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As causas da escravização colonial e suas conseqüências: 

 traços fundamentais e notas críticas aos desafios atuais 

César Mangolin de Barros 
Gláucia Sangiacomo 

 
“Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus,  
Se eu deliro... ou se é verdade  

Tanto horror perante os céus?!...  
Ó mar, por que não apagas  
Co'a esponja de tuas vagas  
Do teu manto este borrão?  

Astros! noites! tempestades!  
Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão! ...” 
Trecho d’O navio negreiro 

Castro Alves  
 

Resumo: O texto trata, sinteticamente, das questões históricas que resultaram na  
 colonização brasileira, abordando o tipo de economia estabelecida no Brasil  
 Colônia, com especial atenção à questão do trabalho, demonstrando   
 porque foi “utilizada” a mão-de-obra escravizada, tanto dos nativos quanto  
 dos africanos. Aponta também alguns desafios da luta contra o racismo e a  
 discriminação racial, baseados na análise da herança deixada pelo tipo de  
 formação do Brasil. 
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Introdução 

 O longo período da história que necessitamos tratar para que se 

compreenda a “descoberta” do Brasil e os fundamentos de sua colonização 

é, provavelmente, um dos mais dinâmicos, mais plenos de transformações 

que a humanidade já vivenciou, exatamente por tratar-se de um período de 

transição de um modo de produção a outro. Do início das transformações 

dentro do próprio feudalismo (século XI) ao capitalismo industrial são cerca 
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de sete séculos, sendo toda esta longa etapa histórica alvo de intensas 

polêmicas até os dias de hoje. 

 Não pretendemos neste texto, por razões óbvias, fazer uma síntese 

deste período. Apenas buscamos apresentar traços gerais, partindo das 

transformações iniciais no modo de produção feudal, de como a expansão 

comercial foi viabilizada a partir destas transformações, permitindo com que 

extrapolasse as fronteiras da Europa e atingissem todo o planeta, incluindo 

neste longo processo a descoberta e a colonização do Brasil. 

 Nosso objetivo principal foi estabelecer as bases da colonização 

brasileira, inserida neste momento histórico e porque foi necessária a 

colonização do nosso país e, em seu bojo, a utilização de trabalho 

escravizado. 

 Em conclusão, para fugirmos apenas da abordagem narrativa da 

história, apontamos reflexões acerca da herança atual das relações de 

produção postas em movimento no Brasil desde sua colonização e os 

desafios que a luta contra o preconceito e a discriminação racial, 

necessariamente vinculada à luta de classes, tem pela frente, visando sua 

definitiva superação. 
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1- A expansão comercial  

 Entre os séculos IV e X a Europa foi abalada por constantes conflitos, 

invasões e grandes deslocamentos populacionais. A partir do século XI, 

com uma paz relativa, o trabalho artesanal, a agricultura e o comércio 

aumentaram rapidamente de volume, tendo como conseqüências a geração 

de um crescimento demográfico e de transformações dentro do modo de 

produção feudal. 

 Dentre as inovações técnicas que possibilitaram o aumento da produção 

agrícola, podemos destacar a utilização do moinho hidráulico (que já era 

conhecido anteriormente pelos europeus) e, a partir do século XII, do 

moinho de vento, trazido pelos muçulmanos. Além disto, destacam-se a 

melhor utilização da força animal (principalmente cavalo e boi), a fabricação 

de instrumentos agrícolas (enxadas e forcados de ferro, arados dotados de 

rodas, etc.) e o surgimento de novas técnicas agrícolas (adubagem, 

irrigação, melhor utilização do espaço destinado ao plantio) que 

possibilitaram um grande aumento da produção, inclusive de produtos 

agrícolas que seriam notadamente “comerciais”, como as videiras e 

oliveiras e outros ligados à indústria têxtil (vegetais e animais, como a 

própria criação de carneiros, principalmente na Inglaterra) (cf. Sodré, 1973). 

 O aumento de mão-de-obra disponível permitiu com que novas terras 

passassem a ser cultivadas e iniciou-se um processo de mudanças nas 

relações de trabalho entre senhores e servos, com a introdução de 

pagamentos em dinheiro e produtos, arrendamento de terras, possibilidade 
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de venda do excedente da produção nas cidades, etc. Muitos senhores 

feudais passavam, assim, à condição de grandes arrendatários de terras, 

ao mesmo passo que a servidão caminhava para um determinado declínio. 

