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RESUMO 

O estudo visa contribuir com o tema da memória, monumento, movimento negro e interação 

com instituições públicas na cidade de São Paulo. O resgate do processo de construção da 

herma em homenagem a Luís Gama (1931), estátua a Mãe Preta (1955), Zumbi dos Palmares 

(2016) e a Joaquim Pinto de Oliveira – O Tebas (2020) constitui-se enquanto objeto central da 

investigação. A escolha em abordar experiências datadas do pós-abolição até os dias atuais 

tem por objetivo evidenciar a luta pela garantia de políticas públicas sobre memória e 

monumento na cidade. Acredita-se que as principais ideologias raciais desenvolvidas na 

história do país durando o século XX contribuem para a compreensão do projeto de poder e 

dominação simbólica que favorece o racismo estrutural. A todo o momento busca-se 

evidenciar a agência política do movimento social e a força dialética gerada através da 

interação com o poder público.  

Palavras Chaves: Memória, Monumento, Movimento Negro, São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The study aims to contribute to the theme of memory, monument, black movement and 

interaction with public institutions in the city of São Paulo. The rescue of the process of 

construction of the herma in honor of Luís Gama (1931), statue of Mãe Preta (1955), Zumbi 

dos Palmares (2016) and Joaquim Pinto de Oliveira - O Tebas (2020) is constituted as a 

central object of investigation. The choice to address experiences dating from post-abolition 

to the present day aims to highlight the struggle to guarantee public policies on memory and 

monument in the city. It is believed that the main racial ideologies developed in the country's 

history during the twentieth century contribute to the understanding of the project of power 

and symbolic domination that favors structural racism. At all times, the aim is to highlight the 

political agency of the social movement and the dialectical force generated through 

interaction with the public authorities. 

Keywords: Memory, Monument, Black Movement, São Paulo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A disputa pela memória envolve diferentes atores sociais na arena política. Mais do 

que um fato dado ou uma verdade absoluta, linear e progressista, a luta por memória pode ser 

considerada um elemento em constante mutação social que dialoga diretamente com o 

presente. Podemos considerar ainda que a mais ampla definição de memória coletiva se 

respalda em valores heroicos e nacionalistas que expressa o desejo do projeto político e 

econômico em vigência. Da mesma forma é possível afirmar, como fez Michel Pollack 

(1989), que é principalmente em tempos de crise que vemos a coesão social em torno dessa 

memória oficial perder força e abrir maior espaço interpretativo sobre o passado na arena 

política, fazendo emergir memórias subterrâneas. Por outro lado, como afirmado por Karl 

Marx1
, o contragolpe em defesa da memória oficial e sua égide não é uma surpresa:  

[...] justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmos e as 

coisas, [...] exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram 

temerosamente a ajuda dos espíritos do passado, tomam emprestados os seus nomes, 

as suas palavras de ordem, o seu figurino, [...] (MARX, [1852] 2011:25). 

Partindo dessa introdução é que a presente monografia busca investigar o papel dos 

atores sociais envolvidos na disputa pela memória negra na agenda política de São Paulo, a 

cidade símbolo de modernidade e progresso para o país.  

O debate conflituoso sobre construção de estátuas dos considerados líderes e 

heróis/heroínas pretos (as), em contraposição aos principais símbolos nacionais (e seus 

herdeiros), será abordado por meio da pesquisa científica, levando em conta a participação do 

movimento negro no processo de construção da herma em homenagem a Luís Gama (1931), 

estátua a Mãe Preta (1950), Zumbi dos Palmares (2016) e Joaquim Pinto de Oliveira – Tebas 

(2020), construídas no centro histórico da cidade.  

O Método utilizado considerou o levantamento bibliográfico sobre o tema, 

principalmente das estátuas mais antigas, que já contavam com pesquisa realizada 

anteriormente. Não foi possível encontrar pesquisa científica sobre as duas estátuas 

construídas mais recentemente que pudesse colaborar com o que proponho com essa 

monografia. Nesse sentido vale apena apontar que a estátua em homenagem a Zumbi dos 

Palmares, inaugurada em 2016, é a única que não foi possível um aprofundamento maior 

sobre o processo, uma vez que a fonte principal são os documentos oficiais e materiais 

                                                           
1
 MARX. K. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo. Boitempo. 2011. 
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disponibilizados pela imprensa digital. Já o monumento construído em homenagem a Tebas 

em 2020, além dos materiais da mídia digital, foi aplicada uma entrevista semi-estruturada, 

em formato de vídeo-chamada, com a produtora cultural Rita Teles, responsável pelo 

processo executivo da obra. A ideia é fazer um balanço comparativo entre as estátuas 

construídas e reivindicadas pelo movimento negro durante o século XX (Luís Gama e Mãe 

Preta), em relação as mais recentes, construídas no séc XXI (Zumbi e Tebas). 

Como se pode deduzir, e já é possível afirmar cientificamente, não são muitas as 

estátuas destinadas a homenagear figuras aclamadas pelo movimento negro (Instituto Pólis, 

2020). As quatro estátuas mencionadas acima não são as únicas construídas que retratam 

pessoas negras na cidade de São Paulo. A razão por focalizar as quatro e não outras que 

ficaram de fora está justamente no sentido que essas figuras acabam transmitindo por meio da 

assimilação ou conflito com a visão heroica, nacionalista em conjunto com os dois principais 

projetos raciais do século XX: o determinismo biológico e o mito da democracia racial.  

O objetivo central está em compreender a atuação do Movimento Negro em São 

Paulo ao tratar do tema sobre monumento (estátua/herma/busto) e memória. O que importa 

em termos de pesquisa é a interação do movimento com demais atores envolvidos na 

construção da política de memória. O objetivo central nos leva a dois objetivos específicos: 

(1) compreender o que motiva o movimento a reivindicar a construção dessas estátuas em 

particular e (2) identificar como a disputa por memória se relaciona com o projeto de cidade, 

nação e cidadania.  

Acredita-se que dessa forma, unindo objetivo central e específico, sem deixar de 

considerar as limitações e desafios inerentes ao estudo, a perseguição dos objetivos possa 

auxiliar na captação de elementos capazes de responder duas questões fundamentais: 1) Quais 

mudanças e semelhanças entre os processos mais recentes (Zumbi e Tebas) em relação aos 

mais antigos (Luís Gama e Mãe Preta)? 2) Em que medida o projeto político de cada 

momento é capaz de revelar a dinâmica do racismo estrutural? 

O primeiro capítulo dedicado à conceitualização básica sobre a tradição mnemônica, 

identidade social e nação. O segundo responsável por trazer a história política do movimento 

negro brasileiro (em especial o paulista) e os dados da pesquisa à luz de quatro categorias 

analíticas: antimonumento, antimonumento antirracista, monumento assimilacionista e 

monumento tradicional. O terceiro capítulo é dedicado às considerações finais. 
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1.1. Muito além de Mnemósine e Simônides 

Na mitologia grega Mnemósine é o nome da filha de Gaia (terra) e Urano (céu), 

deusa da memória, remetendo e personificando lembrança.  

Essa deusa era tão importante que suas filhas se tornaram as musas das artes, sendo 

que Calíope, musa da epopeia, estimulava a memória dos aedos para que esses se 

lembrassem dos grandes feitos dos heróis arquetípicos de um tempo muito distante. 

(FROTA, 2011: 12) 

Mnemósine é uma das principais figuras ocidentais de representação da memória. 

Além da deusa grega, é impossível conceituar memória sem mencionar o tratado latino Ad 

Herennium, considerado a principal fonte da tradição da arte de memorização.  

No livro A Arte da Memória (2007) a autora Francis Yates busca mapear as técnicas 

de memorização, desde a Antiguidade e antes do advindo da imprensa, em um mundo regido 

pela palavra e pontos de referência (locus) enquanto parte fundamental da retórica. Em suas 

palavras, a mnemotécnica consiste em: “memorização por meio de uma técnica de imprimir 

‘lugares’ e ‘imagens’ na memória” (YATES, 2007: 11).  

