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RACISMO NO BRASIL
IMAGINÁRIO E MATERIALIDADE DA DISCRIMINAÇÃO 1

MAURÍCIO WALDMAN 2

“O modelo cívico  brasileiro  é herdado da escravidão,  tanto o modelo  cívico
cultural  como o  modelo  cívico  polítco.  A  escravidão  marcou  os  espíritos  e
marca ainda hoje as relações sociais deste país”.

Milton Santos, As Cidadanias Mutladas, 1997, página 135
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APRESENTAÇÃO

Já se tornou um consenso indiscutíel o enquadramento histórico da discriminação racial
no Brasil, que passo a passo, se decantou a partr dos primórdios da colonização do país,
acontecendo sempre em simbiose com o aparato estatal  montado pelo  colonialismo,
impregnado por aspirações supremacistas nas quais abundaíam emolumentos de matriz
raciológica. 

Tal asserção sugere em si que a despeito da íolição dos diferentes atores  3 eníolíidos
com a artculação do pacto colonial, coube aos aparelhos de Estado a função de assentar
a engrenagem ideológica e material da discriminação racial, sancionado-a em razão da
própria natureza de um empreendimento que tendo na sujeição dos não-brancos uma
condição sine qua non para gerar lucros extraordinários, assumia a discriminação como
fito essencial ipassim NOVAIS, 1978; SODRÉ, 1977).

Nuança imperatía nesta discussão é que o Brasil foi a unidade polítca contemporânea
que registrou as maiores estatstcas de importação forçada ao longo dos séculos XVI ao
XIX.  Disto se deduz que o contnente africano é um parâmetro imprescindííel  para a
compreensão da  geografia,  história,  sociologia  e  cultura brasileiras,  que  se  traduz  na
realidade nacional pela projeção de um Brasil africano, compreensão que amiúde não é
leíada em consideração ou até mesmo repudiada pela  weltanschauung  4 imperante no
país iANJOS, 2009: 19: WALDMAN et alli, 2007).

No prisma social,  cultural,  econômico e polítco,  a estruturação do país  com base na
opressão de raças demonstrou notáíel capacidade de persistência. Tanto assim que o
declínio da metrópole portuguesa e partcularmente, a entrada em cena da Reíolução
Industrial, conformando um dínamo para o processo independentsta, promoíe a entrada
em cena de uma soberania nacional brasileira, que no entanto, emerge sob o signo da
tecedura latfundista e escraíocrata.

Assim, a noía realidade inaugurada pelo Estado brasileiro é temperada por fortes rasgos
do passado colonial, supostamente deixado para trás, a começar pelo fato de que a noía
goíernança  se  alicerça  numa  estrutura  social  rígida,  blindada  e  para  complementar,
regulada por interdições inequiíocamente exclusiíistas.

Neste últmo quesito se destacam as preíaricações de índole étnica e racial, com negros,
índios e mestços ocupando os nííeis mais baixos da hierarquia social, sendo ao mesmo
tempo culturalmente espoliados, socialmente rebaixados, economicamente desproíidos
e politcamente excluídos. 
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Neste cenário, a escraíização do negro destaca-se, em especial, como um nexo nodal da
discriminação de raças na sociedade brasileira, com sequelas profundas e irretorquííeis
para milhões de afrodescendentes, desdobramento da unção períersa que reseríou aos
negros funções seríis na engrenagem da economia colonial, assim como posteriormente,
do Império do Brasil. 

Seria o caso de anotar que com a instauração da República, certas camadas da população,
até por falta de opção diante do ideário republicano, foram paulatnamente brindadas
por algum tpo de íerniz nacional.  Todaíia,  jamais de cidadania plena. Nem no plano
econômico, nem no cultural, nem no racial e muito menos no plano polítco iWALDMAN,
2018a; SODRÉ, 1977; PINHEIRO, 1977). 

Quanto aos setores hegemônicos, que numa ótca polítca e territorial mantíeram sob
seu comando redes econômicas com inclinação pela autarquia, prosseguiram embalados
pelas infexões imaginárias herdadas dos tempos coloniais, maximizando filão supletío
de problemátcas dotadas de alto grau de entropia.

Neste exato sentdo, tudo conspirou para a exaltação das permanências e resiliências dos
íelhos modos de ser, pensar e agir, dentre os quais, os relatíos à discriminação racial,
que contnuamente reapresentada sob noías roupagens, mantém assim incólume a sua
essência.

Justamente por esta razão, seria forçoso reiterar a respeito da relação siamesa mantda
no Brasil entre a discriminação racial com estacas sociais, econômicas, culturais polítcas e
imaginárias  profundamente dessimétricas,  que contando com amparo da máquina de
Estado, dissemina no conjunto do sistema o império de uma crise identtária permanente.

Logo, a análise do racismo brasileiro é de igual modo uma aíaliação de uma sociedade
disfuncional, que aguarda o resgate da cidadania do negro como condição sine qua non
para a efetíidade da condição de cidadão para todos os membros da sociedade nacional.
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I. RACISMO, ESTADO E SOCIEDADE

No enfrentamento do racismo, não haíeria como não consignar iniciatías encetadas por
moíimentos sociais, uniíersidades, sindicatos, associações comunitárias, organizações de
classe  e  em paralelo  às  iniciatías  de  grupos  organizados,  o  atíismo espontâneo de
cidadãos de todas as origens que em parceria com entdades, certficam uma incipiente,
porém exemplar, mobilização antrracista.

Nesta perspectía, entendendo-se que a luta antrracista é de interesse do conjunto da
sociedade, nada mais importante do que contar com apoios e alianças na totalidade do
edifcio social em prol de uma efetía democracia racial. 

Entretanto, é também íerdadeiro que ações da sociedade ciíil organizada ou encetadas
por cidadãos isoladamente não são comparáíeis nem em magnitude, nem em infuência,
com as organizadas e colocadas em prátca pelo aparato insttucional da administração
pública estatal. 

Medidas como a punição por attudes racistas, demarcação das terras das comunidades
quilombolas, incentío à afroeducação, reíisão da grade curricular e programas de ação
afirmatía, são algumas das polítcas públicas que preconizariam transformações reais
num cenário de relações interétnicas criíado por contradições e assimetrias. 

Nesta linha de exposição, ressalíe-se, num patamar meramente teórico, que a despeito
da postura no geral  contraditória  do Estado moderno na regulação dos  entreatos  da
socialização e da sua propensão em priorizar a fetchização das relações de dominação,
regularmente o aparato estatal busca operar com fundamento no mandato precípuo de
mediatzar confitos entre os segmentos sociais, procurando por esta íia, resguardar certa
legitmidade e um presumido potencial de goíernança iHIRSCH, 2010: 20-22 e 44).

Entretanto, claro está que num país como o Brasil, onde desde muito tempo às prátcas
goíernamentais  estão atrelados projetos desíinculados da efetía democratzação das
decisões,  que mantém-se,  portanto  alheias  à  eliminação das  gritantes  contraposições
socioeconômicas,  o quanto o sistema polítco associa-se umbilicalmente a uma lógica
marcada pela perpetuação de priíilégios, assegurando a persistência de uma globalização
para poucos, obtda com a exclusão da maioria dos nacionais. 

Por isso mesmo, a relação simbiótca do Estado brasileiro com o conseríadorismo social
tem por contrapartda a construção de molduras simbólicas e de narratías íoltadas para
mascarar deliberadamente as aspirações objetías que justficam a existência do aparelho
de Estado no Brasil. 
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Partcularmente, o poder estatal busca legitmar-se com o concurso de fabulações que lhe
outorgam supostas incumbências transformadoras, que na realidade não está nem um
pouco disposto a concretzar. Dito de outro modo, o que se íerifica é uma iníestdura
fictcia cuja finalidade últma é tão só a reificação do significado real da ação estatal 5. 

Neste seguimento, recorrendo às refexões de Milton SANTOS, temos que: “Finalmente, e
para prosseguir com essas funções, o Estado tem que assumir, cada dia de maneira mais
clara, seu papel mistficador, como propagador, ou mesmo criador de uma ideologia de
modernização, de paz social e de falsas esperanças que ele está longe de transferir para
os fatos” i1978: 180). 

De mais a mais, mesmo sendo este o retrato polítco do Estado brasileiro, assinale-se para
a existência de oscilações pendulares, fruto das pressões sociais, que adíogam rumos
diferentes do modo tradicional de funcionamento como máquina polítca e administratía
opera.

Assim sendo, nos finais dos anos 1970, alaíancada pelo protagonismo dos moíimentos
sociais, da militância sindical, de partdos polítcos e membros da intelligentsia identre os
quais o sociólogo Florestan Fernandes), a questão do negro terminou por ingressar na
pauta da redemocratzação do país. 

Foi com lastro na ascensão polítca dos “de baixo” que, a ttulo de exemplo, os direitos
das comunidades quilombolas foram inscritos na Consttuição de 1988 e que a Lei nº.
10.639, de 09-01-2003 iLEI, 2003a), tornou obrigatória a temátca negra e africana nos
currículos do ensino médio e fundamental da rede pública e partcular do país,  assim
como incluiu no calendário o Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de
Noíembro. 

Por outro lado, a caprichosa forma como a polítca é gerida no país não garante que a
aproíação de uma lei pressuponha força normatía. Não é à toa, confirmando a leniência
obseríada no cumprimento das normas legais, que o linguajar popular brasileiro predica
que as leis possam “pegar” ou “não pegar”.

Retenha-se, nesta linha de arguição, que teríamos igualmente “não-leis que pegam”. Este
é o caso alegórico da “legislação” autogerida pelos condomínios paulistanos impondo o
uso do eleíador de seríiço para pobres, pessoas mal íestdas, negros, mestços e outros
atores chancelados como à margem dos códigos sociais e culturais hegemônicos. 

Esta “norma legal” apenas deixou de íigorar com a promulgação de lei oficial iDecreto nº.
11.995, de 16-01-1996, da Prefeitura do Município de São Paulo), banindo essa prátca
discriminatória e pela pressão social adíinda de entdades ligadas à defesa da cidadania.
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Para além da condicionalidade, existem também embaraços quanto à consecução das
legislações, sujeitas em ser erodidas pelo mandonismo local, pelos interesses das grandes
empresas, pelo arbítrio dos poderes goíernamentais e intrusões polítcas de todo o tpo.

Nessa perspectía, a cobertura legal assentada nas legislações torna-se letra morta ou é
acometda de achaques constantes, íisando iníiabilizá-las ou paíimentar seu desmanche,
apelando-se inclusiíe para o comedimento de que no país, a discriminação racial inexiste,
e nesta cadência, diluído numa iníisibilidade paradigmátca do negro iFigura 1).

FIGURA 1 - Faixa colocada na fachada Museu de Arte de São Paulo (MASP), na Avenida Paulista, iniciatva que
teve por objetvo de investgar as raízes do preconceito racial no Brasil e promover ações para colocar o tema
em debate (Foto de Joana Darc Moreno de Andrade, 29-07-2018). 

