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Resumo: A Conquista da América e a alvorada da modernidade dá-se numa relação de
encontro/desencontro que edi�ca um sistema de dominação e exploração fundado numa nova
categoria social: a raça. Nesse contexto a destruição de mundos não-europeus ganha forma e o
contato entre Europa, América e África se trava numa guerra colonial que signi�cou a dizimação e
escravidão de indígenas e o trá�co e escravização de pessoas africanas, ambos negados em suas
diversidades e particularidades, reduzidos a uma identidade étnico-racial, a dizer, o índio e o negro.
A invenção do assim chamado Brasil, enquanto colônia portuguesa, exsurge nesse cenário de
Guerras da Conquista sobre a exploração, açoite e sangue de nativos e africanos. A cor, então, passa
a ser um de�nidor social caro que distinguia os nobres de não-nobres, senhores e escravizados. De
súdito cristão inferiorizado e sem liberdade a cidadão de segunda classe, a história do negro no
Brasil, que Abdias nos conta, é marcada pela dor do sequestro, da violência da escravidão e
preenchida por páginas de precariedade de direitos, marginalização e genocídio. Em seu ensaio
opera-se uma ácida revisão da historiogra�a tradicional a �m de derrubar mitos e atestar as injustiças
de um presente ainda estruturado pelo racismo. Neste paper, portanto, realizaremos uma análise
crítica de seu ensaio entendendo-o como luz e expressão de seu próprio tempo e destacando com e
contra o quê a escrita de Abdias se direciona.
Palavras-chave: Abdias Nascimento; Genocídio; Racismo; Democracia Racial.

Considerações iniciais
A História do Brasil está totalmente imersa no imbróglio dialético de um

encontro/desencontro entre o moderno e o colonial. Disso temos o surgimento da raça como

categoria social, e o exsurgir de uma nova hierarquia social que vai ganhando caldo �losó�co e

argumentativo conforme os tempos passam. Na modernidade o racismo surge enquanto fenômeno,

no século XIX, como conceito e pseudociência.3 Nessa Era da Europa, o colonialismo é marcado,

dentre outras coisas, pelas “resistentes e duradouras ideologias e práticas de predomínio cultural

3 CHAGAS, Dante Alexandre Ribeiro das. Um emblema negro no consciente europeu: O não-lugar da África e a
Construção de Inferioridade do Negro entre o Iluminismo e o Idealismo Alemão. Instituto de História, UFRJ, 2022.
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europeu (etnocentrismo) e de supremacia ‘racial’ (racismo)”.4 Esse des/encontro da Europa com a

África e a América signi�cou a dizimação e escravidão de indígenas e o trá�co e escravização de

pessoas africanas para a América, reduzindo diversas etnias às identidades raciais: índio e negro.

Naturaliza-se, assim, "a ideia de que os dominados são o que são não como vítimas de um con�ito

de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material, e por isso, em sua capacidade de

produção histórico-cultural.”5

Nesse cemitério indígena de nome Pindorama, Abdias enxerga uma civilização única onde

os �lhos dos três continentes se relacionam física e espiritualmente através da escravidão. Esta

relação é chave de leitura importante para compreendermos os passos seguintes de nossa História e

também para compreendermos o próprio autor. De colônia à república, tivemos

um traço continuísta fundamental em relação aos tempos coloniais e imperiais: a
continuação da subordinação social dos brasileiros de cor, ou seja, o negro passou de
escravo a trabalhador livre, sem mudar, contudo, sua posição relativa na estrutura social.
Isso signi�ca que, no desenrolar das rivalidades nacionais e raciais que, como sugerimos e
veremos adiante, foram a expressão mais comum das tensões provenientes da competição
pela sobrevivência na cidade do Rio de Janeiro da Primeira República, os brasileiros de cor
foram, ou continuaram a ser, os grandes perdedores.6

É à luz desse traço continuísta, de uma república pautada na exclusão e que é pensada, antes

de tudo, em termos raciais, que precisamos situar as ponderações de um autor que se propõe a

realizar uma contundente e crítica análise da história do negro brasileiro em um ensaio

descomprometido com as exigências e expectativas acadêmicas, que re�ete um tempo, ou como ele

prefere destacar, uma situação a qual ele próprio se encontra enquanto sujeito pertencente ao grupo

étnico-cultural a qual ele dedica o seu pensamento. Trata-se de uma obra, segundo o próprio

Abdias, completamente parcial e política, “um testemunho cruzado de re�exões” e que tem como

6 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque / 3a ed.
– Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012. p. 88.