É possível afirmar que “A [memória] natural é aquela inserida em nossas mentes, 

que nasce ao mesmo tempo que o pensamento. A memória artificial é aquela reforçada e 

consolidada pelo treinamento” (Ibid.; p. 21). Dessa forma uma memória artificial (que é 

mediada por imagens e lugares) pode aprimorar uma memória natural. Como bem colocado 

por Pierre Nora ao abordar a problemática dos lugares de memória:  

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não são naturais (NORA, 1993: 13).   

Essa determinação por memória carrega tradicionalmente o compromisso com signos 

em torno da recordação de “atos heroicos”, momento fúnebre, calendário de festividades, 

entre outros.  

Existe um personagem muito conhecido e referenciado como pai da mnemotécnica, 

o poeta Simônides de Ceos (556-468 a.C), a ele é atribuída três importantes tradições 
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retratadas no tratado de Ad Herennium2, são elas: (1) uso das técnicas de memória para saudar 

heróis; (2) para cultuar os mortos; e (3) para selecionar o que lembrar e o que esquecer.  

As principais concepções sobre memória que circularam entre a Idade Média e 

Modernidade foram identificadas em Aristóteles – tratado De Anima – que versa sobre a 

teoria do conhecimento. Ademais “todas as tentativas para reconstituir o que foi a arte clássica 

da memória têm de ser baseadas principalmente na seção sobre a memória do Ad Herennium” 

(YATES, 2007: 22), é no tratado que reside “misteriosas percepções dos poderes e da 

organização da memória dos gregos e romanos.” (Idem, p. 34).  

Até aqui falamos brevemente de figuras e tradições progenitoras para o debate 

acadêmico sobre memória. Abaixo acrescento figuras e tradições pouco recordadas no campo, 

com o intuito de registrar, mesmo que de forma incipiente, a contribuição africana e afro-

brasileira sobre o tema. Distante – anos luz – de esgotar o debate sobre eurocentrismo 

epistemicídio que marca boa parte das produções acadêmicas, o que se propõe com o 

exercício é uma reflexão básica sobre o desconhecido (ou pouco revisitado). 

Para tanto, vamos trabalhar com exemplos da África Ocidental e Oriental3 para 

abordar memória afro-brasileira: 1) Sankofa; 2) Nanã; 3) Livro dos Mortos; 4) árvore Baobá. 

1. Sankofa – (sanko = voltar; fa = buscar, trazer) dos povos acã, compõe o conjunto de 

símbolos adinkras e faz “parte do conhecimento dos povos africanos, expressando a 

busca de sabedoria em aprender com o passado para entender o presente e moldar o 

futuro”4
. O símbolo é retratado por um pássaro que olha para trás enquanto segue voo 

para frente. Outra retratação comum é um símbolo que lembra o formato de um 

coração, muito usual em arquiteturas urbanas e domésticas.  

 

                                                           
2
 “A arte da memória foi descrita na Antigüidade por vários retores, sendo que as descrições que chegaram até 

nós são as de Cícero, Quintiliano e sobretudo a do autor do tratado Ad Herennium. Cícero vê a memória como 

uma das cinco partes da retórica (inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronunciatio)” (SELIGMANN-SILVA, 

p. 35, grifo do autor),  presente no livro de Francis Y. (YATES, 2007: 18). 
3
 Uma parcela dos africanos escravizados no Brasil (em boa parte levados para Bahia) veio dessa região do 

continente (Benin, Nigéria, Gana, Cabo Verde, etc) - África Ocidental, como também é registrado africanos 

traficados da região Oriental para o sudeste do Brasil. 
4
 “Em Akan ‘se wo were fi na wosan kofa a yenki’ que pode ser traduzido por ‘não é tabu voltar atrás e buscar o 

que esqueceu’. Como um símbolo Adinkra, Sankofa pode ser representado como um pássaro mítico que voa para 

frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico um ovo, o futuro.” Disponível em < 

https://portal.fiocruz.br/noticia/projeto-sankofa-discute-questoes-e-relacoes-etnico-raciais> 
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             Figura 1: Símbolos Adinkras - Sankofa 

 

Fonte: Imagem retirada da internet 

2. Orixá Nanã – é uma figura histórica e mítica, sobretudo nas religiões afro-brasileiras 

de matriz africana Jeje, e em algumas regiões da África Ocidental. Nanã Buluku é 

geralmente associada à figura materna de avó ou mãe, considerada a mais antiga dos 

Orixás. Divindade da vida, mas também da morte, possui vínculo entre as águas e a 

terra (lama), confundido a lógica dualista de bem ou mal. Referenciada enquanto 

sabedoria é cultuada como a memória ancestral5. A Orixá faz parte da tradição 

ancestral da história oral já que a ela é atribuída a transmissão do conhecimento, 

passado de geração para geração6. Outro aspecto a ressaltar diz respeito à dimensão do 

esquecer: “[...] um dos campos de atuação de Nanã é a ‘memória’ dos seres. E, se 

Oxóssi aguça o raciocínio, ela adormece os conhecimentos do espírito para que eles 

não interfiram com o destino traçado para toda uma encarnação”7.  

Assim como retratado na tradição ocidental greco-romana: do mesmo jeito que se 

pode entrar no rio da memória (Mnemónise), pode se entrar no rio do esquecimento 

(Lete) e (amar)gar as consequências. Em Simônides também encontramos o desejo de 

esquecer como forma de “acalmar a alma”, o que assimilo aqui, com Nanã, como a 

encarnação e o processo de adormecimento da memória8. 

                                                           
5
 “[...] Nàná Buruku, aquela que representa a memória ancestral da humanidade, a ela pertencem as águas 

paradas dos pântanos, o que faz referência a criação.” (SPERONI, 2018: 33) 
6
 A história oral, segundo Michael Pollak (1989), é um recurso fundamental de preservação das memórias 

subterrâneas. 
7
 O texto foi retirado de um breve artigo sobre Nanã publicado pela Sociedade Espiritualista Mata Virgem 

“Curso de Umbanda”, disponível em: 

<https://www.academia.edu/36219280/8_NAN%C3%83_pdf?auto=download> 
8
 “Apesar de sabermos que não pode existir rigorosamente falando uma ars oblivionis [...]” (SELIGMANN-

SILVA, 2006: 35). 
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             Figura 2: Orixá Nanã Buluku 

 

Fonte: Imagem retirada da internet 

 

3. Livro dos Mortos – Em um artigo intitulado Contra a Morte Definitiva: o livro dos 

mortos como um guia de memória no além, a pesquisadora Keidy Matias apresenta o 

tema da memória tendo como base o livro dos mortos de Aní (c. 1275 a.C.). O livro é 

quase mil anos anterior ao tratado de Ad Herennium (e essa afirmação de forma 

alguma busca retirar a importância concreta do tratado). Enquanto fonte o livro guarda 

relevante tradição mágico-religiosa com a memória dos mortos. Partindo da concepção 

de memória artificial Matias afirma que o livro serve como uma espécie de guia da 

memória para os mortos do período. 

Em síntese, desde o Antigo Império os egípcios desenvolveram fórmulas que tinham 

por fim atuar na manutenção da vida através da perpetuação da memória; essas 

fórmulas foram perpassadas por muitos suportes, notadamente, as paredes das 

pirâmides, os caixões e os papiros. O Livro dos Mortos era um guia que propiciava 

ao morto lembrar-se de si mesmo, de modo que ele próprio pudesse ter 

conhecimento dos seus caminhos na Duat. (MATIAS, 2017: 233, grifo do autor). 

 

Figura 3: Parte do Capítulo 30b do Livro dos Mortos 

 

Fonte: MATIAS, K. N. C. Contra a morte definitiva: o Livro dos Mortos como um guia de memória no além. HÉLADE (Rio 

de Janeiro), v. 3, 2017, p. 240. 
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4. Árvore Baobá – Outro símbolo que desperta para o debate sobre a memória a partir 

de signos africanos é um elemento da natureza - a árvore Baobá9
. A árvore é conhecida 

pela sua resistência ao tempo e a seca, além da recorrente associação mágico-religiosa. 