Daí que o racismo contra os negros não pode ser comparado com desigualdades que
afigem outras “minoridades”, até porque, no caso da população afrodescendente, trata-
se de um grupo desigualmente integrado à sociedade nacional, contradição cujo âmago,
é tonificado pela negação íisceral do negro enquanto entdade social, cultural, econômica
e polítca.
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Logo, fundamentar a luta antrracista unicamente na feitura de legislações consttuiria
uma noção demasiadamente ingênua e íoluntarista em termos do enfrentamento real da
discriminação.

Não mais porque, a matriz básica da questão reside em infexões imaginárias temperadas,
como sói acontecer no fenômeno do preconceito, com infuxos emocionais e psicológicos.
Daí que persistr numa linha normatía, ainda que de autoridade categórica, não permite
omitr  o  exercício  da análise  crítca,  de  caráter  medular  quando diferentes  aíaliações
apontam para a existência de um racismo estrutural no país, ou seja, que extraíasa por
todos os poros da materialidade social.

Neste seguimento, um fator medular a energizar a discriminação contra o negro no Brasil,
reside na tônica predominante reíelada na capacidade de diuturnamente recompor sua
performance, preseríando o objetío central de manter a população negra nas fmbrias
da sociedade nacional, aspecto premente de uma questão que teima em ensombrar os
destnos da nacionalidade. 

Daí  a necessidade de diuturnamente retomar e enfatzar a importância deste debate,
impregnado de  uma resiliência  que  ultrapassando os  marcos  do  imaginário,  contagia
integralmente o edifcio material da sociedade brasileira.
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II. A DISCRIMINAÇÃO DAS AMPLAS MAIORIAS

É sabido, desde o início a sociedade brasileira foi erguida a partr de um substrato colonial
empapado de aíerbações raciológicas, íoltadas contra uma heterogênea série de grupos,
tais como indígenas, judeus, negros e ciganos, que em comum, diferiam do padrão racial,
cultural, histórico e religioso estpulado pelos colonizadores.

Contudo, é também íerdadeiro que o poder colonial, e mais tarde, os herdeiros desta
estrutura de poder, adereçaram os africanos escraíizados com toda sorte de estgmas,
cujo intuito precípuo, foi assegurar uma base ideológica de dominação dos que de fato,
eram os responsáíeis pela geração de riquezas.

Nesta deriíação, não podemos esquecer que a identficação do contnente africano como
um espaço anódino e indiferenciado, fadado à sujeição diante do tacão europeu, foi uma
noção que ganhou corpo concomitantemente com a projeção cada íez maior do projeto
europeu de supremacia global, introjetada pelas demandas objetías do mercantlismo e
deíidamente sacramentado pelas mais altas autoridades eclesiástcas.

Indo direto ao ponto, a Bula  Dum Diversas, de 1452 encaminhada pelo Papa Nicolau V,
autorizaía Afonso V de Portugal escraíizar os “infiéis” da África Ocidental. Aprimorando
esta iníectía, outra Bula, a  Romanus Pontfex, de 1455, também chancelada pelo Papa
Nicolau V, concedia o “direito” de conquistar e escraíizar todas as populações ao sul do
Cabo Bojador, acidente geográfico que por sinal, demarca o início das plagas da África
Negra. 

Com base neste  marcador  geográfico,  passa a ter  liíre  curso a  impostação de signos
excludentes calçando a percepção das populações negras, processo que com o frigir do
tempo, acata uma espiral de radicalização cada íez mais intensa. 

Buscando-se  ratficar  o  mando  sobre  as  populações  do  contnente,  os  africanos  são
despidos de quaisquer traços de humanidade. Durante décadas a existência de alma nos
negros ou se haíeria possibilidade destes ingressarem no paraíso de Deus era objeto de
acirradas discussões teológicas no seio da Igreja. 

Nesta linha de ponderação constate-se que o espaço africano foi, inegaíelmente, o mais
desqualificado pelo pensamento ocidental. Ainda que a imagem da África tenha íariado
em  decorrência  de  formas  pontuais  de  contato  e  relacionamento  estabelecidas  com
diferentes populações do contnente, é indiscutíel que a África foi,  bem mais do que
outras terras, laureada pelo ideário ocidental com imagens nomeadamente negatías e
excludentes. 



9

Várias destas estereotpias são eíidentes a partr de primados geográficos explicitados,
por exemplo, na produção cartográfica europeia, nos relatos de íiajantes e nos relatórios
de expedições cientficas, que referendaíam discursos correntes relatíamente à África. 

A  construção  deste  imaginário  excludente prosperou inclusiíe  apoiado em mitologias
procedentes do passado cristão medieíal, quando diíersas mediações subalternizantes a
respeito dos africanos foram artculadas no seio do imaginário europeu. 

Uma destas peças de ficção foi a teoria camita, interpretação que estgmatzaía os negros
como amaldiçoados em íista de que seriam supostamente descendentes do personagem
bíblico Cam, negatíamente retratado nos textos bíblicos, posteriormente conotada pelo
pressuposto  de que os  africanos,  como consequência  de uma maldição,  estariam  ad
eternum fadados à escraíidão 6.

Em meio a estas e muitas outras aíerbações supressiías, o extenso corolário de imagens
negatías impostas aos poíos e culturas da África sempre se mantíeram ombro a ombro
com a premissa ideológica básica de referendar a sujeição de milhões de africanos para
que assim, fossem reduzidos ao status de escraíos no contexto do sistema de plantaton
implantado nas Américas, e de igual modo, no Brasil.

Nesta ótca, tomando por base os rebatmentos intrínsecos da discriminação do negro,
teriam elegibilidade apensos distntos quanto à questão racial no país, e em tal deriíação,
considerações quanto ao  modus operandi deste junto à realidade brasileira,  estatuída
com o concurso de numerosíssimo contngente negro-africano: quatro entre dez naturais
da África transladados pelo tráfico para as Américas, foram aportados no Brasil iSEPPIR,
2013: 28; WALDMAN et alli, 2007). 

Esta aferição faz sentdo em face do exercício de uma coleção de obstruções ideológicas
predispostas a estancar as possibilidades de superação do racismo, que eníolíe tanto um
sentdo geral, em termos das imagens raciológicas impostas aos afrodescendentes, como
também, as interfaces mantdas das problemátcas sociais, econômicas, de gênero, opção
sexual, faixas etárias e ambientais que materializam um locus de inferioridade do negro
na sociedade.

Acerca do racismo enquanto fato sociológico, sublinhe-se que o país é ensombrado por
uma segregação estrutural iCf. WALDMAN, 2017), cujos íetores retroagem a um modus
faciendi fincado no reinado secular da discriminação na história brasileira. Neste sentdo,
recordemos o áspero íeredicto do historiador brasileiro Mario José MAESTRI FILHO: “O
Brasil foi o país da América mais acabadamente racista e o últmo a abolir a escraíidão no
contnente” i1984: 13).
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A contundência deste ajuizado fica maximizada quando, com base em leíantamentos do
Insttuto Brasileiro de Geografia e Estatstca iIBGE), tomamos conhecimento de que no
ano de 2017, 54,9% da população total do Brasil filia-se genealogicamente ao uniíerso
afrodescendente,  contngente que forma a  segunda maior  nação de poíos  de matriz
africana do mundo, atrás apenas da Nigéria,  sendo que numa disposição de gênero, de
cada dez brasileiros, três são mulheres negras. 

Atente-se que o IBGE nas tabulações demográficas, faz uso de cinco categorias no quesito
raça: indígena, amarela, branca, preta e parda. Entrementes, os atíistas do moíimento
negro, assim como a maioria dos especialistas na questão racial brasileira, entendem que
a classificação das pessoas negras inclui pretos e pardos, até porque é neste recorte que
com efeito, a circunscrição do racismo alcança expressão social, respaldada pela condição
de desigualdade na qual ambos os grupos se encontram conjuntamente iCf. ANJOS, 2009:
87-104).

Seria interessante registrar que o assim chamado “Brasil Branco”, que agremia 44,2% dos
brasileiros iCf. IBGE, 2017), além de numericamente minoritário, é concomitantemente
identficado com certas  porções  das  regiões  Sul  e  Sudeste,  uma fração da imensidão
territorial do país, majoritariamente dominada por um imenso lustro afrodescendente.
Nesta deriíação, o que se tem é na realidade, seria não propriamente um “Brasil Branco”,
mas quando muito, um “Brasil menos negro” iFigura 2).

Como seria oportuno deduzir  a partr do exposto, o racismo configura um modelo de
desqualificação que marginaliza  naco majoritário  da população  brasileira,  afetada  por
declinações preconceituosas que no país, na comparação com outras realidades no plano
global, assumem feição singular.

Dentre as modulações que notabilizam o preconceito racial no Brasil, uma nota de proa
caberia à ideologia do branqueamento. Definindo de modo direto, “branquear” implicaria
em negar partcipação real do negro na sociedade, que se torna factíel exclusiíamente
com a fagocitose da herança histórica, cultural e religiosa do negro, e partcularmente,
com a diluição fenotpica dos afrodescendentes. 

Pespontando os comentários anteriores, a propensão matricial do branqueamento seria
uma íez mais repetr o primado da irredutbilidade da hierarquia raciológica enquanto
fatoração excludente, cabalmente íersátl na aplicação de sansões discriminatórias hosts,
duras e pertnazes, introjetadas numa longa série de gabaritos preconceituosos. 

Não seria demasiado ressalíar que a palaíra negro, numa atmosfera eiíada de pendores
discriminatórios, adquiriu um significado pejoratío, muitas íezes associado a algo que
sequer seria pertnente à condição humana iapud ANJOS et CYPRIANO, 2006: 169).
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FIGURA 2 - Mapa da concentração da população afrodescendente no Brasil acatando delimitações municipais.
Note-se que a inserção espacial do grupo é muito mais incisiva do que a proporcionalidade demográfca  (Fonte:
Marcelo Jorge de Paula Paixão, LAESER: Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatstcas
das Relações Raciais, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ).

Assim, lançando mão de múltplas estratégias, a doutrina do branqueamento transparece
no plano ideológico por intermédio de diíersos aíatares,  dentre estes,  sumariamente
poderíamos elencar:

➢ A attude deliberada de distanciamento para com a África; 

➢ Desqualificação das religiões de matriz africana; 

➢ Exclusão do negro dos quadros e da partcipação em clubes, grêmios e entdades,
partcularmente das entdades afuentes;
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➢ Incrustação de mensagens negatías aos negros e aos africanos em toda sorte de
publicações,  um  prontuário  que  inclui  charges,  anedotas,  crendices  e  igualmente,
informações distorcidas nos materiais didátcos;

➢ Adoção de padronagens eurocentradas de estétca e corporalidade; 

➢ Faíorecimento oficial da imigração branca europeia; 

➢ Exempção dos negros dos altos escalões administratíos e da uniíersidade; 

➢ Folclorização  da  contribuição  da  cultura  negra  e  africana,  circunscreíendo-a  ao
domínio da culinária, dos esportes e da música;

➢ Segregação socioespacial,  que resería  os  piores  sítos  para as  populações  afro-
brasileiras, substantíando tanto uma exclusão social quanto uma impostação do racismo
ambiental;

➢ Iníisibilidade deliberada da África e dos afrodescendentes nos circuitos redes de
geração  de  imagens,  ou  então,  quando  estes  são  alçados  de  concretude,  indexando
registros eníiesados e preconceituosos;

➢ Obstruções colocadas para a população negra no acesso aos seríiços públicos de
saúde, ensino e segurança, que reiteradamente, se tornam instrumentos de reforço e de
opressão racial.