5 QUIJANO, A. Dom Quixote e os moinhos de vento na América Latina. Trad. Gênese Andrade. In: Estudos Avançados
19 (55), 2005. P. 17. V. também MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Marta Lança. Lisboa:
Antígona, 2014, p. 104: “permanecerá inacabada a crítica da modernidade, enquanto não compreendermos que o seu
advento coincide com o surgir do princípio da raça e com a lenta transformação deste princípio em paradigma principal,
ontem como hoje, para as técnicas de dominação.”

4 EZE, E.C. A Filosofia Moderna Ocidental e o Colonialismo Africano. Trad. Marcos Carvalho Lopes. Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Disponível em:
https://�loso�a-africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/a-�loso�a-moderna-e-o-colonialismo-africano_-em
manuel-eze.pdf
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objetivo claro uma ácida crítica ao abstrato e falso discurso de uma democracia racial,7 que sob o véu

da igualdade invisibiliza as contradições e injustiças raciais que sempre serviram de alicerce para a

nossa realidade.8

Abdias do Nascimento, ou Abdias Nascimento, como preferia, nasceu em 1914 na cidade

de Franca em São Paulo e teve uma longa vida de 97 anos que se encerra no Rio de Janeiro em 2011.

Graduado em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o intelectual se aventurou em

diversas áreas como a arte e a política. Foi Professor Emérito da Universidade do Estado de Nova

York em Bu�alo, EUA, onde fundou a cátedra de Culturas Africanas, e professor visitante no

Departamento de Línguas e Literaturas Africanas da Universidade Obafemi Awolowo, Ilé-Ifé,

Nigéria. Diante das tensões nacionais e raciais como apontadas por Chalhoub, o autor se aproxima

do movimento integralista. O integralismo é apontado por Abdias como um momento importante

de sua vida devido aos estudos nacionalistas e anti-imperialistas, mas a existência do racismo interior

ao partido fez com que ele se desligasse.9 Fundou o Teatro Experimental do Negro, após assistir uma

peça de teatro no Peru onde os atores utilizavam de black face. O projeto tinha a ambição de

permitir o acesso à cultura por meio do teatro e do cinema, que também teriam uma função social

de irradiar arte, alfabetização e inclusão. Também foi responsável pela criação do IPEAFRO e do

MNU, teve ativa participação no movimento Panafricanista e na Frente Negra Brasileira. E foi um

dos fundadores do PDT, partido o qual foi vice-presidente e �liado até sua morte. Por este partido

foi eleito deputado junto de Darcy Ribeiro.

O ensaio o genocídio do negro brasileiro foi publicado em 1978 em meio as inquietações da

realidade do negro no pós-abolição, cuja marginalidade e exclusão persistia e a Ditadura nada fazia a

não ser dissimular, e se propõe a ser uma obra que se dedica a desmantelar mitos de uma

historiogra�a tradicional que vez ou outra atenuava violências e dores e responsabilizava o próprio

negro como causador de seus próprios infortúnios e marginalidade.10 Muita atenção é dada a Freyre

10 SANTOS, Gislene Aparecida dos. A invenção do “ser negro”: um percurso das ideias que naturalizaram a inferioridade
dos negros – São Paulo: Educ/Fapesp. Rio de Janeiro: Pallas, 2002.

9 NASCIMENTO, Abdias do. Entrevista. In CAVALCANTE, Pedro Celso Uchôa e RAMOS, Jovelino (orgs)
Memórias do exílio. De muitos caminhos, São Paulo, Livraria Livramento, 1978, Vol. 1, p. 30.