Muito comum encontra-la em anedotas, contos, lendas africanas e afro-brasileiras. No 

artigo intitulado O Baobá na paisagem africana: singularidades de uma conjugação 

entre natural e artificial o geógrafo e antropólogo Waldman, conclui que: 

[...] o Baobá continua a inspirar as novas gerações de africanos e afro-descendentes 

na afirmação de sua identidade. Mais do que uma árvore, o Baobá tornou-se um 

símbolo civilizatório, baluarte da memória africana, no seio do qual muitas 

comunidades encontram abrigo e esperança (WALDMAN, 2011: 231). 

Figura 4: Árvores Baobá em Madagascar 

 

Fonte: Imagem retirada da internet 

 

                                                           
9
 O Portal Geledés - Instituto da Mulher Negra dedicou um artigo sobre a importância da árvore: “Os velhos 

baobás africanos de troncos enormes suscitam a impressão de serem testemunhas dos tempos imemoriais.” 

sabemos que o papel do testemunho em comunidades tradicionais desempenha um ponto fundante na luta por 

memória. Disponível em <https://www.geledes.org.br/baoba-arvore-simbolo-fundamental-das-culturas-

africanas-tradicionais/> 
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O breve resgate de quatro importantes exemplos de tradições africanas e afro-

brasileiras que referenciam memória e ancestralidade é indispensável! Uma vez que não foi 

possível identificar algo do gênero nas bibliografias inicialmente citadas.  

Dificilmente as pesquisas se preocupam em evidenciar a contribuição preta, indígena 

e africana da história10. A concepção de memória africana (que deixou uma imensa herança 

aos amefricanos11) precisa ser considerada em qualquer nexo sobre memória e movimento 

negro brasileiro, até porque, não seria coerente falar de memória e movimento negro sem citar 

parte do referencial familiar que marca o movimento (sobretudo a partir dos anos 70 e 80). 

Já nos alertou Frantz Fanon em Os Condenados da Terra: “Quando procuro o 

homem na técnica e no estilo europeu, vejo uma sucessão de negociações do homem, uma 

avalancha de morticínios” (FANON, 1961: 272). Nesse mesmo sentido, uma reflexão dada 

por meio de depoimento/entrevista do intelectual e importante militante do movimento negro 

brasileiro, Abdias do Nascimento, ao livro Memórias do Exílio (1978) aponta importantes 

questionamentos: 

A mitologia africana é riquíssima e é cultuada nos terreiros pelo Brasil afora, não 

precisamos da Grécia para elevar o nosso carnaval ao nível da mitologia. A Grécia 

ou a Europa, sim, devem à África grande parte do acervo do que chamam de 

‘civilização ocidental’ (CAVALCANTI; RAMOS, 1978: 45).  

A noção de memória custa muito caro quando pensamos o que ou quem escolhemos 

esquecer e lembrar. E o aspecto central do que foi discutido é a menção, mesmo que de forma 

introdutória, de diferentes contribuições para um debate progenitor sobre memória, isso 

acabou evidenciado uma tradição da história humana: a de lembrar os mortos, comemorar 

feitos heroicos, registrar calendários e gerar arquivos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Um bom exemplo ilustrativo é o tratado Ad Herennium que “era certamente conhecido no círculo dos retóricos 

do Norte da África e levantou-se a hipótese de que o tratado teria ressurgido ali, posteriormente, de onde tornara 

a se difundir pela Itália.” (YATES: 2007: 73).  
11

 Lélia Gonzalez criou a categoria “Améfrica Ladina” com o intuito de trazer a contribuição da África para 

América Latina, restaurando a importância da formação de uma identidade político-cultural rejeitada pelos 

malfeitos da colonialidade. (GONZALEZ, 1988). 
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1.2. Identidade e(m) Conflito 

“We are the champions, my friends 

And we'll keep on fighting till the end 

We are the champions 

We are the champions 

No time for losers 

'Cause we are the champions of the world” 

Queen – We Are The Champions 

 

Uma oportuna adaptação de uma famosa música da banda britânica Queen para 

compreendermos a autoestima heroica dos vencedores, que acima de tudo e de todos são 

Europeus, portanto, os “legítimos” representantes da modernização12
. A disputa política por 

memória trata-se antes de qualquer coisa de uma disputa pelos rumos do presente, onde o 

papel de toda e qualquer elite (ou país imperialista) é o compromisso com o status quo. Essa 

introdução ajuda a compreender o tipo de conceitualização que busco trazer para o tema. 

A memória pode ser conceituada a partir de múltiplas abordagens, justamente por se 

tratar de um tema inegavelmente multidisciplinar. Podemos falar de memória tendo em mente 

que é um tema que abrange noção política de movimentos e lutas sociais, limites geográficos 

de território e fronteira; espaço urbano, cidade, arte, cultura, arquitetura, filosofia e 

conhecimento; ou até mesmo aspectos cognitivos com a área de neurociência e processos 

biológicos. 

A abordagem que melhor sintetiza o que passaremos a propor como perspectiva 

analítica para o tema pode ser concebida como fez Marielle Franco: “[...] cada tempo histórico 

tem suas perguntas sobre o passado, pois cada conjuntura produz uma história para justificar o 

seu presente.” (FRANCO, 2014: 40); e como feito por Karl Marx em O 18 de Brumário de 

Luiz Bonaparte em que afirma que mesmo que os homens façam sua própria história “[...] não 

a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob 

as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram.” ([1852] 

2011: 25). 

                                                           
12

 “[...] a pretensão eurocêntrica de ser a exclusiva produtora e protagonista da modernidade, e de que toda 

modernização de populações não-européias é, portanto, uma europeização, é uma pretensão etnocentrista e além 

de tudo provinciana.” (QUIJANO, 2005: 123). Contudo é a modernidade europeia – punguista – que trava seu 

ego e império. 
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É importante pontuar que as políticas de memória oficializadas pelo Estado enquanto 

medida de reparação, não constituem uma política de memória organizada pelas ruas13
. 

Evidentemente o que trabalharemos aqui são políticas efetivadas pelas instituições publicas 

com a participação do movimento social (no caso o movimento negro), e a partir daí buscar 

compreender como se deu a dialética da relação. O foco da materialização da memória na 

figura de um monumento e do questionamento de figuras emblemáticas para o discurso oficial 

de poder e nação possui um propósito: o de questionar o projeto político hegemônico e 

compreendê-lo através da intervenção e participação social, portanto, evidenciar a agência 

política do movimento negro é algo inegociável nessa busca. 

Essa base nos possibilita afirmar e sintetizar três coisas que são primordiais em 

termos analíticos: 1) a primeira é que a construção da memória é um movimento pulsante que 

expressa luta pela prevalência de distintos interesses através, em favor, ou contra o poder; 2) 

que a agência e autonomia de cada agir são adaptadas considerando as condições históricas; e 

3) que o grande capital decide a partir de tais condições o melhor caminho para atualização e 

enquadramento do seu projeto político de manutenção do poder ideológico, político e 

econômico, contando com vantagem estrutural, mas não imutável14.  

Uma história oficialmente assumida e vestida como discurso de orgulho nacional e 

coesão social é contada a partir do olhar do vencedor. Considerando as vantagens estruturais, 

é possível afirmar que existe uma tradição de que, quem perde, por definição, é um filho 

bastardo da nação. No Brasil é um filho rejeitado pelo pai (nação) cuja mãe (quilombo) o 

criou sozinho mesmo diante das mais abomináveis adversidades.  

Já que vamos tratar de monumento é importante resgatar o que evidência Walter 

Benjamin em sua sétima tese sobre o conceito de história: é preciso escovar a história a contra 

pelo e estabelecer um laço de empatia [com os condenados da terra] já que “Nunca houve um 

monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie” e “os que num 

momento dado dominam são os herdeiros de todos os que venceram antes.” (BENJAMIN, 

1987: Tese VII).  

