abolida de repente a 
escravidão; tal acontecimento traria consigo grandes males.  Para 
emancipar escravos sem prejuízo da sociedade, cumpre fazê-los 
primeiramente dignos de liberdade; cumpre que sejamos forçados 
pela razão e pela lei a convertê-los gradualmente de vis escravos 
em homens livres e ativos. Então os moradores deste império, de 
cruéis que são em grande parte neste ponto, se tornarão cristãos e 
justos, e ganharão muito pelo andar do tempo, pondo em livre 
circulação cabedais mortos, que absorve o uso da escravatura: 
livrando as suas famílias de exemplos domésticos da corrupção e 
da tirania; de inimigos seus e do Estado; que hoje não tem pátria, e 
que podem vir a ser nossos irmãos, e nossos compatriotas 
(Bonifácio, 2000, p. 32).  

 

Incluir o elemento africano como componente da civilização brasileira, 

portanto, era uma tarefa para os setores dominantes que urgia para este autor. 

Chama a atenção o fato de Bonifácio apresentar como um desdobramento da 

manutenção da instituição escravidão, entre outros malefícios para o Estado-

Nação brasileiro, a formação de um contingente humano que colocaria em 

cheque a consolidação de um novo regime social. O elemento escravizado se 

tornaria uma espécie de “inimigo interno” para a nação.  

As propostas de Bonifácio não foram absorvidas pela elite brasileira da 

primeira década. A escravidão ainda teria mais algumas décadas de existência. 

Contudo, ainda que uma proposta em suma derrotada, as análises de Bonifácio 

são importantes para compreensão do movimento das ideias naquele Brasil 

provinciano.  

Dando continuidade as elaborações sobre o projeto de nação moderna nos 

trópicos, agora já na segunda metade do século XIX, temos outro autor que pode 

ser compreendido como um cânone para entendemos os movimento das ideias 

no Brasil daquele período, que se propôs a pensar um projeto de nação e que, 

para tanto, refletiu sobre as determinações das relações raciais. Joaquim Nabuco 

(1849-1910) em suas obras traça não apenas um panorama da instituição 

escravidão e a defesa do seu fim, mas sim um esforço de entender quais seriam 

os passos fundamentais de uma nação diante dos desafios do progresso. 

Ancorado nos ideias liberais foi um importante político e literato que se contrapôs 
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ao pensamento eugenista de sua época e validou a presença do africano 

escravizado como um elemento importante da constituição da nação brasileira: 

 

No Brasil a questão não é, como nas colônias europeias, um 
movimento de generosidade em favor de uma classe de homens 
vítimas de uma opressão injusta a grande distância das nossas 
praias. A raça negra não é, tampouco, para nós, uma raça inferior, 
alheia à comunhão ou isolada desta, e cujo bem estar nos afete 
como o de qualquer tribo indígena maltratada pelos invasores 
europeus. Para nós, a raça negra é um elemento de considerável 
importância nacional, estreitamente ligada por infinitas relações 
orgânicas à nossa constituição, parte integrante do povo brasileiro. 
Por outro lado, a emancipação não significa tão somente o termo 
da injustiça de que o escravo é mártir, mas também a eliminação 
simultânea dos tipos contrários, e no fundo os mesmo: e escravo e 
o senhor (Nabuco, 2000, p. 14). 

 
 

Em Nabuco também há uma primeira sistematização daquilo que ficou 

consagrado como interpretação das relações entre senhor e escravo no Brasil, de 

caráter mais harmônico quando comparado com outras realidades em que houve 

escravidão de africanos. Para ele, retomando a discussão sobre a instituição 

escravidão elaborada por Bonifácio, caso não abolida, a escravidão perpetuaria a 

degradação humana ao qual a população brasileira pagaria um alto ônus. Para 

tanto, argumenta-se contrapondo ao ideário de superioridade branca, aludindo ao 

povo africano como um dos elementos que forjam o povo brasileiro, povo este 

fruto de uma intensa miscigenação entre raças: 

 
Em primeiro lugar, a parte da população nacional que descende 
exclusivamente de escravos é, pelo menos, tão numerosa como a 
parte que descende exclusivamente de senhores; a raça negra nos 
deu um povo. Em segundo lugar, o que existe até hoje sobre o 
vasto território que se chama Brasil foi levantado ou cultivado por 
aquela raça; ela construiu o nosso país (Nabuco, 2000, p. 15). 

 
Prossegue o autor: 
 

Já vimos com que importante contingente essa raça concorreu para 
a formação do nosso povo. A escravidão moderna repousa sobre 
uma base diversa da escravidão antiga: a cor preta (...). Nós não 
somos um povo exclusivamente branco, e não devemos portanto 
admitir essa maldição da cor; pelo contrário, devemos tudo fazer 
por esquecê-la (...). A escravidão, por felicidade nossa, não azedou 
nunca a alma do escravo contra o senhor – falando coletivamente – 
nem criou ódio recíproco que existe naturalmente entre os 
opressores e oprimidos (Nabuco, 2000, p. 16). 
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Fizemos uso demasiado de citações desses autores com o intuito de 

apresentar, para refletirmos, como essas ideias acima exibidas estão presentes 

em todo pensamento social brasileiro elaborado durante o século XX. De maneira 

a confirmar, reafirmar ou contestar esses temas, os autores que se propuseram a 

interpretar o Brasil durante o século XX sempre dialogaram com as proposta 

desses dois autores, que não são únicos nesse período – e não são mesmo –, 

mas sintetizam um conjunto de propostas de modernização brasileira que só será 

colocado em curso a partir da década de 1930, quando da República Nova e o 

projeto desenvolvimentista no Brasil. Portanto, voltaremos a esse debate mais a 

frente, quando discutirmos os ensaios modernistas de interpretação do Brasil.  

 

 

3.2 Pensamento Eugenista 

 

Por hora, retomaremos elementos básicos de outro projeto que estava em 

jogo no intenso Brasil do século XIX, que por hora foi aquele absorvido pela 

sociedade brasileira e que penetrou nas entranhas da sociedade brasileira até a 

década de 1930. Referimo-nos ao projeto eugenista que primava pela existência 

de raças humanas e uma subsequente hierarquia entre elas. A gama de autores 

que flertavam com o pensamento eugenista no Brasil é grande. Ainda mais se 

levando em conta que o movimento eugenista tinha algumas correntes internas 

(Skidmore, 2012). 

Nessa intensa movimentação social, avança e se aperfeiçoa o processo de 

deterioração e exclusão da população negra, antes necessária para o processo 

de acumulação primitiva do capital, agora entrave para o avanço da 

modernização do país. Portanto, as características raciais que num primeiro 

momento justificavam a condição de cativo do negro, aperfeiçoam-se nesse 

momento da história do Brasil e legitimam a partir de então a exclusão do negro. 

 Dá-se assim o início do processo de branqueamento da população, como 

uma medida de modernização, justificando, portanto, a remoção e o extermínio da 

população negra brasileira, sendo que as primeiras medidas começam a ser 

tomadas ainda no seio da sociedade escravagista, com a onda de imigrações, 

iniciada já em meados de 1850, nas fazendas de café do interior paulista. 
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 Outra face desse processo de exclusão, que vai ser o instrumento 

ideológico mais eficaz da legitimação do extermínio da população negra como fim 

último desse projeto, foi através da ciência, que com seu “discurso competente”, 

parafraseando Marilena Chauí (2005), sustentou ideologicamente o racismo e a 

existência de uma hierarquia entre raças. O racismo científico no Brasil foi 

adaptado para uma realidade onde predominava uma população de indígenas, 

africanos e seus descentes (Skidmore, 2012). 

Dentre esses intelectuais, um dos mais importantes pensadores daquele 

período- e que estava alicerçado pelas teorias racialistas- foi Raimundo Nina 

Rodrigues. Dos seus livros, um dos mais importantes foi “Os africanos no 

Brasil(1903)”. Para Rodrigues, os destinos da nação passavam necessariamente 

pela compreensão das características de seu povo. Cabia à ciência a 

compreensão desse fenômeno e, por consequência, apontar quais seriam os 

rumos a serem seguidos:    

(...) os destinos de um povo não podem ficar a mercê das simpatias 

ou do ódio de uma geração. A ciência, que não conhece esses 

sentimentos, está no seu pleno direito exercendo livremente a 

crítica e estendendo-a com a mesma imparcialidade a todos os 

elementos étnicos de um povo. Não o pode deter a confusão pueril 

entre valor cultural de uma raça e as virtudes provadas de certas e 

determinadas pessoas (...) O critério cientifico de inferioridade da 

raça negra nada tem de comum com a revoltante exploração que 

dele fizeram os interesses escravagistas dos norte americanos. 

Para a ciência, não é essa inferioridade mais do que um fenômeno 

de ordem perfeitamente natural, produto da marcha desigual de 

desenvolvimento filogenético da humanidade nas suas diversas 

divisões ou secções (Rodrigues, 2008, p. 22). 

 

Ora, “As ideias não estavam tão fora do lugar”, eram importadas, sem 

dúvida, mas adaptadas ao cenário tropical que abrigou o maior contingente de 

africanos durante o período colonial 

.  
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3.3 Lenda da modernidade encantada 

 

Conforme discutimos nas sessões anteriores, o projeto de Estado-Nação 

Brasileiro se estrutura nos ínterins do século XIX, arrastando- se até a primeira 

metade do século XX. Desse período, temos um conjunto de autores que nesse 

percurso se propuseram a analisar e interpretar os elementos constitutivos desse 

país.  

Em geral, os estudos considerados clássicos sobre o Brasil são os livros 

publicados na década de 1930/40, que diante do processo de desenvolvimento 

operado pelo Estado Novo buscou entender as origens do Brasil para que fosse 

possível interceder nos rumos em que essa sociedade se guiaria. “Casa Grande & 

Senzala” (1933); “Raízes do Brasil” (1936); e “Formação do Brasil 

Contemporâneo (1941)” formam a tríade de ensaios do período modernista23.  

Esse processo de identificação do ethos acional já estava em curso durante todo 

o processo de pujança sociocultural que tem no modernismo uma síntese. Os 

desígnios desse processo se revelam diante do pós-abolição e se consolidam na 

primeira república, que não agradou uma série de setores sociais. O 

descontentamento se insere no sentido de que a República não havia rompido 

com lineamentos centrais do período anterior, sobretudo nas suas bases 

econômicas. O país continuava com uma economia de base agrícola com 

produção de bens primários para exportação. Uma série de contradições se 

arrolavam com o passar do tempo e uma significativa movimentação social 

tentará colocar fim nesse processo e efetivar a modernização no Brasil (Moura, 

1994). 

Na década de 1920, o movimento modernista será o espaço de 

potencialização dessa discussão sobre os novos rumos que o país deveria 

                                                           
23

 No famoso prefácio ao livro “Raízes do Brasil”, Antônio Candido entroniza essas obras enquanto as mais 

célebres interpretações de Brasil: “Os homens que estão hoje um pouco para cá ou para lá dos cinquentas 

anos aprenderam a refletir e se interessar pelo Brasil sobretudo em termos de passado e em função de três 

livros: Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, publicado quando estávamos no ginásio; Raízes do Brasil, 

de Sérgio Buarque de Holanda, publicado quando estávamos no curso complementar; Formação do Brasil 

contemporâneo, de Caio Prado Junior, publicado quando estávamos na escola superior. São estes os livros 

que podemos considerar chaves, os que parecem exprimir a mentalidade ligada ao sopro de radicalismo 

intelectual e análise social que eclodiu depois da Revolução de 1930 e não, apesar de tudo, abafado pelo 

Estado Novo. Ao lado de tais livros, a obra por tantos aspectos penetrante e antecipadora de Oliveira Viana já 

parecia superada, cheia de preconceitos ideológicos e uma vontade excessiva de adaptar o real a desígnios 

convencionais”. Antônio Candido (1967). In prefácio Raízes do Brasil, Sérgio Burque de Hollanda. 
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percorrer para instaurar, enfim, uma sociedade moderna. No entanto, os 

caminhos a serem seguidos deveriam diferir essencialmente dos caminhos 

percorridos pelas nações europeias. O movimento modernista tinha uma explícita 

intenção de romper com os cânones europeus e pensar uma alternativa 

doméstica para o Brasil. Não cabe nesse momento um aprofundamento sobre o 

movimento modernista, no que diz respeito a sua expressão cultural e estética – 

ainda que consideremos de fundamental importância a análise crítica desse 

movimento, uma vez que a ideia de povo brasileiro contemporâneo, em nossa 

opinião, passe pelos trações gerais ensaiados pela primeira geração de artista do 

modernismo –, mas discutir os desdobramentos desse processo, sobretudo 

naqueles que foram os ensaios interpretativos de Brasil que mencionamos acima. 

 Os três autores divergem em método e argumentação, de maneira que 

temos três interpretações que discrepam sobre os meandros da história brasileira. 

No entanto, no que diz respeito à compreensão das relações raciais, os três 

autores apresentam uma compreensão bem parecida: nos três, temos a tese do 

amalgama das três raças. É significativo um trecho do prefácio que Antônio 

Candido escreveu para o livro “Raízes do Brasil”, evocando uma interpretação 

progressista nas três obras: 

 
(...) os três autores citados foram trazendo elementos de uma visão 
do Brasil que parecia adequar-se ao nosso ponto de vista. Traziam 
a denúncia do preconceito de raça, a valorização do elemento de 
cor, a crítica dos fundamentos “patriarcais” e agrários, o 
discernimento das condições econômicas, a desmistificação da 
retórica liberal. Mas talvez significassem outra coisa para os jovens 
de direita, que em geral, se bem me lembro, tendiam a rejeitá-los, 
olhá-los com desconfiança ou, na medida do possível, ajustar ao 
menos o primeiro aos seus desígnios. Esses nossos antagonistas 
preferiam certos autores mais antigos, com orientação 
metodológica de tipo naturalista ou (no sentido amplo) positivista, 
como Oliveira Vianna e Alberto Torres, dos quais tiravam 
argumentos para uma visão hierárquica e autoritária da sociedade, 
justamente a que Sérgio Buarque de Holanda criticava em “Raízes 
do Brasil” (Candido, 1967(2008),p. 11). 

 
Essa citação é preciosa para o desencadeamento dos argumentos que 

pretendemos encerrar essa parte do trabalho: na lenda da modernidade 

encantada, a ideia de harmonia entre raças e/ou superação das contradições está 

presente quase que na totalidade do pensamento social brasileiro, mesmo com as 

diferentes matrizes do pensamento em que cada autor está ancorado.  
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Na sessão anterior também discutimos o quanto o projeto de modernização, 

os traços gerais da nação em desenvolvimento e, diante de um cenário favorável 

ao pensamento de base racista, o projeto de Estado-Nação passou 

necessariamente por ideários e ações que culminariam na ideologia do 

branqueamento da população. Ou seja, uma ideia de forjar uma sociabilidade 

europeia nos trópicos. Pois bem, também apresentamos alguns elementos de 

como a modernidade brasileira tem como pilar de sustentação o mito da 

democracia racial, cuja gênese remonta à primeira metade do século XIX e tem 

reflexo internacional no movimento abolicionista. O pensamento social brasileiro 

foi muito influenciado por esse ideário de relações raciais no Brasil de caráter não 

antagônico, tal como na realidade estadunidense. Em alguma medida, o 

pensamento social brasileiro reforçou e adaptou esse constructo social. Mesmo 

autores comprometidos com a luta dos explorados e oprimidos, que tem nas 

populações indígenas e negras suas bases, foram coniventes com esse ideal de 

povo brasileiro.  

Um exemplo disso é a obra de Euclides da Cunha, segundo Clovis Moura 

em seu livro “Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha” (1964), ao 

analisar o conjunto da obra do autor carioca, levando em conta inclusive 

manuscritos de estudos não publicados. Apresentou um Euclides da Cunha 

menos progressista, tal como alguns setores ligados às causas operárias 

reivindicavam nos idos da década de 1950. Ao contrário, a análise mouriana 

apresenta-o como um autor vinculado ao pensamento conservador brasileiro, cuja 

matriz está alicerçada no pensamento racista europeu do século XIX. 

Segundo Moura, a principal influência teórica de Euclides da Cunha é o 

célebre pensador inglês Herbert Spencer, filósofo consagrado como mentor do 

darwinismo social. Entendendo a raiz conservadora de Euclides da Cunha, Moura 

explica a análise feita por ele sobre os sertanejos que empreenderam a mais 

importante e impactante revolta popular do primeiro período da Primeira 

República, a Revolta de Canudos. O destaque do livro “Introdução ao 

Pensamento de Euclides da Cunha” está na contribuição de Clóvis Moura para 

compreensão do pensamento conservador brasileiro e como esses intelectuais 

que interpretaram Brasil, enraizados no pensamento racista do século XIX, não 
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puderem entender de outra maneira, se não como negativa, as influências 

africanas e de seus descendentes para formação do Estado-Nação brasileiro. 

A discussão em torno de Euclides da Cunha nesse trabalho se dá pelo fato 

de que “Os Sertões” é uma obra que será importante enquanto gênero de escrita 

e dará contornos gerais, do ponto de vista da forma, para as interpretações 

modernistas da década de 1930. O modernismo, enquanto movimento cultural, 

estético e político terá seu marco organizativo na semana de 22 ocorrida em São 

Paulo. A ideia de pensar as origens do país, tentando fugir dos cânones 

europeus, de maneira a entender o ethos de nacionalidade brasileira semeou toda 

discussão em torno de um projeto de nação que se contrapusesse à 

modernização conservadora, representada pela república velha. No campo 

sociológico e político, vemos florescer na década de 1930 análises que se 

propuseram a interpretar Brasil, tal como havia sido feito nas artes e na cultura. 

Diante do neodesenvolvimentismo brasileiro, consagraram-se as três 

primeiras grandes interpretações de Brasil, a saber: Casa Grande e Senzala, de 

Gilberto Freyre (1933); Raízes do Brasil, de Sergio Buarque de Holanda (1936); 

Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Junior. 