8 Sobre a ideia de democracia racial recomendamos: PEREIRA, Amilcar Araujo. “O Mundo Negro”: a constituição do
movimento negro contemporâneo no Brasil (1970 - 1995). Tese (Doutorado) — Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Ciências Humanas e Filoso�a, Departamento de História, 2010; e também COSTA, Emilia Viotti da. Da
monarquia à República: momentos decisivos. 6.ed. – São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999

7 NASCIMENTO, Abdias. Introdução. In: O genocídio do negro brasileiro : processo de racismo mascarado. 1. ed. São
Paulo: Perspectivas, 2016.



e a mitos como a Democracia Racial, do senhor benevolente e do africano livre. Não obstante,

também há uma forma de denúncia do etnocídio das populações tra�cadas, da exploração da

mulher negra, a política imigrantista de branqueamento e todo esforço operado pelas elites

dirigentes de se livrar de uma “mancha negra” rumo a um único caminho possível para a civilização

neste nosso Brasil pós-abolição.

Desmantelando mitos

Abdias é mais um exemplo de que toda ideologia nasce dos con�itos e tensões que

permanecem vivos em seu tempo. O próprio conceito de genocídio empregado em seu olhar

retrospectivo de nossa história só poderia ser utilizado em sua época. Ao ter como proposta

conceber, em pluralidade, o que ele chama de povos negro-africanos, Abdias critica, mesmo que sem

mencionar, a metodologia adotada por Oracy Nogueira que enxerga na sociedade brasileira e na

sociedade americana manifestações distintas de um mesmo racismo. Aqui, viveríamos um racismo

de marca, marcado pelo fenótipo e que vê na assimilação e mestiçagem um caminho possível para

tornar o que incomoda os olhos, o negro, invisível. Lá, prosperaria um racismo de origem, fundado

no genótipo, tal como a one drop of blood, e como horizonte havia a segregação das populações

negras.11 Para Abdias, essa distinção não se sustenta porquanto “no Brasil a marca é determinada

pelo fator étnico e/ou racial.” Ou seja, “um brasileiro é designado preto, negro, moreno, mulato,

crioulo, pardo, mestiço, cabra — ou qualquer outro eufemismo; e o que todo o mundo compreende

imediatamente, sem possibilidade de dúvidas, é que se trata de um humom-de-cor, isto é, aquele

assim chamado descende de africanos escravizados”.12 Essas distinções gradativas, segundo

Nascimento, seriam supér�uas, pois todas elas se tratam de um negro.

Em seu direcionado esforço para desmontar alguns de nossos mitos fundadores, Gilberto

Freyre acaba por ser o principal alvo de suas indagações. O pensador dá especial atenção a três

escritos do intelectual pernambucano: Aspectos da influência africana no Brasil (1976). The Masters

and the Slaves (1956) e o clássico Casa Grande e Senzala (1966).13 Abdias, dessa forma, chama

atenção para os neologismos criados por Freyre: lusotropicalismo e morenidade. O primeiro

13 Os anos referem-se às edições utilizadas por Abdias.

12 NASCIMENTO, op.cit. , p. 48. Não achamos, contudo, que Oracy Nogueira tenha pensado de forma distinta ao
propor essa singularidade do racismo à brasileira.

11 NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: Sugestão de um quadro de referência
para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 19, n. 1, p.
287-308.



tratar-se-ia de um eufemismo que pinta de cor de rosa o colonialismo português. Para contrapor um

pensamento corrente que a�rmava ser impossível erigir civilizações importantes nos trópicos (seja

pelo clima ou pelos seus habitantes selvagens e/ou preguiçosos), Freyre teria apontado que os

portugueses tiveram sucesso, criando uma civilização avançada e paraísos raciais onde se

instalaram.14

Se Freyre vê na miscigenação cultural e física operada pelos portugueses uma vocação

especí�ca e sabedoria única, Abdias denuncia que isso nada mais foi que um grande ardil. Assim, o

outro neologismo/eufemismo escrutinado é o de morenidade. Percebemos, a partir de Abdias, que o

esforço de racionalizar as relações raciais brasileiras faz com que Freyre, por um lado, perda de vista o

projeto de mestiçagem adotado como uma aposta para o embranquecimento físico e cultural. Por

outro, cria uma mística que dá ao branco brasileiro uma qualidade quase natural ao aceitar e se

propor se misturar. Por �m, Freyre seria um fértil criador de miragens e em seu artigo Aspectos da

influência africana no Brasil coloca o africano escravizado como igual responsável pelo genocídio e

etnocídio indígena. Este teria, nas ponderações freyrianas, uma cultura menos desenvolvida que o

negro africano.