                                                           
13

 Na literatura sobre Políticas Públicas é comum se conceber a Política Pública como uma atuação única e 

exclusiva do Estado, mas aqui, em específico a dinâmica da luta por memória, essa ideia da política de rua se 

relaciona com a política cotidiana. 
14

 Digamos que boa parte daquilo que não é imutável corresponde ao fato das estruturas e relações serem 

socialmente vinculadas, e o ponto de diálogo entre estrutura e coletividade política, ou agência política do 

movimento negro, é justamente um dos lugares onde podemos detectar o que muda e o que permanece. 
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A memória amplamente compartilhada com a rubrica da modernização, progresso e 

do projeto de nação expressa um desejo pelo esquecimento das lutas travadas em nome do 

estabelecimento de fronteiras. Portanto, uma política de memória possui dois lados da mesma 

moeda: o lado da memória e o lado do esquecimento, isso considerando a própria natureza 

conflitiva da estrutura econômica e social em escala local (Brasil), regional (América Latina) 

e global. 

Em síntese: uma memória coletiva é amparada por sentimentos de pertencimento que 

reforçam as fronteiras socioculturais e expressa o discurso poderoso (FOUCAULT, 1996)15 

que deseja sustentar enquanto escondem os litros de sangue derramado em cada luta que se 

travou contra fronteiras, latifúndios, barões e banqueiros, modernização e urbanização; 

processos que lapidaram a desigualdade, exclusão e pobreza. 

Nas investigações de Maurice Halbwachs (1968) vemos a partir de uma perspectiva 

durkeimiana considerações sobre o conceito de memória coletiva através do que intitulou de 

elementos de “coesão social” e “comunidade afetiva” (estabilidade e continuidade). 

Halbwachs pontua o papel da negociação entre memória individual e coletiva, bem como a 

relevância dos pontos de referência (lugares de memória, monumentos, etc) para a construção 

de uma comunidade afetiva. “Na tradição européia do século XIX, em Halbwachs, inclusive, 

a nação é a forma mais acabada de um grupo, e a memória nacional, a forma mais completa 

de uma memória coletiva” (HALBWACHS16, 1968 apud POLLAK, 1989: 3). 

O sociólogo Michel Pollak, em seu artigo intitulado Memória, Esquecimento, 

Silêncio (1989), defendeu a importância das memórias subterrâneas17 que afloram em 

momentos críticos por meio de uma abordagem construtivista enquanto método científico, 

contrapondo o método utilizado por Halbwachs: 

Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos dominados 

estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e a marginalidade. Ao 

contrário de Maurice Halbwachs, ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e 

opressor da memória coletiva nacional. Por outro lado, essas memórias subterrâneas 

que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e de maneira quase 

                                                           
15 Em Foucault (1996: 10) “(...) Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que 

o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder.”. 
16

 M. Halbwachs, La mémoire collective, Paris, PUF, 1968. 
17

 Pollak se referia diretamente as vítimas do nazismo que ficavam de fora dos memoriais sobre o período 

“Compreende-se por que certas vítimas da máquina de repressão do Estado-SS - os criminosos, as prostitutas, os 

‘associais’, os vagabundos, os ciganos e os homossexuais - tenham sido conscienciosamente evitadas na maioria 

das ‘memórias enquadradas’ e não tenham praticamente tido voz na historiografia. Pelo fato de a repressão de 

que são objeto ser aceita há muito tempo, a história oficial evitou também durante muito tempo submeter a 

intensificação assassina de sua repressão sob o nazismo a uma análise científica.” (Ibid. p. 13-14) 
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imperceptível afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos e 

exacerbados. (Idem, p. 4) 

É a partir dessa abordagem construtivista proposta por Pollak que este capítulo (e a 

própria pesquisa como um todo) foi destinado a se debruçar em dois pontos chaves para 

iniciarmos o debate envolvendo memória na cidade de São Paulo: identidade e conflito. 

 

1.3. Miscige(Nação) e o Brasil acima de tudo 

A construção de uma identidade nacional brasileira, de uma forma ou de outra, 

sempre esteve atrelada ao debate racial. Os projetos nacionais do país durante o século XX 

seguiram um ritmo de institucionalização do racismo que compôs e ainda compõe parte do 

imaginário social. Inegavelmente tem um peso fundador das concepções de progresso e nação 

no pós-abolição até os dias de hoje.  

A construção do nacionalismo “preenche as enormes fissuras da sociedade 

capitalista, afastando a percepção acerca dos conflitos de classe, de grupos e, em particular, da 

violência sistemática do processo produtivo.” (ALMEIDA, 2019: 99-100), desse modo, os 

argumentos raciais tiveram a missão de dar vida à ideologia nacionalista18. Dentro e fora das 

disciplinas, existem setores que defendem uma história única, pois o discurso dominante 

favorece um status quo, que constantemente tende a exigir que a “minoria” se curve. 

Como veremos brevemente neste tópico os dois principais argumentos raciais que 

serviram para constituição de uma ideia de nação e “coesão social”, respeitando o momento e 

conjuntura de cada um, foram utilizados como mecanismo de silenciamento da história e 

memória de resistência negra e que ainda hoje repercute de forma funcional. 

O primeiro, historicamente falando, é a concepção formulada através do mito do 

determinismo racial, gestado pelo Movimento Eugenista, que por sua vez foi impulsionado 

por notáveis intelectuais atuantes da área do direito e medicina na época. O segundo através 

do mito da democracia racial, “rompendo” com o primeiro mito e criando uma perspectiva 

culturalista de racismo.  

                                                           
18

 A nacionalidade é tradicionalmente entendida a partir dos laços culturais de língua, religião, etnia e controle 

territorial, mas para além dessa definição, é necessário ressaltar que, “principalmente nos países latino-

americanos, africanos e asiáticos, o nacionalismo nem sempre se converteu em prática nacionalista em práticas 

colonialistas, mas na afirmação de uma nacionalidade que se tornou a base cultural-ideológica para a resistência 

anticolonialista e para as lutas por independência política e econômica.” (ALMEIDA, 2019: 108). 
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Em outras palavras: o determinismo racial perdeu força científica no final dos anos 

30, no lugar de uma visão biologicamente racial entra em campo a concepção de uma falsa 

democracia racial, que por sua vez passa a perder força entre os anos 40-50. Hoje podemos 

ver se reproduzir tanto uma forma quanto outra, mas em termos científicos os paradigmas do 

determinismo racial e da democracia racial foram abolidos enquanto “ciência”. 

Quando falamos de identidade nacional brasileira é de suma importância ter em 

mente que o período de escravismo pleno e tardio19 foi e é central na constituição política, 

cultural e econômica do país no pós-abolição. Como relembrado pelo sociólogo Quijano 

(2005) em Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e America Latina, o desfecho da história 

do poder colonial teve duas consequências cruciais para a região: 

A primeira é óbvia: todos aqueles povos foram despojados de suas próprias e 

singulares identidades históricas. A segunda é, talvez, menos óbvia, mas não é 

menos decisiva: sua nova identidade racial, colonial e negativa, implicava o despojo 

de seu lugar na história da produção cultural da humanidade. (QUIJANO, 2005: 

127). 

Mas além de um despojo da produção cultural da identidade, também atingiu 

produção política e econômica. A mão de obra negra, por exemplo, foi relegada no pós-

abolição e substituída por imigrantes brancos20 sob argumentos biológicos que acabavam por 

criminalizar a cultura negra, condicionando o acesso à cidadania através da ideologia racial.  

As novas identidades históricas produzidas sobre a idéia de raça foram associadas à 

natureza dos papéis e lugares na nova estrutura global de controle do trabalho. 

Assim, ambos os elementos, raça e divisão do trabalho, foram estruturalmente 

associados e reforçando-se mutuamente, apesar de que nenhum dos dois era 

necessariamente dependente do outro para existir ou para transformar-se 

(QUIJANO, 2005: 118). 