Em Gilberto Freyre, temos a consagrada teoria das relações raciais no Brasil 

que diferem essencialmente das relações raciais estadunidenses. Em seu livro 

“Casa Grande e Senzala”, Freyre apresenta de forma refinada/elaboradas teses 

de encontro entre senhores e escravos no Brasil colônia, base da consolidação do 

povo brasileiro. As teses de Freyre não são novas, estão presentes nos 

pensadores da modernização do Brasil do século XIX, sobretudo em Nabuco, 

conforme assinalamos acima.  

Na primeira parte do livro, o autor faz uma longa explanação sobre a história 

de formação do estado-nação português, colonizador do Brasil. Freyre relembra o 

fato de que a península ibérica havia sido ocupada durante 06 séculos por 

mulçumanos de origem étnicas diversas, inclusive por povos do norte do 

continente africano, os berberes. Mouros, assim chamados pela cor da pele 

escura, ocuparam, portanto, a região onde surgiria a nação portuguesa. Os 

esforços para expulsar da região os mulçumanos forjou o surgimento do estado 

nação unificado como exercito único, financiados por uma classe de comerciantes 

que começa a aventar a derrubada do antigo regime na Europa para expandir os 
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comércios não só em território europeu, mas também como povos de outras 

regiões do mundo. Diante desses desafios, as grandes navegações são o marco 

dessa empreitada que culminam na colonização da América Latina e com a 

escravidão dos povos africanos como mão de obra que trabalharia para os 

colonizadores (Freyre, 2003). 

 A questão que se coloca é que nesse mesmo período, por conta da peste 

bubônica que atingiu a população europeia daquele período, quase metade da 

população de Portugal morreu. Não havia, portanto, contingente humano para 

empreender os esforços de ocupação da terra conquistada. Soma-se ao fato de 

que a escravidão era rentável e lucrativa para amplos setores da sociedade. 

Diante dessa retomada histórica, Freyre discute de maneira rápida e 

insciente no segundo capítulo, a importância da população indígena na nossa 

formação. Nos outros dois capítulos discute de maneira abrangente a contribuição 

africana na nossa formação. Novamente ressaltamos que essa obra retoma 

elementos que estão presentes nos pensadores do século XIX, mas reformulado 

para um contexto novo, mais complexo e variado. Além da introdução de 

categorias da antropologia cultural e da psicanálise. Não terei condições nesse 

momento em me ater nessa questão da psicanálise, mas considero de 

fundamental importância entender que os saberes hoje considerados como 

fundamentais na psicologia estavam em voga stanblish cultural das décadas de 

1920 a 1940 (Oliveira, 2005).  

O modernismo, já citado anteriormente, também foi fundamental para 

consolidação entre os intelectuais brasileiros da psicanálise. A ciência do 

inconsciente estava em alta na Europa e a maior parte dos artistas e escritores 

ligados ao modernismo foi para o continente europeu nesse período. A 

psicanálise, enquanto novidade, era muito apreciada por artistas das mais 

variadas escolas de artes da Europa da primeira metade do século XX. O 

surrealismo de André Breton reivindicava a psicanálise como alicerce fundamental 

para os cânones estéticos desse gênero das artes plásticas.  

As ideias psicanalíticas estavam presentes na obra de Freyre. Segundo ele, 

a relação entre homem branco e mulher negra se deu de maneira assimétrica, 

mas que foi necessária para o povoamento do país, uma vez que Portugal não 

dispunha de contingente humano para povoar e levar a cabo a ocupação do 
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território nacional. No entanto, ainda que assimétrica e muitas vezes violenta, a 

relação senhor de escravo e mulher: 

Nas condições econômicas e sociais favoráveis ao masoquismo e 
ao sadismo, criadas pela colonização portuguesa – colonização, a 
princípio, de homens quase sem mulher – e no sistema 
escravocrata de organização agrária do Brasil; na divisão da 
sociedade em senhores todo-poderosos e em escravos passivos é 
que se devem procurar as causas principais do abuso de negros 
por brancos, através de formas sádicas de amor que tanto se 
acentuaram entre nós; e em geral atribuídas a luxúria africana 
(Freyre, 2003, p. 404)24. 

 
O patriarcado, tipicamente harmônico e benevolente de Freyre, ancorado 

numa reinterpretação psicanalítica para compreender a realidade brasileira, é sem 

dúvida uma das mais vigorosa e persistente metáfora de um Brasil harmônico. 

Ainda que não tenha escrito antes de 1964 uma linha sequer com os dizeres 

“democracia racial”, foi em Freyre que essa tese ganhou nova substância e se 

alastrou entre o pensamento social Brasileiro (Guimarães, 2001). 

 Caio Prado Jr se propôs a ser um contraponto a essa leitura culturalista de 

Freyre, buscando empreender uma análise materialista da formação do país, 

portanto, entendendo as determinações históricas e econômicas do sentido da 

colonização em detrimento de uma análise exclusivista dos costumes. No entanto, 

este autor também dialogou com “o espírito de seu tempo” em relação à 

compreensão das relações raciais e submeteu-se ao “amálgama das três raças”: 

A população indígena, em contato com os brancos, vai sendo 
progressivamente eliminada e repetindo mais uma vez um fato que 
sempre ocorreu em todos os lugares e em todos os tempos em que 
se verificou a presença, uma ao lado da outra, de raças de níveis 
culturais apartados: a inferior e dominada desaparece. E não fosse 
o cruzamento, praticado entre nós e que permitiu a perpetuação do 
sangue indígena, este estaria fatalmente condenado à extinção.  

                                                           
24

 A partir dessas teses, consolidou-se o movimento intelectual chamado “lusotropicalismo” que foi muito 

importante na elaboração da justificativa ideológica da colonização portuguesa no continente Africano. É 

importante destacar que, ao contrário do que ocorreu na América Latina que foi colonizada logo quando da 

chegada dos europeus, na África, esse processo só foi possível no final do século XIX. A conferência de 

Berlim, ocorrida no ano de 1885, é um marco para compreender a penetração, divisão e ocupação do 

continente africano pelas potências europeias. Não foi possível, antes desse período, à Europa adentrar ao 

continente, pois não havia desenvolvido força bélica suficiente para invadir o território africano. 

O discurso das potências europeias para a invasão africana tinha um apelo humanista. Nesse sentido, a 

interpretação sobre a colonização portuguesa nos trópicos feita por Freyre foi um importante instrumento 

teórico para a ditadura salazarista. Uma vez que a aventura portuguesa nas Américas foi bem sucedida, 

possibilitando um processo de miscigenação que não gerou trauma para o surgimento do Estado Nação 

Brasileiro, essa mesma capacidade associativa do colono português deveria ser empregada em solo africano. 

Freyre, a convite e financio do governo ditador de Portugal visitou os países africanos de língua oficial 

portuguesa (Palop’s), que estavam sob a égide do colonialismo português, e escreveu alguns livros sobre o 

tema: Um brasileiro em terras portuguesas (1953); A integração Portuguesa nos trópicos (1958).  
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O caso negro é para o historiador mais simples. Uniformizado pela 
escravidão sem restrições que desde o início de sua afluência lhe 
foi imposta, e que ao contrário da do índio, nunca se contestou, ele 
entra nessa qualidade e só nela para a formação da população 
brasileira. Não surgiram problemas nas suas relações com os 
colonos brancos: nos dois séculos e meio que decorreram da 
introdução dos primeiros africanos até o momento que ora nos 
ocupa, a sua situação foi sempre a mesma. A contribuição que traz 
é considerável, e certamente superior à do índio. Não só pelo 
estoque inicial, que em princípios do século XIX, já antes das 
grandes importações deste século, não teria sido menos de 5 a 6 
milhões de indivíduos introduzidos, mas por outros fatores que 
asseguram a perpetuação do seu sangue em proporção mais 
elevada: a resistência maior que oferece na presença do branco e o 
contato mais íntimo que teve com ele, donde a multiplicação dos 
cruzamentos (Prado Jr, 2000, p. 101). 

 

A contradição nas teses de Prado Jr, dá-se pela seguinte questão: em sua 

obra desvelou um passado que persistiu na modernidade, no entanto, subestimou 

o caráter persistente das relações de contradições às diversas matrizes da nossa 

formação. Ou seja, o racismo enquanto ideologia também persistiu de maneira a 

incidir sobre o cotidiano da população brasileira como também nas práticas 

institucionais.  

 

3.4 Estudos da Unesco e escola da Usp 

 

Dialogando, em alguma medida com as análises pradianas, mas se 

propondo justamente a fomentar a instituição de uma sociologia pautada pelo 

rigor cientifico, metodologias e procedimentos diferentes dos perpetuadas pela 

escola modernista de interpretação do Brasil, Florestan Fernandes iniciou seus 

estudos sobre relações raciais que lhe deram base para sua interpretação de 

Brasil.  O grupo de estudos e pesquisas do projeto da UNESCO, formado por 

Roger Bastide, Florestan Fernandes e outros pesquisadores, além de derrubarem 

o mito da democracia racial no Brasil, avançou no sentido de compreender que o 

preconceito no Brasil é de cor e se estabelece justamente na persistência de 

relações arcaicas escravistas: 

 
A desagregação do regime escravocrata e senhorial operou-se, no 
Brasil, sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de 
trabalho para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram 
eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos 
libertos, sem que o Estado, a Igreja ou outra qualquer instituição 
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assumissem encargos especiais, que tivessem por objetos prepará-
los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. O 
liberto viu-se convertido, sumária e abruptamente em senhor de si 
mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e por seus 
dependentes, embora não dispusesse dos meios materiais e morais 
para realizar essa proeza nos quadros de uma economia 
competitiva (Fernandes, 2008, p.20) 

 
Nesse sentido, a superação do racismo passaria pela integração do negro 

na sociedade de classes, uma vez que o negro foi colocado na condição de 

marginalidade social, o que impede que a população negra se projete tanto do 

ponto de vista objetivo como do ponto de vista subjetivo.  

A tese de “anomalia” social ao qual a população negra foi submetida pós-

escravidão, efetivando assim sua degradação material e moral foi contestada por 

uma série de estudos na década de 1980. Em alguma medida, ela reproduzia o 

pensamento racialista do final do século XIX e início do século XX (Azevedo, 

2004).  

É importante destacar que esses estudos de Florestan Fernandes desse 

período apresentam ums característica bastante heterogênea em suas bases 

epistemológicas. O viés do “marxismo monolítico”,  corrente pela qual Fernandes 

ficou conhecido como um exímio sociólogo que conciliava rigor nos estudos com 

“paixão militante”, só ocorrerá quando da publicação do livro “Revolução 

Burguesa no Brasil”( 1974). Essa questão se faz relevante neste momento, pois 

um de seus alunos e posteriormente companheiro de estudos e pesquisa, Octavio 

Ianni, pós-estudos orientados pela agenda da Unesco, inicia as análises sobre 

relações raciais a partir do marxismo antes que Florestan, e é possível perceber 

as diferenças que certamente serão definitivas no desenvolvimento ulterior da 

obra de Florestan. 

Para Ianni (1978), a compreensão da composição da luta de classes no 

Brasil passa por entender o papel das relações raciais, tendo o racismo como um 

elemento ideológico que penetrou na classe trabalhadora agindo de maneira a 

criar um duplo preconceito para com a população negra: classe e raça. Sobre 

essa questão, Ianni comenta: 

 
Ocorre que o negro reage tanto às condições reais de vida em que 
se acha como à ideologia racial do Branco. Enquanto operário 
negro, por exemplo, ele não desfruta dos mesmos direitos do 
operário branco que se acha em situação idêntica. Para ser igual a 
um operário branco, o operário negro precisa ser melhor do que o 
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operário branco. Na estrutura ocupacional e na escala de salários, 
o negro está em piores condições. Além disso, ele sofre o 
preconceito, a discriminação ou também a segregação. Isto é, o 
negro se vê em condição subalterna tanto prática como 
ideologicamente. A ideologia racial do branco o rejeita ou confunde; 
mas não o considera como igual (...). É diante dessa situação, 
prática e ideológica, que o negro toma consciência da sua dupla 
alienação: como raça e como membro de classe (...). Nesse 
contexto, raça e classe subunem-se recíproca e continuamente, 
tornando mais complexa a consciência e a prática políticas dos 
negros (IANNI, 1978, p.80). 

 

Esse ponto tem forte diálogo com a produção do edifício teórico do sociólogo 

Clovis Moura. Absorvendo grande parte desse debate, mas no sentido de 

negação e superação, Clovis Moura foi um dos autores do pensamento social 

brasileiro que mais se dedicou a compreender as concatenações entre raça e 

classe no Brasil. Em 1959, publicou seu primeiro e marcante livro “Rebeliões da 

Senzala”, uma interpretação marxista da escravidão no país pelo viés da 

resistência escrava (Mesquita, 2003). 

O que sempre preocupou Moura e dirigiu suas indagações foram os dilemas da 

constituição da nação, evidenciando a marginalização da população negra, tendo 

como um dos muitos resultados um racismo “tipicamente à brasileira”, que se 

expressa de forma contundente em relação ao fenótipo do que na origem racial. A 

obra de Moura, sobre os africanos escravizados e seus descendentes, parte de 

uma interpretação oposta à de Gilberto Freyre e outros escritores que entendiam 

a escravidão como sendo um sistema basicamente convergente, composto por 

escravos, em geral, ajustados à sua condição servil e senhores despóticos, ainda 

que protetores. Moura buscou valorizar a resistência dos negros e seu importante 

papel na transformação ou destruição de sua condição de escravo, portanto, seu 

caráter dinâmico na história do país (Mesquita, 2003). 

Outros dois autores que produzem pesquisas nesse período, conforme 

mencionamos foram Oracy Nogueira e Virgenea Leone Bicudo. Nogueira 

consagrou uma interpretação clássica sobre a especificidade do “racismo à 

brasileira”. O autor defende que a característica do preconceito racial no Brasil, ao 

contrário dos Estados Unidos, por exemplo, é de que por aqui, o preconceito se 

caracteriza pela aparência do indivíduo, sendo que entre os estadunidenses o 

preconceito está relacionado ao grupo de pertencimento. Assim sendo, sua 
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argumentação é de que as classes sociais no Brasil se estruturam a partir do 

passado escravocrata e do latifúndio, com uma larga distância entre os setores 

dominantes e explorados, quase não havendo a criação de uma classe média. No 

entanto, quando da reestruturação das forças produtivas do início do século XX, 

momento em que o Brasil deixa de ter a base da economia na exportação de 

produtos agrícolas e começa um incipiente processo de industrialização, começa 

haver uma mudança nas possibilidades de ascensão dos setores populares, mas 

as desigualdades raciais persistem. Por isso entende que: 

 

Na falta de expressão mais adequada, o preconceito tal como se 
apresenta no Brasil foi designado por preconceito de marca, 
reservando-se para a modalidade em que aparece nos Estados 
Unidos a designação do Preconceito de Origem (Nogueira, 1978, p. 
78). 

 
Portanto, características fenotípicas assumem um papel fundamental na 

estruturação das relações raciais no Brasil. Esta proposta de análise subsidia a 

argumentação de Silvério (2003) que ao fazer uma revisão teórica dos principais 

autores que discutem a formação do povo brasileiro, aponta para a eficiência do 

termo miscigenação que atribui à relação pobreza/raça às questões de classe, 

abrindo uma lacuna teórica que não explica a desigualdade aos quais os negros 

estão submetidos no Brasil. 

Virgínea Leone Bicudo, na década de 1940, publicou o estudo: “Atitudes 

raciais de pretos e mulatos em São Paulo”. Bicudo observou em sua pesquisa 

que a dimensão de classe e espaços de circulação incide sobre o processo de 

consciência negra. “pretos e mulatos” dos setores pauperizados não afirmam 

positivamente sua condição enquanto negros. Diferente dos “pretos e mulatos” 

dos setores medianos.  No entanto, o racismo perpassa relações de classe, 

submetendo negros proletários ou trabalhadores melhor posicionados no mercado 

de trabalho. A diferença ocorre justamente na maneira pela qual o racismo é 

experimentado. Isso porque Bicudo absorve os elementos da teoria sobre 

relações raciais e preconceito de Oracy Nogueira. Ou seja, a “marca” é 

predominante nas formas de preconceito racial no Brasil, sendo um marcador 

social que media as situações de discriminação vivenciada por negros. 
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3.5 Estudos sobre relações raciais no Brasil Contemporâneo 

 

Concomitante a esse processo, na década de 1980 há o lançamento de uma 

obra imprescindível para os estudos contemporâneos sobre relações raciais no 

Brasil. “Discriminação e desigualdades raciais no Brasil”, de Carlos Alfredo 

Hasembalg, é um marco ao introduzir os estudos estatísticos para aferição das 

desigualdades raciais, também evidenciando nuances distintas em cada região do 

país. Junto com Lelia Gonzales e Nelson do Valle questionaram as produções de 

Freyre e Florestan no que diz respeito a função social do racismo e persistência 

da desigualdade racial: 

 

Revisando criticamente estas perspectivas teóricas, sugeri em outro 
lugar que o racismo como ideologia e conjunto de prática que se 
traduzem na subordinação social dos não-brancos, é mais que um 
reflexo epifenomênico da estrutura econômica para dividir os 
trabalhadores. A persistência histórica do racismo não deve ser 
explicada como mero legado do passado, mas como servindo aos 
complexos e diversificados interesses do grupo racialmente 
dominante no presente (Hasenbalg, 1992, p. 11). 
 

No entanto, a “Lenda da modernidade encantada” voltou a fazer eco entre os 

intelectuais brasileiros na década de 1980. De tal maneira, que o historiador 

Jacob Gorender, ao analisar certa produção historiográfica dos dez anos 

anteriores ao centenário da abolição, demonstrou a retomada de estudos que 

diluíam as contradições da sociedade escravocrata e do abolicionismo (Gorender, 

1991). 

No debate contemporâneo sobre “O que é o Brasil?”, entendemos que dois 

autores consagram novamente os ideais da “Lenda da modernidade encantada” 

brasileira: Darcy Ribeiro e Roberto DaMatta. Nas palavras do próprio DaMatta: 

“Tendo realizado um trabalho de interpretação do Brasil usando um viés 

semelhante ao de Gilberto Freyre e do qual sou intelectual devedor (...)” 