Os capítulos subsequentes à introdução do livro visam debater alguns desses mitos. No

capítulo II, o intelectual desmancha o mito de uma escravidão branda exercida por senhores

benevolentes. Denuncia o papel do cristianismo como propagador ideológico de legitimação do

horror e relembra o alto grau de mortalidade dos escravizados brasileiros em comparação a outros

lugares de mais difícil aquisição. Padre Antônio Vieira, certamente miti�cado por nossa

historiogra�a tradicional, tinha em suas pregações o incentivo à submissão do escravizado e uma

celebração da sorte do africano que, por meio da escravidão, pode conhecer Deus. Ademais, o

mesmo profere em 1662: “Um etíope que se lava nas águas do Zaire, �ca limpo, mas não �ca

branco: porém na do batismo sim, uma coisa e outra.” Ao longo de suas re�exões a�rma-se que seja

no braço católico, seja no protestante, o cristianismo sempre esteve à serviço do colonialismo e

escravidão, como uma ideologia justi�cadora: “Cristianismo, em qualquer das suas formas, não

constituiu outra coisa que aceitação, justi�cação e elogio da instituição escravocrata com toda sua

inerente brutalidade e desumanização dos africanos”15

15 NASICMENTO, op.cit., p. 63.

14 Abdias dá destaque para O mundo que o português criou de Freyre (1953). NASCIMENTO, op.cit., p. 49.



Mas não perde de vista o caráter de resistência e rebeldia operado pelos escravizados: seja na

conjuração baiana, nos levantes daomenianos, na República dos Palmares ou mesmo nos suicídios e

banzos. Em vários momentos de sua obra relembra que é através da escravidão que esses espíritos

continentais se cruzam. Lamenta a ação de Rui Barbosa em 13 de maio de 1891 e busca fontes que

estimavam o trá�co de cerca de 4 milhões de africanos para o Brasil.16

No capítulo III, intitulado A exploração sexual da mulher africana, o autor busca

desmantelar outro mito: a da ausência de preconceito inata do português e do branco brasileiro para

com a mulher negra. O argumento principal é que sem a mediação da escravidão, a atenção branca

estaria voltada para os próprios brancos. Valendo sempre a máxima: “branca pra casar, mulata pra

foder e negra pra trabalhar''. Ontem e hoje, cabe a esses corpos o fetiche e o divertimento, mas não o

comprometimento e a família. Não houve uma interação sexual saudável ou um processo de

integração livre de preconceito. Ele é todo racista: "O Brasil herdou de Portugal a estrutura patriarcal

de família e o preço dessa herança foi pago pela mulher negra, não só durante a escravidão. Ainda

nos dias de hoje, a mulher negra, por causa da sua condição de pobreza, ausência de status social, e

total desamparo, continua a vítima fácil, vulnerável a qualquer agressão sexual (...)".17 Não à toa,

aponta que a própria mestiçagem decorreria mais da concubinagem ou de relações fortuitas do que

do casamento propriamente dito. No âmbito do matrimônio, o almejado é o homem ou a mulher

branca.18

Em seguida, no capítulo IV, debruça sobre o mito do africano livre. Seu argumento

principal é que desde o período colonial, o escravizado depois de exaurido e inutilizado através do

horror, era simplesmente jogado, liberto sem qualquer amparo. Tal lógica se segue na Abolição,

tanto antes quanto naquele momento, tratava-se de um “assassinato em massa”. Uma passagem de

escravo para um cidadão de segunda classe. Nunca precisamos de um Jim Crow. Se "os americanos

lincham 50 negros por ano. Nós matamos a raça inteira no Brasil". Seja pondo negros no fronte de