Essa manifestação foi mais intensa em São Paulo (como veremos melhor no próximo 

tópico). Ademais o processo de enquadramento da memória habilita a possibilidade de 

compreender a complexidade que abarca o tema ao se pensar na constituição de fronteira, 

território e nação:  

Manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um grupo tem em 

comum, em que se inclui o território (no caso de Estados), eis as duas funções 

essenciais da memória comum. Isso significa fornecer um quadro de referências e de 

pontos de referência. É portanto absolutamente adequado falar, como faz Henry 

                                                           
19

 “[...] no Brasil, a escravidão teve duas fases distintas não apenas no seu aspecto demográfico, mas, também no 

social, econômico, político e cultural. [...] A esses dois períodos que se articulam, reestruturam e se desarticulam 

de acordo com a dinâmica específica de cada um chamamos, respectivamente, de escravismo pleno e escravismo 

tardio." Clovis Moura (1994: 15). A grande cisão entre os momentos se deu a partir da Lei Eusébio de Queirós 

(1850), momento onde o tráfico de escravos passa a ser ilegal no país. 
20

 Os imigrantes europeus passam a ocupar postos chaves no sistema produtivo, enquanto os negros são 

destinados à base da pirâmide hierárquica das funções desenvolvidas pelos trabalhadores nesse novo momento. 
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Rousso, em memória enquadrada, um termo mais específico do que memória 

coletiva. (POLLAK, 1989: 9) 

Entende-se que a construção de uma memória enquadrada, quando questionada pelas 

principais vítimas do colonialismo, imperialismo e suas consequências, esbarram em questões 

estruturais da política moderna capitalista, já que para a burguesia nacional, desde o princípio 

“[...] a vontade de derrubar o colonialismo vive em harmonia com uma outra vontade: a de 

entender-se amigavelmente com êle” (FANON, 1961:102)21, e essa dinâmica é compartilhada 

entre territórios (neo)colonizados, no qual atualmente diagnosticamos como países com 

democracia subdesenvolvida e economia frágil22.   

O Brasil além de ser o último país das Américas a romper com o tipo de produção 

escravagista, portanto, aderindo às mudanças no processo produtivo e político de forma tardia, 

é também recepcionista das teorias raciais (darwinismo racial) quando essa já vinha perdendo 

força na Europa. Esse é um ponto extremamente relevante para tentar compreender a 

discussão de um projeto de poder cuja finalidade era salvar o país da maldição de Cam por 

meio da ideologia do branqueamento: 

Como bem mostrou Hobsbawm (1987), nesse contexto em que discursos raciais 

vinculavam-se a projetos de cunho nacionalista, soava correto imaginar uma nação 

em termos biológicos, ou estimar uma futura homogeneidade, como previa Lacerda. 

Por outro lado, no entanto, a constatação de que essa era uma nação mestiça gerava 

novos dilemas para os cientistas brasileiros (HOBSBAWM
23

, 1987 apud 

SCHWARCZ, 1994: 138).  

O primeiro questionamento em torno de uma identidade nacional no pós-abolição 

(mais especificamente nos primeiros anos do sec. XX) buscou alicerçar e justificar o 

pauperismo gerado pela extrema exclusão econômica, política e cultural do negro e indígena, 

por meio do determinismo racial.  

Buscava-se uma identidade europeia renegando a própria realidade. Dessa forma o 

país não poderia se desenvolver como nação enquanto não resolvesse sua questão identitária: 

“A questão ‘raça’ (termo que no passado podia significar nacionalidade, população e etnia) 

encontrava-se na ordem do dia no que concerne à discussão sobre a identidade nacional e 

sobre o futuro da nação.” (MACIEL, 1999: 123). Em resumo: a miscigenação era vista como 

                                                           
21

 Fanon apontava para os partidos nacionalistas, mas veste perfeitamente para a citação. 
22

 É comum que se diga “democracia frágil” e “economia subdesenvolvida”, mas aqui a ordem foi invertida 

propositalmente (...). 
23

 HOBSBAWM, Eric. A invenção das tradições. São Paulo, Paz e Terra, 1987 
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um bloqueio ao progresso, mas era através dela (entre outras manobras) que o branqueamento 

– progresso – da população seria possível24.  

Ao tratar do tema da identidade nacional brasileira é muito comum nas ciências 

sociais citarem a obra de Gilberto Freyre – Casa Grande e Senzala (1933) como um divisor 

de águas que marca a passagem dos anos 30-40. O processo de adaptação do país ao 

capitalismo industrial nos anos 30 acompanhou o surgimento de um discurso culturalista que 

exaltava a suposta harmonia entre as raças (negro, indígena e português). A obra de Freyre 

teve papel fundamental na difusão do mito da democracia racial, apesar de antes mesmo de 

sua publicação já existirem movimentações políticas e culturais nesse sentido25. 

A ideologia da democracia racial se instalou de maneira muito forte no imaginário 

social brasileiro de tal modo a ser incorporada como um dos aspectos centrais da 

interpretação do Brasil, [...]. Para entender a força desta ideia inserida no debate 

nacional com a obra do Gilberto Freyre, é fundamental que se entenda que a 

democracia racial não se refere apenas a questões de ordem moral [...]. (ALMEIDA, 

2019: 179) 

Nesse sentido, vale apena trazer a reflexão de Clóvis Moura, tanto sobre 

determinismo racial, quanto o mito da democracia racial (Ao criticar Freyre e Oliveira Viana) 

em Sociologia do Negro Brasileiro: 

Ambos criaram e mantiveram os suportes justificatórios de uma sociedade de 

privilegiados, no Império ou na República. Entre os dois pensamentos há uma 

constante: a inferiorização social e racial do negro, segmentos mestiços e índios e a 

exaltação cultural e racial dos dominadores brancos (MOURA,1988: 24). 

Mais do que representar o racismo e patriarcalismo brasileiro, ao mesmo tempo em 

que Casa Grande e Senzala populariza a construção do mito da democracia racial, quebra 

paradigmas (por meio de uma visão culturalista) em torno do dawinismo racial. Não se trata 

mais de melhorar a raça para melhorar a nação e encaminha-la rumo ao progresso e pleno 

desenvolvimento (referenciando os países de capitalismo avançado/central), mas sim de 

demonstrar que o problema do subdesenvolvimento26 estava ligado ao seu recém-passado de 

escravismo. Nessa pespectiva da construção de uma nação, na época em de Getúlio Vargas, se 

populariza o mito da democracia racial como um instrumento de silenciamento e exclusão da 

                                                           
24

 Existiam os defensores do branqueamento, mas por outro lado também existia a vertente mais radical do 

movimento que era contra a mistura de raças. 
25

 A partir do momento de Proclamação da República (1889) é comum o fortalecimento de argumentos que 

negam o preconceito racial e afirmam uma suposta harmonia entre escravo e algoz. Mas nos anos 30 isso adquire 

outra perspectiva, relacionada com o contexto de desenvolvimento político e econômico da época. 
26

 “O conceito de desenvolvimento refere-se, portanto, ao que ocorre nos limites da sociedade capitalista. Esse é, 

aliás, o cerne da crítica dos autores da chamada teoria da dependência, para quem o desenvolvimento de alguns 

países está inexoravelmente vinculado ao subdesenvolvimento de outros. Adotar um projeto de desenvolvimento 

nacional envolve a decisão a decisão de participar de um conflito interno e externo e uma posição de dominação 

ou de subordinação do jogo do capitalismo internacional.” (ALMEIDA, 2019: 193) 



27 
 

história e memória de resistência negra, mas que traz em sua gênese a garantia de uma suposta 

coesão social; mais do que nunca, se tratava de criar uma cultura nacional, que apesar de 

buscar referências em países europeus, também buscou uma identidade singular de Brasil, 

isso era visível no futebol, no meio artístico e intelectual.  

A ideia de conciliação em um país tão desigual também carrega uma carga racista, 

“como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra.” 