 Parte da população oriunda deste crescimento demográfico passou a 

concentrar-se nas cidades existentes ou mesmo formando novas cidades, 

cujo surgimento era incentivado pelos senhores de terra, interessados nos 

ganhos com novos impostos sobre as transações comerciais, aluguéis, etc. 

(VVAA, 1965, p. 16).  O trabalho artesanal migrou para as cidades, 

libertando-se dos laços feudais e criando corporações de ofícios, 

incentivadas na sua produção pelo constante aumento da necessidade de 

novos instrumentos agrícolas, de vestuário, de produtos de uso geral e até 

mesmo artigos mais luxuosos, estabelecendo o comércio entre a cidade e o 

campo. 

 Nestas corporações ocorreu um distanciamento progressivo entre 

mestres (detentores da matéria-prima e dos mais caros instrumentos de 

trabalho) e aprendizes e jornaleiros, embora estes ainda permanecessem 

possuidores de meios de produção, assim como há uma divisão entre as 

próprias corporações, classificadas entre as Artes Maiores e Artes Menores. 

 As Artes Maiores exigiam maior investimento e visavam a produção em 

larga escala, também voltada para a exportação, como é o caso da lã e da 

seda em algumas regiões da Europa. Já as Artes Menores visavam o 

atendimento das necessidades da própria região, figurando dentre estes os 

sapateiros, padeiros, marceneiros, etc. 
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 O renascimento das cidades e a divisão entre cidade e campo, o 

ressurgimento de relações monetárias, o surgimento do capital usurário, 

somados aos demais elementos destacados acima, foram fundamentais 

para a expansão comercial que extrapolou as fronteiras européias, criando 

um sistema mercantil internacional.  

A Europa ainda passou, no século XIV, por uma grave crise econômica . 

Dentre seus motivos destacam-se a “Guerra dos Cem Anos”,  travada entre 

Inglaterra e França e a chamada “Peste Negra”, que reduziram brutalmente 

a população européia, diminuindo também, por conseqüência, 

drasticamente a mão-de-obra disponível. Somente a partir do século XV a 

população e a empresa comercial voltaram a crescer apesar da 

permanência de crises econômicas, e em grande parte através delas 

mesmo, principalmente por meio do comércio das especiarias, que era a 

principal atividade mercantil européia na época.  

Desde logo é necessário destacar que “o caráter mercantil da produção , 

isto é, o predomínio da produção para a troca não se confunde com o 

caráter capitalista das relações de produção, que se baseiam no 

intercâmbio do trabalho vivo com o salário” (Moraes, 2000, p. 162). Mesmo 

com o advento do mercantilismo, as relações feudais, ainda que passando 

pelas transformações descritas acima, prevaleciam em toda a Europa e 

persistiram, mesmo depois da revolução industrial, por alguns séculos em 

algumas de suas regiões. (Sodré, 1973). 
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2 - A expansão marítima e a supremacia portuguesa 

No século XV, os grandes centros comerciais eram as cidades do Norte 

da Itália e dos Países Baixos.  

O mediterrâneo, a grande via de escoamento comercial da época, 

tornou-se monopólio dos italianos e árabes. Além da necessidade de buscar 

novas rotas para o comércio, o escoamento de moedas para o Oriente 

como forma de pagamento das especiarias gerou uma escassez  de metais 

preciosos, prejudicando assim o comércio europeu. O caminho, tanto para 

baixar o preço das especiarias, quanto para obtenção de  metais preciosos 

para emissão de moedas, foi a busca de novos mercados abastecedores, 

que consequentemente só poderiam ser encontrados fora da Europa. 

Diversos fatores fizeram com que Portugal se tornasse uma potência 

naval. Dentre eles podemos destacar: 

- sua privilegiada posição geográfica, pois esta, ao lhe garantir saída 

para o Atlântico, aumentava sua possibilidade de desenvolver o 

comércio ao longo da costa africana e o estabelecimento de novas 

rotas para as “Índias”.  

- Portugal tornou-se reino independente ainda no século XII, 

delimitando suas fronteiras (século XIII), estabelecendo uma 

monarquia centralizada, agrária, que impediu a formação tradicional 

do feudalismo. Sua baixa densidade demográfica, agudizada 
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durante a crise do século XIV, facilitou a utilização do trabalho de 

africanos escravizados, ainda no século XV1. 