18 NASCIMENTO, op.cit., p. 84. Sobre essa discussão, recomendamos PETRUCCELLI, José Luis. Seletividade por cor
e escolhas conjugais no Brasil dos 90. Estud. afro-asiát. 23 (1), Jun 2001. E também PETRUCCELLI, José Luis. “Há
uma hierarquia racial na sociedade”. Disponível em:
https://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/4723-jose-luis-petruccelli

17 NASCIMENTO, op.cit., p. 73.

16 Em época de seu escrito, ainda não existia o slave voyage. Hoje estima-se entre 12 a 14 milhões de pessoas tra�cadas e
sabe-se que o destino de cerca de 6 milhões desses seres humanos foi o Brasil. O boom desse trá�co, ironicamente (?),
foi no Império entre 1820 e 1850.



guerra em vez do �lho dos senhores, sob uma promessa de uma precária liberdade, seja na República

que olhava para o negro agora como um problema a ser resolvido.

Alvejando uma mancha

A pergunta que toda nação construída sobre a escravidão moderna teve de responder no

pós-abolição foi: o que fazer com o negro liberto? Em uma época em que pululavam teorias raciais

que a�rmavam a inferioridade de um grupo especí�co de pessoas e postulava uma hierarquia entre

as raças, o negro entendido como um entrave para se alçar às luzes da civilização, foi vítima de um

novo tipo de injustiça.19 Abdias lista então as ferramentas utilizadas para a solução desse problema,

algumas delas de argumentação frágil e de difícil sustentação histórica. A primeira ferramenta teria

sido o estupro, prática permanente desde a colônia e que gerava o mestiço. Este se situaria em um

entre-lugar e, embora eleito o rosto da democracia racial e simbolizasse a antessala de uma solução

�nal ao negro (ponte étnica destinada à salvação da raça ariana), fora submetido ao mesmo desprezo,

preconceito e discriminação que toda a população afro-descendente. Tal cenário despertou uma

consciência racial nos mulatos de outrora como Luís Gama, José Correia Leite, Henrique Cunha e

Sebastião Rodrigues Alves (amigo pessoal de Abdias desde os tempos do exército), por exemplo.

A aposta estava no clareamento e o estupro teria papel fulcral,20 e como fonte recupera

Veríssimo: “Como nos asseguram os etnógrafos, e como pode ser con�rmado à primeira vista, a

mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento superior. Por isso mesmo, mais cedo ou

mais tarde, ela vai eliminar a raça negra daqui. É óbvio que isso já começa a ocorrer”21. A política

21 NASCIMENTO, op.cit., p. 84.

20 Em que pese a escravidão ter se valido de todo tipo de horror, dentre eles o estupro, e que este seja uma constante em
nossa realidade, o autor dá um ar de exclusividade que acaba reduzindo as relações interraciais e até mesmo os �lhos
dessas relações como oriundos unicamente do estupro. Homogeneizar a miscigenação como fruto majoritário ou
exclusivo desse tipo de ação é uma a�rmação de difícil sustentação histórica e que perde de vista a própria forma como o
racismo estrutural opera. V., a insuspeita, GONZALES, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: "Temas e
Problemas da População Negra no Brasil", IV Encontro Anual da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 29 a 31 de Outubro de 1980; o já recomendado Petruccelli (2001) e FANON, Frantz.
Pele negra, máscaras brancas. Trad. Sebastião Nascimento. Ubu Editora, 2020. Outra re�exão infundada e viciada em
um presentismo é a forma como ele enxerga já no passado colonial uma engenharia de embranquecimento e que a prova
disso seria a discrepância entre o número de mulheres e homens no trá�co. Ora, o próprio autor denuncia o nível de
mortalidade de nosso passado escravocrata, essa discrepância dos números dá-se devido a sede pela propriedade e pela
exploração. A questão é que essas vidas, enquanto mercadorias de baixa vida útil, eram facilmente trocadas e descartadas.
V., por exemplo, FLORENTINO, Manolo e FRAGOSO, João. O arcaísmo como projeto. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 2001.