(GONZALEZ, 1984: 228). Essa carga é reafirmada através dos valores liberais de 

meritocracia: “a soma do racismo e da meritocracia permite que a desigualdade racial 

vivênciada na forma de pobreza, desemprego e privação material seja entendida como falta de 

mérito dos indivíduos.” (ALMEIDA, 2019: 81); nesse sentido o mito cai feito uma luva para 

o discurso meritocrático e nacionalista que sustenta a estrutura social.  

Conforme o capitalismo complexifica sua matriz política, economica e ideológica 

acaba por absorver de forma cada vez mais eficiente os conflitos sociais ou silencia-los 

através do uso da força (Ibid., p. 181). A falsa ideia de uma democracia racial foi acionada 

com rigor nos momentos mais autoritários do país. A contribuição de Florestan Fernandes a 

respeito do mito e sua repercussão para os anos seguintes em Significado do Protesto Negro 

nos serve como perspectiva para pensar memória e resistência negra: 

Os fatos — e não as hipóteses — confirmam que o mito da democracia racial 

continua a retardar as mudanças estruturais. As elites, que se apegaram a ele numa 

fase confusa, incerta e complexa de transição do escravismo para o trabalho livre, 

continuam a usá-lo como expediente para ‘tapar o sol com a peneira’ e de 

autocomplacência valorativa
27

 (FERNANDES, 1989: 17). 

Tanto no determinismo racial, quanto no mito da democracia racial busca-se 

justificar a exclusão social e mante-la. O primeiro por meio da anulação e o segundo por meio 

da domesticação (ALMEIDA, 2019:72), resolve-la nunca foi um compromisso nacional! 

Nesse sentido é importante ressaltar o que Silvio Almeida enfatiza no livro Racismo 

Estrutural sobre o processo de formação dos Estados contemporâneos: 

Os diferentes processos de formação nacional dos Estados contemporâneos não 

foram produzidos apenas pelo acaso, mas por projetos políticos. Assim as 

classificações raciais tiveram papel importante para definir as hierarquias sociais, 

a legitimidade na condução do poder estatal e as estratégias econômicas de 

desenvolvimento. (Ibid., pág. 56 grifo nosso). 
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 Prova disso é o discurso proferido pelo atual vice-presidente Hamilton Mourão na ocasião da morte de João 

Alberto Freitas por seguranças do hipermercado Carrefour, afirmando que não existe racismo no Brasil, que 

racismo de verdade é como ocorreu nos EUA com a lei de segregação racial Jim Crow. 
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É justamente nesse ponto que se observa as duas principais perguntas que motivaram 

a investigação em torno do movimento negro, memória e monumento na cidade de São Paulo: 

Quais mudanças e semelhanças entre os processos mais recentes (Zumbi e Tebas) em relação 

aos mais antigos (Luís Gama e Mãe Preta)? 2) Em que medida o projeto político de cada 

momento interfere na dinâmica do racismo estrutural? 

As duas perguntas serão respondidas depois da exposição dos dados, mas já é 

possível mensurar a partir do que foi evidenciado nesta seção (mesmo que parcialmente) que 

os principais argumentos que buscaram construir uma identidade nacional para o Brasil, (um 

projeto que visa desenvolvimento econômico, político e ideológico), estiveram vinculados a 

uma concepção racial, seja por argumentos biologizantes ou por estigmas culturalistas. 

Cada argumento em seu contexto histórico serviu para normalizar a exclusão social 

do negro brasileiro e continuam contribuindo para a aceitação/naturalização da desigualdade 

nos dias de hoje.  

A construção de Estados Nacionais requeriu um grande rearranjo da vida social e o 

debate sobre identidade nacional (que discutimos até aqui) não foi o único ponto de mudança, 

até porque, o Estado se modificou a partir das exigências de mercado e a identidade 

acompanhou esse fluxo (e em alguns momentos até deu o tom). 

Como bem observado por Silvio Almeida “o racismo se conecta à subsunção real do 

trabalho ao capital, uma vez que a identidade será definida segundo os padrões de 

funcionamento da produção capitalista” (Ibid., p.182). Portanto, não se trata de um debate 

meramente moral, mas de identidade enquanto parte de uma estrutura social extremamente 

racista, patriarcal e dependente da burguesia internacional no jogo econômico. 

 A burguesia local precisou se apoiar no Estado para impor as regras da exploração, 

não é possível compreender a particularidade do Brasil e da América Latina a partir de uma 

conceitualização de Estado Moderno típica da Europa do Séc. XIII. Assim como não é 

possível compreender a dinâmica do pós-abolição sem considerar o papel funcional das 

identidades marginalizadas. 

A importância de abordar a singularidade histórica e social do país em termos de 

construção de uma identidade nacional e coesão social esbarra como vimos e veremos mais 

adiante, diretamente com os propósitos constituintes de uma memória oficial, coletiva ou 
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enquadrada. Assim como também traduz o desejo por trás dos monumentos heroicos 

construídos em grandes centros urbanos, símbolo da mordernidade e progresso.  

A escolha do que lembrar sempre dividirá análise com a escolha do que silenciar. A 

ideia de nação, progresso e modernidade, explica uma tradição monumental de heróis 

nacionais cuja história revela ao mesmo tempo em que oculta. O discuso oficial busca 

materializar um passado que possa dar conta do sentimento de coesão social, portanto, de 

pontos de referência suficientemente concretos quando o assunto é manter a estrutura social e 

minimizar antagonismos naturalmente presentes entre as relações desiguais. 

É ai que entra em cena o objeto da investigação! Já que a ideia é compreender como 

a visão fundante de herói nacional rivaliza ou dialoga com a reinvidicação de militantes pretos 

em torno da construção de monumentos que possam registrar e simbolizar o lado 

estigmatizado, silenciado e apartado do projeto de cidadania atrelado à visão de modernização 

conservadora e progresso particularizado acima de tudo (inclusive da cidadania alheia).  

A escolha da cidade de São Paulo não foi em vão, afinal, foi o principal modelo para 

o desenvolvimento urbano, industrial e moderno do país durante o século XX, sendo hoje 

principal polo industrial e econômico do país e Hemisfério Sul28
. A cidade também possui 

uma história particular com o movimento negro, é de lá que surgiram importantes iniciativas 

para se pensar a história do movimento negro de forma regional e até mesmo nacional, essa 

constatação de forma alguma retira a importância de outras regiões do país para a composição 

do movimento negro brasileiro, mas busca evidenciar a importância do local para a pesquisa. 

A seguir abordaremos a trajetória do movimento negro do pós-abolição até os dias 

mais atuais, com a intenção de localizar o posicionamento frente às principais problemáticas 

envolvendo o projeto político de poder, dando ênfase aos períodos de construção dos 

monumentos selecionados para a análise proposta desde o inicio. 
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2. CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE O MOVIMENTO NEGRO29 

 

Esse tópico foi reservado para pensarmos a reação negra organizada no pós-abolição 

até os dias mais atuais. Considerando o que foi discutido até então, buscou-se trazer um 

apanhado histórico-político do movimento através de algumas contribuições que versam sobre 

o tema nas ciências sociais, para então, posteriormente, apresentar os levantamentos e dados 

sobre a construção da herma a Luís Gama (1931), estátua a Mãe Preta (1955), Zumbi dos 

Palmares (2016); e Joaquim Pinto de Oliveira – O Tebas (2020). Essa aproximação geral 

sobre o movimento negro é necessária, justamente para a posterior análise do período 

histórico que marca a construção de cada monumento. 