Para mais, o racismo brasileiro adota como nexo fundante um ideário íoltado para erigir
no país uma sociedade modelada pela herança cultural europeia, postulada como padrão
paradigmátco e identficada com o segmento branco da população iFigura 3).

Á íista disso, uma coleção de fabulações complementares mirando uma sortda gama de
circunlóquios que reforçam a resiliência do racismo, dentre os quais, seria cabííel alinhar:

➢ A máxima que imputa a responsabilidade da segregação aos próprios ofendidos,
portanto, cabendo aos próprios negros a resolução da questão racial; 

➢ A estratégia de mascaramento do preconceito, íia de regra manipulando lugares-
comuns como a “democracia racial”;

➢ Negação pura e simples da existência de prátcas discriminatórias, que uma íez
inexistentes, tornam-se uma fantasmagoria esíaziada de sentdo. 
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FIGURA 3 - Parte frontal da cédula de 500 Cruzeiros desenhada pelo designer Aloísio Magalhães em 1972. Com
a intenção revelar a diversidade étnica do povo brasileiro, a cédula destaca as matrizes axiais da etnicidade do
país: o índio, o português e o negro, postados numa progressão pela qual se chega ao tpo fnal, que seria
caracteristcamente nacional. Mas, note-se que o resultado fnal desta cadência é um brasileiro fenotpicamente
caucasoide, de feições europeias, qual seja, desdobramento da diluição dos grupos não-brancos, sequência que
nega, objetvamente, o próprio dinamismo étnico predominante no país, que pelo contrário, tem resultado na
solvência dos brancos (Fonte: Acervo Banco Itaú).

Em meio a esta copiosa cornucópia de mistficações,  o depoimento do geógrafo afro-
brasileiro Milton Santos, prestado no ano 2000 ao jornal Folha de São Paulo,  joga luz
cristalina neste debate. Sem meias palaíras, eis como na ocasião o geógrafo sentenciou: 

“A marca predominante é a ambiíalência com que a sociedade branca dominante reage
quando  o  tema é  a  existência,  no  país,  de  um  problema negro.  Essa  equiíocação  é
também duplicidade e pode ser resumida no pensamento de autores como Florestan
Fernandes e Octaíio Ianni. Para eles, entre nós, feio não é ter preconceito de cor, mas
manifestá-lo”  [...]  “a  chamada  boa  sociedade  parece  considerar  que  há  um  lugar
predeterminado,  lá  embaixo,  para  os  negros.  E  assim  tranquilamente  se  comporta”
iSANTOS, 2011: 170-171, grifos nossos).

Em suma: sendo cabííel deduzir que o país está imerso num soberbo racismo estrutural,
determinado a apagar a presença do negro iFigura 4), refexiíamente poderíamos indagar
sobre as medidas aptas a enfrentá-lo, e mais ainda, eliminá-lo, uma meta que embora
justa, correta e pertnente, tem pela frente poderosos obstáculos.

Uma problemátca contumaz cuja decriptação, eníolíe a pontuação de uma fatoração
múltpla, no seio da qual, lado a lado com as predicações do reino da história e da esfera
econômica, cumpre papel releíante os modos de percepcionamento do real.  Isto é, as
inferências  de um imaginário social  cujo mote básico,  íetorializando motes de índole
raciológica, reíela ingente capacidade de perpetuação.
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FIGURA 4 - A Redenção de Cam, de Modesto Brocos, de 1895, tela exposta no Museu Nacional de Belas Artes,
no Rio de Janeiro. Imagem emblemátca da discriminação, O quadro mostra em seu centro uma mãe mestça
segurando  seu  flho  branco,  com  uma  avó  negra  abençoando  o  rebento,  implicitamente  simbolizando  a
libertação da condição de negro, uma acabada alegoria da ideologia do branqueamento (Fonte: Enciclopédia
Itaú Cultural: < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3281/a-redencao-de-cam >. Acesso: 25-07-2018).

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3281/a-redencao-de-cam
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III. A FATORAÇÃO INERCIAL DA DISCRIMINAÇÃO

Acertadamente, a todo o momento e para toda a rede de cognições, se impõe por si
mesmo na análise do racismo, um fio condutor relacionado à esfera do social, cabendo-
lhe, nesta senda, um papel central.

Na ótca da concertação deste ensaio,  importaria resgatar a enfátca admoestação do
antropólogo norte-americano Cliford Geertz, que claramente se posiciona em faíor do
caráter social do pensamento. 

Na entronizada obra  A Interpretação das Culturas,  seguindo na direção do âmago da
questão, o antropólogo estadunidense proclama num só fôlego: “O pensamento humano
é rematadamente social: social em sua origem, social em suas formas, social em suas
aplicações” iGEERTZ, 1989: 225). 

Dentre as implicações do paradigma proposto por Geertz, uma radiografia sumária do seu
íeredicto anuncia a precedência de duas possibilidades. De um lado, operariam formas
que ofertam caráter inercial ao pensamento humano. De outro, as que atuam no sentdo
de sua transformação. 

Seria, pois neste sentdo, correto também mencionar outro antropólogo, o francês Paul
Mercier, que pondera de modo semelhante. Aíaliando a temátca dos “pontos fortes” e
dos  “pontos  fracos”  dos  sistemas culturais,  o  antropólogo enfatza a  coníeniência  de
detectar aquilo que, em toda estrutura social, configura uma zona de resistência, na qual
as mudanças somente podem ser lentas, do que consttui uma zona de mobilidade, na
qual a mudança é possííel sem repercussões graíes iMERCIER, 1986: 177).

Estes apontamentos são axiomátcos quando o temário em pauta diz respeito às relações
interétnicas. Com efeito, estas tem rotneiramente caldeado uma rede de estereotpias 7,
pelas quais a percepção do outro é feita e refeita, mas substantíando uma propensão
que confirma os protocolos fundantes da discriminação iVide WALDMAN, 2008 e 2003a).

Portanto, que uma notação basilar é a referente do caráter altamente inercial do racismo,
repaginando o objeto da discriminação e com isso, corroborando papéis subalternos aos
atores eleitos como alío de prátcas discriminatórias, sejam estes firmados em objeções
de gênero, de ordem religiosa, origem social, cultural ou étnico-racial.

Enfatzando o sentdo últmo desta argumentação, referente à materialidade objetía da
discriminação do negro, um múltplo rol de obstáculos, agudizando a conjuntura íiíida
pela população afrodescendente,  tem sido repetdamente remodelados e refundados,
processo no qual a memória, direitos e expectatías são íiolentados e íilipendiados.
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Nesta íertente, a desigualdade não surge do acaso, sendo tanto resultado dos íalores
dominantes na sociedade como igualmente, produto de polítcas públicas, seja em razão
da proatíidade dos gestores como pela negligência destes em refrear a exclusão, com o
que o Estado reíela-se um ator proeminente nesta questão. 

Dessarte, num apanhado sucinto, realçamos, pois três tópicos que em atenção ao trânsito
na literatura especializada, seriam elucidatíos no que concerne a esta matéria, a saber:
as dessimetrias de renda acatando recortes raciais; a inefetíidade da Lei nº. 10.639, com
foco na mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação iLDB) em faíor da cultura
negra e africana;  por fim, outro ponto residiria  no estancamento do reconhecimento
fundiário das terras quilombolas, induzindo a desterritorialização destas comunidades.

Obseríando-se esta ordem, acompanhemos a radiografia do que estes litgios reíelam no
respeitante à problemátca negra:

1. O tema da concentração racial da riqueza não é noío na escritura das ciências sociais, e
tampouco nos relatórios dos insttutos de pesquisa, que realçam a “linha de raça” como
fator matricial na perpetuação da situação de marginalização econômica do negro.

Basicamente, pelo fato de que no Brasil, a economia, tal como tem sido calçada, “decide
o que do modelo cííico é possííel instalar” iSANTOS, 1997: 136). Exemplificando, estudo
do Insttuto de Pesquisa Econômica Aplicada iIPEA) reíelaía que no ano de 1999,  os
negros eram 64% dos pobres e 69% dos indigentes, ao passo que o Brasil branco, era 2,5
íezes mais rico do que o Brasil negro iLOBO, 2002: 25).

Contudo, admitndo-se que nas duas administrações do Presidente Lula o país presenciou
a criação de programas de ação afirmatía e de polítcas de minimização da exclusão
social,  seria presumííel que os noíos leíantamentos exibissem um reforço do alicerce
societário e um recuo da desigualdade, que sabidamente incide com peso plenamente
desproporcional sobre a população negra. 

Nesta linha de abordagem, retenha-se que no ano de 1989, considerado “pico histórico”
da desigualdade social  brasileira,  os  50% mais  pobres aquinhoaíam 10,56% da renda
total, enquanto os 10% mais ricos detnham 50,97%. Também em 1989, cabia à parcela
intermediária um naco da renda total  inferior aos 40% que perfaziam no conjunto da
população do país iSAE, 2014: 15). 

Daí  que  o  Brasil  ajustaía-se  ao  neologismo  “Belíndia”,  popularizado  pelo  economista
Edmar Bacha 8. Para este criatío doutor em economia, Belíndia seria um país imaginário
no qual coníiíiam duas realidades distntas: uma Bélgica faustosa e uma Índia miseráíel.
De mais a mais, esta disparidade manteíe-se estáíel entre as décadas 1970-1990. 
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Mas, a partr de 2001 esta equação social começou a apresentar mudanças quanto ao
perfil. Nos dez anos seguintes, o bloco intermediário dos 40% passou a responder por
pouco mais 50% de partcipação na renda agregada nacional. 

Ainda que dados relacionados às mudanças na distribuição da renda nacional deíam ser
relatíizadas com base em patamares de referência, tem-se de qualquer modo que no
período de 2001-2012 o segmento dos 10% de renda mais baixa no Brasil tíeram um
crescimento da renda 450% maior do que os 10% mais ricos iSAE, 2014: 11 e 15).

Entretanto, ratficando íeredicto de Milton Santos no tocante a uma cidadania mutlada,
estas alterações na distribuição da renda, beneficiando os mais pobres, não repercutram
de modo a transformar radicalmente a histórica exclusão social e econômica do negro. 

Em 2009, os brancos compunham 75,07% dos 10% mais ricos, ao passo 72,9% dos mais
pobres,  eram  afrodescendentes  iSANTOS,  1997).  Pari  passu,  subscreía-se  que  neste
mesmo ano, a população branca somaía, de acordo com o IBGE, 48,1% da população
brasileira.  Ou seja,  os  brancos  estaíam postados  nas  camadas de maior  renda numa
média bem superior ao conjunto da população iVide Figura 5).