(DaMatta, 2003, p. 11). 

Darcy Ribeiro, por sua vez, empreendeu uma tentativa histórico-

antropológica da formação brasileira, e acabou refundando as teses...”idílico nos 
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trópicos”. Ainda que sua obra parta exatamente de um princípio oposto ao de 

Gilberto Freyre, ou seja, buscar a explicação do povo brasileira na colônia como 

relação harmônica e essa questão seja elementar em sua obra:       

 

Aquela uniformidade cultural e esta unidade nacional – que são, 
sem dúvida a grande resultante do processo de formação do povo 
brasileiro – não devem cegar-nos, entretanto, para as disparidades, 
contradições e antagonismos que subsistem debaixo delas como 
fatores dinâmicos da maior importância (...). Essa unidade resultou 
de um processo continuado e violento de unificação política, 
logrado mediante um esforço deliberado de supressão de toda 
tendência virtualmente separatista (Ribeiro, 2010, p.20).  

 

Ora, essa “supressão” que atinge a todos que se “contrapõem” ao direito da 

nação permanece instaurada como algo instituído no ethos do Estado-Nação 

brasileiro, de maneira que o racismo é um impeditivo que impede à consolidação 

de povo brasileiro, que superou a dor e reelaborou algo novo e que terá alguma 

coisa a dizer ao mundo, tal como sentencia Darcy Ribeiro. Nesse sentido, a 

diferença entre Ribeiro e Freyre está no trato analítico, uma vez que a harmonia 

ou a gênese do povo brasileiro está na colônia, na relação entre senhor e escravo 

e, para Darcy Ribeiro, foram “os de baixos” que diante da cruel realidade colonial 

e pós-colonial amalgamaram uma cultura e identidade popular que media uma 

solidariedade entre os vencidos ou o povo brasileiro 
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4 Procedimentos, dados e análises. 

 

4.1 Entrevistado e contexto das entrevistas. 

4.1.1 Caracterização dos entrevistados 

A pesquisa contou a colaboração de 4(quatro) imigrantes africanos, 

homens, de diferentes nacionalidades, residentes há no mínimo 2 anos na cidade 

de São Paulo; 

Quadro 2. Caracterização dos Entrevistados. 

Entrevistado Idade País de 
Origem 

Escolaridade Área de 
formação 

Profissão atual Profissão 
na África  

1 46 República 
Democrática 
do Congo. 

Ens. up*.(Em 
Curso) 

Técnico 
em 
informátic
a 

Educador Eletricista(Entre 
outras) 

2 33 Mali Ens. Sup. Contabilid
ade 

Comerciante Estudante 

3 26 Angola Ens. Sup.(Em 
curso) 

Direito Estudante Estudante 

4 30 Mali/Tuareg Doutorando História Estudante Estudante 

Fonte: elaborado pelo pesquisador; *Legenda: Ensino Superior; 

Os entrevistados estão numa faixa etária entre 25 e 45 anos, com grau de 

escolaridade universitária, ainda que em fases de formação distintas. Dois se 

dedicam exclusivamente aos estudos, os demais tem profissões que diferem de 

duas respectivas áreas de formação. Apenas um dos entrevistados mudou de 

área de atuação profissional no Brasil em relação à sua profissão em seu país de 

origem. 
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O contato com cada um dos participantes se deu de maneira distinta. 

Conforme mencionado na introdução, a minha inserção no movimento negro e o 

fato de trabalhar no Museu Afro Brasil, local em que trabalham alguns imigrantes 

africanos, foi um fator que facilitou o contato com alguns grupos de imigrantes 

africanos. 

Por outro lado, essa inserção nos espaços de militância do movimento 

negro não foi algo que necessariamente favoreceu a identificação e a 

disponibilidade de alguns imigrantes africanos que se recusaram a participar da 

pesquisa ou criaram resistências que impossibilitaram a execução das demais 

entrevistas.  

Outro aspecto importante de salientar na parte do campo foi a mudança 

do objeto de pesquisa conforme a imersão na parte prática. A princípio o foco do 

trabalho era com imigrantes dos Palop’s. No entanto, com a mudança e as 

dificuldades entre tempo de conclusão da pesquisa e campo, referindo se ao 

aceite e/ou disponibilidade dos entrevistados, tivemos um grupo composto por 3 

imigrantes francófonos e 1 Angola. No caso dos 3 imigrantes que falam língua 

francesa, como um dos critério de participação  era estar no Brasil há no mínimo 2 

anos, todos falavam português, alguns com maior ou menor desenvoltura. No 

caso do entrevistado 1, tivemos dificuldades com contingencias no dia da 

entrevista, certo retraimento em fornecer informações solicitadas. Por isso, na 

apresentação dos dados, em alguns quadrantes de excertos de sua faça, 

apresentamos o conjunto do diálogo para que a resposta por ter alguma coesão.  

Tal como acordado com os entrevistados e garantido por meio da “Carta 

de Informação ao Sujeito de Pesquisa” (Anexo I) mantivemos sigilo de identidade 

dos entrevistados. Nesse aspecto, apresenta um conflito ético politico para 

substituição dos nomes por outros aleatórios. Duas questões surgem: Por conta 

do processo colonial o nome é símbolo de negação da história do africano e de 

seus descentes na diáspora, por isso, a substituição por um nome brasileiro 

poderia incorrer nesse problema. A segunda questão diz respeito à importância 

que a nomeação ainda hoje tem no continente africano, ainda que a África está 

inserida na modernidade, esse elemento “tradicional” permanece como fundante 

das sociabilidades. Diante dessas antinomias, por hora, fiz uso de números como 

indicação descritiva da ordem das entrevistas.  



126 
 

O grau de escolaridade e a classe social não foram critérios para exclusão 

ou inclusão dos colaboradores, mas foram considerados na produção e análises 

dos dados. 

Tentamos alguns contatos com mulheres africanas, obtivemos duas 

respostas, no entanto, nos dois casos, as possíveis entrevistadas não poderiam 

confirmar o encontro dentro de um prazo razoável para que pudéssemos inclui-las 

nessa pesquisa, inviabilizando o recorte de gênero nessa parte do trabalho.  

 

4.2 Instrumentos e dados 

Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestrturadas, 

orientadas por um roteiro de perguntas( Anexo II). As entrevistas serão realizadas 

num local a combinar com os sujeitos de pesquisa.Faremos entrevistas semi 

estruturadas. A escolha de entrevistas semi-estruturadas se deve a um 

enriquecimento maior no trabalho, pois segundo Minayo (2007) a entrevista semi-

estruturada “combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada” (p.64).  

O roteiro que constitui as entrevistas semi-estruturadas obedeceU a critérios 

específicos para assegurar uma coleta de dados relevantes ao trabalho proposto.  

 

 

4.3 Resultados  

Baseado no roteiro de questões(Anexo II), os dados são apresentados em 

4(quatro) eixos: 

 

Eixo 1. Origem familiar e histórico de vida (Sócio/ Politico); 

Eixo 2 Emigração; 
 

Eixo 3 Relações raciais e preconceito; 
 
Eixo  4 Condição Imigrante; 

Após coletados os materiais, os mesmos foram separados em categorias 

para que fossem analisados individualmente.O procedimento usado para a 

análise dos dados coletados será a análise categorial. Trata-se então de 

classificar os dados coletados em categorias, em que os critérios de escolha e 
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delimitação orientam-se pelo próprio objetivo da investigação e temas 

relacionados ao objeto de pesquisa. A análise categorial, segundo Clemente-Diaz 

(1992), permite: ‟analisar conteúdos e extrair informações, partindo do material 

recolhido e um suporte específico, sendo realizada cientificamente, mediante 

procedimentos confiáveis, validos e derivados de um conjunto de noções teóricas 

determinadas” (p.169).  

Dessa forma, os dados serão analisados em dois níveis, no primeiro nível de 

interpretação, devem ser discutidos o contexto histórico-social, o momento 

político, e econômico o qual o participante da pesquisa está inserido. No segundo 

nível, devem ser analisados os temas propostos pela pesquisa relacionando-os 

com as informações do primeiro nível, nesse momento é importante levar em 

conta o discurso do individuo pautado na experiência e vivência pessoal do 

mesmo, bem como, crenças, valores e costumes. 

 
 

Eixo 1. Origem familiar e histórico de vida (Sócio/ Politico)  

Quadro 3.  Origem Familiar 
Entrevistado Origem Familiar 

1 “(..)Sempre trabalhei no campo, porque meu pai é comerciante, sempre 
viajava, a gente fala assim, ele... hoje está trabalhando aqui, amanhã vai 
trabalhar em outro Estado... (...) 
(...)minha mãe, minha mãe é professora. Professora também e costureira, 
também. O meu pai sempre está na vida política. E tudo. 
 

2 “A minha família, trabalha como comerciante e meu pai também era 
funcionário também, mas agora parou porque a idade... mas, a minha família e 
meu irmão continua trabalhando como funcionário. E outros estão trabalhando 
como comerciante, também” 

3 Eu nasci numa família... digamos humilde, em Angola, como qualquer família 
que teve os seus pais no protagonismo da independência da Angola. A minha 
não fica excluída desse processo. 
(...) 
Ele teve toda sua vida na frente militar, e hoje está na polícia, como 
majoritariamente o tecido social angolano, você tem uma parcela, creio eu... 
50 por cento angolana ativa no mundo do trabalho, a construída pelo Estado, 
tem dois segmentos. Ou nas forças armadas ou no professorado. 

4 (...)Então, eu terminei na minha segunda aldeia que se chama (Sonabilebi) e 
de lá estudei os colégio em Gao e depois eu fui para Bamako – a capital do 
Mali – e de lá participei de um concurso para estudar no Egito onde eu fiz – na 
verdade, refiz – colégio, a faculdade e a pós-graduação, especialização e 
mestrado. Esse ano acabei de terminar a tese lá da Universidade do Cairo que 

é sobre a (resistência) tuareg faz à colonização francesa.(...) 
Fonte: elaborado pelo pesquisador; 
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Com exceção do entrevistado 4 que não apresentou essa informação, todos 

os demais entrevistados apresentaram uma configuração familiar com país que 

tem inserção no mercado de trabalho formal em seus respectivos países de 

origem, sendo que nesses 3 casos, pelo menos um dos pais exerce/exerceu 

alguma função no Estado.   

 

Quadro 4. Histórico de vida (Sócio- Politico) 

Entrevistado Histórico de vida (Sócio- Politico) 

1 (Complemento sobre irmãos e casamento) 
P*: São quantos homens e mulheres?  
R: Temos... sete... sete  homens e... não. Seis homens e quatro mulheres. 
P: Seis homens e quatro mulheres. As mulheres, todas estão no Congo? 
Elas trabalham, ou não?  
R: Trabalham. Todos trabalham. 
P: E seus irmãos têm ensino superior? Faculdade? Ou não?  
R: Não. Tem só... dois que tem... não. Três que tem. 
P: Ensino superior?  
R: Superior.  
P: Um é farmacêutico?  
(...) 
P: você casou no Congo ou casou aqui no Brasil?  
R: Não, casei no Congo.  
P: Como é que você conheceu a sua esposa?  
R: Não, a minha esposa é da minha igreja.  
P: Ah, Entendi.  
R: E também morava perto do que ... ? da cidade, do que... cidade, bairro, 
posso dizer. Que longe, para casar, para casar bem, uma mulher que a 
gente  não sabe para casar. Tem que conhecer a família, tem que conhecer 
todo mundo, tem essas coisas.  
P: Ah, tem uma tradição?  
R: É uma tradição, mas só gente jovem, não quer mais seguir isso aqui.  
(...) 
 

2 (...)Não comentou a respeito(...) 
3 A minha militância em Angola, é nascido num quadro familiar  (...) com um 

primado histórico da própria minha família no processo de independência 
da República de Angola. A minha avó na frente, os meus avós na Frente 
para a Libertação de Angola – FNA. E quando ainda menininho no ensino 
na minha 7ª classe... E que aí, andava por discutir a questão do rap(...) e 
isso demandava obviamente um conhecimento para você vencer de quem 
algumas vezes tinha aquela rivalidade, nós vamos falar sobre o pan-
africanismo. Quem foi Kwame Nkrumah e você tinha que fazer rimas 
falando quem foi Kwame Nkrumah e tanto.  
(...)depois fui para uma ONG, trabalhei na área de... como voluntário em 
direitos humanos e continuei no movimento estudantil fazendo aquelas 
pontes que como núcleo do movimento, como membro do movimento 
estudantil poderia fazer em células na escola, criava núcleos de debate, 
debatendo sobre a questão política em Angola 

4 Então, a gente tem a nossa cultura, os nossos costumes que fazem parte 
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de nós, nossa história, nossa arte, tudo faz parte da nossa vida. Então, não 
dá para separar a pessoa com a sua vida cotidiana que é a nossa relação 
com o nosso território e com o nosso... a nossa arte, com a nossa 
produção, com o nosso pensamento, tudo isso. Então, estudei em (Inelfis) 
até o 2º ano. Acho que 3º ano. (...) 
(...) no Cairo a gente tinha uma dinâmica de criar associações – 
associações das nacionalidades, (...) a gente cantou muito essa coisa do 
Kwame Nkrumah, "a África é para os africanos". Uma coisa que a gente 
escutou muito tempo. Eu participei de todas essas associações, aliás fui até 
presidente da União Geral das Associações em Uniões, os estudantes 
africanos iam para o Egito em 2008.  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador;*  
 

O Entrevistado 1 comentou sobre a continuidade da configuração familiar, 

falando sobre a quantidade de irmãos, quantos homens e quantas mulheres, e 

quais deles tem formação universitária. O Entrevistado 2 não mencionou história 

pessoal. O Entrevistado  3 relatou a influência familiar na sua inserção política em 

seu país de origem, a importância do movimento hip hop, seu ingresso no 

movimento estudantil e militância em movimentos sobre a política contemporânea 

em Angola e a luta por Direitos Humanos. O Entrevistado 4 mencionou sua 

inserção na luta política em sua região de origem marcado pela tua de 

independência em relação ao Estado do Mali, como também a sua posterior 

inserção no movimento estudantil universitário.  Os entrevistados 3 e 4 abordaram 

questões de suas trajetórias políticas e fizeram menção  à luta continental , 

lembrando a referência de Kwame Nkrumah.  

 

Eixo 2 Emigração 
 
 
Quadro 5: Por que o Brasil? 

Entrevistado  Por que o Brasil? 

1 . Eu saí  do Congo justamente... (..)... não tinha ideia de vir no Brasil,(...), 
mas uma ideia que a pessoa só para ir na Europa estudar.  
Agora, como tio de um amigo meu (...) que morou aqui, no Brasil... ele 
também como eu sempre...  
 

2 A saída de um país, eu acho que realmente é todos nós somos amigo, 
mas importância é pouco um sonho e amor. Mas, conhecer o Brasil, é 
uma história também, aprendi. Mas, como estou formando contabilidade, 
mas a gente estava fazendo como gosto muito a poesia, a gente estava 
fazendo... conversar com um escritor, que a gente conseguiu encontrar 
com um escritor que passou no Brasil aqui, mas aí, também... fala a 
mesma língua que eu... que é o francês. Mas, ele nos contou como ele 
fez... ele fez para fazer os livros sobre a escravidão aqui. Mas, ele nos 
contou, ele falou muito bem sobre o Brasil. E a vida do Brasil. Mas, o 
estudo também que eu fiz sobre o Brasil também me deixou um sonho 
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também, conhecer a mesma coisa como ele. Mas, também... o Brasil, 
também... está conhecido na África como um país de irmão(...)  
 

3 (...) o meu ensino médio em ciências sociais – isso em Angola – e das 
ciências sociais da perspectiva de conhecer o mundo. E aí, começou a 
demandar os seus interesses preciso. Quando terminou o ensino médio, 
que chama Liceu em ciências sociais, o nível em Angola, a minha 
perspectiva foi sempre... estar voltado às ciências literárias, 
principalmente ciências sociais, humanas. E obviamente quem está 
voltado às ciências humanas, o interesse a precisar um mundo mais 
cosmopolitano. (...) Depois de terminar o ensino médio, entrei com a 
Faculdade de Direito em Angola, que é a Universidade Católica de 
Angola. (...) E daí, por alguns intuitos de conhecer o mundo, ter essa 
visão que o mundo oferece nas ciências, estava eu perspectivando em ir 
para a Suécia. Foi uma luta que ficou também no caminho do tempo que 
não consegui ir para a Suécia. Tentei o processo de intercâmbio para a 
Católica de Lisboa, por questão alheia idem, não consegui, e aí, vim 
para a África, no Brasil (...)O interesse de ficar no Brasil, primeiramente 
de eu ser as leituras foram dadas assim, (...)... alguns teóricos do Brasil, 
especialmente o professor Paulo Bonavides, deu-me o ensejo de vir cá 
ao Brasil e aqui estou. 

4 Então, quando eu terminei, na verdade, a faculdade no Cairo, eu pensei, 
"onde eu vou agora?", e é a chance de ser Brasil, sei lá que ele veio. Eu 
nunca na verdade, pensei em estudar no Brasil. (...)Eu cheguei, eu 
mesmo, a conhecer pessoas, brasileiros, que trabalham, trabalhei com 
eles no Egito, faziam pesquisas – entre eles a professora X, então, a 
Casa das Áfricas – então, através da Casa das Áfricas é que eu cheguei 
no Brasil.  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; * 
 

Os relatos indicam dimensões simbólicas e subjetivas da escolha do Brasil 

em detrimento de outros países do norte que são mais almejados na história 

contemporânea das migrações internacionais. No caso dos entrevistados 1 e 4 

havia algum contato e informações mais efetivas sobre o Brasil e a possibilidade 

de migração. 