A socióloga Flávia Rios investigou em 2009 os estudos no interior das ciências 

sociais destinados a compreender o movimento negro no Brasil no período de cinquenta anos 

(1950-2000)30. Rios traçou o perfil das principais discussões e movimentações metodológicas 

sobre o tema. A partir das constatações realizadas a pesquisadora chega à conclusão de que a 

maioria dos estudos, ao menos os de maior repercussão no meio acadêmico, foram pensados a 

partir da ação política desenvolvida na região sudeste do país, principalmente no Rio de 

Janeiro e São Paulo31
; sem preocupação em fazer um levantamento bibliográfico (o que, em 

termos acumulativos, reduziu a possibilidade de continuidade e/ou acompanhamento das 

problemáticas científicas); com baixa preocupação em trazer o diálogo conceitual da ação 

coletiva e compreender a relação dos movimentos com o Estado ou até mesmo estudos 

comparativos com outros movimentos sociais e parcerias; em boa parte focando em discursos 

de figuras famosas do movimento – salvo exceções. (RIOS, 2009: 272-273). 

Muito se produziu após o período de análise destacado por Rios, mas ao considerar 

as grandes referências do perído inicial, foi apenas nos anos 70 e 80 que os estudos sobre o 

tema passam a questionar paradigmas ao invés de simplesmente reproduzir (Ibid., p. 266-

267). Esse novo grupo de intelectuais são formados por pesquisadores negros (as) de dentro e 

de fora do país, que passam de objeto de pesquisa para cientistas sociais. Mas é a partir dos 

anos 2000 que a socióloga aponta para uma tendência que busca evidenciar a relação do 

movimento negro com o Estado, mecanismos e organismos multilateriais e demais 
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 Ao mencionar “movimento negro” no singular, não estamos aqui negando a pluralidade e diferentes correntes 

de pensamento e ação inerentes a qualquer movimento, mas sim fazendo frente a uma tradição conceitual que 

mesmo colocando no singular, carrega e traduz importante carga coletiva. 
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 RIOS, Flavia M. Movimento Negro nas Ciências Sociais (1950-2000). Sociedade e Cultura, v. 12, 2009. 
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 Com exceção dos estudos dedicados a compreender as relações raciais na Bahia 
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movimentos sociais, considerando como iniciativas que passam a preencher parte das lacunas 

evidenciadas em estudos anteriores. 

Como vimos, a pesquisa sobre memória, monumento e movimento negro na cidade 

de São Paulo busca compreender como se deu a relação político-intitucional do movimento 

face ao poder público, dessa forma, somando-se a tendência de pesquisas que marcam os anos 

2000. A busca passa por enfatizar a agência política do movimento como forma de 

compreender em que medida o contexto histórico e político interferiu (contra ou a favor) nas 

reinvidicações por memória social e institucional do movimento. 

Mas, afinal, como qualificar o movimento negro brasileiro? É possível? Qual a 

relevância histórica da cidade de São Paulo ao considerar as perguntas anteriores? 

Buscaremos reponder a partir de agora. 

O movimento negro pode ser definido por diferentes formas e essa definição ainda 

continua sendo motivo de debate e pesquisa. Em entrevista ao programa Roda Viva pela 

emissora TV Cultura o professor Silvio Almeida afirmou que movimento negro “[...] é 

solidariedade que existe dentro das favelas, são as escolas de samba, são os terreiros. São 

lugares de aprendizado”32. Nesse sentido uma descrição semelhante com as definições 

proposta pelo militante Joel Rufino dos Santos (SANTOS33, 1994 apud DOMINGUES, 2007: 

102). 

As principais referências que iremos utilizar para fazer uma aproximação com o 

movimento negro será com o artigo intitulado Movimento Negro Brasileiro: alguns 

apontamentos históricos (2007) do sociólogo e pesquisador Petrônio Domingues, e com o 

livro Lugar de Negro (1982) escrito por Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg – principalmente 

a parte escrita por Gonzalez.  

Domingues realizou ampla investigação que buscou traçar a trajetória do movimento 

negro em todo o Brasil durante o período republicano (1889-2000). Na análise do historiador 

não se levou em conta “a história das irmandades negras, dos terreiros de candomblé, da 

capoeira ou das escolas de samba.”, mas sim o que intitula de “movimento político de 

mobilização racial (negra) [...] mesmo que este movimento assuma em muitos momentos uma 
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 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=yMbjBPK_lFs> 
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 SANTOS, Joel Rufino dos. Movimento negro e crise brasileira, atrás do muro da noite: dinâmica das culturas 

afro-brasileiras. Brasília: Ministério da Cultura/Fundação Cultural Palmares, 1994, p. 157. 
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face fundamentalmente cultural.” (Ibid., p. 102). No nosso caso não deixaremos de fora 

algumas considerações importantes sobre o movimento cultural, tendo em vista que: 

De qualquer modo, as entidades culturais de massa têm sido de grande importância 

na medida em que, ao transarem o cultural, possibilitaram ao mesmo tempo o 

exercício de uma prática política, preparadora do advento dos movimentos negros de 

caráter ideológico. (GONZALEZ, 1982: 22) 

Essa preocupação não é nova. Nos anos 70 um dos grandes conflitos do movimento 

negro foi se “haveria uma distinção entre as organizações políticas e culturais?” (RIOS, 2009: 

269) ao tratar da trajetória das entidades negras. De qualquer modo, não mencionar as 

entidades religiosas, recreativas, ou de grupos de massa como os afoxés, escolas de samba 

(entre outros) nesse primeiro momento, não impedirá de aciona-las no próximo tópico, 

passando a evidenciar o papel políticos dessas organizações e manifestações culturais negras 

nos lugares e figuras de memória da cidade de São Paulo.  

Como nosso objeto de pesquisa está ligado a concepções de identidade e cultura, 

serão necessárias algumas pontuações. Mas para essa seção inicial seguiremos uma 

abordagem mais restrita as entidades de cunho mais político-associativo, compreendendo, 

claro, sua possibilidade mista com demais formações já citadas. 

 Partindo de uma conceitualização básica de que um movimento social pode 

caracterizar-se como organização política e coletiva que objetiva uma mudança e memória 

social, buscaremos mapear os principais movimentos organizados pelos negros (as) a partir 

dos desafios históricos de cada período. Seguindo uma linha interpretativa abordada por 

Domingues vamos recortar o período de investigação em três momentos:  

1. da República das Oligarquias até Estado Novo 1889-1937;  

2. da Segunda República até o regime militar 1947-1964; 

3. do início do processo de Redemocratização à Nova República 1978 – 2000.  

Destacaremos abaixo os principais aspectos analisados pelo historiador em cada 

período e que melhor dialoga com o que foi discutido no tópico anterior sobre identidade 

nacional e projeto político. A diferença é que ao invés de fazermos como o autor e 

nacionalizar o quadro analítico, busca-se trazer centralidade para a cidade de São Paulo (sem 

desconsiderar acontecimentos centrais em outras localidades, que de certa forma respingaram 

na cidade e em boa parte do país). 
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 Da República das Oligarquias até Estado Novo 1889-1937 

Nesse momento o pano de fundo nacional é pautado pela ideologia do progresso 

através da miscigenação e políticas de branqueamento (que em São Paulo ganha peso 

singular), da massiva exclusão do negro no processo político, competitivo e cultural, 

resultando em uma cidadania restrita a uma pequena parcela da sociedade (como vimos e 

continuamos ver).  

Nesse período inicial a Revolta da Chibata em 1910, cujo protagonista foi o 

marinheiro negro João Cândido, demonstra com clareza as relações autoritárias exercidas em 

locais que em tese codificam as relações como sendo formais e civilizadas. Os negros 

participavam em grande maioria de forma compulsória do quadro de marinheiros de baixa 

patente hierarquica. A Revolta da Chibata no Rio de Janeiro se deu contra a punição de 

agentes oficiais brancos que “castigavam” marinheiros negros. Os marinheiros que em sua 

maioria vinham da região do Norte e Nordeste “exigiam melhores condições e o fim dos 

castigos corporais, em particular, a abolição da chibata.” (ALMEIDA, S. C. P.; 2011: 62) e 

para isso tiraram do comando dos oficiais os principais navios de guerra, direcionando os 

canhões contra a capital do país na época.  