- 1383: com a morte do rei D. Fernando inicia-se uma luta entre a 

nobreza e o grupo mercantil. 

- 1385: o Mestre de Aviz é coroado, tornando-se Dom João I, 

marcando a vitória do grupo mercantil, apesar de seus sucessores 

terem oscilado entre os interesses deste grupo e os da nobreza. 

- 1415: ocorre o início do devassamento do litoral africano: 

expedições em busca de ouro, marfim e escravização de africanos; 

novas rotas de comércio com o Oriente; formação de entrepostos 

comerciais na África e na Ásia.. 

A entrada do ouro africano e das especiarias asiáticas muda hábitos e torna 

o comércio essencial e lucrativo. Basicamente, Portugal trocava produtos de 

países europeus pelo ouro e pelas especiarias, que tornavam a serem 

vendidas aos europeus. 

O desenvolvimento da indústria naval, com a adoção de técnicas que 

permitiam a navegação pelos grandes oceanos, permitiu a Portugal o 

estabelecimento de um comércio vigoroso, cujo monopólio foi mantido por 

quase um século. 

                                                 
1
 Estima-se que por volta de 1550, dez por cento da população de Lisboa era escrava, havendo 

ainda outras localidades em que o número de escravos era maior que o da população nativa. (Prado 

Júnior, 1983). 
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Isto não impediu, porém, que entrasse, a partir do século XVII, “num ciclo 

longo de decadência que, já no início do século XVIII, relegou Portugal à 

condição de protetorado do Império Britânico” (Moraes, 2000, p.168). 

 

3 - A colonização do Brasil 

A formação e o desenvolvimento do Brasil colonial, e por conseqüência 

toda a sua história, é alvo de grande polêmica entre grandes estudiosos, 

historiadores e cientistas sociais brasileiros. Dentre estes, podemos destacar 

Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Jacob Gorender, Celso Furtado, 

Clóvis Moura. Este último, inclusive, dedicado ao estudo específico da questão 

da escravização dos africanos e da luta dos afrodescendentes no Brasil.  

Não procuraremos, por não ser este nosso objetivo, fazer uma descrição 

das polêmicas entre estes pensadores. Nossa intenção é, na medida do 

possível, agregar ao texto elementos que julgarmos relevantes de cada autor.  

A atenção de Portugal estava toda voltada para o comércio e a pilhagem 

na África e na Ásia, onde havia cidades e povos que já conheciam o comércio, 

ao passo que, no Brasil, além de não haver, aparentemente, grandes 

incentivos, como a existência de metais preciosos, os nativos não conheciam o 

comércio e mantinham uma produção voltada apenas para o próprio consumo. 

O sistema de capitanias hereditárias foi o primeiro ensaio real de 

colonização, no sentido de ocupação, que teve como incentivo maior a defesa 
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do território, por parte da Coroa portuguesa, em virtude  das investidas nestas 

terras de outros países europeus. 

 Não havia, portanto, inicialmente, a intenção de habitar a região recém 

descoberta. O que procuravam os europeus era reproduzir, na medida do 

possível, o tipo de atividade desenvolvida em outras regiões do mundo, como 

as já citadas, onde estabeleciam “simples feitorias destinadas a mercadejar 

com os nativos e servir de articulação entre as rotas marítimas e territórios 

ocupados”(Prado Júnior, 1995).  Neste período inicial, em quase todo o 

continente americano o que prevaleceu foi a extração de gêneros naturais, 

como madeira (notadamente, em nossa terra, a madeira que lhe deu o nome), 

peles de animais, a pesca e metais preciosos. Estes últimos incentivariam a 

ocupação espanhola, principalmente no México e no Peru, como também 

serviriam, inicialmente e, principalmente, dois séculos depois, para a 

intensificação da colonização portuguesa no Brasil.  