19 Cf.,por exemplo, BETHENCOURT, Francisco. Racismos: Das Cruzadas ao século XX; trad. Luís Oliveira Santos,
João Quina Edições. — 1ª edição — São Paulo: Companhia das Letras, 2018



imigratória teve, por conseguinte, orientação racista e colocava-se como uma aposta para a

superação dessa mancha. A raça branca era a esperança fenotípica e cultural, bela e culturalmente

superior. Joaquim Nabuco se expressa: “Esse admirável movimento imigratório não concorre

apenas para aumentar rapidamente, em nosso país, o coe�ciente da massa ariana pura: mas também,

cruzando-se e recruzando-se com a população mestiça, contribui para elevar, com igual rapidez, o

teor ariano do nosso sangue”. Ideal re�etido por Sílvio Romero que enxergava uma luta pela vida

que pertencia ao porvir da vitória branca. Ou nas palavras de João Pandiá Calógeras: “A mancha

negra tende a desaparecer num tempo relativamente curto em virtude do in�uxo da imigração

branca em que a herança de Cam se dissolve”.

Como elucida Mariza Corrêa, antes de tudo, a nossa República foi pensada em termos de

raça.22 Dessa forma, a primeira grande política pública da República fora a atração de imigrantes e o

que chama a atenção de Abdias é que, em paralelo a isso, há a proibição de entradas de indivíduos

asiáticos e africanos. Conforme a letra (28 de junho de 1890): “É inteiramente livre a entrada, nos

portos da República, dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho [...] Excetuados os indígenas da

Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser

admitidos”. E o congresso realmente se engajou nessas discussões. Como só se proibia africanos e

asiáticos, negros estadunidenses se organizam para vir ao Brasil (terra livre de racismo) e, claro têm

sua entrada negada, e as palavras de Afrânio Peixoto transmitem bem a preocupação: “Teremos

albumina bastante para re�nar toda essa escória? Deus nos acuda…”.

22 CORRÊA, Mariza. As ilusões da liberdade: A Escola Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil. Bragança Paulista:
EDUSF, 1998. A Geração de 1870, formada em França, busca uma alternativa para lidar com uma realidade a qual a
maior parte de sua população era descendente de ex-escravizados de origem africana e indígena, isto é, de raças
consideradas inferiores. Recupera-se uma interpretação minoritária sobre o Darwinismo Social de Spencer, apostando
na “sobrevivência dos mais aptos” através de políticas públicas de cunho eugenista para garantir uma espécie de limpeza
étnica. Recorreu-se não a interpretação hegemônica, mas uma linha neo-lamarckiana, muito comum em França, de que
“as de�ciências genéticas poderiam ser superadas em uma única geração”. Para garantir a e�cácia desse desa�o, cria-se
uma grande política pública de atração de migrantes europeus, de modo que em cerca de 40 anos quase 4 milhões de
europeus são atraídos para o território brasileiro, grande parte deles com incentivo �nanceiro do próprio Estado. Na
República, a construção da nacionalidade brasileira foi pensada, antes de tudo, em termos de raça. Cf. PEREIRA,
Amilcar. op.cit. p. 45-46. “A Constituição de 1891 proibiu a imigração africana e asiática para o país e os governos
federal e estaduais da Primeira República (1891-1930) empreenderam esforços orquestrados no sentido de atrair a
imigração européia ao país. Tais esforços deram frutos na forma de 2,5 milhões de europeus que migraram para o Brasil
entre 1890 e 1914, 987 mil com sua passagem de navio paga por subsídios do Estado. Após um período menos
signi�cativo quanto à imigração, à época da Primeira Guerra Mundial outros 847 mil europeus chegaram ao país.”
ANDREWS, George R.“Democracia racial brasileira 1900-1990: um contraponto americano.” In Estudos Avançados
11 (30), 1997.



Abdias cita o decreto de 1945 que fala sobre a necessidade de preservar e desenvolver as

características mais convenientes da ascendência européia em nossa composição étnica, mas ainda

em 1934, depois da assim chamada Revolução de 1930, essa lógica não é rompida como pode se

observar no parágrafo 6º do Artigo 121 da Constituição de 1934, que estabelecia o seguinte: “A

entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as restrições necessárias à garantia da integração

étnica e capacidade física e civil do imigrante, não podendo, porém, a corrente imigratória de cada

país exceder, anualmente, o limite de dois por cento sobre o número total dos respectivos nacionais

�xados no Brasil durante os últimos cinqüenta anos”. Como observa Amilcar Pereira, “Este

parágrafo praticamente impedia a entrada de “indígenas” de países africanos e asiáticos, mesmo sem

dizer isso abertamente, na medida em que estes eram impedidos de entrar como imigrantes no Brasil

desde 1890.”