FIGURA 5 - Distribuição percentual das pessoas de 10 ou mais anos de idade com rendimento entre os 10% com
menores rendimentos e o 1% com maiores rendimentos, por cor ou raça no Brasil, período 2005-2015 (Fonte:
CALEIRO, 2016).
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Em 2012, leíantamentos no tocante à diferença de rendimentos demonstram noíamente
uma enorme desproporcionalidade. Nesta data, a população negra obtnha ganhos em
média  36,11% menores  do  que  os  grupos  brancos.  Em média,  os  brasileiros  brancos
percebiam, em 2015, o dobro dos rendimentos dos negros: exatos R$ 1.589,00 contra R$
898,00 mensais dos negros 9. Uma outra interface da desigualdade é a informalidade, que
atnge 48,3% da população negra contra 34,2% da população branca iVide OXFAM, 2017;
CALEIRO, 2016; BARBOSA, 2012: 107-115).

Para arrematar,  os indicadores de pobreza extrema e de íulnerabilidade social  seriam
ainda mais desíantajosos para segmentos como idosos, mulheres negras e comunidades
quilombolas, altamente suscetíeis aos maus humores da economia. Confira-se também
que certa progressão apontada em relatórios técnicos, em termos da diminuição do hiato
social entre brancos e negros, mostra-se insignificante diante do repto de ultrapassar o
notório descompasso étnico e social. 

Neste recorte, no ano de 2017, diíersos íeículos de informação diíulgaram estudo da
ONG britânica Oxfam confirmando que somente em 2089 - quer dizer: após 72 anos da
diíulgação desta pesquisa e 200 anos desde a abolição -, brancos e negros teriam renda
equiíalente. Isto, é óbíio, caso não ocorram retrocessos que íenham a comprometer este
andamento, ainda que a conta-gotas iOXFAM, 2017; OLIVEIRA, 2017).

Óbices desta natureza manifestadamente induzem greíes repercussões para a saúde e a
qualidade de íida dos negros brasileiros. Confira-se: em 2009, dentre os 97,8 milhões de
afro-brasileiros, 43,4% eram assaltados por algum grau de insegurança alimentar, sendo
que para 18,6% a situação era mais graíe ainda, materializando priíação de alimentos,
porcentual este mais de seis íezes ao dos brancos na mesma situação, estmado em 3%
iapud VIEIRA, 2010). 

Para complicar, os negros estão de igual modo, sub-representados no ensino superior. O
acesso à uniíersidade, que mutats mutandis,  segue enquanto uma íia para a eíolução
socioeconômica, permanece distante da realidade dos joíens afrodescendentes, também
atuando enquanto um marcador da desigualdade racial no país, transparente na própria
uniíersidade pública: 

“Quem por acaso passeou ou permaneceu na maior uniíersidade deste estado e deste
país, a USP, não tem nenhuma dúíida de que ela não é uma uniíersidade para negros”
iSANTOS, 1997: 134).

Assim, aos finais da segunda década do Século XXI, apenas 34,6% dos joíens negros na
faixa 18-24 anos estão matriculados no ensino superior, e a parcela dos que concluem a
graduação é de ínfimos 18%. No ano de 2010, negros compunham mera quarta parte dos
diplomados no Brasil. Além disso, cursos de carreiras com rendimentos mais altos são um
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espaço pratcamente exclusiío de alunos brancos. A probabilidade dos afrodescendentes
se formarem em engenharia é, por exemplo, a metade do percentual dos brancos, e no
caso de odontologia, é cinco íezes menor que a dos alunos brancos iOXFAM, 2017: 60). 

Números como estes, conotando uma manifesta segregação racial, não tem como serem
carimbados como “naturais”. Refetem uma estratficação social dessimétrica à qual foi
agregada uma estrutura de priíilégios de raça, tonificando a mutlação da cidadania por
meio da educação. Ou melhor, atraíés da restrição do acesso a esta.

Numa íersão períersa da dita que afirma ser a educação a plataforma para formar um
bom cidadão, este, na ótca de uma sociedade que como a brasileira, transpira racismo
por todos os poros, expressamente não pode ser negro e sendo negro, obrigatoriamente
não tem como posicionar-se, salío de modo incompleto e contraditório, no modelo de
sociedade secularmente proposto para o país.

2. Em prosseguimento ao que foi comentado, uma nota substancial no enfrentamento da
discriminação racial refere-se ao plano educatío, que artculado com programas sociais e
a incorporação dos direitos da população afrodescendente, faculta-lhe papel essencial no
questonamento da discriminação. 

Isto porque, na sua deíida quota, a sala de aula tem tradicionalmente se defrontado com
impasses da questão étnica e racial, e nesta perspectía, justficadamente reclamado a
atenção de diíersos segmentos sociais, assim como dos pedagogos, professores, gestores
escolares e demais profissionais da educação iVide WALDMAN, 2012; ANJOS, 2009, 2007
e 1989; COSTA, 2007 e OLIVA, 2003).

Quanto ao mais, o questonamento da discriminação racial, tal como destacado em um
outro material mais amplo e minucioso, elaborado em outro momento 10, ao reiíindicar
mudanças procedimentais e posturais, não tem como prescindir da escola, de íez que
esta, em si mesma, está imbuída de caráter intrinsecamente formador e transformador.

Partcularmente,  o afazer  educatío é  fundamental  em fazer  retroagir  um daltonismo
cultural, olhar que não distngue as diferenças étnicas, de gênero, ascendências regionais
e comunitárias, expurgando-as das narratías e discursos reproduzidos em sala de aula.

Tal indistnção somenos reedita a tese do branqueamento, alienando a todos dos motes
consttutíos da construção da identdade nacional, que para ser real não se permitria
negar a inserção da partcipação do negro, afetando partcularmente a criança e o aluno
afrodescendente, negados por uma educação que reafirma a dominância eurocentrada.
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Esta orientação tem sido naturalizada por como conteúdos pedagógicos eníiesados que
apagam ou desqualificam a contribuição do negro e do africano; por materiais didátcos
supremacistas e pela carência de formação específica no temário étnico e racial, lacunas
soldadas por interpretações e posturas racialmente hierarquizantes ipassim WALDMAN,
2018b).

Tendo estas premissas como panorama, a dificuldade e a falta de preparo para lidar com
estas questões não mostra alterações, impondo-se como modo mais adequado de agir,
centrar-se no grupo tdo como modelar, silenciando-se quaisquer outras perspectías por
meio de estratégias de negação, expelindo-as, portanto, para a dimensão do anonimato
iVide NASCIMENTO, 2018 e CANDAU, 2008). 

Nesta íertente, o anúncio da obrigatoriedade do ensino sobre a história e a cultura afro-
brasileira, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e partculares,
modificando a LDB atraíés da Lei nº. 10.639, de 9-01-2003, a primeira a ser assinada pelo
então Presidente Lula, transpareceria como o mínimo a ser feito para sanar as desfeitas
seculares infigidas à população negra. 

Assinale-se em faíor ao Decreto nº 10.639 que embora a LDB já inclua de modo explícito
a contribuição afro-brasileira no conteúdo pedagógico a ser ministrado em sala de aula,
na realidade nada disto aconteceu. Afinal, uma coisa é o que a lei diz. A outra, é aplicá-la.
Então porque não reforçar esta diretriz com uma legislação ainda mais clara respeito do
assunto? Em íista disso, posições contrárias à legislação explicitaram fagrante fragilidade
argumentatía, reforçando assim a juridicidade da Lei iWALDMAN, 2018b; 2009 e 2003),
que sintetcamente, estabelecia:

§ 1º. O conteúdo programátco a que se refere o caput deste artgo incluirá o estudo da
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e
o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro
nas áreas social, econômica e polítca pertnentes à História do Brasil.

§ 2º.  Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no
âmbito de todo o currículo escolar,  em especial  nas áreas de Educação Artstca e de
Literatura e História Brasileiras.

Retenha-se que esta legislação íincula-se a uma segunda lei, bem mais detalhada. No
caso, trata-se do Decreto nº 4.886 i20-11-2003), que estabelece a Polítca Nacional de
Promoção da Igualdade Racial  iou abreíiadamente,  PNPIR).  Nestes  dois  instrumentos
jurídicos  a  questão  do  destaque  efetío  da  pluralidade  racial  brasileira  no  processo
educatío está explicitamente endossada como uma prioridade, centrada especialmente
na população negra do nosso país iWALDMAN et alli, 2007).
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Como seria esperado, a entrada em íigor destas leis e de medidas congêneres, tais como
o lançamento de Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, incluindo
as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, no ano
de  2009  11,  despertaram  íííida  expectatía  em  diíersos  atores,  dentre  os  quais  os
educadores, cientstas sociais, grupos antrracistas e em especial,  junto ao moíimento
negro 12.

A partr deste pano de fundo, é necessário destacar que o país completou em Janeiro
deste ano quinze anos de íigência oficial da Lei nº. 10.639 13, interíalo que em princípio,
autorizaria aíaliação a propósito do cumprimento ou não das diretrizes estabelecidas
pela legislação, associadas, como íimos, à desconstrução dos estereótpos que acometem
a África e os afrodescendentes.

Retenha-se que a proposição central desta Lei esteíe concatenada com polítcas de ação
afirmatía no plano nacional, encadeando-se em paralelo com um redirecionamento das
relações internacionais do Brasil, explícitas no estreitamento dos laços culturais, polítcos,
diplomátcos e econômicos com as nações africanas. 

No tocante ao contnente africano, o que temos é uma orientação que retoma as próprias
origens da nação brasileira. Verdade muitas íezes relegada a um segundo plano, o país foi
construído em simbiose com o contnente africano, que além de nortear a gênese do
Brasil, forneceu contribuições indeléíeis para a formação étnica, nacional e cultural da
sociedade brasileira iCf. WALDMAN, 2014; PENHA, 2010: 16; SARAIVA, 2012).

Mais ainda, é indispensáíel anotar que graças à noía legislação, o anonimato e o descaso
que década após década tpificaram negatíamente negros e africanos na grade curricular
do ensino, passaram a ser reíistos num olhar crítco e ao mesmo tempo propositío. Por
sinal, ao abrir noíos caminhos na abordagem destes temas, a noía Lei buscou corrigir
graíe injustça. Qual  seja: a  negligência e o descaso para com a inserção de fato dos
afrodescendentes na realidade nacional. 

Todaíia, a despeito de aíanços, certo também é que na interlocução com uma sociedade
cuja edificação foi toda ela pautada pela discriminação racial, a Lei nº. 10.639 coníerteu-
se, pratcamente desde os primeiros momentos, num objeto de controíérsias. 

Nesta acepção, a hostlidade aberta nutrida por íários círculos contra a legislação, nada
mais  eíidenciaria  do que um sentmento de perda de priíilégios,  da iníersão de um
status sociológico tdo como iníioláíel. Logo, tornam-se inteligííeis os senões e casos de
resistência em acatar as diretrizes da Legislação. 

Uma dessas íertentes se corporificou nas assimetrias quanto à capacitação do magistério,
íisto que nesta direção foram encetadas poucas iniciatías ou então, implementadas bem
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aquém do esperado. A ttulo de exemplificação, basta anotar que em 2009, tão só 1.953
dos 5.565 municípios brasileiros i35,1% do total), confirmaram a realização de cursos de
capacitação de professores na temátca de raça ou etnia. 