O que é necessário que se apreenda para prosseguirmos é que as 

grandes navegações, as descobertas, as pilhagens e os saques, o 

estabelecimento, como no caso do Brasil, da grande lavoura, baseada na 

grande propriedade e no trabalho escravo e todo o processo da colonização do 

continente americano são resultados diretos da dinâmica do “sistema mercantil 

internacional” (Moraes, 2000)2.  
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O açúcar 

O açúcar já era cultivado nas ilhas atlânticas pelos portugueses, além de 

já fazer parte da dieta européia. Era, portanto, um produto adaptável às terras 

brasileiras e auxiliaria tanto na ocupação destas como na obtenção de lucros3 

para a empresa mercantil. Dá-se, assim, início, ao efetivo povoamento e 

colonização do Brasil. Sua marca é a implantação da “empresa agrícola-

comercial” (Furtado, 1972; Prado Júnior, 1983) pelos portugueses, cujas 

características básicas são a grande propriedade, o trabalho escravo, o 

monopólio do comércio pela metrópole e uma economia agro-exportadora, 

“complementar à economia metropolitana” (Mello, 1984), exportando produtos 

da colônia e importando produtos manufaturados e, depois, africanos 

escravizados. 

Mesmo sendo um importante componente da acumulação primitiva de 

capital, ao qual somam-se os grandes lucros gerados pelo comércio de 

escravos, que proporcionaria parte do desenvolvimento da indústria e das 

relações capitalistas de produção na Europa, principalmente a partir do século 

XVIII, e no caso da produção agrícola estabelecida, “processo contemporâneo 

da mercantilização da agricultura inglesa” que “antecedeu e condicionou 

historicamente a introdução das relações capitalistas de produção no campo”  

                                                                                                                                               
2
 E não de um suposto “capitalismo comercial”, como pretendem alguns autores. 
3
 Embora se deva levar em conta o fato, que comprova  que a  motivação inicial para a colonização do 

Brasil não foi a da instituição da empresa comercial, mas a sua ocupação, conforme descrito no trecho 

abaixo: 

“Ainda na altura dos 1600, os interesses envolvidos na produção açucareira das ilhas atlânticas eram tão 

fortes que o governo de Lisboa impôs um direito alfandegário de 20% sobre o açúcar brasileiro, visando 

colocá-lo em desvantagem na concorrência com a área rival do próprio império Lusitano”.(apud. Moraes, 

2000, p. 199).   
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(Moraes, 2000), não se pode caracterizar, também no caso específico do 

Brasil, o modo de produção existente neste período como modo de produção 

capitalista, como pretenderam alguns pensadores. Por outro lado, também não 

podemos considerá-lo como um modo de produção escravista, no sentido 

clássico do termo. 

 

4 – O problema da mão-de-obra na Colônia. 

a) A necessidade do trabalho escravo 

A escravidão, reinventada em pleno século XVI, não nasceu do 

desenvolvimento das forças produtivas das comunidades primitivas, como 

ocorreu em sua forma “clássica”, mas das necessidades do capital comercial. 

Elemento importante, como dito, no processo de acumulação primitiva de 

capital, a escravização de homens, mulheres e crianças era condição essencial 

para a implantação da empresa colonial, assim como tornar-se-ia um 

empecilho ao desenvolvimento do capitalismo, quatro séculos depois, no 

alvorecer do imperialismo. O trecho seguinte, extraído d’O Capital, de Karl 

Marx, citado por Sodré (1967, p.21) é elucidativo: 

“Foi o tráfico negreiro que estabeleceu os fundamentos 
da grandeza de Liverpool; para esta cidade ortodoxa, o tráfico 
de carne humana constituiu todo o método de acumulação 
primitiva. E, até os nossos dias, as notabilidades de Liverpool 
cantaram as virtudes específicas do comércio de escravos  
‘que desenvolve o espírito de empresa até a paixão, forma 
marinheiros incomparáveis e proporciona dinheiro 
eternamente’” 
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 O monopólio do comércio pela metrópole e seu controle sobre o preço 

de compra e venda obrigavam uma produção em larga escala e de baixo custo, 

para compensar os altos investimentos necessários para se colocar em 

movimento a grande lavoura açucareira. 

 Seria impossível a utilização de trabalho assalariado, pois os salários 

deveriam ser altíssimos para incentivar a vinda de trabalhadores para terras 

brasileiras, além do que, havia uma grande quantidade de terras que poderiam 

servir como fuga fácil a qualquer assalariado em busca da própria subsistência. 

 A transposição da forma de concessão de sesmarias de Portugal para o 

Brasil não exigiria utilização de trabalho escravizado, exatamente porque em 

sua origem (obviamente, falamos de Portugal) ela não foi predominante. A 

ausência de uma grande massa de trabalhadores em terras brasileiras tornava 

necessária a escravização, primeiro dos indígenas, depois dos africanos. 