A esperança estaria expressa nas palavras de Oliveira Viana: “o quantum do sangue ariano

está aumentando rapidamente em nosso povo. Ora, esse aumento do quantum ariano há de

fatalmente reagir sobre o tipo antropológico dos nossos mestiços, no sentido de modelá-los pelo

tipo do homem branco”. Para atingir essa meta, o Brasil teria, segundo Abdias, servido de refúgio

para os fascistas portugueses e de outros brancos fugidos dos processos de Independência na África.

O mestiço seria então o rosto da esperança, a antessala de uma solução �nal, que seria alcançada com

o tempo. Daí os prognósticos de Roquette Pinto e João Batista Lacerda que apostava em um Brasil

branco até o ano de 2012 ou no mais pessimista, Afrânio Peixoto, que acredita precisar de mais

tempo: “Trezentos anos, talvez, levaremos para mudar de alma e alvejar a pele; e, se não brancos, ao

menos disfarçados, perderemos o caráter mestiço”. O objetivo estava claro: a depuração do negro de

nossa sociedade.

Assim, Colônia, Império e República, a relação do Brasil com a violência da escravidão foi a

dissimulação e o esquecimento e a ideia de democracia racial só serviu, e ainda serve, para não

colocar à luz as feridas de nosso presente causadas por nossa história; um artifício que permite uma

ardilosa manutenção do poder político, econômico e cultural na mão daqueles que sempre ditaram

as regras. Na medida em que fecha os olhos diante da estrutura racista que se conformou na

sociedade brasileira, essa noção de harmonia opera de forma ideológica, porque exerce a função

social concreta de contribuir para o apagamento da história e das culturas das e dos descendentes de

pessoas escravizadas.



Para o autor ora analisado, tal apagamento se impõe tanto a partir da análise acrítica do

processo de miscigenação no Brasil, quanto por meio da assimilação e da aculturação dos saberes,

práticas, tradições e costumes afro-brasileiros e de matriz africana no território nacional. Ademais,

ela possui um caráter imobilizador, porquanto qualquer discordância da ordem “natural” das coisas

– cuja naturalidade, reforçamos, não poderia ser mais falsa, porque decorrente da estrutura racista

consolidada por meio de grave violência, contra a qual nunca deixou de haver resistência – se

confunde com subversão tendente ao divisionismo social. Nesse cenário, o louco, subversivo e

racista (!) é quem ousa a se levantar contra a abstrata ideia de uma democracia racial nunca vivida e

que denuncia os reiterados projetos de embranquecimento, marginalização e genocídio empregados

historicamente em nosso país.

Devemos compreender “democracia racial” como signi�cando a metáfora perfeita para
designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e
nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas institucionalizado de forma e�caz
nos níveis o�ciais de governo, assim como difuso e profundamente penetrante no tecido
social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país. Da classi�cação
grosseira dos negros como selvagens e inferiores, ao enaltecimento das virtudes da mistura
de sangue como tentativa de erradicação da “mancha negra”; da operatividade do
“sincretismo” religioso à abolição legal da questão negra através da Lei de Segurança
Nacional e da omissão censitária — manipulando todos esses métodos e recursos — a
história não o�cial do Brasil registra o longo e antigo genocídio que se vem perpetrando
contra o afro-brasileiro. Monstruosa máquina ironicamente designada “democracia racial”
que só concede aos negros um único “privilégio”: aquele de se tornarem brancos, por
dentro e por fora.23

Considerações �nais

A ideia de que no Brasil haveria uma escravidão branda e bené�ca ao africano cujo liberto e

ou mestiço teriam as mesmas condições de igualdade que os cidadãos brancos possuía dois objetivos

no pré-abolição. Primeiro a da não necessidade de uma abolição imediata e abrupta. Segundo,

preparar o terreno para as teorias migratórias. A�nal, se o liberto está em pé de igualdade, a sua não

inserção no mercado de trabalho deve-se única e exclusivamente a sua incapacidade e indolência.