 
 
Quadro 6: Informações precedentes  sobre o Brasil 

Entrevistado Informações precedentes sobre o Brasil 

1 (...) eu gosto de torcer também o seleção brasileira(...) 
E também conheço... (...) porque nós estamos no Congo, tivemos 
também a história do Brasil.  
Eles... logicamente o Brasil fora, era outra coisa. Hum. Pelas mulheres, 
você pensa, relativamente(...) (...)E o... como sendo estrangeiro, fui 
percebendo que não era bem assim... percebi que  na mídia, as 
pessoas, do do jornalismo falam isso, e aí , ganham dinheiro, né. 

2 Então, aqui é um país negro (...) até lá já conhecia, que o Brasil é um 
país que tem preto e negro. (...) foi sonho do Brasil também, a minha 
ideia era que chegar aqui no Brasil, se aqui também era um país 
realmente que no país (inint) não tem tanto oportunidade para estudar, a 
minha ideia não era ficar aqui 
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3 (...) não comentou(...) 
4 Com certeza, sim. Porque como eu já até falei, que eu conheci esses 

pesquisadores antes de eu chegar. Então, eu já conhecia onde eu ia 
quando chegar no Brasil(...)... na verdade, eu... aprendi isso, eu escutei 
isso, eu soube isso dentro do Brasil. Não, eu não sabia que tinha... tinha 
racismo no Brasil, porque eu conheci... quase todos os jogadores 
brasileiros, são negros. Eu conheço uma grande parte. Então, 
Ronaldinho, por exemplo, Ronaldo mesmo, muitos. O atual time do 
Brasil, ou de 2014, é negra, toda. Então, eu... não... nesse lado, eu não, 
não sabia que tinha... 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; 
 

Quando abordado o caráter da informação precedente sobre o Brasil, a 

menção aos estudos sobre a história do Brasil, as informações que circulam em 

relação a fazer turismo no país, que enfatizam as características da geografia do 

país e da população, em especial informações sobre as mulheres brasileira e uma 

projeção que  reverbera em questões de gênero e machismo, ainda que, nesse 

tema, o entrevistado 1 tenha relatado que a experiência no Brasil   desfez essa 

imagem.  

 

Eixo 3 Relações raciais e preconceito 
 
 
Quadro 7 Experiências de racialização anteriores ao Brasil 

Entrevistado Experiências de racialização anteriores ao Brasil 

1 P: Você já tinha sofrido alguma situação de preconceito racial no 
Congo?  
R: Não, não.  
P: No Congo tem algum conflito etnico? Alguma coisa?  
R: Não, esse conflito é outra coisa.  
P: Outra coisa?  
R: Porque houve o conflito, ultimamente as pessoas estão lutando 
sobre... terreno, ou sobre com conteúdo em território(...) 
(...) 
Porque as pessoas brigam, brigam no Congo. Antigamente(...) já tinha 
muito. Mas, hoje, a briga por exemplo, de diamante. 
P: Por causa do diamante.  
R: Então, tem. É muita coisa, entendeu? Mas, é (preconceito) assim, 
tipo...  
P: No caso de ser negro e branco...?  
R: Não.  
P: E tem poucos negros no Congo?  
R: Não, tem, também... a gente fala, mestiço, né.  
P: Mestiços?  
R: Mestiços. Tem.  
P: Bem pouquinho? A maior parte são negros e... um pouco mestiço(...) 
 

2 (...) Não comentou (...) 
3 (...) Em Angola você nasce negro e as tuas relações estabelecidas 
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diante de um suposto quer seja histórico, quer seja antropológico, de 
(pertença / pretensa) até mesmo institucional como negro. E mas 
obviamente não deixa de negar como uma sociedade que também viveu 
do julgo colonial, os seus resquícios são apaixonadamente decadente 
para influenciar no pensamento estrutural do Estado. Você tem um 
Estado que criou na época de 1989, fora o ano 2000 se não me engano, 
deixou de colocar num bilhete público o tipo de raça que eu pertencia. E 
lá via "raça negra". "Mulato". O mulato também é uma conjuntura que o 
Estado cria para criar raça, mesmo não fazendo sob o prisma estatístico. 
Criou para criar raça.(...) 

4 Tá? Lá se chamam 'pretos'. Ou 'noir' está bem? E aqui no Brasil 
quer dizer uma etnia. Então, quando falo 'negro' eu falo da cor da 
minha pele. Aliás aqui no Brasil sou 'negro', na África sou 'branco'. 
E eu hoje não posso entrar nessa ideia de cor, se não talvez 
amanhã serei morto. Então, aí, é uma outra questão, qual é [a 
questão de] ser 'negro'? Qual é ser branco? Dependendo do 
contexto, dependendo do lugar. Os tuareg, infelizmente, a minha 
comunidade inteira ((enfatizou)) na Argélia, nos países da 
dominação árabe, são negros. Ou pretos. Nos países de 
dominação negra, são brancos. Então, ficaram entre lugares. Os 
tuaregs são 'negados' em todos os países onde eles existem. Não 
são brancos como árabes, não são negros como negros e aí, 
agora qual é o lugar deles? Não sei.  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; 
  

Nesse aspecto, temos uma demonstração do “mosaico multideterminado” 

das configurações étnicas dos Estados nações africanos. Os relatos indicam 

formações sociais mais complexas, tendo variáveis que não se dão apenas nas 

diferenças entre países, mas também em alguns dessas nações e suas variações 

regionais.  No entanto, essas variações se ocorrem entre etnias e povos que 

compõe os países, mas em menor grau em relação à brancos, seja nativos ou 

europeus.  

Essa dimensão das diferenças e diversidades africanas se apresnetam na 

forma de organização dos imigrantes africanos no Brasil. Em outras partes de 

suas respectivas entrevistas, os colaboradores 1,2  fazem menção à questão dos 

encontros do imigrantes em São Paulo pautados pelas dimensões de 

nacionalidade, língua ou etnia, ainda que prevalecendo uma unidade em torno do 

que podemos chamar de “unidade de imigrantes africanos”. O entrevistado 4 

relata a discussão do Estado Nação no continente africano e as crises pela 

independência. 

 

Quadro 8 Experiências e opiniões sobre relações raciais no São Paulo 

Entrevistado Experiências e opiniões sobre relações raciais em São Paulo 
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1 R: Bom. Claramente, o Brasil é um pouco... um povo assim, acolhedor.  
P: Acolhedor?  
R: É. Isso a gente, não... não podemos negar isso. Mas, foi que quando 
eu cheguei aqui, tinha muito preconceito.  
P: Muito preconceito?  
R: Além de ser africano, por ser negro. 
P: Por ser africano, por ser negro?  
R: Isso... a gente achou sobre isso.  
P: Teve alguma situação que você lembre?  
R: Vários. Vários. Mas, às vezes você está no metrô, as pessoas, 
quando te veem assim, seguram bolsa... você está no metrô atrás de 
uma pessoa, sempre... te  olha mau, entendeu? Isso é... preconceito, 
mesmo. E foi duro também, porque também... uma coisa que nós 
também passamos no Brasil, as... nos... podemos colocar em francês, 
aqui. Outra coisa entendeu? Então, foi dificuldade e problema.  
 

2 Eu acho que eu vejo muita diferença porque a gente está falando sobre 
os imigrantes em geral. Mas, qualquer país, todo mundo em geral 
estão fazendo essas lutas, imigrantes que são iguais. Mas, realmente a 
gente tem uma diferença, porque há formas que a gente recebe essas 
pessoas da América Latina ou a pessoa da Europa é muita diferença 
das pessoas da África. Mas, é uma das lutas a gente faz juntos, mas a 
gente não somos iguais. Assim, os imigrantes africanos não são bem 
recebidos como outros problemas de... um pouco... racismo e pode ser 
também sobre o continente 

3 Várias experiências como todo jovem. Todo jovem negro tem essa 
experiência. Como todo jovem negro tem essa experiência. A que mais 
me marcou, foi um dia em sala de aula. Um professor falava sobre a 
filosofia, debruçava com aquela toda oração de conhecimento e falava 
sobre a filosofia oriental. E também não falava. Passava a sua fala por 
cima da filosofia oriental, a chinesa, e a europeia. E até chegou no 
egípcio. E o mesmo afirmou depois de chegar no Egito que conhece 
muito bem a filosofia egípcia e contradisse-se de forma longa dizendo 
que não conhecia a filosofia africana. Isso era bem espelho. Isso era 
bem espelho de uma discriminação ((acha graça)) que você não... você 
espera da Academia ao menos um lugar que essas coisas sejam mais 
abertas. Mas, na Academia é que essas coisas são extremamente 
fechadas. A proporcionalidade de você descobrir que somos raciais, 
sofrer processo discriminatório em um bar, é extremamente inferior em 
relação a você sofrer na universidade. 

4 (...) Eu vi um negro diante de duas... dois policiais. Eles vieram à 
pessoa direto como que ele foi objeto de (inint) um perigo. Então, aí, eu 
me perguntei, fui (inint) e fizeram tudo. E depois perguntei para a 
pessoa "o que aconteceu?" Ele me falou "porque eu sou negro(...) 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; 
 
Também é possível extrair elementos típicos desses relatos e afirmar a 

expressão do triplo preconceito de que esses indivíduos são vitimas no Brasil: ser 

estrangeiro, classe e raça, sendo este último com duas variações ou um duplo 

estatuto do ser: africano e negro. O entrevistado 4, em outro trecho da entrevista 

que não foi mencionada no quadrante, também relata a diferença de tratamento 
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recebida pelos imigrantes africanos no cotidiano quando comparados aos outros 

grupos de imigrantes de outras regiões, nacionalidades e continentes.  Ressalta-

se uma dimensão institucional do racismo quando perpetrado em instituições e 

órgãos, seja de ordenamento público e/ou privado. 

 

 
 
Quadro 9 Experiências e relatos sobre relações interpessoais brancos/negros São 
Paulo; 

Entrevistado Experiências e relatos sobre relações interpessoais 
brancos/negros São Paulo; 

1 P: Está passando por preconceito na faculdade?  
R: Até hoje. é ... até hoje. É, as pessoas... para falar que não, aquele... 
que é o... o porcentagem de ser negro, mas quer dizer, está muito no 
Brasil, porque as pessoas são hipócritas, entendeu?  
P: O racismo é hipócrita no Brasil?  
R: Hum. 
P: E em relação aos negros no Brasil? Como é que você...?  
R: Bom. É, tem negro que também gosta de ver o negro, o outro negro 
atrás dele. O outro, normal.  
P: Tem negro...?  
R: É. Você vai ver que é melhor você ficar com branco que um negro.  
P: Tem situações que é melhor estar com um branco do que com um 
negro?  
R: É. ((riso)) É complicado.  

2 (...) os pretos brasileiros, eu não tenho contato com algum, mas 
não todos. Como sempre a gente fala, alguns pretos brasileiros 
ficam um pouco longe dos africanos. Não sei se tem medo, não 
sei. Eles não querem se aproximar. Se eu sou africano, eles 
ficam pensando que os africanos vão pedir ou eles vão pedir que 
os africanos que estão fechando, que quando eles se aproximam 
os africanos, que africano também vão pensar que são da África 
ou eles são iguais aos africanos. 

3 (...) tem uma menina negra na minha sala(...) calma, estava sempre no 
seu canto, não falava quer seja com branco, não falava com negro e o 
segundo negro da sala obviamente sou eu. Essa menina não pertencia, 
e nem não estava envolvida em nenhum movimento negro. E vez certa, 
tentei cumprimentá-la. Eu pensei que ela, não... não escutou-me. Ela 
passou. Voltei novamente a fazer o mesmo gesto de estender a mão. E 
ela estendeu-me a mão, mas no entanto fez com dado reflexo porque 
um estender de mão com um largo de desdém à minha pessoa, não? E 
aí, eu comecei a compreender. Tinha isso. Primeiramente ela tinha o 
cabelo bem... bem feito, a química consumista, obviamente 
entendemos o que é isso, cabelo liso, alisado, e do outro lado... do 
outro lado passei a me envolver bastante com o movimento negro. E 
aí, você tem pessoas lá no movimento negro com uma visão de 
resistência quer histórica, quer seja atual, e de afirmação dada à 
consciência negra de forma bem coesa e forte. Você tem as 
contradições. Se você perguntar a um negro que não pertença ao 
movimento negro, por que é que alisa o cabelo, obviamente toda a 
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afirmação dela acompanha um processo histórico. E se você perguntar 
a uma negra por que é que usas a tua carapinha dura, obviamente a 
afirmação dela acompanha o processo histórico.  

4 . (...) até hoje não tinha, não vivi com muitas pessoas para ver um outro 
viés sobre a questão racial. Eu vivi com a minha família brasileira,... 
minha professora, e todos são militantes. São todos africanos com... 
que tem um amor que eu não posso te dizer sobre a África, sobre o 
africano, sobre afro-brasileiros. Eu... com os meus amigos da PUC que 
são todos também negros. Então, a minha experiência fica dentro 
dessa coisa. Se conseguiu ou não sair fora dos negros para ver... eu... 
adoraria só ver um malinês só que vai defender os tuaregs como a 
professora (...) e a professora (...) defenderam os afro-brasileiros aqui. 
Mas, eu não tive. Mas, essa perspectiva me tocou muito, não? Uma 
grande coisa é um branco que defende os negros, acho que uma...  
P: Uma atitude nobre?  
R: Não, realmente. É. Uma... uma nobreza. Eu vi a (..), por exemplo, 
ela é minha professora. (..). Ela é branca, porque eu sempre falei, para 
mim a cor da pessoa não tem nada a ver nada. Mas, como a pessoa 
pensa, como a pessoa trata, essa é que é a minha... que eu gosto da 
pessoa, negro, branco ou vermelho, amarelo (...) 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; 
 

Nesse quadrante, dois aspectos também se apresentam enquanto 

categorias típicas da experiência desses indivíduos. As relações raciais e a 

questão da alteridade experimentada e relatada nas entrevistas, apontam para 

relações ambíguas entre receptividade e repulsa. No campo das relações de 

negros africanos com negros brasileiros, existe uma ambiguidade entre as 

relações com negros inseridos no contexto do movimento negro e negros que não 

são militantes. As experiências negativas desses indivíduos com negros 

brasileiros foram com uma extração não participante do movimento social.  

Por outro lado, as experiências dos imigrantes africanos que colaboraram 

nessa pesquisa no contato com o branco brasileiro também revelou certa 

ambiguidade, entre acolhimento e repulsa.  

 
Quadro 10 Entre o ser negro e ser africano 

Entrevistado Entre o ser negro e ser africano 

1 R: Não, não, não. Isso é natural. Sou negro. Minha mãe é negra, 
meu pai. Não tem isso daí(...)  
P: E aqui no Brasil?  
R: Por exemplo, um dia... um dia no Brasil, foi no... num 
consultório.  
P: No consultório?  
R: É. "Qual é o seu cor?" É isso mesmo?  
P: É. Isso. Ele perguntou a sua cor.  
R: Hum. Falei com ele, "não, só um africano, sou negro", falei. 
"Sou negro". Porque achou que eu iria falaria moreno, mas existe 
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moreno? Não existe.  
P: Não existe, né.  
R: Negro é negro.  
P: Negro é negro?  
R: Tudo. Entendeu? Isso, sou muito orgulho de ser negro.  
 

2 (...) Mas, quando alguém me fala 'preto', eu fico alegria porque eu 
sou 'preto'. Nada não muda. Sou ((enfatizou)) 'preto'. Não pode ser 
outro. E há... porque eu agradeço a Deus também, que fiquei 
'preto'(...) 

3 (...)A afirmação da sua própria identidade, é uma luta contínua e 
como não somente aqui no Brasil, em todos os países que 
passaram do então processo de colonização, afirmação da pessoa 
negra na sua inteira e ainda é precisa(...) 

4 A questão é, a palavra 'negra', ou 'negro', entre aspas, dentro da 
África é pejorativo. É negativo.  
P: Sim.  
R: Tá? Lá se chamam 'pretos'. Ou 'noir' está bem? E aqui no Brasil 
quer dizer uma etnia. Então, quando falo 'negro' eu falo da cor da 
minha pele. Aliás aqui no Brasil sou 'negro', na África sou 'branco'. E 
eu hoje não posso entrar nessa ideia de cor, se não talvez amanhã 
serei morto. Então, aí, é uma outra questão, qual é [a questão de] 
ser 'negro'? Qual é ser branco? Dependendo do contexto, 
dependendo do lugar. Os tuareg, infelizmente, a minha comunidade 
inteira ((enfatizou)) na Argélia, nos países da dominação árabe, são 
negros. Ou pretos. Nos países de dominação negra, são brancos. 
Então, ficaram entre lugares. Os tuaregs são 'negados' em todos os 
países onde eles existem. Não são brancos como árabes, não são 
negros como negros e aí, agora qual é o lugar deles? Não sei. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; 
 

 

Os excertos extraídos dos relatos dos entrevistados sobre a dimensão do se 

afirma africano e ser negro são significativos e típicos no aspecto de valorização 

dessa condição enquanto ser. Em outras palavras, o ser negro africano para 

estes indivíduos não é um problema enquanto atributo, ainda que essa questão 

tenha relevância, em alguns momentos negativos, de sua experiência enquanto 

imigrantes em São Paulo.  