 

b) a escravização dos indígenas 

 A solução inicial para suprir as necessidades de mão-de-obra para a 

empresa colonial foi a escravização dos nativos das terras brasileiras, 

chamados pelos europeus índios ou indígenas. 

 A morte trazida pelas armas ou pelas doenças dos invasores e também 

pelo tipo de trabalho a que eram forçados os indígenas reduziu, em pouco 

tempo, sua população e, em proporção inversa, aumentou os problemas com a 

mão-de-obra para a lavoura.  
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 Como afirma João Quartim de Moraes, “foi este imenso extermínio que 

tornou ‘necessária’ a ‘importação’ da força de trabalho africana exigida pelas 

grandes plantações”.(Moraes, 2000, p.171). 

 Além disso, cabe acrescentar dois elementos fundamentais: como já 

mencionado, o trabalho dos africanos escravizados já era utilizado em 

Portugal, desde o século XV, e nas ilhas de Madeira e Cabo Verde, onde 

também se cultivava a cana-de-açúcar; o segundo elemento são os grandes 

lucros obtidos através da captura e do tráfico dos africanos, que já era corrente 

para as colônias espanholas da América, antes de se intensificarem com 

destino ao Brasil. 

 

c) a escravização dos africanos 

 Os primeiros africanos chegaram com os portugueses, mas somente em 

1549 foi desembarcado, em São Vicente, o primeiro contingente destinado à 

lavoura. Para se ter uma idéia do crescimento da população escravizada, em 

1586 a colônia era composta por cerca de 57.000 habitantes, dos quais 14.000 

africanos. Já em 1798, a população da colônia era de 3.250.000 habitantes, 

dos quais 1.582.000 africanos, ou seja, quase a metade. (Moura, 1994, p.47). 

 Estatísticas aduaneiras permitem chegar ao número de 4.850.000 a 

entrada de africanos escravizados no Brasil, até 1850. Outro autor4, citado por 

Clóvis Moura (1994, p.136) chega ao número de quinze milhões. Deve-se 

                                                 
4
 Trata-se de Rocha Pombo, conforme a citação bibliográfica de Clóvis Moura (1994, p.164): 
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considerar, porém, que há uma grande dificuldade de se estabelecer um 

número confiável, devido à escassez de documentação, em grande parte 

destruída para a omissão destes dados e o contrabando, principalmente após 

1850, que marca a proibição do tráfico, além do alto número de mortes dos 

africanos durante a viagem. Estima-se que de 10 a 30% dos africanos 

embarcados nos navios negreiros não chegavam ao seu destino, devido às 

precárias condições do “transporte”. 

 

Conclusão 

 Procuramos esboçar, em suas linhas gerais, os motivos da utilização do 

trabalho escravizado no Brasil, partindo das transformações ocorridas dentro 

do modo de produção feudal até à expansão comercial. 

 Tema polêmico e que muito ainda exige dos estudiosos da história 

brasileira, a colonização de nossa terra reveste-se de maior importância ao 

constatarmos que problemas existentes desde seu início permanecem sem 

solução. 

 Mais que o problema da escravização dos nativos e dos africanos, a 

forma de manutenção da posse da terra acarretou grande atraso ao 

desenvolvimento brasileiro. O período imediato pós-abolição é marcado pela 

marginalização do povo negro e seu impedimento de acesso a terra. A abolição 

da escravatura, cujo ato final foi marcado pela Lei Áurea, de treze de maio de 

                                                                                                                                               
POMBO, Rocha. História do Brasil. W.M.Jackson, Inc. Rio de Janeiro (5 volumes), 1º, p.98. 
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1888, não tinha preocupação alguma com o destino do povo que sofrera mais 

de trezentos anos de escravização, conforme conclui, no trecho a seguir, João 

Quartim de Moraes:  

 “O fato, reiteradamente enfatizado por Sodré, de que a 
supressão da escravidão não deu lugar nem a formação de 
uma classe de camponeses independentes, nem de operários 
agrícolas, constitui a prova histórica  evidente de que o modo 
de apropriação da terra é determinante do modo de produção: 
vedando o acesso à propriedade da terra à imensa maioria dos 
que a cultivavam, o latifúndio passou a constituir, após a 
abolição do trabalho escravo, o meio principal de exploração 
pré-capitalista de trabalhadores juridicamente livres. 