Não obstante a porcentagem cientficar o que transpareceria como certa deferência pela
legislação por parte dos gestores municipais, arrole-se que apenas 245 prefeituras i4,4%),
listaram a iniciatía entre as cinco medidas priorizadas pela educação municipal. Então,
seria forçoso reconhecer a existência de claros sinais da escassa receptíidade do temário
negro-africano na agenda insttucional iBORGES, 2013; PAIXÃO, 2010: 188-190).

O alcance destas medidas terminou também prejudicado pelo reconhecidamente baixo
patamar de proficiência da educação formal, frustrando as expectatías despertadas pela
legislação. Este prontuário da oposição se agraíou em razão da contnuidade de lacunas
no seio da própria educação de nííel superior, a começar pela ausência manifesta, nos
cursos de pós-graduação e na grade curricular da maioria das uniíersidades públicas e
partculares do país, de disciplinas com foco no contnente africano. 

Presumiíelmente, caberia ao ensino superior tomar a dianteira nas ações concretas para
a formação de professores,  habilitando-os  a  transferir  conhecimentos  com este  mote
para a clientela escolar. Nesta íia de entendimento, de íez que a academia não assume a
capacitação dos profissionais que atuam em sala de aula e se omite em alterar currículos
que priíilegiam primados eurocêntricos, como então suprir carências de desinformação e
desfazer os preconceitos?

Last, but not least, outra íariáíel complicadora, que entendemos como mais mordaz e
preocupante prosseguiu ao arrepio da legislação mesmo após muitos anos da entrada em
cena da legislação, explicitada na repetção de conceituações pejoratías nos materiais de
ensino,  que  mimetcamente,  reproduzem o  padrão estgmatzante  e  de discriminação
corrente na sociedade em geral iCf. WALDMAN, 2018b).

Assim, a detratação do negro e do africano, sustentada em “íerdades” hierarquizantes
apoiadas em surradas categorizações fenotpicas e aíerbações desqualificantes, nítda em
estereotpias semântcas, não retrocedeu conforme esperado. Pelo contrário, contnuou a
regurgitar numa fornida profusão de peças não-íerbais, uma rede imaginária que inclui
textos, desenhos, ilustrações, charges, mapas, fotografias e suportes imagétcos em geral
iFigura 6).

Esta  sina  é  comproíada por diíersas  sondagens,  como a  realizada  pela  Uniíersidade
Estadual do Rio de Janeiro iUERJ), sobre as películas nacionais com as maiores bilheterias
no interregno 2002-2014. No rol dos filmes analisados, 31% possuíam no elenco atores e
atrizes negras, porcentagem inferior à representatíidade demográfica do grupo no país,
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e não fosse suficiente, quase sempre assumindo papéis associados à pobreza, íiolência e
criminalidade iCf. OLIVEIRA, 2017). 

FIGURA 6 - Nesta propaganda do ano de 2006 da maionese Hellmann’s, o bordão e a imagem publicitária do
produto recorrem à  estereotpias  tpicamente colonialistas,  com a  mensagem de que deliciando-se  com o
manjar  oferecido  pelo  explorador  europeu  aos  africanos  selvagens  e  antropófagos,  estes  adotam  hábitos
alimentares menos agressivos. Devido à repercussão negatva da propaganda, a Fundação de Proteção e Defesa
do  Consumidor, de  São  Paulo  (PROCON-SP),  notfcou  judicialmente  a  UNILEVER,  empresa  proprietária  da
maionese  Hellmann's, por crime de racismo em razão de veicular campanha de publicidade difamatória dos
negros e dos africanos (Fonte: < https://liquid3d.ca/hellmanns-canibal >. Acesso: 9-08-2018).

Seria indispensáíel registrar, a falta de empenho em tornar a Lei nº. 10.639 uma prátca
real, é um hiato de monta a tonificar a reprodução de imagens mentais preconceituosas,
que  para  tanto,  contam  com  a  attude  omissiía  das  autoridades.  Por  conseguinte,  o
íeredicto alusiío à efetíidade da Lei nº. 10.639, defronta-se pois com um quadro farto
de  incompletudes.  Eis  como  um  documento  da  Secretaria  Especial  de  Polítcas  de
Promoção da Igualdade Racial iSEPPIR), explanou quanto a este ponto:

“Uma década após a modificação da LDB, os limites de sua implementação são eíidentes.
Os  estmulos  do  goíerno  federal  para  a  formação  de  professores,  a  produção  e
distribuição de material didátco, ainda que crescentes, apresentam-se insuficientes para

https://liquid3d.ca/hellmanns-canibal
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atender a uma rede de mais de 170 mil estabelecimentos escolares na educação básica”
iSEPPIR, 2013: 56).

Mais ainda, a confirmar que os pontos de estrangulamento não se restringem à dotações
orçamentárias, o mesmo registro asseíeraía:

“Contudo, os limites não podem ser atribuídos apenas à disponibilidade de recursos de
qualquer ordem. Há que considerar as resistências expressas no baixo compromisso das
autoridades municipais e estaduais de educação com o cumprimento da lei e, ademais,
na pouca disposição para pensar noías concepções na educação, que requerem, além de
profissionais  cônscios  das  relações  raciais  e  suas  implicações  na  educação,  uma
ressignificação dos currículos e da aprendizagem”iSEPPIR, 2013: 56).

Do que foi exposto, uma inferência se impõe: a irredutbilidade do léxico polítco-estatal
brasileiro, cuja impermeabilidade mantém relação umbilical com uma zona de resistência
da psicologia nacional que tem colocado às mais duras proías as iniciatías que intentam
modificá-la.

Não fosse esta asserção impregnada de íerdade, as prédicas da  Lei nº. 10.639 não teriam
sido, como de resto as indicações em faíor de um ensino atento à diíersidade étnica
brasileira já constantes na LDB, o desfecho que infelizmente, é patente no plano concreto.
 

3. Os grupos quilombolas formam coletíidades de ex-escraíos que no geral dedicam-se à
agricultura e pecuária, grosso modo, um campesinato negro cuja origem e modo de ser,
de índole fortemente comunitária, eíidencia íínculos inquestonáíeis com a África e a
resistência ao sistema escraíocrata iFigura 7).

A Fundação Cultural Palmares iFCP), estma que a população quilombola reúna cerca de
1,2 milhão de nacionais 14, cujas terras são definidas por profuso leque de nomenclaturas,
tais como mocambos, comunidades negras rurais, terras de preto ou de negro. 

Note-se que embora existam quilombos fundados nas proximidades dos centros urbanos,
foi  comum  uma  decidida  preferência  por  sítos  que  garantssem  um  isolamento
geográfico, íital para reforçar a segurança diante das iníestdas das forças escraíistas.

Os quilombos consttuem um patrimônio étnico e territorial regrado por modos de íida
tradicionais,  consorciado a  aceríos  culturais  distntos  de  outros  setores  da sociedade
nacional, que por seu turno, tpificam-se de um grupo quilombola para outro, inferência
que inclui  a  culinária,  festas,  danças,  músicas,  técnicas,  formas linguístcas  singulares,
relações sociais e prátcas religiosas, domínios que paíimentariam a criação de um marco



25

específico para a elaboração de polítcas públicas íoltadas para os quilombolas iRSJDH,
2013, 2008 e 2006).

FIGURA 7 -  Imagem da Comunidade de Itamatatua, localizada no município de Alcântara, no Maranhão, que
vive da criação de galinhas, porcos e patos, do roçado e por uma partcularidade: o artesanato de artefatos de
barro, desenvolvido pelas mulheres louçeiras da comunidade (Foto: ANJOS et CYPRIANO, 2006: 115).

É importante pautar que historicamente, o quilombo construiu-se enquanto íetor de uma
estrutura polítca diferenciada, abrigando não só negros, mas igualmente oprimidos de
todas as origens étnicas, religiosas e sociais: ex-escraíos, indígenas, mestços de todos os
tpos e brancos pobres, prefigurando um modelo de democracia plurirracial que o país
ainda busca insttuir iANJOS, 2009 e 2007; ANJOS et CYPRIANO, 2006; LOPES, 2004: 551;
MUNANGA, 1995/1996: 63). 

De mais a mais, claro sinal da filiação destas coletíidades com a resistência negra contra
a escraíidão, considere-se que o Brasil  é o único país fora do contnente africano que
manteíe na fala coloquial o termo  quilombo, procedente das línguas do tronco Bantu
com claro significado de enfrentamento ou batalha, dado que por si mesmo é reíelador
da trajetória de lutas dos africanos escraíizados 15. 
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De modo correlato à persistência da terminologia, outro dado reíelador da capilaridade
dos quilombos na história brasileira é a onipresença territorial. No país, as concentrações
quilombolas são encontradas, com exceção do Acre e Roraima, em todas as unidades da
federação. 

Formando territorialidades graíadas por diferenciada taxonomia histórico-territorial  16,
estmatías de antropólogos, geógrafos, sociólogos, historiadores, moíimentos sociais e
de técnicos goíernamentais, estpulam a existência de centenas de núcleos quilombolas,
conjectura corroborada por listagens da SEPPIR, que enumeram 3.524 quilombos 17, um
número em si mesmo consideráíel, mas que poderia somar, de acordo com outras fontes
e possííeis espaços que aguardam identficação, em torno de 5.000 núcleos quilombolas
iLARSEN, 2009: 327; SEPPIR, 2008: 8). 

En passant, caberia também o reparo de que esse total pode ser bem maior. Dado que se
trata  de  uma  cartografia  étnica  em  processo  de  lapidação,  inúmeras  ocorrências  de
comunidades quilombolas aguardam por mapeamento e regularização cadastral, ações
essenciais pelo simples fato de que é desejo explícito dos grupos quilombolas manter-se
de posse destes espaços, íerdadeiramente um território ancestral de íida. 

Ressalíe-se também que legalmente, que as comunidades quilombolas não podem, no
atendimento às coníenções internacionais, ser remoíidas dos territórios que ocupam ao
arrepio do seu consentmento iCf. RSJDH, 2013, 2008 e 2006).

Contudo, passar do direito teórico às íias de fato da confirmação definitía da posse dos
assentamentos por parte dos que os compõem, tem se demonstrado uma tarefa árdua e
dificultosa. Seria inescapáíel consignar que o reconhecimento dos espaços quilombolas
está em descompasso com os processos de ttulação, que infelizmente engatnham.

Embora a Consttuição de 1988, mais exatamente o  artgo 68 do Ato das Disposições
Consttucionais Transitórias, ADCT 18, assegure expressamente os direitos territoriais das
coletíidades dos quilombos idenominadas no texto consttucional como “remanescentes
de comunidades de quilombos”), em 2014, transcorridos 26 anos de íigência da carta
magna, tão somente  154 quilombos estaíam ttulados, 80% destes regularizados pelos
goíernos estaduais. 

Somando 746.039,9212 hectares i0,12% do território nacional em 2016), estes territórios
abrigam 243 comunidades, lar de 14.512 famílias, total que representa 6,7% dos 214.000
núcleos familiares que a SEPPIR calcula formarem o grupo quilombola no Brasil,  clara
comproíação da lentdão dos  processos  de regularização fundiária  iCf.  CPI-SP,  2015a;
SANTILLI, 2013; BARBOSA, 2012: 109).
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Os índices pífios da normatzação jurídica das terras quilombolas podem ser entendidos
como o resultado do labirinto burocrátco e baixa eficiência que denota o funcionamento
da máquina administratía do Estado brasileiro. 