Para o Brasil, de sangue europeu, altear-se junto às grandes nações europeias rumo ao progresso era

preciso ter como alvo (com a devida ambiguidade da palavra) um branqueamento de sua própria

população. No pós-abolição, a democracia racial e outros mitos serviam para desmobilizar e tirar de

horizonte qualquer pauta de justiça social. Vozes como a de Luís Gama e tantos outros que

pautavam uma abolição seguida de políticas reparatórias foram sistemática e estrategicamente

23 NASCIMENTO, op.cit. ,p. 112.



silenciadas. Caso inclusive de José de Bonifácio que, em sua revolução brasílica, pressupunha um

passo de igualdade após a liberdade, com distribuição de terras aos libertos. A nossa história

continua a ser a de exclusão, e a identidade brasileira como uma totalidade continua algo que não se

alcança devido às injustiças que optamos esquecer, fazendo com que as partes não se reconheçam no

todo.

E assim se conformou uma estrutura nacional signi�cativamente racista, que se estende em

diversos níveis da sociedade brasileira, conformando obstáculos teóricos e práticos que se preservam

e se reproduzem, observadas as peculiaridades próprias aos períodos históricos e regiões brasileiras,

por meio das relações econômicas – as anteriores e as contemporâneas ao capital –, das polícias, das

forças armadas, do sistema educativo, da mídia dominante e das leis. Com isso, observa-se um

processo contínuo de assimilação e aculturação das heranças histórico-culturais afro-brasileiros, que

nunca deixou de encontrar resistência no pensamento teórico e na prática militante antirracista.

Falta muito para que a universalidade abstrata da ideia de uma democracia racial ou de um

Brasil mestiço torne-se efetivamente um universal concreto. A particularidade (também ela abstrata)

precisa ser reconhecida, ouvida e suprassumida. Sem isso, não há superação das cisões e com Abdias

nos lembramos do que insistimos esquecer:

Qual foi o "problema" criado pelas classes dominantes brancas com a "libertação" da
população escrava? Não foi, como devia ser, identi�car e implementar a providência
econômica capaz de assegurar a esta nova parcela do povo brasileiro sua própria
subsistência. Nem foi o aspecto político o cerne do "problema" , isto é, de que maneira o
negro, cidadão recém-proclamado, participaria nos negócios da nação que ele fundara
com seu trabalho. E muito menos signi�cava, o "problema" posto para a elite dominante, a
procura de instrumentos válidos e capazes de integrar e promover a colaboração criativa na
construção da cultura nacional desse grupo humano recém incorporado à sua cidadania.
Autoridades governamentais e sociedade dominante se mostraram perfeitamente
satisfeitas com o ato de condenar africanos "livres”, e seus descendentes, a um novo estado
econômico, político, social e cultural de escravidão em liberdade. Nutrido no ventre do
racismo, o "problema" só podia ser, como de fato era, cruamente racial: como salvar a raça
branca da ameaça do sangue negro, considerado de forma explícita ou implícita como
"inferior"24

24 NASCIMENTO, op. cit., p.81. E ele diz mais: “Precisamos não esquecer que, à exceção de uns poucos, os cientistas
que se aproximavam deste assunto o faziam conforme critérios importados do estrangeiro. Tudo era de origem europeia,
como agora quase tudo vem dos Estados Unidos. O país obtivera em 1822 uma independência apenas formal,
permanecendo sua economia, sua mentalidade e cultura, dependentes e colonizadas. Gravitávamos espiritualmente em
torno da metrópole, a Europa, obrigatório ponto de referência, sobretudo no que se referia às ideais, padrões de
julgamento estético, e atividades cientí�cas de qualquer ramo. Foi natural que de lá chegassem ao Brasil os conceitos
racistas do ideal ariano. Alguns dos quais, em palavras de verdadeira maldição, como as encontradas em G. Vacher de
Lapouge: “O Brasil [...] constituirá sem dúvida daqui a um século um imenso estado negro, a menos que ele não
retorne, como parece provável, à barbárie”. p. 82.
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