 A lei de 1888, com efeito, não era, nem pretendia ser, 
uma lei de reforma agrária. Aboliu a servidão para melhor 
preservar o latifúndio. Forma política de um Estado escravista, 
a monarquia só aceitou a abolição in extremis, diante da 
intensificação e ampliação da resistência e fuga em massa dos 
escravos (a forma de luta de classes que podiam travar), 
combinada à campanha abolicionista, que levou a uma forte 
fratura  no aparelho de Estado, com a recusa dos militares a 
prestarem o serviço de ‘capitães do mato’ e sob forte pressão 
da metrópole imperialista britânica” (Moraes, 2000, p.173). 

 

 Antes mesmo deste ato final, ex-escravos já vinham instalando-se em 

regiões economicamente decadentes - norte e nordeste, com o declínio das 

grandes lavouras e da região das “minas” - geralmente praticando agricultura 

de subsistência ou submetendo-se a formas de exploração do trabalho pré-

capitalistas (colonato, parceria, meia, terça, etc.). No caso do sudeste, para 

onde muitos migraram no início do século XX, principalmente para São Paulo, 

com a lavoura do café e a presença de indústrias, a marginalização dos negros 

foi ainda maior e o mercado de trabalho ocupado em grande parte por 

trabalhadores imigrantes. Os negros apertavam-se, dividindo espaço com 

imigrantes, principalmente italianos, em porões e cortiços do centro da cidade. 
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Segundo Clóvis Moura, após a abolição  

“houve um período no qual o negro não encontrava 
possibilidades de se integrar economicamente e encontrar a 
sua identidade étnica de forma não fragmentada e confusa. Daí 
uma fase onde ele, como elemento mais onerado no processo 
de passagem da escravidão para o trabalho livre, desarticulou-
se social, psicológica e culturalmente. Mas sempre procurou, 
em nível organizacional, reencontrar-se.” (Moura, 1994:211). 

 

Os problemas oriundos de nosso tipo de formação inicial permanecem e 

exigem solução histórica. Não apenas os relacionados com a forma de 

apropriação da terra, baseada no latifúndio, mas também com a questão de 

classe envolvida no caso do racismo brasileiro. 

A necessidade de se tratar desta questão não como a questão central, 

como querem algumas entidades do movimento negro contemporâneo, mas 

também não como mera questão específica, como fazem os partidos e 

membros da esquerda brasileira5 é condição imprescindível para que se possa 

avançar adiante num projeto diferenciado para o Brasil. 

É claro que os partidos que possuem propostas que vislumbram 

transformações da totalidade, no sentido social, político e econômico, não 

podem ater-se a esta ou aquela especificidade. Porém, no caso do racismo e 

da imensa população afrodescendente brasileira, não tratamos de partes, mas 

sim do conjunto, na medida em que a marginalização, o desemprego e a 

                                                 
5
 Utilizamos aqui o termo “esquerda brasileira” por acreditarmos que apenas neste campo podem surgir 

propostas realmente definitivas para o problema posto. Apesar de algumas resistências à abordagem 

marxista, o trânsito ou mesmo a militância paralela de membros das diversas organizações do movimento 

negro nos partidos e outras organizações de esquerda comprovam que há uma certa justificação de nossa 

afirmação e preocupação. 



 17 

miséria atingem imensos contingentes da população e dados estatísticos 

demonstram que, mesmo entre os mais pobres e marginalizados, mais pobres 

e marginalizados ainda são os afrodescendentes.  

Mesmo quando comparado o salário de um trabalhador branco, 

precarizado, com a mesma formação e morando no mesmo local, com o de um 

trabalhador negro, este último ainda recebe menos que o primeiro.  

Além disso, não devemos esquecer que as relações de produção postas 

em movimento durante a escravidão marcaram as relações posteriores e que o 

racismo foi utilizado, principalmente desde a abolição, como uma justificativa 

para a miserabilidade dos imensos contingentes populacionais, 

afrodescendentes ou não, na medida em que pobres e miseráveis, 

desempregados e subempregados, são vistos mais como vagabundos, 

desqualificados e sem vontade de “subir” do que como produtos sociais do 

modo de produção capitalista e, no caso do Brasil, da forma específica do 

desenvolvimento do seu capitalismo, feito pelo alto, articulando o “novo” com o 

“velho”, sem participação popular, o que levou muitos autores do campo 

marxista a pensar nossa trajetória a partir dos conceitos de via prussiana, 

elaborado por Lênin, ou mesmo de revolução passiva, do comunista italiano 

Antonio Gramsci.  