Mas não exclusiíamente. O gargalo por excelência decorre da cobiça pelas terras dos
quilombos pelos grandes interesses rurais, que criam entraíes para a ttulação por meio
de contestações judiciais ou então, num país no qual a lei e a justça ressentem-se do
peso do poder econômico e polítco, executam “programas” próprios de assentamento
atraíés da grilagem de terras, ações intmidatórias e da pistolagem iLARSEN, 2009).

O pior  é  saber que as ameaças à integridade do modo de íida dos  quilombolas e a
seguridade jurídica das suas terras não decorre unicamente dos atores que exercem o
mandonismo rural. Sobreíém de igual modo da própria atuação do aparelho de Estado. 

Exemplificando, o caso paradigmátco das comunidades negras de Alcântara iMaranhão),
que íiíem em ancestrais terras de preto, objeto de disputa com o Centro de Lançamento
Espacial  de Alcântara,  que pressiona para abduzir  terras quilombolas, prejudicando os
roçados  tradicionais  e  desqualificando  as  legítmas  reiíindicações  dos  moradores  dos
quilombos, materializando tpologia de confitos que assaz, se repete em pendências dos
quilombolas com outros órgãos estatais e autoridades da defesa iCf. RAINHA  et LOPES,
2012; LARSEN, 2009 e RSJDH, 2006).

Sopesando  estas  íiolações  da  territorialidade  quilombola,  cumpre  conhecido  papel  a
argumentação de que os direitos das comunidades negras seriam “exorbitantes”, daí a
razão de serem adíogados “limites”, narratía que transparece como leitmotv de fundo
nas íocatías dos interessados em erodir os espaços quilombolas, tanto faz que o ator em
foco seja um latfundiário, um grileiro ou um órgão do Estado.

Tal estancamento do reconhecimento de direitos legítmos sobre os espaços ocupados
pelos quilombolas está secundado por uma escalada preocupante de atos de íiolência.
Raro  é  o  dia  em  que  a  imprensa  não  notcia  agressões  cometdas  contra  lideranças
comunitárias,  tentatías  de  expulsão  por  fazendeiros,  impactos  de  hidrelétricas  e  de
outras obras construídas por programas estatais e pressão da especulação imobiliária,
todas sem exceção, contando com o descaso e tratamento discriminatório por parte das
autoridades iVide CANUTO: 2012: 32 e 36). 

Em termos do que a realidade coloca é patente tanto a exiguidade e a morosidade das
ttulações, quanto  para o estancamento dos processos de demarcação destes espaços
tradicionais de íida. Basicamente, a garanta da posse da terra pelos quilombolas passa
por dois estágios: a certficação e a ttulação, diplomas que estão a cargo respectíamente
da FCP e do Insttuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária iINCRA).
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Contudo  a  execução  processual  é  entremeada  com  muitas  e  complexas  passagens
burocrátcas, tais como a abertura do processo, julgamento das contestações, consulta a
órgãos e entdades, análise da situação fundiária, demarcação fsica, anulação de ttulos
íiciados, registro em cartório, emissão de portarias, etc., que frequentemente emperram
a outorga final do ttulo às comunidades negras.

Deste modo, uma radiografia do andamento da ttulação das áreas de quilombos pelo
INCRA reíela a precariedade do reconhecimento dos direitos das comunidades negras às
suas terras iFigura 8). Obseríe-se que dos mais de 1.400 procedimentos legais em curso
até o ano de 2014, exclusiíamente 11% contaíam com a publicação do Relatório Técnico
de  Identficação e  Delimitação iRTID),  que  consttui  a  primeira  etapa  do  processo  de
identficação para ttulação iCf. CPI-SP, 2015a).

Não admira então que na ponta do lápis, até 2014 unicamente 9,49% das certficações
tenham chegado ao estágio final, uma conquista insttucional que ainda assim, em nada
garante quanto à contnuidade da permanência dos quilombolas nos seus espaços de
íida, partcularmente em função do destempero judicial, da íiolência rural e da pressão
de grupos que insistem em usurpar as terras negras.
 
No ponto de íista polítco, uma retrospectía relatía aos goíernos que sucederam no
lapso da redemocratzação do país patenteia um quadro desolador. Um balanço sumário
demonstra que a despeito de todos os inquietantes agraíos mencionados, a nação reitera
em patnar na questão quilombola. Isto, não obstante as gestões serem carimbadas como
conseríadoras ou como politcamente engajadas. 

Cronologicamente, a primeira ttulação de terra quilombola ocorre em 1995 no goíerno
Fernando Henrique Cardoso, sete anos após a Consttuição Federal ter assegurado aos
quilombos a propriedade das suas terras. Em seus oito anos de mandato, FHC ttulou 8
áreas num total de 116.491,5614 hectares, habitadas por 1.120 famílias iCPI-SP, 2015b). 

Contudo, todas estas ttulações ocorreram até a metade do segundo mandato de FHC. A
partr de 2000, deu-se uma reíiraíolta nesse caminho, irrompendo imbróglios jurídicos
que objetíamente, implicaram em medidas restritías aos direitos quilombolas. Como
resultado, decorreu uma contnuidade dos confitos e a reincidência de ttulos que não
puderam ser registrados em cartório, perdidos no labirinto burocrátco de sempre. 

Mesmo diante  deste  panorama insatsfatório  -  e  no que seria  julgado paradoxal  para
determinadas parcelas de opinião -, a gestão Fernando Henrique Cardoso foi o que mais
ttulou terras. Os mais de 100.000 hectares do biênio FHC representam quase o triplo da
dimensão regularizada nas duas administrações Lula, com apenas 39.232,4399 hectares,
correspondendo a 8 terras e regularização parcial de outras quatro, beneficiando 1.059
famílias.
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FIGURA 8 - Terras ttuladas e em processo de ttulação pelo INCRA (Fonte: CPI-SP, 2015a) . 

Não seria demasiado o reparo de que os dois mandatos de Lula, liderança edulcorada por
sua origem operária e símbolo de massiías mobilizações populares, frustrou cabalmente
as expectatías dos quilombolas, pouco ou nada se diferenciando dos seus antecessores
conseríadores. Logo, dando seguimento às estratégias de desterritorialização em curso.
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Nesta  declinação,  Eduardo  Fernandes  de  Araújo,  especialista  em  ciências  jurídicas  e
pesquisador da questão quilombola, afiança que: 

“O balanço dos oito anos do goíerno Luís Inácio Lula da Silía na questão quilombola é
ambíguo, por mais que se tenha uma polítca de reconhecimento de sujeitos de direitos,
no plano normatío e simbólico,  a concretude das polítcas públicas não aíança e os
números gerais do Insttuto de Colonização e Reforma Agrária, no que tange às ttulações
e às demarcações dos territórios, são pouco expressiíos” iARAÚJO, 2017: 84. Ver também
RAINHA et LOPES, 2010).

Mas, o desempenho sofrííel das administrações Lula foi secundado por uma performance
ainda pior nas gestões da presidente Dilma Roussef. Recorde-se que em quase cinco anos
e meio, Dilma Roussef ttulou tão somente 16 territórios quilombolas, o equiíalente a
11,7 mil hectares iCf. ISA, 2016).  Logo, em pouco mais de um mandato, Dilma ttulou e
desapropriou aproximadamente metade da média de Lula nas suas duas gestões com
base no critério de área reconhecida  iFigura 9).

FIGURA 9 - Terras ttuladas e em processo de ttulação pelo INCRA (Fonte: CPI-SP, 2015b) .

A este respeito, a Coordenadora executía da Comissão Pró-Índio de São Paulo iCPI-SP),
Lúcia Mendonça Morato de Andrade, aíalia que a regularização das terras dos quilombos
na administração Dilma, assim como nas anteriores, contnuou lenta ao extremo: “O que
a gente sente é que, em termos de goíerno, não há a famosa íontade polítca para fazer
acontecer. Acho que a questão quilombola nunca foi prioridade” iCf. ISA, 2016).

Contudo, confirmando a dita popular de que não há nada ruim que não possa piorar, o
impeachment de Dilma Roussef e a ascensão de Michel Temer ao Planalto em Agosto de
2016 carreou consigo noía onda de pressões contrárias aos direitos dos quilombolas, que
passaram a ser discursiíamente alíejados por representantes públicos da administração



31

Temer, enquanto que no plano das ações concretas, assistu-se a um corte generalizado
de apoio orçamentário, minguando ao ponto de impossibilitar qualquer medida efetía
em faíor dos quilombos.

O orçamento do INCRA para a regularização de terras quilombolas em 2017, de apenas
R$ 4  milhões,  manteíe o  cenário  de poucas ttulações  e lentdão no andamento dos
processos. Este íalor é 94% menor do que o disponííel em 2010, quando o orçamento
era de R$ 64 milhões  19. Isto posto, noíe das 30 Superintendências Regionais do INCRA
têm íerba inferior a R$ 10 mil para leíar adiante a regularização de terras quilombolas no
Ano-Base de 2017 iCPI-SP, 2017).

Concomitantemente, a Coordenação Nacional de Artculação das Comunidades Negras
Rurais Quilombolas iCONAQ), alertou que 14 quilombolas foram assassinados no ano de
2017, dado interpretado por lideranças e especialistas como tendo associação com um
cenário polítco adíerso, potencializando os confitos de terras e o recrudescimento de
ofensiías polítcas e jurídicas contrárias à demarcação das terras quilombolas. 

Seja como for, o arrolamento de fatos desabonadores que pespontam em carreira pelos
lustros de diíersas administrações explicitam quão acintosamente as algemas de lágrimas
imposta aos quilombos ignora fronteiras partdárias, programátcas e ideológicas.
 
Nesta  linha  de  compreensão,  o  reconhecimento  da  identdade  e  da  territorialidade
quilombola  permanece  enquanto  portentoso  dilema  da  nacionalidade,  aferição
irretorquííel diante do que a realidade demonstra em fatos e em dados.

Óbices a confirmar que nestes passos, seriam necessários 970 anos para ttular todas as
comunidades quilombolas já certficadas. Todaíia, as comunidades negras dos quilombos
não merecem esperar tanto pelo que é de direito, considerando, ademais, tudo o que já
sofreram.

Logo, o mínimo do merecido pelas comunidades quilombolas do país seria justça, que no
entanto, é transformada numa benesse máxima, quando muito brindada a conta-gotas a
quem tem sede de cidadania.
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CONCLUSÕES

Em íista do que se descortna na materialidade social, o preconceito racial no Brasil têm
sérias possibilidades de perdurar por bons tempos. Em que pese a criação de polítcas
públicas íoltadas para a promoção da igualdade racial, o que transpareceu foi um claro
estancamento do cumprimento destas medidas, repontuando a pauta do antrracismo
noutros patamares.