 

Eixo  4 Condição Imigrante 

 
Quadro 11 Imigração e trabalho 

Entrevistado  
1 Sempre fiquei em São Paulo e depois fui morar em Santa Catarina, 

porque não tinha emprego, tem que... trabalhei lá no Perdigão. 
(...)Voltei aqui, no Brasil... aqui em São Paulo e... e trabalhei..(...) 
... faxina, algumas coisas de faxina.(...) não demorou muito, já saiu, fui 
trabalhar numa faculdade que fica lá no(...)Era assim, tipo, ajudava num 
escritório, usar uma coisa, um... servente, servente. 
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Ainda consegui emprego no  Museu do Brasil.  
2 Até estou fazendo o mesmo trabalho com a prefeitura e todos os lugares 

que a gente fala sobre a imigração, como resolver os problemas dos 
imigrantes, mas não é um trabalho que a gente cobra dinheiro.  
esse restaurante que já... (visa) mais ou menos 15 dias agora, mas 
quando o restaurante foi aberto, com demandas, com... sempre eles não 
falam que Adam montou 

3 Olha, para ser coeso, isso... isso eu falo a todos os meus amigos, que 
eu sempre vivi cá neste país com os recursos familiares(...) 
(...)aqui... fiz uns trabalhos cinematográficos, mas um trabalho 
cinematográfico com uma remuneração que me mantenha aqui, um 
trabalho cinematográfico que está aqui que me ceda uma remuneração 
que possivelmente pode saldar algumas coisas, 

4 (...)estou aqui no Brasil dentro de uma família brasileira, é com a ajuda 
também da minha família, de outras pessoas, que estou vivendo no 
Brasil e eu tenho a bolsa no segundo semestre (...). Mas, por enquanto, 
agora, eu não tenho, eu estou precisando fazer qualquer coisa para 
conseguir me... uma que tem uma coisa. Qualquer coisa.  
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; 
 

 
 
 
Quadro 12 Migração e legislação brasileira 

Entrevistado Migração e legislação brasileira 

1 (...) Mas sempre às vezes comento que é imigrante, não sei o quê, porque 
a pessoa olhando "ah, refugiado", a pessoa fala "não". Não, é um 
criminoso, não sei. Até... até hoje, o (CONAR) está sempre mudando com 
um novo documento, tudo. É difícil para você um refugiado no Brasil para 
conseguir um emprego. (...) 

2 Porque teve um tempo que a gente estava conseguindo um protocolo de 
seis meses para conseguir a carteira de trabalho, tem que demorar três 
meses... quatro meses, e muitas coisas travam aí, trabalho, para conseguir 
emprego, estava muito difícil. Até se eu ficava, tinha muita dificuldade de 
conseguir emprego. Mas 2013 a lei sobre imigração que saiu na prefeitura 
quando o prefeito Haddad, então a gente comecei a imigração, políticas 
para imigrantes. Então, sobre as moradias, trabalho, (residente), 
integração, muitas coisas, e até hoje essa lei, essa política que a gente foi 
à primeira conferência dos imigrantes, que estava ajudando os imigrantes, 
que a gente conseguiu mudar a data do protocolo. Com seis meses, agora 
está um mês... é, está um ano agora, seis meses e está agora um ano. É, 
alguns estrangeiros também estão conseguindo RNE, também... que a 
gente não estava conseguindo. O emprego também, assim, grande (...) Só 
que como agora o Brasil tem uma crise de empregos, não só os imigrantes, 
mas em geral, a gente não pode falar tanto isso, mas a coisa está 
melhorando, mas ainda a situação, o problema é questão de abrir contas. 
O imigrante também tinha bastante dificuldade, mas agora os imigrantes, a 
maioria estão conseguindo saber colocar no banco. Mas, ainda sofre 
preconceitos no banco, alguns gerentes estão complicando a situação.  
 

3 (...)tem esse processo dessa equivalência das traduções dos documentos. 
Uma vez procurei uma universidade pública para saber como se dá o 
processo de ingresso para estrangeiros. Simplesmente por um dever 
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subjetivo de um agente da instituição, me passaram a notícia de que não 
existe um processo seletivo para estrangeiro. Eu pensei mesmo que estava 
provido de conhecimento. E de fato a senhora tinha toda a razão. Não 
existe um processo seletivo para estrangeiro, o processo seletivo é 
universal. E aí, começou já o meu estigma com certas instituições aqui(...) 

4 . Fazia parte do que a gente pediu nas conferências de 2013 até 2014, que 
um visto com alguém que tenha visto de estudante vai conseguir trabalhar. 
Alguém que tem visto de trabalho, vai conseguir estudar. Mas, por 
enquanto, não tem isso. Então, vamos... mas, eu conheço muitos 
estudantes africanos que trabalham. Apesar disso, então, eu acho que aí, 
tem uma – não sei como dizer – não tinha radicalismo realmente para 
aplicar essa coisa, porque acho que o povo brasileiro entende que uma 
pessoa não pode viver no Brasil e em qualquer lugar do mundo sem 
trabalhar. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador; 
 
 

Nesse quadrante sobre as condições legais do imigrante no Brasil, ainda 

que os entrevistados representantes frações distintas dos imigrantes africanos, os 

entraves institucionais no mais avariados aspectos da vida cotidiano são também 

uma experiência típica. Os entrevistados 2 4 mencionam a luta política 

protagonizada pelos imigrantes para mudar a legislação brasileira para 

imigrantes.  

 

 

 

 

4.4 Discussão  

 

Correlacionando os resultados com a proposta analítica da parte de revisão 

bibliográfica, é possível estabelecer alguns nexos para interpretação do 

fenômeno. Um primeiro aspecto diz respeito ao deslocamento humano sob a 

égide do capital mundializado. Na condição de emigração, os motivos individuais 

coadunam com as determinações históricas em que esses indivíduos estão 

inseridos. O Brasil se torna recentemente um novo “corredor” para emigração 

africana. Ainda que não como foco privilegiado, uma vez que os entrevistados 

levantaram a possibilidade de se deslocar do seu país e/ou região de origem para 

outras regiões mais consolidas como destino da emigração africana. Certamente, 

as mudanças econômicas do país, com um diferencial no período discutido como 

“lulismo” estão dados como elementos estruturais para esse deslocamento, ainda 



 
 

139 
 

que no discurso dos entrevistados essa questão não se apresente, as vezes, nem 

indiretamente. No entanto, como ressaltamos na parte teórica, partimos da 

compressão do ser social inserido na história, é possível indiretamente 

correlacionar o Brasil como “novo desejo” do emigrante africano diante desse 

cenário sócio econômico. Soma-se à este fator um processo de esgarçamento 

histórico da migração sul norte e a crise internacional contemporânea que 

reverberou a princípio nos países centrais.  

Outro aspecto relevante que os resultados apresentados permitem inferior é 

sobre a dimensão do trabalho (material/imaterial) como um elemento importante 

da migração contemporânea. O entrevistado 1 veio ao Brasil para trabalhar e 

estudar e experimentou a condição precária do trabalho de algumas frações dos 

imigrantes no Brasil. Mesmo com experiência e cursos técnicos para atuar como 

eletricista, atuou em outros setores, com menor remuneração em relação à sua 

formação. O entrevistado 2, ainda que pertença a fração dos imigrantes que não 

está na condição de trabalhador precarizado, tem acompanhado enquanto 

militante do movimento de luta pelos direitos dos imigrantes, a condição de 

inserção precária enquanto força de trabalho dos imigrantes africanos. O 

entrevistado 4 também relata dificuldades de inserção no mercado de trabalho, 

ainda que nesse caso, a questão de por ter um alto nível de formação. Por outro 

lado, essa mesma situação se coloca enquanto uma questão: Em tendo 

qualificação, por que sua força de trabalho não é absorvida? 

É preciso mencionar, tal como nos relatos feitos pelos entrevistados, a 

dimensão legislativa. Dois aspectos analíticos abordados anteriormente nos 

ajudam a refletir sobre esse aspecto. Em primeiro lugar, a reestruturação 

produtiva do capital não anula a existência do Estado Nação. Ainda que o capital 

financeiro tenha força e excedente acumulado, o Estado ainda se faz presente na 

contemporaneidade. Não nos foi possível discutir de maneira mais apurado o 

papel do Estado como instituição que mantém a sociedade de exploração, mas 

quando se analisa a condição do imigrante,  é perceptível o quanto as leis e suas 

restrições possibilitam um processo de degradação da força de trabalho 

superexplorada e sem condições de exigir direitos. Nesse sentido, tal como 

abordado na bibliografia sobre a migração na  Europa, a legislação é um 

instrumento contra o imigrante e a favor do capital, sendo que no Brasil essa 

lógica se repete.  
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Em síntese, o deslocamento da força de trabalho , tal como 

Gaudemar(1977) afirma, é uma mola propulsora para a acumulação capitalista. A 

condição migrante, configura, por assim dizer, uma nova possibilidade e  a 

liberdade do estrangeiro escolher um novo mercado para vender sua força de 

trabalho por um salário.  

Por conta da quantidade de indivíduos de origem africana que adentram 

ao território brasileiro todos os anos, estamos diante de uma nova vereda das 

relações raciais no país, que guarda resquícios de um processo colonizador em 

que a mão de obra africana foi usada em larga escala, com prejuízo da 

desumanização desses seres humanos aferidas por todo um conjunto 

hegemônico complexo que legitimou e justificou esse processo de espoliação, 

atrelado àquilo que, apoiado teoricamente em autores como Du Bois (1999) e 

Gylroy (2006) – ainda que com divergências, antes já discutidas – chamamos de 

“linha de cor” e a “antinomia da modernidade”. Ou seja, a ideologia do racismo, 

que conserva elementos fundados na colonização, perpassa a modernidade 

capitalista e o surgimento dos Estado-Nações contemporâneos – com 

desenvolvimentos “desiguais e combinados”, como fenômeno que apresenta 

contradições  indissolúveis para a sociabilidade capitalista, mesmo a sociedade 

brasileira, calcada no ideal de mestiçagem e harmonia como processo de 

formação histórica. Em outra palavras, a imigração africana é uma espécie de 

“vingança da história às avessas”, pois o sujeito que volta pra ser o demiurgo de 

um passado solapado se defronta com um presente não menos terrível e 

desumano.  

Nesse aspecto, o imigrante africano representa o retorno concreto daquilo 

que a história brasileira tentou negar. E isso qualifica certas diferenças entre o ser 

negro brasileiro e o ser negro do imigrante africano. Porque o imigrante africano, 

não habituado aos signos sociais brasileiros, está em vulnerabilidade social maior 

do que o negro brasileiro. O imigrante africano sofre, portanto, um duplo 

preconceito, imediatamente: por ser estrangeiro e por ser negro. Quando 

analisamos o grupo social dos imigrantes africanos e suas frações internas, 

discutidas na parte teórica, alguns setores dos imigrantes africanos sofrem um 

triplo preconceito: raça, classe e por ser estrangeiro. Ainda nesse encalço, 

questões como a língua, gênero e nacionalidade são questões que perpassam o 

cotidiano e a história desses indivíduos, de tal maneira que quando se observa o 
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surgimento de grupos, organizações e entidades políticas de defesas desses 

grupos, são esses conjuntos multifacetados de fatores que organizam 

identitariamente suas bandeiras de lutas e reinvindicações. 

Portanto, são esses aspectos que reafirmam o fenômeno da imigração 

africana contemporânea no Brasil, especificamente, e no mundo, de forma geral, 

nessa chamada “metamorfose da consciência negra”25. A humanidade dos 

africanos e de seus descendentes continua a ser questionada cotidianamente e, 

para enfrentar concreta e simbolicamente essas discriminações diárias, esses 

indivíduos afirmam sua humanidade evidenciando um aspecto específico do seu 

“estatuto enquanto ser”. Os estrangeiros africanos no Brasil, por conta da 

característica central das discriminações raciais neste país, o fenótipo ou marca, 

nos dizeres de Oracy Nogueira (1983), são tratados como “negros”. Clovis Moura, 

nesse sentido, ajuda a entender esse fenômeno do “tornar-se negro” no Brasil. 

Primeiro, realocando o momento em que a população descendente de africanos, 

pela via da cultura, resistiu ao processo de marginalização e estereotipia 

afirmando positivamente o ser negro e o conjunto de atribuições atrelado a esse 

processo, que conduziu a uma tessitura social em que, diferente de outras 

realidades nacionais racializadas, o ser negro passa a ter um valor positivo. Um 

redimensionamento que num processo de negação e afirmação possibilitou a 

emergência política do ser negro no Brasil. O que é interessante da formulação de 

Clovis Moura para pensarmos esse novo momento das relações raciais no Brasil, 

com o fenômeno da imigração, é que, segundo Moura, o ser negro e seus 

símbolos no Brasil são relações de reciprocidade entre condições materiais e 

resistência. Ou seja, enquanto a população negra estiver submetida a condições 

de exploração e opressão, haverá a necessidade de elaboração simbólica para 

                                                           
25

 Consciência Negra: conceito que surge a partir do Movimento Estudantil homônimo e da luta 

antirracista na África do Sul, sob a liderança de Steve Biko. A proposta desse movimento era 
romper com as atitudes tomadas por negros em relação à luta pela libertação e propor uma nova 
maneira de organização, alicerçados pela autoconfiança e dignidade para os negros, levando em 
consideração alterações subjetivas a partir de elementos simbólicos que os levasse a novas 
iniciativas (Woods, 1977). Segundo Biko (1990): “(...) a abordagem da Consciência Negra seria 
irrelevante numa sociedade igualitária, sem distinção de cor e sem exploração. Ela é relevante 
aqui porque acreditamos que uma situação anômala é uma criação deliberada do homem” (BIKO, 
p. 110, 1990). No Brasil, em 1971, por iniciativa do Grupo Palmares, do Rio Grande do Sul, 
começou a discutir-se de forma mais consistente as bandeiras do movimento negro 
contemporâneo, dentre elas o orgulho e exaltação da origem africana do povo negro no Brasil, 
referendando a unidade de luta pela liberdade religiosa e cultural. Em 1978, era dado o passo que 
tornaria Zumbi dos Palmares um herói nacional, vinculado diretamente à resistência do povo 
negro. Ativistas negros reunidos em congresso do Movimento Negro Unificado contra a 
Discriminação Racial elegeram o “20 de novembro” como “Dia da Consciência Negra”. 
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ressignificação do cotidiano imediato e a afirmação dessa especificidade será 

uma tônica da história brasileira. Nessa “dialética radical do Brasil negro”, os 

imigrantes africanos herdam esse conjunto de lutas e acúmulos da luta 

antirracista no Brasil.  

Por outro lado, contribuem para qualificar um debate construído em 

condições desfavoráveis pelos africanos e seus descentes na Diáspora. Nesse 

lado do atlântico, construiu-se uma “África mítica” como resposta ao imaginário 

social que desqualificava o continente africano e o aproximava da barbárie. Por 

isso, concordamos com Stuart Hall sobre o caráter “vanguardista” da “Diáspora” 

em preservar as “tradições” africanas em relação ao vazio da cultura moderna. 

Por outro lado, o processo de descolonização africana diante da fase de 

reestruturação produtiva do capital, redimensionou o debate entre o moderno e o 

tradicional no continente. Por isso, certo essencialismo africano que se consolida 

na Diáspora, sobretudo nos campos culturais e políticos, precisa ser superado, tal 

como adverte Carlos Moore (2008), para pensarmos políticamente outros 

caminhos que possam colocar a humanidade africana e de seus descendentes 

espalhados pelo mundo como pauta na política moderna. Para tanto, será 

necessário compreendermos as contradições nas formações socioeconômicas no 

continente africano, sobretudo diante do neocolonialismo que perdurou do final do 

século XIX até meados do século XX, as condições pós-coloniais e suas 

contradições. A África Contemporânea é atravessada por um capitalismo 

hipertardio, com uma elite africana que, atrelada ao capital estrangeiro, vem 

acumulando riquezas em detrimento de uma imensa maioria de espoliados e 

explorados no continente. Como já advertia Walter Rodney (1975), o processo de 

exploração capitalista  em África foi consolidada por uma ideologia racista. Um 

continente opulento em recursos e com farta força de trabalho, vem enfrentando 

problemas para se reerguer no cenário internacional, muito por conta de 

problemas internos, alguns frutos do colonialismo e da formação arbitrária dos 

estado-nações. Outros, por sua vez, são oriundos de novas problemáticas que a 

história contemporânea do continente apresenta e que precisam ser entendidas 

na sua processualidade, para que as resoluções dessas dificuldades possam ser 

encontradas e efetivadas. 
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Sobre a população brasileira, de forma geral, racismo nas suas formas 

mais variadas e xenofobia são temas que precisam ser mais bem explorados para 

pensarmos a imigração africana. 

Essa pesquisa também indica algo sobre a política de imigração e sua 

inevitável mudança, uma vez que as leis migratórias para estrangeiros no país 

têm contribuído para que esses indivíduos estejam expostos a situações em que 

seus direitos, enquanto seres humanos, sejam violados.  
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Conclusão 

 

Diante do exposto na parte teórica, metodológica e de análise de conteúdo, 

qualquer conclusão sobre o tema em questão é parcial. A migração no mundo 

contemporâneo exibe facetas das mais diversas e suas conexões analíticas 

exigem um tempo amplo para afirmações mais conclusivas. Certamente não é o 

caso dessa dissertação.  

Por outro lado, tanto a pesquisa bibliográfica sobre o tema, quanto a parte 

do campo, com as entrevistas e suas respectivas análises, permitem que façamos 

apontamentos que redimensionam algumas hipóteses iniciais, realocam outras, 

apresentam novas lacunas não preenchidas pela bibliografia sobre o tema, bem 

como não abordadas por esse trabalho, dada as suas limitações de tempo. 