Passa-se a idéia6 de que a situação em que vivem estes milhões de 

brasileiros decorre muito mais de suas incapacidades pessoais que da lógica 

                                                 
6
 Não tratamos do caso para não estendermos mais o texto, porém é importante o conhecimento das 

formulações racistas de dentro e de fora do Brasil, bem como compreender a gestação da chamada 

ideologia da democracia racial, que inclusive influenciou o movimento negro do início do século, tendo 
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destrutiva do próprio sistema. Argumento derivado, e ainda largamente 

utilizado, daquele que identifica na cor da pele uma raça inferior ou uma gente 

incapacitada, limitada, por natureza ou por determinação divina. 

Da parte de algumas organizações do movimento negro, é preciso que 

haja um salto na compreensão de que é impossível, numa sociedade como a 

brasileira, separar as questões raciais das questões de classe.  

O resgate e a valorização da arte, da cultura, da religiosidade e da 

história herdadas pelos afrodescendentes é um dos elementos importantes da 

atividade destes movimentos, porém, não podem ser seu objetivo final, pelo 

menos se o que procuram é acabar, de uma vez por todas, com o preconceito 

e a discriminação racial.  

Se este perfil de organização satisfaz em grande parte aos anseios de 

um pequeno agrupamento melhor formado academicamente e com um nível de 

vida mais elevado, por outro lado, não consegue atingir a grande massa de 

marginalizados, que encontram barreiras intransponíveis dentro deste sistema, 

na busca, pelo menos, por melhores condições de vida7.  

Aqui a questão de raça e a questão de classe estão intrinsecamente 

envolvidas, na medida em que não basta constituírem-se em grupos fechados 

de valorização étnica ou tratando o racismo como “fruto de um sentimento inato 

                                                                                                                                               
como referência maior a história da Frente Negra Brasileira, da década de 1930. Ver BARROS, Cesar 

Mangolin de. O movimento negro no século XX. Disponível em rbrasileira.sites.uol.com.br. 2004. 
7
 Uma discussão muito interessante sobre estes dois “universos” encontra-se na obra citada de Clóvis 

Moura (1994). 
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do branco contra o negro”(Moura, 1994), que não teria, pois, solução, 

justificando polarizações.  

Concordamos com Clóvis Moura, que diz que “somente uma posição 

dialética em relação ao problema poderá unir esses dois níveis da questão 

(raça e classe) e com isto surgir uma posição dinâmico/radical capaz de 

unificar os universos – negro letrado e marginal”.(Moura, 1994). 

Decorre disto que, se é errado o fato de os partidos de esquerda em 

seus programas8 privilegiarem a questão de classe, colocando a questão do 

racismo como elemento de segunda importância ou como questão específica, 

solucionável com a superação do modo de produção vigente, igualmente 

limitado e equivocado é considerar a questão de classe, numa sociedade 

capitalista como a do Brasil, como um elemento sem importância para as 

organizações do movimento negro. 

 A análise dialética proposta por Clóvis Moura poderá unir também estes 

dois universos e dar maior conseqüência à luta do conjunto e dos 

afrodescendentes brasileiros.  

Tal esforço já pode ser observado em algumas organizações do 

movimento negro e em alguns movimentos que partem da periferia, como o 

movimento hip-hop, principalmente em São Paulo.  

                                                 
8
 Na verdade, poderíamos dizer que trata-se mais de sua prática e seu discurso “corrente”, visto que nos 

programas, mesmo que apenas de forma figurativa, os partidos de esquerda têm dedicado espaços para 

uma análise coerente da questão racial, vinculada à questão de classe. Obviamente, quando falamos de 

partidos de esquerda, no caso deste texto, falamos de organizações marxistas.  
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Esta justa conexão e união de objetivos possibilitarão o fortalecimento 

da luta não apenas dos afrodescendentes contra as mazelas provocadas pelo 

racismo, mas permitirão também um salto qualitativo e quantitativo na luta pela 

emancipação de todos os trabalhadores brasileiros e pela superação do 

capitalismo.  
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