Seria ineíitáíel sublinhar que tanto no temário relatío às dessimetrias sociais e da não
consumação da Lei nº. 10.639, quanto no dos quilombos, que aparte ganhos circunscritos
e certa íisibilidade que na últma década e meia brindou estes temas, conotando maior
capilaridade na opinião pública, todos foram cadenciados por um “ritmo declinante”.

Ou seja, foram de um modo ou de outro, incorporados nos discursos insttucionais das
polítcas públicas para posteriormente, serem fagocitados, esíaziados ou triturados pela
mesma máquina administratía que em determinado momento, parecia ter cedido algum
terreno diante das mobilizações em prol de ações antdiscriminatórias.

Todaíia, sendo a sociedade brasileira graíada por uma índole corporatía, exclusiíista e
patrimonialista, com ranços nitdamente herdados do passado colonial, é o momento de
entender que o simples fato de alçar questões relacionadas à discriminação do negro à
alçada de legislações não tem como borrar séculos de racismo estrutural.

Assim, é patente que não houíe saldo íerdadeiramente substantío da noía rodada de
leis e decretos, quando muito deriíando em pequenas mudanças cosmétcas, cujo motío
condutor decorre da propensão ao controle desagregador por parte do aparato estatal.

Neste senso, no qual a performance do Estado íolta-se para instaurar a desordem, com
missão precípua em atender os interesses corporatíos de frações da sociedade, porém,
jamais da comunidade nacional como um todo, este repete com a questão do negro a
mesma conduta que transforma a maioria dos problemas do país em questões crônicas e
insolíííeis.

Este nexo, além de patentear a transfiguração dos marcos legais no apanágio de discursos
ornamentais, carrega o juízo de que o que está em jogo é uma rede de significações que
deíe ser reíista e reposta em outras molduras, reclamando um exercício mais amplo e
profundo da análise crítca.

Substantíando uma situação que em meados dos anos 1990 já daía mostras de ter se
agraíado perigosamente “nesta chamada democracia brasileira” iSANTOS, 1997: 134), a
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questão racial reíela-se, portanto, uma agenda cuja atualidade tem desafiado décadas
sucessiías, seguindo como uma encruzilhada crucial do Brasil contemporâneo.

No país,  tanto para garantr a cidadania do negro quanto de milhões de nacionais,  é
imperioso reíer a noção de democracia, teórica e pouco efetía; repensar o papel do
Estado na economia, reajustando sua atuação; garantr a inclusão de todos os nacionais;
repaginar a representatíidade polítca; afirmar a educação como base da edificação da
identdade nacional-cultural.

Temas amplos e complexos, que não são cabííeis de serem equacionados por intelectuais
isolados ou por facções íanguardistas, mas sim pelo conjunto da sociedade brasileira.

Na qual estão incluídos, quer se queira ou não, milhões de afrodescendentes.
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ANEXO: MUNDO AFRO-BRASILEIRO 20

O primeiro decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silía, de número 10.639,
obriga as escolas, da rede pública e partcular, a incorporarem a história e cultura afro-
brasileira na grade curricular. 
‘
Note-se que a temátca da afro-educação é uma proposta defendida por pedagogos  e
uma reiíindicação antga das entdades relacionadas à causa negra, e num plano mais
amplo,  está  diretamente  artculada  com as  propostas  de  ação  afirmatía,  que  íisam
garantr  às  minorias  sociais,  étnicas,  religiosas  e  de  poder,  o  justo  espaço  que  lhes
compete na sociedade brasileira. 

Esta Lei, publicada no Diário Oficial da União, nº. 8, edição de Sexta-Feira, 10-01-2003,
Seção  1,  Página  1,  é  a  primeira  a  ser  sancionada  na  administração  do  recém-eleito
Presidente Luiz Inácio Lula da Silía. 

Enquanto tal, o decreto nº 10.639 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-
brasileira, principalmente nas disciplinas de história, educação artstca e de literatura. A
legislação  também  determina  a  inclusão  do  dia  de  20  de  Noíembro  no  calendário
escolar, a ser celebrado como Dia Nacional da Consciência Negra. 

Como seria  esperado,  o  decreto  suscitou toda sorte  de reações.  Alguns  protestaram
contra a lei colocando em questão sua pertnência, carimbada inclusiíe, como de índole
exclusiíista. 

Para  estes  setores,  a  lei  seria  desnecessária  porque  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação iLDB), aproíada em 1996, já estabelece que o ensino da história do Brasil deíe
leíar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias na formação do poío
brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 

No  parecer  de  outros  educadores,  a  lei  seria  autoritária  por  contrariar  a  tendência,
especificada na LDB, de oferecer mais autonomia para as escolas trabalharem o currículo
em sala de aula. 

Não  faltaram  também  argumentos  de  que  a  legislação  seria  racista,  em  íista  de
supostamente  priíilegiar  um  segmento  exclusiío  do  mosaico  étnico  brasileiro  em
detrimento  dos  demais.  Com  base  nesta  mesma  lógica,  estaria  reapresentando  um
conceito  controíerso,  o  referente  a  raças  humanas,  carente  de  base  cientfica  pelo
simples fato de que, no final das contas, existe uma única raça: a humana.
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A lei poderia ainda proíocar a reação de outros segmentos, que se sentriam pouco ou
nada  representados  nos  currículos  e  nas  narratías  escolares.  Os  descendentes  de
alemães, italianos, japoneses, coreanos, ucranianos, espanhóis, gregos e árabes, dentre
outros,  poderiam  pressionar  para  que  o  ensino  da  história  e  da  cultura  dos  seus
ancestrais  fosse  alío  de  atenção,  e  como  tal,  conferindo  a  um  conhecimento  a  ser
iníestdo de caráter obrigatório em todas as escolas. 

Todaíia,  em  defesa  da  legislação,  é  possííel  registrar  íárias  contra-argumentações.
Ponderou  a  conselheira  do  Conselho  Nacional  de  Educação  iCNE),  a  Professora
Petronilha  Beatriz  Gonçalíes  e  Silía,  primeira  negra  a  ter  assento  nesta  instância,  a
legislação  é  necessária  em  função  de  contribuir  para  aprimorar  o  conhecimento  a
respeito da história dos africanos e dos negros no Brasil,  tanto por parte dos alunos
quanto dos próprios professores. 

Deste modo, o decreto concorreria para trabalhar positíamente a percepção dos negros.
É  comum  encontrarmos  livros  e  escolas  que  abordam a  história  do  negro  de  forma
simplificada  ou  até  ridicularizada,  afirmou  Petronilha  Beatriz  Gonçalíes  e  Silía  em
entreíista ao jornal Folha de São Paulo em Janeiro deste ano.

Outras ponderações faíoráíeis sustentam que embora a LDB incorpore de modo explícito
a historicidade afro-brasileira enquanto conteúdo pedagógico, na realidade nada disto
aconteceu.  Neste  sentdo,  o  decreto  estaria  antes  dando  substância  a  um  parecer
pedagógico estabelecido, e não propriamente criando demandas a partr do nada. 

O argumento pelo qual se priíilegiaria um grupo determinado, a saber, o grupo negro-
brasileiro,  do mesmo modo não se  sustenta.  No Brasil,  os  afrodescendentes,  mesmo
formando uma maioria demográfica no país, consttuem simultaneamente uma minoria
sociológica. 

Dito de outro modo, estão sub-representados em todas as esferas da íida social. Esta
ausência de representatíidade obíiamente repercute em nííel do sistema de ensino, que
desqualifica ou simplesmente silencia a respeito da história e da cultura dos negros e
africanos. 

Quanto  aos  demais  grupos  étnicos  e  culturais  do  país,  argumenta  Petronilha  Silía,  a
própria  lei  induzirá  por  si  mesma que  estes  reiíindiquem para  que  sejam mais  bem
representados  no  currículo  escolar.  O  decreto  estaria,  por  conseguinte,  suscitando  o
aprofundamento da discussão da questão étnica na educação brasileira, um debate que
certamente teria repercussão para o conjunto da sociedade nacional.
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Postal distribuído pelo Movimento Negro da Capital Paulista em 2002 (Acervo do autor)
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Com relação aos crítcos da lei, que a repudiam em nome de uma attude contrária ao
suposto “racismo” incorporado pelo decreto, recordemos que a questão racial não pode
ser esgotada do ponto de íista genétco, pois o problema não é genétco, mas sim social.
Exatamente  por  esta  razão,  fica  difcil  explicar  o  motío  de  existrem  pouquíssimos
afrodescendentes dentre os mais bem aquinhoados da população. 