Assim sendo, levando-se em conta essas ressalvas, as entrevistas feitas 

com esses imigrantes africanos em São Paulo, Ainda na esteira analítica no que 

diz respeito aos estudos sobre imigração especificamente africana 

contemporânea no Brasil, tem-se poucas pesquisas, como já dissemos, e dentre 

as existentes, percebe-se forte ênfase em estudos no campo da antropologia, 

abordando, sobretudo, as categorias identidade e alteridade. Alguns desses 

estudos, timidamente discutem temas como Estado, Nação e Globalização, 

categorias mais estruturais, no entanto, com caráter descritivo. É necessário 

aprofundar questões de natureza sócio-políticas e econômicas em torno do tema 

da migração no Brasil, nesse caso, migração africana. Os imigrantes africanos 

precisam ser compreendidos como grupo social com frações internas, 

configurando assim certa diversidade interna no processo migratório. As relações 

sociais de produção, por exemplo, precisam ser consideradas e analisadas. As 

ciências sociais no Brasil vêm constituindo um corpo teórico, conforme discutimos 

na parte de referências teóricas sobre as condições de trabalho no Brasil e o 

contingente de trabalhadores precarizados. É preciso avançar da discussão sobre 

a interface de trabalho precário e ideologia do racismo, como também estabelecer 

conexões entre precarização das relações de trabalho, racismo e imigração 

africana. Como vimos anteriormente, alguns estudos sobre as condições de vida 

dos imigrantes bolivianos apontam para essa determinação, que precisa ser 

ampliada no escopo de pesquisas.   
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Todas essas questões colocam os imigrantes africanos no Brasil como 

agentes fundamentais da história e que podem ajudar tanto ao movimento negro 

brasileiro qualificar sua luta como os mais variados setores que precisam 

entender quais são as relações entre Brasil e África, tanto do ponto de vista 

histórico, mas no cenário internacional atual também. Sobretudo, diante de uma 

quadra histórica de implantação da lei que tornou obrigatório o ensino da história 

da África e da cultura afro-brasileira nos currículos de ensino fundamental e 

médio26. A “África mítica” perde lugar para necessidade de análises mais 

apuradas sobre a história do continente africano e os imigrantes africanos no 

Brasil podem contribuir bastante nesse processo. E podem contribuir na medida 

em que forem convocados a discutir com o conjunto da sociedade brasileira os 

rumos do continente no século XXI. Ainda mais quando pensamos um momento 

de relações internacionais forjadas em blocos políticos e econômicos que se 

estruturam diante da mundialização do capital para resguardarem as economias 

nacionais e, conforme discutimos, o Brasil se apoiou em eixos não tradicionais do 

mercado mundial para firmar sua política internacional, sendo alguns países 

africanos parceiros importantes nesse processo. Sobre essa questão, é preciso 

mencionar três aspectos que o campo dessa pesquisa permite aferição. Um 

primeiro diz respeito à relação entre imigrantes africanos e população negra 

brasileira de forma geral, como também a relação entre africanos que estão no 

Brasil e Movimento Negro. Essa relação não é de reciprocidade imediata e faz 

com que pensemos alguns hiatos que precisam ser preenchidos na luta 

antirracista. É preciso realizar mais estudos, tendo inclusive negros brasileiros 

não “organicamente” vinculados ao Movimento Negro como “sujeitos de 

pesquisas” sobre imigração africana. Em relação ao movimento negro no Brasil, 

também é preciso aprofundar as reflexões sobre o encontro entre “diáspora” e 

continente, pauta histórica da luta antirracista no “mundo atlântico”. Temas como 

pan-africanismo e suas correntes, a formação dos estados nacionais e o 

nacionalismo em África, precisam ser refletidos à luz da realidade da migração 

africana contemporânea. 

 

                                                           
26

 Lei 10.639: Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 
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Por fim, para pensar a condição migrante é preciso enxergá-los, identificar 

suas diversidades internas e demandas, conhecer suas experiências de vida, 

seus anseios quando migram e suas lutas, suas agruras, fomentar o surgimento e 

divulgar os grupos existentes, conhecer seus trabalhos e condições, como 

também a vida familiar e suas aspirações. Em suma, é preciso superar e não 

mais promover a inviabilidade desses grupos. 
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ANEXO 1. CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA  

O projeto de mestrado “A Condição imigrante e as metamorfoses da Consciência Negra: 

Relato de imigrantes africanos sobre o cotidiano e as relações raciais na cidade de São Paulo”, 

realizado por Marcio Farias aluno do Programa de Estudos Pós Graduados em Psicologia Social 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do professor Drº Odair Furtado, 

tem como objetivo principal investigar o movimento de formação da consciência política, por parte 

dos imigrantes africanos na cidade de São Paulo. Os dados para o estudo serão coletados através 

da realização de entrevistas semi-estruturadas gravadas em áudio, para uma posterior extração 

de informações através da análise dos discursos obtidos. Informamos que a participação nesta 

pesquisa é voluntária e determinará risco mínimo para o participante, sendo que a participação 

não trará benefício direto, mas proporcionará um melhor conhecimento a respeito do tema 

trabalhado. Informamos a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Também é garantida a liberdade da retirada de 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. Não 

existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Fica claro que os dados coletados serão utilizados rigorosamente com finalidade acadêmica.      

 

Marcio Farias                                                          Profª. Dr° Odair Furtado 

                                                                                   Pontifícia Universidade Católica 

                                                                             (11) 3670-3520 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor (a) __________ 

_______________________________________________, sujeito de pesquisa, após leitura 

da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos 

aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa 

proposta.  

Fica claro que o sujeito de pesquisa pode, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e 

fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do 

sigilo profissional.  

 São Paulo, __, de ____________________________de_________. 

 

________________________________________  

Assinatura  
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Anexo 2. ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

Eixo 1. Dados Sócio Econômicos  

Nacionalidade: 

Data de chegada ao Brasil: 

Profissão (País de origem): 

Profissão (Brasil): 

Formação Escolar: 

 

Eixo 2. Histórico de Vida 

2.1 Histórico familiar 

- Origens familiares (Histórico, profissões, quadro familiar no país de origem, 

classe social); 

2.2 Histórico de vida 

- Participação em algum grupo, movimento ou entidade política no país de 

origem? 

Eixo 3 Migração 

- Por que o Brasil? 

- Qual imagem você tinha do Brasil (Economia, Relações Sociais, Cultura, 

Relações de Classe)? 

- Teve apoio de seus familiares para mudar de país? 

Eixo 4 Sobre as relações raciais no Brasil 

- Qual a sua opinião sobre as relações raciais no Brasil? 

- A cultura brasileira é composta por elementos de matrizes culturais africanas, 

você se identificou com alguma expressão cultural? 

- Mantém ou manteve contato com algum grupo do movimento negro? 
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ANEXO III ENTREVISTAS NA INTEGRA 

 

Entrevista 4___________ 

((início))  

Legenda 

P. Pesquisador. 

R. Resposta do colaborador. 

P: Bom dia. Vamos começar, queria que você falasse um pouco dos seus dados. 

Nome, idade, formação?  

R: Tá. Bom dia, Sou tuareg, do Azawad no Siriri. Você já escutou esse nome?  

P: Não.  

R: Então, Azawad que é uma outra questão africana, porque uma coisa que tem 

relação com a divisão arbitrária do continente africano. Então, agora eu sou 

tuareg, e os tuaregs ou os Kal Tamasheq como a gente mesmo se fala, é o nome 

dessa comunidade, Kal Tamasheq. É uma comunidade do Saara, ele saiu, que 

está dividida hoje em cinco países africanos agora, pós coloniais. Então, é uma 

outra questão. Azawad, é um território que surgiu desse século 15, por exemplo, 

você vai encontrar esse nome na descrição da África, do 'Leão Africano', você vai 

encontrar a palavra Azawad, é mais desde os anos 1950. Foi um nome que 

designa um território que os tuaregs, o Akal tamasheq, mas são também songhai, 

e mouros. 

P: Ah, sim. São todos nomes para esse povo que ocupa esse território?  

R: Não. Olha, exatamente são povos e comunidades... também tem uma 

comunidade fula por lá também.  

P:  Nessa região? 

R: É. Nessa região.  

P: ... nesse território tem todos esses povos?  

R: É. Exatamente. Então, desde os anos 1950, eles estão procurando, 

reclamando esse território como as outras lideranças africanas reclamaram outros 

territórios para serem países independentes.  
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P: Entendi.  

R: No caso, como no caso do Kwame Nkrumah que pegou o nome Gana, que é 

um antigo império africano, nessa região, aliás, Gana é bem pertinho do Azawad.  

P: Uhum. 

R: Uma parte do Azawad fazia parte do Império de Gana.  

P: Sim.  

R: E em 1957, saiu uma declaração, uma lei para criar um território que se chama 

'organização comum das regiões areanas'. Que migrou para todas essas 

comunidades que eu já falei, mas outras, por exemplo, lá no Chade tem uma 

comunidade que se chama Tugu, que fazia também parte desse território. Aliás, 

agora, atualmente, os tuaregs (são) uma comunidade no norte, oficialmente do 

Mali, reclamaram a independência desde fevereiro, digo 6 de abril de 2012. Mas, 

a comunidade internacional não reconheceu essa independência e fez uma 

grande pressão sobre o 'Movimento da libertação do Azawad', para retirar a 

questão da independência e achar uma maneira de autonomia, então um 

federalismo Mali com duas entidades... como o Brasil por exemplo, um país 

federal, que cada região tem a independência interna. Tem um Governo Estadual 

e o Governo Federal. 

P: Entendi.  

R: Aliás, a gente ainda não chegou numa... tem negociações ainda. Tem até hoje, 

essa crise ainda não...  

P: Está resolvida?  

R: Não foi resolvida até hoje.  

P: Uma questão...  o que une esses povos além do território? Essa é uma 

pergunta.  

R: Então. Esses povos são povos que viveram nesse território, mas muitos 

séculos. Então, tem uma experiência, uma experiência, as trocas (...) na verdade, 

os songhai e os tuaregs que são a maioria nessa região, se... eles estão se vendo 

como irmãos, porque tinha uma época que quando uma mulher tuareg tinha...  

P: Casava com...  
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R: Não. Um filho, o filho dele vai ficar com a mulher songhai. Ou ao contrário. 

Então, ela ter... mulher tuareg vai dar o leite dela para algum songhai. Ou o 

contrário, também. Tinha casamentos também entre os dois lados, então você vai 

assistir, você vai ver que essa mestiçagem bem existe entre eles. Por exemplo, 

eu sou tuareg, eu sou negro então, como tuareg entre aspas, não são brancos, 

mas são azuis, são...  

P: Tem a cor da pele menos escura?  

R: Menos escura. Então, durante... isso é muito tempo. Muitos séculos. Então, os 

tuareg e os songhai vivem na mesma região. Os songhai vivem... são 

pescadores.  

P: Pescadores?  

R: Então vivem num... ao lado do Rio Niger. E os tuaregs são pastores. 

P: Pastores. 

R: Pastores. Então, vivem em dois lados do rio, mas tem momentos que chegam 

também no rio. Então, uma vivência muito antiga.  

P: É verdade.  

R: Quando a gente fala da cidade mais antiga do atual Mali, que é Timbuktu, é 

uma cidade que foi fundada no século 9 pelos tuaregs. Entre outras, pega o que 

tinha, que conheciam pelos songhai, uma... o nome antigo de Gaos chama 

(djeao-djeou). E também tem... muitas falas, tem muitas discussões sobre a 

origem de palavra (djori). Tem aqueles que falam uma palavra tamasheq e tem 

outros que falam uma palavra songhai. E aí, o que quero dizer? Nisso, que os 

dois povos viviam mais de dez séculos. Pelo menos. Mais que isso, porque acho 

que mais de 20 séculos. Então, tem vivência, tem trocas das experiências, do 

comércio, você sabe que na história da África, (antigamente) tinha o que se 

chamava caravanas no Saara que os tuareg promoviam, comerciantes tuareg, 

com outras comunidades, songhai, (hawsafo), assim, entre outras. Então, os 

tuaregs, como um povo ou uma comunidade, tinham uma grande (pateu) na 

relação entre as duas áfricas. Aliás, não tem duas áfricas, não tem, na minha 

opinião. Uma África que a colonização e os europeus quiseram dividir nessa 

questão da África Subsaariana e África do Norte. Essas duas áfricas – aliás não 
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são também culturalmente falando – não são só duas áfricas, são muitas áfricas. 

Porque a África é rica, da sua diversidade cultural, da sua diversidade étnica, da 

sua diversidade linguística, tem mais de 2 mil línguas na África. Então, uma 

grande troca das culturas, das experiências, que realmente, para mim, uma 

riqueza que a gente como africanos, deveria preservar... para apagar. Voltando 

para mim, eu sou tuareg. Estudei a minha primeira formação na minha própria 

aldeia, aldeia que se chama, onde eu comecei, estudei, chama Inefis. Aliás Inefis 

foi atacada, essa aldeia, pelo Exercício do Mali em 1994 no finalzinho de agosto.  

P: Ela já pertencia ao Mali? Ou não?  

R: Sim. Sempre. Até hoje pertence ao Mali. Então, o Exército do Estado, porque 

sempre tinha problema entre a minha comunidade tuareg com o Estado, com o 

Governo do Estado. Porque a gente sempre procura ser cidadãos de primeiro... 

da primeira grau, sou do primeiro grau. Mas, a gente nunca tinha essa sorte. A 

gente procurou uma integração, a gente procurou uma integração social, 

integração cultural, a preservação da nossa cultura, nossa língua. Não sei se você 

sabe que a gente tem uma escrita e existia antes da nossa era, que se chama 

(tifinar). Então, a gente precisa que essa nossa cultura, essa nossa produção que 

seja oficial nos novos Estados, que seja no Mali, Níger, Burkina Faso, e Argélia e 

Líbia. Mas, um pouco também do Chade, mas uma bem minoria que muitas 

pessoas não falam. E outra o Sudão, na região de Darfur. Então, a maioria dos 

tuareg são entre esses países – cinco países – porque você vai encontrar sempre 

nos estudos Libia, Argélia, Burkina Faso, Niger e Mali. Porque essas 

comunidades que estão no Chade no Sudão, de fato é que são tão minorias até 

que ninguém fala deles. Então, a gente tem a nossa cultura, os nossos costumes 

que fazem parte de nós, nossa história, nossa arte, tudo faz parte da nossa vida. 

Então, não dá para separar a pessoa com a sua vida cotidiana que é a nossa 

relação com o nosso território e com o nosso... a nossa arte, com a nossa 

produção, com o nosso pensamento, tudo isso. Então, estudei em (Inelfis) até o 2º 

ano. Acho que 3º ano. E no 3º ano...  

P: Você tinha quantos anos?  

R: Anos... não sei te dizer. Porque eu mesmo, eu não tenho aniversário.  

P: Entendi.  
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R: eu não nasci num hospital, não tenho... eu... oficialmente, quando entrei na 

escola, escreveram '1984'. Mas, não sei a verdadeira... idade. A minha verdadeira 

idade ou a (oferta do) que dia que eu nasci. Então, eu tenho oficialmente um 

aniversário. E de lá, quando eu comecei o 4º ano, aconteceu essa coisa aqui que 

pediu coisas. E depois a gente... a minha comunidade criou outra... uma outra 

aldeia, mais longe de Gao, porque é Inelfis é 15-17 quilômetros de Gao. Aí, agora 

a gente tem 38 quilômetros de Gau. É uma maneira de não ficar exposto com o 

exercito que realmente cometeu muitos,muitos massacres, genocídios contra os 

tuaregs. Então, muitas cidade e aldeias... acampamentos tuareg foram destruídos 

inteirinhos pelo exercito do Mali. E primeira contato entre os... a gente já falou um 

pouco sobre a Questão da África, a divisão da África. Então, nos anos, eu até falei 

um pouco sobre 'organização de comunidade de regiões areanas' e em 1958 – 

para só voltar um pouco – 300 chefes tradicionais de tuaregs, songhai, armad, 

fula e mouros mandaram uma carta, uma petição – se quiser, eu até posso 

mandar depois – para o general de Gaulle, para deixar a região deles, que é o 

grande Saara como um país único. Não vai ficar nem para a África do Norte como 

a maioria cultural árabe, ou na outra África Subsalaariana – que é o atual Mali e 

Niger – e essa carta existe até hoje. Então, e lá dividiram. Então, os tuareg, 

particularmente nessa região, nunca aceitaram realmente essa divisão diz, porque 

os tuaregs antes da colonização francesa, nessa região particularmente, tinha o 

que se chamava confederações. Tinha até sete confederações que tinham todos 

uma união de confederação, que tem um chefe tradicional que é simbólico, 

porque na verdade, ele não tinha uma grande decisão para tomar, mas é 

simbólico, é uma coisa de honra. Então, tinha, existia. Então, esses tuareg foam 

sempre ligados aos outros durante muito tempo da história, até a chegada dos 

colonizadores, dividiram uma comunidade que tem a sua história, tem o seu 

territórios, entre 5 países, 6 ou 7, se quiser. Então, é uma questão. Então, o 

primeiro confronto entre a minha comunidade no norte do Mali era de 1963. E 

1963 tinha uma grande massacre, também. O presidente do Mali nessa época 

que houve, era (Molibo Caeta) declarou 1 mil pessoas com a maioria de civis, 

crianças, mulheres e velhos que morreram no que se chama, e ele falou aqui uma 

– não sei como é a palavra em português – como se o Exército cometeu alguns 

erros ou cometeu, ultrapassou...  
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P: Ultrapassou.  

R: É. Ultrapassou, é o que não deveria fazer, mas fizeram. 

P: Foi um exagero?  

R: É, era exagero dos militares para não dizer que ele que foi o responsável, 

porque foi o chefe, o antigo país. 

P: Ele determinou o Exército...?  

R: O Exército. Tinha um cara que se chama (Dibisi Ladaraq) que cometeu o Dibi, 

se achou que .... já escreve, assim. (Dibisi Lad Aran), que cada dia, infelizmente, 

vai quando conseguiu entrar na cidade de Kidal, cada dia vai juntar todas as 

mulheres da cidade e falar para elas pegar os (inint) da construção durante... com 

45 graus e as mulheres tem que 'chicar' nus. Então, durante o dia e durante à 

noite, cada noite vai escolher duas mulheres entre elas que escolhem aqui quais 

que eles gostam para dormir com elas. Então, tem umas histórias que nos 

levaram até hoje esse conflito político entre Azawad e o Mali, não terminou.  

P: Entendi. 

R: Então aí, vai ter muitas contradições nas leis internacionais porque a ONU 

reconheceu desde 1945 que se chama 'Gritos universais dos povos para a 

autodeterminação'. E outro lado, em 1963 a criação da Unidade Africana, em 

1963, que falou – tinha uma convenção de ficar com as fronteiras acertadas da 

colonização – aí, há contradições das leis regionais e internacionais. Então, eu 

terminei na minha segunda aldeia que se chama (Sonabilebi) e de lá estudei os 

colégio em Gao e depois eu fui para Bamako – a capital do Mali – e de lá 

participei de um concurso para estudar no Egito onde eu fiz – na verdade, refiz – 

colégio, a faculdade e a pós-graduação, especialização e mestrado. Esse ano 

acabei de terminar a tese lá da Universidade do Cairo que é sobre a (resistência) 

tuareg faz à colonização francesa. Eu agora estou fazendo...  