Em resumo, o Decreto nº. 10.639 consttui um ótmo passo para posicionar os direitos
humanos no contexto da escola e da educação em geral. Resta agora aos educadores,
assim como para  as  uniíersidades,  escolas  da  rede  pública  e  partcular,  atíistas  dos
moíimentos sociais e o conjunto da sociedade nacional, se prepararem para o desafio de
aplicar esta notáíel legislação. 
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1 Racismo no Brasil:  Imaginário  e  Materialidade  da  Discriminação é  um ensaio
elaborado em 2013 no âmbito do segundo Pós-Doutorado do autor, deseníolíido no
campo temátco de África na Uníersidade de São Paulo sob superíisão do Professor
Liíre Docente Fernando Augusto Albuquerque Mourão, texto ampliado, atualizado e
disponibilizado em Formato PDF na Internet pela Editora Kotev iKoteí ©) em Julho
de 2018. Racismo no Brasil: Imaginário e Materialidade da Discriminação incorpora
reíisão ortográfica com base nas regras íigentes quanto à norma culta da língua
portuguesa,  cautelas  de estlo,  repaginação normatía e  normatzações  editoriais
inerentes ao formato PDF, também permitndo consulta em aparelhos celulares. O
texto Mundo Afro-Brasileiro, o primeiro artgo a respeito da Lei nº. 10.639 íeiculado
em publicação de geografia, foi incorporado a esta edição na condição de Anexo. A
confecção da  edição  digital  contou com a Assistência  de Editoração  Eletrônica  e
Tratamento Digital de Imagens do webdesigner Francesco Antonio Picciolo, Contato
E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com, Home-page: ppp.harddesignpeb.com.br.
Anote-se  que  editorialmente,  Racismo no  Brasil:  Imaginário  e  Materialidade  da
Discriminação é  um  material  gratuito,  sendo  íedada  qualquer  modalidade  de
reprodução comercial e igualmente, de diíulgação sem aproíação préíia da Editora
Kotev iKoteí©).  A citação de  Racismo no Brasil:  Imaginário e Materialidade da
Discriminação deíe  obrigatoriamente  incorporar  referências  ao  autor,  texto  e
apensos  editoriais  conforme  padrão  modelar  que  segue:  WALDMAN,  Maurício.
Racismo no Brasil: Imaginário e Materialidade da Discriminação. Série Africanidades
Nº. 30. São Paulo iSP): Editora Koteí. 2018.
2 MAURÍCIO WALDMAN é professor uniíersitário, pesquisador acadêmico, jornalista,
editor,  consultor  e  antropólogo  africanista,  com  Graduação  em  Sociologia  iUSP,
1982), Mestrado em Antropologia iUSP, 1997), Doutorado em Geografia iUSP, 2006),
Pós-Doutorado  em  Geociências  iUNICAMP,  2011),  Pós-Doutorado  em  Relações
Internacionais iUSP, 2013) e Pós-doutorado em Meio Ambiente iPNPD-CAPES, 2015).
Dois dos ttulos das pesquisas do autor, Mestrado em Antropologia  iUSP, 1997)  e
Pós-Doutorado em Relações Internacionais  iUSP, 2013), consttuem trabalhos com
área de concentração em África. Waldman foi colaborador de Chico Mendes i1988),
integrou o Centro Ecumênico de Documentação e Informação iCEDI, 1988-1990) e
atuou como membro da diretoria da Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção
São Paulo iAGB-SP, 2002-2003). No campo do conhecimento africanista, atuou como
consultor  internacional  da  Câmara  de  Comércio  Afro-Brasileira  i2013-2017),  e
durante dez anos i2004-2014),  como professor nos cursos de difusão cultural  do
Centro de Estudos Africanos da USP iCEA-USP). Waldman foi consultor do Insttuto
Paulo  Freire  no  campo  temátco  de  África  e  realidade  negra  brasileira,  também
deseníolíendo palestras e conferências sobre África & Africanidades em dezenas de
cidades  brasileiras.  Maurício  Waldman  responde  pela  autoria  de  210  artgos,
resenhas,  projetos  e  textos  cientficos  centrados  no  temário  de  África  &
Africanidades.  Dentre  outros  íeículos  de  mídia  impressa,  os  textos  de  Waldman
foram regularmente publicados pela reíista África iCEA-USP), Jornal Cultura iLuanda,
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Angola),  reíista  Brasil-Angola  Magazine  iSão  Paulo),  reíista  Contemporartes
iCuritba)  e  Portal  Insttuto  Afro  iSão  Paulo).  É  autor  de  Africanidade,  Espaço  e
Tradição: A Topologia do Imaginário Espacial Tradicional Africano na fala griot sobre
Sundjata Keita do Mali iReíista África, coedição CEA-USP/Editora Humanitas, 1997-
1998, íolume 20/21, pp. 219-268), paper considerado internacionalmente releíante
pelo Centre Natonal de la Recherche Scientfique iCNRS), o mais infuente centro de
iníestgações  mantdo  pelo  goíerno  da  França  iConfira  Ficha  Catalográfica:  <
http://mp.pro.br/mp/cat.inist.fra_2017_koteí.pdf >). Maurício Waldman é coautor
de  Memória D’África: A Temátca Africana em Sala de Aula iCortez Editora, 2007),
obra de referência no campo africanista brasileiro.
Mais Informação:
Portal do Professor Maurício Waldman: ppp.mp.pro.br 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: http://mptextos.com.br/
Currículo Lattes-CNPq: http://lattes.cnpq.br/3749636915642474 
Verbete Wikipedia (BrE): http://en.pikipedia.org/piki/Mauricio_Waldman 
Contato Email: mp@mp.pro.br
3 Sucintamente, por ator nos referimos ao agente que partcipa das relações sociais
de modo geral, que numa apreensão genérica incluiria, além do aparato de Estado,
as  empresas,  entdades  supranacionais,  moíimentos  sociais,  organizações  não-
goíernamentais e em meio a estratficações horizontais das sociedades, segmentos,
grupos, indiííduos e todas as categorias de cidadãos que interagem com a esfera do
social.
4 A  palaíra  é  um  calco  linguístco  de  origem  alemã,  significando  concepção,
cosmoíisão ou intuição de mundo, podendo também ser traduzida como íisão de
mundo. Em todos estes casos se refere a um quadro de ideias e crenças atraíés dos
quais indiííduos, poíos, grupos e etnias interpretam o mundo e com ele interagem.
No  seu  sentdo  mais  objetío,  peltanschauung  atua  como  elemento  definidor
modelar na relação mantda pelos humanos com o mundo concreto. 
5 Para reificação, eíoca-se neste texto a definição marxista clássica, semantcamente
calcada na palaíra alemã  verdinglichung, significando  transfiguração de uma ideia
numa coisa iPETROVIĆ, 1983: 411-413). Em suma: atraíés da reificação os produtos
do cérebro humano são iníestdos de autonomia, e sua figuratíidade, ajusta-se a
um mosaico de atribuições fetchistas, que ocultam ou distorcem sua funcionalidade
real. Fenomenologicamente, as prefigurações do imaginário, íindo a tona conotadas
por íida própria e ungidas por íirtudes a elas emprestadas, tendem a referendar um
dado ideário social, e nesta senda, alçadas ao comando dos próprios mecanismos
responsáíeis pelo seu surgimento.
6 No Antgo Testamento, Cam, um dos filhos de Noé, considerado ancestral bíblico
das populações africanas, teria zombado do pai,  recaindo sobre ele o estgma da
escraíidão iGênesis, 9: 23-27). Por outro lado, ressalíe-se que não consta nenhuma
indicação bíblica de que Cam fosse negro. No final das contas, Cam, na Bíblia, refere-
se a um antepassado mítco comum a poíos muito diferentes entre si, desde grupos
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identficados com a orla africana do Mar Vermelho até populações entendidas como
leíantnas e/ou mesopotâmicas iCf. Gênesis, 10: 6-20). A atnar, considere-se que o
texto  bíblico  é  alheio  à  definições  raciológicas,  que  repetdamente  confirma  o
caráter único da espécia humana. Por fim, caberia comentar que a teoria camita,
mesmo  sem  fundamentação  bíblica,  perdurou  por  séculos,  sendo  ratficada,  por
exemplo, pelos colonialistas e pelas igrejas eíangélicas da África do Sul enquanto
premissa para a consecução do malfadado regime segregacionista do Apartheid.
7 Etmologicamente,  estereotpia procede  do  grego  στερεός istereos),  “firme”,
“concreto” “sólido” e de  τύπος itypos), “impressão”. Por conseguinte, estereotpia
corresponderia  a  um  contexto  pelo  qual  conceitos  imaginários  são  aferidos  de
concrescência.  Isto  é:  passam  a  integrar  o  modelo  de  percepção  das  pessoas,
obtendo desta forma, inserção na materialidade social iVide LIDDELL et SCOTT, 1940;
ABBAGNANO, 2010: 204).
8 Edmar  Bacha  escreíeu  em 1974  uma fábula  jocosa  sob  o  ttulo  de  “O Rei  da
Belíndia”. O objetío da ficção era critcar o direcionamento econômico dos goíernos
militares, que aprofundou as dessimetrias sociais no país. A repercussão do termo
foi intensa, passando a integrar o jargão conceitual dos economistas brasileiros.
9 Todaíia,  as planilhas relatías à concentração de renda podem induzir  erros de
interpretação. Estas, não leíam em consideração os rendimentos de capital como
aplicações  financeiras  e  ganhos  com  imóíeis,  pelo  que,  tendem  a  subestmar  a
proporção de riqueza concentrada nas camadas mais eleíadas da pirâmide social.
Estas inferências explicam o porque, por exemplo, de recente relatório do  Credit
Suisse, insttuição bancária da Suíça, informar que no período entre 2015-2016, em
meio à dura retração da economia brasileira, que o número de milionários no país
tenha passado de 162 mil para 172 mil neste mesmo lapso de tempo iCf. CALEIRO,
2016).
10 Trata-se de  O Mapa de África em Sala de Aula: A Persistência do Imaginário da
Desqualificação e do Racismo na Cartografia Escolar de África, ebook disponííel on
line em: http://ppp.mp.pro.br/mp/o_mapa_de_africa_em_sala_de_aula.pdf .
11 Este plano consttuiu uma iniciatía conjunta do Ministério da Educação e Cultura
iMEC),  e  da  SEPPIR,  tendo por  objetío contribuir  “Para  que  todo o  sistema de
ensino e insttuições educacionais cumpram as determinações legais, com íistas a
enfrentar todas as formas de preconceito, racismo e discriminação, para garantr o
direito de aprender e a equidade educacional, a fim de promoíer uma sociedae mais
justa e solidária” iSEPPIR, 2013: 55).
12 Ver o artgo O Mundo Afro-Brasileiro, indexado como Anexo a este ensaio.
13 Em 10 de março de 2008, a Lei nº. 11.645 iLEI, 2008), ampliou a ação da Lei nº.
10.639  iLEI,  2003),  ao  incluir,  no  contexto  da  temátca  obrigatória  da  grade
curricular, a temátca da “história e cultura indígena” nos currículos escolares.
14 Outras fontes, como a Confederação Nacional de Quilombos iCONAQ), informam a
existência de 16 milhões de quilombolas.
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15 Mais exatamente, a palaíra quilombo ingressa no léxico sociológico, histórico e
geográfico a partr da experiência militar dos guerreiros Jaga, na Bacia do Congo e de
Angola,  responsáíeis  pela  criação de uma modalidade de acampamento armado
conhecida como kilombo, termo aportuguesado na forma quilombo.
16 A respeito da origem e estruturação dos quilombos, podem ser alinhaíados os
seguintes contextos: 1. Ocupação de fazendas falidas e/ou abandonadas; 2. Compra
de propriedades por escraíos alforriados; 3. Doações de terras para ex-escraíos por
donos de fazendas; 4. Pagamento por prestações de seríiços em guerras oficiais;
Terrenos de ordens religiosas deixados para ex-escraíos;  Ocupações de terras no
litoral  sob o controle da Marinha do Brasil;  Extensões de terrenos da União não
deíidamente cadastrados iIn: ANJOS, 2009: 105).
17 A medida em que aíançam as iníestgações, o número dos espaços quilombolas
identficados amplia-se. Por exemplo, o primeiro cadastro de comunidades negras
rurais, iníentário com ttularidade do Centro de Cartografia Aplicada e Informação
Geográfica, da Uniíersidade de Brasília, apontou para 840 registros de quilombos
iANJOS et CYPRIANO, 2006: 56).
18 As  premissas  consttucionais  relatías  aos  quilombolas  foram  reforçadas  pelo
Decreto 4.887, de 20-11-2003 iLEI,  2003b), regulamentando os procedimentos de
identficação,  reconhecimento,  delimitação,  demarcação  e  ttulação  das  terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, tal como referidas
no artgo 68 do Ato das Disposições Consttucionais Transitórias.
19 Entrementes, recorde-se que o orçamento de íários programas e polítcas sociais
do goíerno federal sofreram duros cortes em 2016 na gestão de Dilma Roussef. Em
2015, o montante disponííel para o INCRA reconhecer e ttular terras quilombolas
foi 73% menor do que o de 2015, ou em números, R$ 8 milhões ante 29,5 milhões
no ano precedente.  O orçamento de identficação de territórios para 2016 iR$ 3
milhões) retraiu 40% e o para a indenização de imóíeis , foi de R$ 5 milhões, o que
representa retração de 80%. Portanto, o goíerno Temer não detém responsabilidade
total  na  erosão  das  íerbas  destnadas  aos  quilombolas,  que  acompanhou  uma
tendência decrescente nos sucessiíos goíernos do período da redemocratzação.
20 Artgo publicado pelo Boletm AGB Informa nº. 82, páginas 10-11, informatío da
Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Local São Paulo, Cidade Uniíersitária,
USP, São Paulo iSP), 2003.
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