P: Mestrado no Brasil?  

R: Já terminei o mestrado aqui no Brasil, sobre a música da resistência tuareg. 

P: A música?  
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R: A música. Eu estava tratando as letras, explicando as letras. Então, que a 

literatura, tem um lado literário aí, mas eu não sou músico. Nada.  

P: Sim.  

R: A palavra. O que ele fala, eu trato, eu analiso isso – eu já terminei esse 

mestrado – e agora eu entrei no doutorado com os festivais culturais no mundo 

tuareg.  

P: Duas perguntas, sobre a África ainda. A questão da militância. Você no Mali, 

ou depois no Egito, chegou a se organizar políticamente algum grupo lá?  

R: Sim. A gente no Cairo a gente tinha uma dinâmica de criar associações – 

associações das nacionalidades, quer dizer de cada país – das regiões – quer 

dizer África do Oeste, África Austrália, África Central, África do Norte – e do 

Continente. E eu participei em todas essas associações – graças a Deus – e que 

a nossa... a gente cantou muito essa coisa do Kwame Nkrumah, "a África é para 

os africanos". Uma coisa que a gente escutou muito tempo. Eu participei de todas 

essas associações, aliás fui até presidente da União Geral das Associações em 

Uniões, os estudantes africanos iam para o Egito em 2008. Como a gente se 

organiza nessa associação, que é a maior associação dos estudantes africanos 

no Cairo, no Egito aliás, cada ano, o mandato é de um ano porque não pode ser 

mais do que isso. Se fosse esse ano, por exemplo, no meu caso, é o ano da 

África do Oeste. Então, a África do Oeste, cada país, cada nacionalidade, cada 

associação. Na verdade, dos estudantes, que tem um candidato, vai mandar o 

candidato dele. E os candidatos vão entrar na competição e aquele que ganha, 

que tem a maioria é que fica. No meu caso eu entrei com três candidatos. Um de 

Togo, outro de Serra Leoa, e do Mali.  

P: Entendi. E o movimento estudantil, o movimento estudantil tem um caráter 

transnacional e em alguma medida também transcontinental no sentido de 

dialogar com estudantes do mundo inteiro, e militância na sociedade civil, seja no 

Mali, seja no Egito, sindicato, partido, de independência?  

R: Dentro das questões estudantis, que a gente se organiza para a militância do 

pan-africanismo, aliás no Cairo tem uma associação que se chama Associação 

Panafricanista, que foi criado pelo (PoreChamal Nkrumah), o filho de Kwame 

Nkrumah. Você sabe que o Kwame Nkrumah casou uma egípcia. Então, depois... 
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e chamava ((acha graça)) Teia, e depois que ele... do golpe de Estado contra o 

Kwame Nkrumah em 1964, a família, a mulher e os filhos voltaram para o Egito. E 

o Kwame Nkrumah ficou na Guinea, porque (Sicuture) fez uma mediação, 

mediação com os militares que organizaram o golpe, tirou Kwame Nkrumah na 

prisão e ficou em (Conacri) como segundo presidente, conselheiro do (Sicuture) 

até que morreu em 1978. E os filhos ficaram até lá, até hoje, aliás, a menina, 

depois da democratização de Gana, que hoje é uma simbologia, um símbolo da 

democracia na África, por causa disso que o Obama, presidente dos EUA, foi 

para Gana, porque é um país democrático, antes de ele tinha aquele (inint), tem 

George Bush e etc. e então, por enquanto, dentro dos 20 anos desde os anos 

1990 para cá, Gana vive um 'stablishment' político, a democratização ou a 

democracia, porque o poder sempre foi trocado democraticamente, o presidente 

chega. Até em alguns momentos o presidente que está no poder perde a eleição 

e o chefe da oposição chegar no poder. Então, hoje, hoje em dia na África Gana é 

um símbolo da democracia, essa coisa da eleição e etc., já tem essa coisa. Então, 

a menina voltou – a irmã do (Jamal Nkrumah) voltou a Gana e até tinha em mente 

a ideia de se apresentar na presidência etc., mas nunca ganhou. Por enquanto. 

((acha graça))  

P: Entendi. E me diz uma coisa, Mahfouz, duas coisas, para não falar só da África 

e falar do Brasil.  

R: É só para não esquecer, guarda a tua pergunta, por favor? Então, a questão da 

militância, uma outra associação no Egito. A gente estava no Egito, no momento 

em que fora das associações, a gente não tinha direito de... só que fazer uma 

outra coisa, porque um país autoritário, um país que a segurança do Estado, a 

polícia, quando vai ter duas pessoas que falam, fica com certeza que vai ter um 

policial, um agente do Estado que vai ser do lado de vocês. Onde ele vem, nunca 

você vai saber, mas eles estão em todos os lugares, até vou te dizer, talvez até 

banheiros em algumas pessoas, algumas casas tinham. Então: Um momento que 

a gente não tinha realmente uma grande liberdade...  

P: De se organizar.  

R: ... mas, a nossa associação, a gente criou relação direta e imediata com a 

União Africana em 2008, quando eu estava presidente, e tem uma comissão da 

União Africana permanente no Cairo que se chama Comissão da União Africana 
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na Liga Árabe, [que] a Liga Árabe tem a sede no Cairo. Então, sempre vai ter 

essas trocas diplomáticas entre as organizações.  

P: Sim.  

R: A Liga Árabe tem representantes deles na União Africana. A União Africana vai 

mandar uma comissão das relações diplomáticas com a Liga Árabe, que é 

diferente com as relações dos países, um país com o outro, entre uma 

organização e uma outra organização.  

P: Sim.  

R: Então, através dessa comissão, a gente conseguiu ter um contato com a União 

Africana. A gente organizou muitas coisas assim, na África a nossa bandeira é a 

mesma bandeira da União Africana, e organizamos muitas coisas, (não) só em 

nome da nossa União, mas também com a ajuda de União Africana. Até a gente 

mandava cartas para (inint) algumas coisas que para oficializar a nossa 

associação como realmente uma parte da União Africana. Mas, infelizmente a 

gente não conseguiu depois, porque isso é... depende da pessoa, da dinâmica da 

pessoa que está trabalhando na União nessa época. Na nossa época a gente 

tentou, mas tinha muitas coisas para se ver. O que nossos colegas que vieram 

depois, não conseguiram realmente intentar. Porque também você sabe que 

desde 2011 até agora, o país Egito mesmo não está realmente estável para 

conseguir outras relações.  

P: Sim.  

R: Até aliás, até as organizações que estão no Cairo já estão começando a querer 

sair. Então, tem algumas dificuldades aí, em dar prosseguimento desse projeto.  

P: Entendi. E veja, você falou de duas coisas em relação à questão da ida ao 

Mali. Para mim são importantes para anexar ao Brasil. Primeiro em relação às 

características dos povos, a pescadores e pastores. Pensando agora o Mali 

contemporâneo, a sua origem, você chegou... a sua família, você chegou a 

trabalhar no Mali? Você sempre foi estudante? Qual que é a sua origem do ponto 

de vista das relações socioeconômicas no Mali? E a segunda coisa, você 

mencionou, então você tem um processo de um Estado não reconhecido em 

detrimento de um Estado imposto, que é o Mali, e em outros casos nações. Como 

é que funciona a questão das relações – que a gente vai chamar de uma maneira 
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política de relações raciais – como é que funciona essa questão das relações 

étnico-raciais na região que você viveu? Pensando, por exemplo, as diferenças 

não só culturais, mas também do fenótipo, essa questão do outro, a da relação 

com o outro?  

R: Então. Veja, eu acho que na minha região – aliás no Mali inteiro – eu vivi entre 

os banbara, lá, mais do que eu vivi entre os tuareg. E assim, é um ponto de 

partida. Eu talvez falo banbara mais do que a minha língua. E aí, eu acho que as 

comunidades do Mali são... entre comunidades, não tem nenhum problema. 

Porque entre os songhai, e (inint) até dizem, os songhai e os fulas de Gabilu, e os 

tuaregs e os mouros, entre aspas árabes, porque mouros também são tuaregs, 

também... são berberes. (inint). Entre essas comunidades que viviam muitos 

séculos, mais de 20 ((enfatizou)) séculos juntos, é difícil de ver um problema. 

Mas, eu acho, o problema da África – eu tratei isso até na minha tese – o 

problema da África é um problema da imposição do estado-nação, que é uma 

coisa que não tem nada a ver com o entendimento africano, com a gente... os 

africanos, as comunidades africanas viviam muito tempo com trocas, com 

respeito, sem quase nenhum racismo. Sempre vai existir, aqui e lá, tem umas 

coisas aí. Mas, como o que está acontecendo hoje, na África, é uma coisa que foi 

criada, que chegou com a imposição da maneira europeia de gerenciar a África. 

Os africanos não tinham essa ideia do estado-nação, uma noção do estado. Tinha 

uma fala do primeiro presidente de Moçambique que fala que "eu vou matar a 

tribo para criar a nação". O primeiro presidente do Mali falou a mesma coisa. Que 

ele "vai matar todos os tuaregs em nome do Estado". Até ele falou num dos 

discursos dele que ele sonha que entre 1964 – quando ele conseguiu realmente 

terminar, enfim, ele venceu a Revolta Tuareg do (inint) ((nome)) nessa época –, 

que entre 1963 até 2010, que a independência do Mali vai passar 50 anos, então 

que "não tem", que "não vai existir mais a questão tuareg". Qual é a solução que 

ele deu? Que os soldados que vem do sul, vão casar só com as mulheres 

tuaregs. Então, segundo ele, criar a questão a uma metícia, exterminar com um 

povo inteiro, eu acho que...  

P: Aí, que está. E me diz uma coisa?  

R: Só para terminar. 'exterminar” a existência realmente de tuareg para conseguir 

criar uma nação'. Essa é a visão dele. Mas, em 2012, os próprios tuaregs, depois 
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de muitos massacres, em 1963, segundo os tuaregs, 50 mil morreram. Segundo 

as organizações internacionais, 5 mil. E segundo o Estado Mali, 1 mil.  

R: Bom. Veja, eu não me importo com o 1 mil. Vamos pegar o menor número que 

a gente tem, que é 5 mil. Olhe, num momento em que um presidente vai matar 5 

mil pessoas dentro dos cidadãos dele, então, isso não é presidente, mais. É um 

inimigo.  

P: Sim.  

P: E X1, e no Mali, a configuração então, entre os povos, tem uma harmonia 

maior e o Estado é em alguma medida é um provocador de conflitivas. E em 

relação aos europeus, existe uma presença de europeus e descendentes? E 

como é que se dá essa relação na sua região? E na capital? Do ponto de vista 

das relações raciais?  

R: Na verdade, a África, pelo menos a 'minha' África, é totalmente diferente da 

África brasileira... das Américas. A presença dos europeus, quase não tem. Só as 

pessoas que viajem pesquisadores, ONGs, sendo como europeus ou 

descendentes de europeus que se tornaram malineses depois da independência, 

erraram...  

P: Muito pouco?  

R: Muito pouco. Eu acho que não... muito pouco. Erraram, mesmo. Lá em 

Moçambique e Angola, os países da colonização portuguesa, aí, sim, tem um... 

presença. Mas, na... até a França. Por exemplo, na Argélia, a França quis ficar, 

porque tem intenções de ficar e tudo isso. Mas, na minha região é muito pouco.  

P: E aí, deixa eu te fazer uma pergunta a partir disso. Você se afirmou 'negro', 

"sou negro". É uma afirmação diante do que você percebeu aqui no Brasil? Ou 

seja, na África você se afirmava negro, ou africano?  

R: Eu... bom. A questão é, a palavra 'negra', ou 'negro', entre aspas, dentro da 

África é pejorativo. É negativo.  

P: Sim.  

R: Tá? Lá se chamam 'pretos'. Ou 'noir' está bem? E aqui no Brasil quer dizer 

uma etnia. Então, quando falo 'negro' eu falo da cor da minha pele. Aliás aqui no 

Brasil sou 'negro', na África sou 'branco'. E eu hoje não posso entrar nessa ideia 
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de cor, se não talvez amanhã serei morto. Então, aí, é uma outra questão, qual é 

[a questão de] ser 'negro'? Qual é ser branco? Dependendo do contexto, 

dependendo do lugar. Os tuareg, infelizmente, a minha comunidade inteira 

((enfatizou)) na Argélia, nos países da dominação árabe, são negros. Ou pretos. 

Nos países de dominação negra, são brancos. Então, ficaram entre lugares. Os 

tuaregs são 'negados' em todos os países onde eles existem. Não são brancos 

como árabes, não são negros como negros e aí, agora qual é o lugar deles? Não 

sei. ((acha graça))  

P: Entendi. Muito bom. E me diz uma coisa? E aí, Brasil? Você vem de uma 

colonização francesa, vai para o Egito e vem continuar os seus estudos no Brasil.  

R: Uhum. 

P: Por que o Brasil?  

R: Bom... essa é uma questão que eu escutei muito, muito mesmo, não só no 

Brasil, mas também no Cairo, no Egito. Olha, eu acho que a questão de circular, 

da mobilidade das pessoas, ou de pessoas, nesse planeta é direito de cada um 

de nós. Então, nesse sentido, é que eu estudei na África. Eu acho que a África 

caiu para mim igual Timbuktu por exemplo, igual Gao, a minha cidade é Gao. Eu 

saí de uma cidade africana para uma outra cidade africana. Agora, por quê? 

Assim, a questão de destino – eu acho – da... 'destino', não, não é a palavra que 

eu estou procurando. Que da sorte, da 'chance de cada um de nós'. Eu que na 

sorte, eu tive a chance de estudar no Cairo. Mas, talvez se tivesse a chance de 

estudar lá...  

P: No Brasil?  

R: ... nos EUA, no Canadá, eu ia preferir ir ao Canadá. Então, quando eu terminei, 

na verdade, a faculdade no Cairo, eu pensei, "onde eu vou agora?", e é a chance 

de ser Brasil, sei lá que ele veio. Eu nunca na verdade, pensei em estudar no 

Brasil. Mas, chegou num momento que eu precisava. Porque eu não quis.  

P: Chegou como? Uma política?  

R: Não, não é uma política. Eu cheguei, eu mesmo, a conhecer pessoas, 

brasileiros, que trabalham, trabalhei com eles no Egito, faziam pesquisas – entre 
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eles a professora Diniz, então, a Casa das Áfricas – então, através da Casa das 

Áfricas é que eu cheguei no Brasil.  

P: Entendi.  

R: Eu fiz um estágio na Casa das Áfricas antes de ser estudante na Casa das 

Áfricas. E na Casa das Áfricas eu conheci a minha professora X2 Antonacci. 

Então, a minha relação desde aquela época que ela chegou. Então, é uma coisa 

que Deus quis e acontece.  

P: Entendi.  

R: Mas nessa época, se uma outra oportunidade, chegou por exemplo, talvez 

Canadá, eu talvez ia preferir o Canadá.  

P: Tá.  

R: Por quê? O nome de Canadá é mais...  

P: Conhecido lá fora em relação aos...  

R: Ao Brasil. O Canadá tem uma parte talvez francesa, talvez. Então, é uma... 

uma chance, uma sorte, uma oportunidade que eu acho que valeria a pena.  

P: E Mahfouz, e a língua? Porque você falou do Canadá, por exemplo, como uma 

próxima possibilidade, e tinha a parte francesa. E o Brasil é português. E como é 

que foi isso para você, vir para cá falar português?  

R: Eu acho que questão da língua é, dependendo da pessoa, dependendo da 

vontade ((enfatizou)) da pessoa. Porque eu acho que não tem língua difícil e não 

tem língua fácil. Mas, tem a determinação da pessoa para realmente estudar essa 

língua. Eu comprei um livrinho bem pequenininho de palavras nesse lado 

português, nesse lado português árabe. Palavras. Frases. Palavras. E a minha – 

como se chama? – a minha experiência com o português começou assim, então, 

hoje é graças a Deus.  

P: Está falando bem português. E X1, me diz uma coisa. Quando você decidiu vir 

para o Brasil, eu acredito que você deu no mínimo uma pesquisada do que se 

tratava? Ou não?  

R: Sim. Com certeza, sim. Porque como eu já até falei, que eu conheci esses 

pesquisadores antes de eu chegar. Então, eu já conhecia onde eu ia quando 
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chegar no Brasil. Então, não tinha uma... nunca tinha perdido na verdade, a minha 

migração, é uma imigração bem organizada. 

P: Organizada?  

R: Então, nunca entrei numa imigração clandestina ou uma imigração ente aspas 

irregular, não?  

P: Entendi. E me diz uma coisa? Daquilo que você conversava com as 

pesquisadoras, daquilo que você minimamente estudou antes de vir para cá sobre 

o Brasil, chegando aqui, quais eram as suas expectativas e o que de fato 

aconteceu? Do ponto de vista principalmente das relações raciais?  

R: Bom. Olha, a relação racial, eu... na verdade, eu... aprendi isso, eu escutei 

isso, eu soube isso dentro do Brasil. Não, eu não sabia que tinha... tinha racismo 

no Brasil, porque eu conheci... quase todos os jogadores brasileiros, são negros. 

Eu conheço uma grande parte. Então, Ronaldinho, por exemplo, Ronaldo mesmo, 

muitos. O atual time do Brasil, ou de 2014, é negra, toda. Então, eu... não... nesse 

lado, eu não, não sabia que tinha...  

P: Racismo?  

R: Racismo no Brasil. Aliás eu conheci Diniz e a Cássia, não tinha racismo entre 

eles. Pelo menos eu não vi.  

P: Não percebeu? Professor negro, uma professora branca, eles conversando? 

R: Não só conversando, são amigos, irmãos desde os anos 1980.. (inint), até que 

eu nasci. E são até hoje, eu acho de um lado que a Diniz é mais talvez militante 

da questão negra, da questão da justiça do que muitos negros aqui dentro do 

Brasil. Então, esse lado que eu realmente não percebi. Eu percebi onde com 

meus amigos e minhas amigas que você conhece da PUC, então a minha única 

relação, porque... ((tsc)) até hoje não tinha, não vivi com muitas pessoas para ver 

um outro viés sobre a questão racial. Eu vivi com a minha família brasileira, a 

casa da Diniz e a X2, também... minha professora, e todos são militantes. São 

todos africanos com... que tem um amor que eu não posso te dizer sobre a África, 

sobre o africano, sobre afro-brasileiros. Eu... com os meus amigos da PUC que 

são todos também negros. Então, a minha experiência fica dentro dessa coisa. Se 

conseguiu ou não sair fora dos negros para ver...  
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P: Entendi. Para ver a realidade da população de forma geral.  

R: ... a realidade da... de outros brancos sobre os negros. E eu falei, sempre falei 

nas minhas falas – dentro da PUC e fora da PUC –, que eu... adoraria só ver um 

malinês só que vai defender os tuaregs como a professora X2 e a professora 

Diniz defenderam os afro-brasileiros aqui. Mas, eu não tive. Mas, essa 

perspectiva me tocou muito, não? Uma grande coisa é um branco que defende os 

negros, acho que uma...  

P: Uma atitude nobre?  

R: Não, realmente. É. Uma... uma nobreza. Eu vi a X2, por exemplo, ela é minha 

professora. Não sei se ela... ela é negra. Ela é branca, porque eu sempre falei, 

para mim a cor da pessoa (inint) ver nada. Mas, como a pessoa pensa, como a 

pessoa trata, essa é que é a minha... que eu gosto da pessoa, negro, branco ou 

vermelho, amarelo, (inint) pode ser uma outra coisa. Então, agora na Casa das 

Áfricas, aqui, na Casa das Áfricas, a maioria das pessoas que trabalham aqui são 

negros. E uma minoria branca, mas brancos e negros que vão trabalhar essa 

Casa das Áfricas para os estudos sobre as áfricas e todo mundo que trabalha na 

Casa das Áfricas é voluntário. Trabalha voluntariamente para a Casa das Áfricas. 

Então, mas de um outro olhar sobre a questão de racismo no Brasil, é de (ver) 

porque durante uma coisa que a primeira vez que eu vi no Brasil, que se chama a 

Virada Cultural, eu fui para ver a Virada Cultural no Centro, o centro da cidade, 

Sé, na região central da Sé até o metrô Bento, voltando até para a avenida 

Paulista, questão, diante da biblioteca...  

P: Mário de Andrade?  

R: Mário de Andrade. Eu vi um negro diante de duas... dois policiais. Eles vieram 

à pessoa direto como que ele foi objeto de (inint) um perigo. Então, aí, eu me 

perguntei, fui (inint) e fizeram tudo. E depois perguntei para a pessoa "o que 

aconteceu?" Ele me falou "porque eu sou negro. Não tem nada, mais que isso". 

Uma outra coisa, eu participei de um movimento civil aqui no Brasil que também a 

maioria, a maioria é branca. Sobre a questão da imigração. Você sabe que a 

imigração, a Lei da Imigração, que você mencionou desde o início, foi na verdade, 

desde os anos 1980 durante o período da ditadura militar, que eles como que um 

imigrante é um perigo para a segurança nacional brasileira. Então, a gente 
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participou – a Casa das Áfricas – participou num movimento, faz um ano, para 

realmente mudar a Lei da Imigração do Brasil. Fizemos muitas conferências, 

muitos ateliês, muitos trabalhos, muitas reuniões – como se chama? – dos 

coletivos e depois municipais, tudo isso. A primeira que a gente fez, a primeira 

conferência municipal pelas políticas imigrantes, o Migrar. Depois do Imigrar que 

é a 1ª Conferência Nacional Brasileira para a Mudança da Política de Imigração, 

que o ministro da justiça, o ministro da educação, o ex-chefes do gabinetes deles, 

todos estavam presentes. Foi durante três dias no ano passado, então durante 

esse período também a gente lutou como militância para que todos os imigrantes 

estejam – que estavam no Brasil – estejam regulares. A nossa advogada aqui, da 

Casa das Áfricas, a Cleide, não sei se você conhece. É uma negra, também. E 

então, aí, durante esse período também a gente tinha um colega, (inint), não sei 

se você conheceu, de Burkina Faso, que também ele viveu essa coisa de... ele 

esqueceu, ia na Polícia Federal para...  

P: Regularizar a situação?  

R: Não. Ele estava regular. Totalmente. Ele veio com visto de estudante e tudo 

isso, mas ele se esqueceu de renovar o visto.  

P: Ah, sim.  

R: Então, ele chegou uma semana depois que o visto foi vencido. Eles falaram 

para ele, ele "já errou o prazo, tem que voltar depois de uma semana ver o que é 

que vai acontecer". Depois que ele voltou uma semana depois, já deram oito dias, 

uma semana para sair do Brasil. Isso se chama... isso exportação ou...? Então, a 

gente falou não, não. Alguém que está com bolsa, que vem... não, se tem uma 

multa, ele... a gente tem que pagar uma multa. Então, a gente procurou 

advogados. Você conhece a Ester? Aquele... (...) – como se chama? – o balcão 

de atendimento de direitos humanos, então conseguimos, então a gente ficou 

quase um ano para o caso do (Hari) para realmente conseguir renovar o visto 

dele sem sair do Brasil, e achando que conseguiu com a ajuda de muitos 

movimentos brasileiros – e em que tem negros, brancos –, conseguimos que um 

negro africano renovar o seu visto sem sair do Brasil. Aliás, tinham muitos que 

saíram do Brasil para renovar nos países vizinhos, porque aí, o Brasil tem uma 

outra lei, que a gente nunca viu no mundo, que o Brasil dá o visto só fora. A gente 

falou assim, "uma coisa maluca, que a gente não vê aceitar, dificulta". Conseguiu 
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o visto, entrou no doutorado, está fazendo doutorado, vai chegar depois de 

amanhã, e a gente vai fazer um curso agora com o (Dani), então...  

P: Para finalizar...  

R: ... sobre essa questão da... de racismo. E eu perguntei muitos... eu participei, 

aliás, na Consciência Negra, foi para a Sé com a X3 – você conhece? – a...  

P: Sim. 

R: ... X4, minhas amigas lá da PUC, e fui lá e participei, a gente fez muitas 

palestras, sobre (inint) sobre a questão do negro, aliás a questão dos negros 

dentro da própria PUC. O meu professor (Amélio Guto), ele ministrou uma 

palestra, um dia, na verdade, durante a semana africana, sobre essa questão, 

como os negros conseguem – como se chama? – permanecer na PUC, a 

permanência deles dentro da PUC. Então, de lá que eu conheci o movimento de 

vocês, cinco anos ou dez anos atrás. ((acha graça))  

P: Uhum. ((acha graça))  

R: Quando vocês ocuparam a PUC, então a Ana me contou tudo isso, a X3 e a 

Sabrina, X4, todas. Então, a minha relação, então com o movimento.  

P: Com o movimento? E você chegou... você pessoalmente foi discriminado aqui 

no Brasil em algum momento?  

R: Então. Olha. Eu não sei te dizer, porque quando acontecer alguma coisa, a 

gente não sabe por que "Será que sou negro? Ou será que eu sou africano?" 

Porque aí, também... vai ter uma outra questão. Durante o nosso movimento das 

conferências, a gente participou numa conferência de uma audiência pública lá na 

– como se chama?  

P: Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa?  

R: Em todas a gente foi. Mas, em uma... na ((silêncio)) como se chama?  

P: (Uneafro)?  

R: Da União, uma coisa da União, a advocacia?  

P: OAB? A Organização dos Advogados do Brasil?  

R: É um... ((silêncio)) onde tem advogados públicos?  
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P: É Defensoria Pública?  

R: Defensoria Pública da União. Então, a gente participou em uma conferência e 

tinha uma francesa que fala que "a melhor polícia no mundo é a polícia brasileira". 

Porque ela veio, terminou o visto dela. Ela foi para a França e voltou, mas nunca 

tinha problema. Eu falei para ela, "para você. Porque lá é um francês. É diferente 

quando é um angolano. E diferente quando é um malinês. Que é diferente quando 

é um burkinabe". Então, o meu amigo, Hadi, ele uma semana, ele está totalmente 

regulado, com bolsa do... da federal porque ele estava na UFSCar, uma 

universidade federal ((enfatizou)) brasileira, mas uma semana, eles deram 40 dias 

para sair do país, 48 horas para sair do país. Então, aí...  

P: Há diferença aí?  

R: Há diferença. Então, é aí que eu vejo a questão. Aí, vai ter um... acho que um 

negro que vem dos EUA é diferente de um negro que vem da África. Então, a 

minha perspectiva...  

P: Entendi. Muito bem. E a última coisa, a questão de... financeira. Como é que 

você tem se mantido aqui no Brasil?  

R: Bom, é difícil dizer. Aliás... eu sempre recusava algumas questões nesse jeito. 

Eu fiz para você, por questão de amigo, questão da militância também, entre a 

pró-afro brasileira, para conseguir exercer o mestrado. Se não, eu nunca fiz 

entrevista sobre a minha vida. Porque eu estou vendo isso como uma coisa que 

me diminua meus valores como intelectual a ser ouvido, objetivo de pesquisa. Eu 

não gosto dessa coisa. Mas, eu vou te dizer que eu estou aqui no Brasil dentro de 

uma família brasileira, é com a ajuda também da minha família, de outras 

pessoas, que estou vivendo no Brasil e eu tenho a bolsa no segundo semestre da 

PUC. Mas, por enquanto, agora, eu não tenho, eu estou precisando fazer 

qualquer coisa para conseguir me... uma que tem uma coisa. Qualquer coisa.  

P: Uhum. E em relação à legislação brasileira, para trabalho imigrante? Porque 

tem alguns problemas em relação a isso. Como é que você é nesse aspecto...?  

R: Isso é. A gente está com... a gente, então. Fazia parte do que a gente pediu 

nas conferências de 2013 até 2014, que um visto com alguém que tenha visto de 

estudante vai conseguir trabalhar. Alguém que tem visto de trabalho, vai 

conseguir estudar. Mas, por enquanto, não tem isso. Então, vamos... mas, eu 
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conheço muitos estudantes africanos que trabalham. Apesar disso, então, eu 

acho que aí, tem uma – não sei como dizer – não tinha radicalismo realmente 

para aplicar essa coisa, porque acho que o povo brasileiro entende que uma 

pessoa não pode viver no Brasil e em qualquer lugar do mundo sem trabalhar. 

(inint) é uma questão. Então, todos os vistos do mundo inteiro ((enfatizou)) vai 

dizer que não tem trabalho, mas a hora que você estiver aí, vai ter trabalho. No 

Cairo a gente assinou – aliás, não só está dizendo no papel da embaixada do 

Egito – (inint) mas a gente assinou "não trabalhar". Aliás tinha muitos de nós que 

trabalham, aliás ainda dentro do Cairo. Então, aí, é uma questão política, acho 

que uma organização administrativa que todo país tem direito de fazer. Essa é a 

minha ideia. Mas, acho que a gente, com a luta e muitos movimentos civis, de 

brasileiros e estrangeiros, eu já acho que a gente vai conseguir.  

P: É isso.  

R: Obrigado. 

P: Eu que agradeço..  

R: A gente ficou sabendo de um africano, aliás muitos, e não só um, dos africanos 

que estão seja na... – como se chama? – chama (missão) da esperança? Não. 

Um 'Beijo público' lá na... do lado da Mooca.  

P: Ali...? Então. Eu sei. Não estou lembrando agora, mas eu sei.  

R: Uma coisa de esperança. Um 'Beijo público' e um outro na Mesquita da 

República, que tinha africanos que realmente existe uma exploração do trabalho, 

de mão de obra dos brasileiros contra os africanos. A gente entrou em contatos 

específicos com as pessoas na... e a direção... a administração da Mesquita 

indicou até alguns nomes sobre isso, e também no (berjo) do ((silêncio)) da 

Esperança. Como se chama o (berjo) que tem origem italiana?  

P: ((silêncio)) Não é 'esperança'. É... é que ali, descendo quase tem a ver com a 

igreja, não tem?  

R: Acho que tem, sim. É.  

P: Esqueci, eu não sei o nome, onde eu fui lá esses dias.  

R: Eu vou te mandar o nome depois, eu esqueci o protocolo. E aí, tinha... a gente 

ficou sabendo dos meninos que vão sair do (berjo) e ficar 48 dentro de um 
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restaurante para ganhar 40 reais, ou 50 reais, que vão dar para conseguir se 

manter. Então, existe isso. Então, as organizações dos movimentos aí, são... a 

Missao Paz...  

P: A Missão Paz?  

R: Mas não é a Missão Paz que eu estava procurando, mas a 'missão base', a 

Caritas também ((silêncio)) – como se chama? – dos direitos humanos? 

Comissão...  

P: Comissão nacional?  

R: Acho que... não nacional, 'Comissão municipal dos direitos humanos', era da 

Prefeitura de São Paulo, e a coordenação dos estrangeiros, Paulo (inint), você 

conhece, entre outros movimentos, lutam para conseguir, que tem muitos 

movimentos para dirigir as pessoas para alguns trabalhos, para não ficarem 

exploradas pelas companhias brasileiras sobretudo do Estado de São Paulo. Aí, 

entre elas, entre esses movimentos a Casa das Áfricas, seja onde participou 

muito bem nesse movimento. A gente participou no início até o final, aliás, até o 

final, porque a gente está continuando. Volta. E eles mandam essas 

organizações, a 'missão passo', a 'Secretaria municipal de direitos humanos', 

entre outros, estão procurando sempre para organizações das companhias que 

trabalham para ver se tem vagas, ou se eles mandam para outros coletivos aí, as 

pessoas vão para ser... serem acolhidos, serem, intregar o mercado do trabalho. 

Então, a gente está trabalhando no nisso faz algum anos, e tem, está continuando 

esse movimento até agora. Eu acho que vai, no final vai dar certo, que a Lei da 

Imigração vai mudar, porque a imigração é um direito humano, porque nós somos 

todos habitantes e moradores nesse planeta. E a questão do estado-nação é uma 

invenção colonial que a gente não aceita – E eu pessoalmente não aceito –, é 

invenção colonial do estado-nação. Eu acho que uma pessoa tem o direito de 

viver onde ele quiser, como que ele quiser, ficar nesse planeta. Então, de fato, 

que essa pessoa nunca cometeu um crime, nunca então, não estou vendo porque 

impedir as pessoas de se migrar, impedir as pessoas de procurar. Porque se tiver, 

por exemplo, 10 mil – vamos dizer assim – 10 mil africanos no Brasil, tem 2 

milhões de brasileiros na África, então aí, é uma troca. Trocas entre não só 

africanos que estão exportando para o Brasil, mas brasileiros, as companhias do 

Brasil na Angola, em Moçambique e no Mali são muitas. E também os brasileiros 
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migram para a Europa, sem... eu fiquei sabendo de 40 mil brasileiros na Bélgica, 

sem papel. Então, é um direito humano, um direito universal. Aliás, não é 

universal, porque também eu estou recusando essa questão da universalismo, 

porque tem muitos universais. [É] 'pluriversal' como Valter (inint) fala, então a 

questão tem que ser pluralidade do mundo, pluralidade de nação, pluralidade da 

questão mesmo das nações. Não ter um estado-nação, tem que uma nação, você 

tem que ter plurasnações, multinacionais, não é só uma nação. O Brasil, quantas 

culturais? Quantos povos? Quantas línguas? Quantas...? E acho que Brasil, 

nesse sentido também, um dos países mais próximos da África. Aliás, eles falam 

que a cidade de São Paulo, que é a maior cidade negra fora da África. Depois da 

(Abujar). A maior cidade. E o Brasil é segundo país negro no mundo, depois da 

Nigéria. Então, que os africanos vieram para o Brasil, ou brasileiros vão para 

África, acho que é um direito, porque os brasileiros tem pelo menos 100 milhões 

dos afrodescendentes que estão no Brasil. Então, eles têm direito de ir e visitar, 

rever quando eles quiserem, o continente de origem deles. E os africanos têm 

direito também de vir, de ver, entrar em contato com os irmãos e irmãs 

afrodescendentes. É um direito que o Brasil que eu estou procurando o meu 

pedido às autoridades brasileiras de pensar na África, não só um objeto de 

exploração, mas pensar a África como um parceiro, uma parceira, um parceiro 

econômico, um parceiro social, um parceiro cultural, um parceiro que com quem 

divida a história de vida, laços humanos, porque não existe um Brasil sem África, 

isso é uma realidade, uma realidade social, uma realidade cultural, uma realidade 

– não sei – a mesma coisa quando a gente fala da África. Então, muitos africanos 

atravessam o Atlântico em situações que nós todos sabemos. Então, a ir lá como 

eles falam, que o Atlântico nos ligou, mas que nos separa – não é? – separou. 

Então, resumindo, a questão é isso, que também não facilitar a questão da 

imigração dos europeus e (inint) norte africanos, mas que africanos ou latinos 

americanos. Então, porque até a questão dos estudos, alguém que vai vir de uma 

universidade do norte, não tem nenhum problema. Se diplomas deles são 

reconhecidos, direito, porque é uma universidade do norte, é uma universidade de 

Paris, uma universidade da Inglaterra ou EUA, não sei. Alguém que vem da 

Argentina, ou vem da Bolívia, vem de (inint), ou vem de Akra, de Lagos, os 

estudos deles têm... ou se não, não o estudo, mas não ter reconhecimento. 

Então, também... essa questão que a gente precisa que as autoridades brasileiras 
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revejam, para criar modelos que facilitam a imigração, facilitam as trocas 

intelectuais e os estudos nas universidades e também não só nas universidades, 

mas também nas escolas do Brasil. E tem muitas coisas que o Brasil que cria, 

que não existe nas outras universidades, não tem mesmo, então tudo isso faz 

parte. Então, também não ver da cor de uma pessoa como um perigo, até porque 

somos todos humanos, e cada um ser humano tem a mesma coisa que a outra, 

então pelo menos aqui, eu agradeço.  

P: Eu que agradeço,. Até a próxima.  

R: Até a próxima.  

((fim da transcrição))  
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