A Revolta constextualiza muito bem o período pós-abolição e a mão de obra negra 

diante das relações pessoalizadas através do discurso racial dominante. E a pesquisa de Silvia 

Capanema P. de Almeida sobre a memória de João Candido, elevada para herói brasileiro, 

deixa claro que a construção de herói do marinheiro foi mais reinvidicada pelo movimento 

negro do que pela instituição da marinha (Idem, 2011: 78). 

Para além das problemáticas mais atuais sobre memória negra, o que pode ser 

registrado em termos de organização social negra para esse primeiro período destacado (1889-

1937), sobretudo na cidade de São Paulo, são as criações dos famosos Clubes, Agremiações e 

Associações: “Algumas delas tiveram como base de formação ‘determinadas classes de trabalhadores 

negros, tais como: portuários, ferroviários e ensacadores, constituindo uma espécie de entidade 

sindical’.” (JUNIOR34
, 1992 apud DOMINGUES, 2007: 103). Só em São Paulo foram registradas 

123 associações entre 1907-1937.  

Além das associações e clubes, ganhou destaque as muitas inciativas em torno de 

uma imprensa negra, principalmente a partir dos anos 20:  

                                                           
34

 CUNHA, H. C. Textos para o movimento negro, São Paulo, Edicon, 1992. 



34 
 

Um dos principais jornais desse período foi o Clarim da Alvorada, lançado em 1924, 

sob a direção de José Correia Leite e Jayme Aguiar. Até 1930, contabiliza-se a 

existência de, pelo menos, 31 desses jornais circulando em São Paulo. (Ibid., p. 

104). 

Segundo Clóvis Moura em seu livro Dialética Radical do Brasil Negro “Jaime 

Aguiar, um dos fundadores do Clarim da Alvorada, dizia que esses jornais foram criados exatamente 

para desenvolver os literatos negros que não tinham possibilidade de espaço em outros órgãos de 

comunicação.” (MOURA, 1994: 85). A imprensa negra em São Paulo circulou de 1915 e 1963. 

Para além do Clarim da Alvorada o autor menciona A voz da raça como dois dos jornais mais 

significativos para a imprensa negra paulistana.  

O papel da imprensa negra em São Paulo foi fundamental para a discussão sobre a 

construção do monumento a Luís Gama e Mãe Preta, que ocorreu justamente nesse período e 

com participação e testemunho do militante José Correia Leite, entre outros (FERREIRA, 

2005; SILVA, 2007; RONCADOR, 2008; DOMINGUES, 2016; STUMPF e VELLOZO, 

2017).  

Ademais, o movimento que marca de forma significativa esse primeiro momento é a 

Frente Negra Brasileira (FNB), justamente pelo caráter de organização de alcance nacional, 

que momentos antes da ditaduta varguista que deu fim aos partidos no país, veio a se tornar 

oficialmente um partido político. E foi em 1931 na cidade de São Paulo que a FNB se 

originou, com uma notável participação das mulheres negras.  

Apesar da diversidade do movimento que havia coflito com posicionamentos 

alinhados ao socialismo e comunismo, os principais membros representantes da organização 

estavam alinhados com os valores autoritários e nacionalistas da época, conferindo uma 

perspectiva assimilacionista com o período histórico; sintomático disso é o lema da rádio que 

pertencia ao movimento: 

Sua principal liderança, Arlindo Veiga dos Santos, elogiava publicamente o governo 

de Benedito Mussolini, na Itália, e Adolfo Hitler, na Alemanha. O subtítulo do 

jornal A Voz da Raça também era sintomático: ‘Deus, Pátria, Raça e Família’, 

diferenciando-se do principal lema integralista (movimento de extrema direita 

brasileiro) apenas no termo ‘Raça’. (DOMINGUES, 2007: 107 grifo do autor)
35

. 

Segundo Gonzalez, o sucesso da FNB foi ocasionado pela junção das ações culturais 

com a política-ideológica assimilacionista; sua origem no meio urbano da principal cidade do 

país teve um significado: 
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 Aqui é importante pontuar que o apoio ao regime nazista na Alemanha se deu em um momento onde o país 

ainda era visto como exemplo por importante parcela da comunidade internacional, ainda não se havia registrado 

publicamente as principais políticas genocidas do país, portanto, uma época anterior ao Holocaustro e Segunda 

Guerra Mundial. 
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Precedida pelo trabalho de uma imprensa negra cada vez mais militante, a FNB 

surgiu exatamente no grande centro econômico do país que era e é São Paulo [...]. 

Com isso estamos querendo ressaltar o seu caráter eminentemente urbano, uma vez 

que é o negro da cidade que, mais exposto às pressões do sistema dominante, 

aprofunda sua consciência racial (GONZALEZ, 1982: 22-23). 

Essa percepção foi inicialmente formulada nos estudos de Costa Pinto, Roger Bastide 

e Florestan Fernandes: “Esses sociólogos chegaram à conclusão de que o movimento negro 

surge das mudanças estruturais oriundas das alterações socioeconômicas.” (RIOS, 2009:264). 

Há quem argumente uma concepção do movimento negro para além do período republicando, 

abrangendo as experiências do período colonial com os quilombos e movimento abolicionista. 

Outro movimento importante para a cidade de São Paulo foi a Legião Negra, 

organização que surge a partir de divergências entre alguns membros da FNB que eram 

contrários as principais tendências da organização. A Legião Negra teve papel importante, 

chegando a pegar em armas para lutar na Revolução Constitucionalista de 1932 iniciada em 9 

de Julho. O evento teve (e ainda tem) importante apelo à memória política da cidade. Apesar 

do efeito marcante para cidade, pouco se fala da participação negra no movimento ao lembrar 

os acontecimentos que marcaram o período. 

Em síntese do movimento negro para o período abordado é possível afirmar que: a 

solução de superação do racismo apontada pelo movimento passava pela via moral e 

educacional, a partir das diretizes capitalista e da sociedade burguesa de inclusão da mão de 

obra negra no sistema produtivo em cargos de confiança e prestígio social. Os principais 

meios de luta foram através das palestras, agremiações, atos públicos e da imprensa negra. 

Persistiu um discurso a favor da mestiçagem como algo positivo; o dia emblemático para o 

movimento era o 13 de Maio em referência a Lei Áurea (DOMINGUES, 2007: 118-119). 

O treze de maio no início do séc. XX era uma data amplamente comemorada 

enquanto símbolo nacional. Muito se referenciava a figura dos abolicionistas e da princesa 

Isabel, mas não havia a mesma energia para os escravos que organizavam fugas individuais 

ou coletivas. Isso porque abolicionistas brancos e negros (Luis Gama, José Patrocínio, 

Antonio Bento, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa) defendiam um projeto de emancipação e 

união nacional, uns mais radicais outros menos (como veremos mais para frente). 

Já o ‘não quero’ dos escravos, com sua postura de oposição e conflito contra o 

sistema, precisava ser minimizado, quando não silenciado, pois não estava em 

consonância, pelas lentes dos afro-paulistas das primeiras décadas do século XX, 

com o ideal de integração à comunidade nacional. O fato é que os libertos e seus 

descendentes enfatizavam, nas comemorações de Treze de Maio, narrativas 

patrióticas, de união nacional, e escamoteavam a resistência escrava (Idem, 2011: 

31). 
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Mas as comemorações da data como um feriado nacional não pode se resumir apenas 

dessa forma, já que por outro lado também servia para recordar o passado de escravidão, que 

se alinhava por demandas do presente em favor da ampliação da cidadania e inserção no 

negro no processo produtivo, motivo pelo qual Getúlio Vargas acaba extinguindo a data do 

calendário de comemorações em 1930 após 40 anos de duração (Ibid., p.35-36). 

Essa contextualização do movimento nesse primeiro momento pós-abolição vai nos 

servir ao abordar o período histórico pela reinvidicação da costrução da estátua de Luís Gama 

(1931) e posteriomente da Mãe Preta (1955). Apesar da estátua da Mãe Preta ser construída 

na década de 50, as discussões sobre a importância do monumento já se estabelecem no final 

dos anos 20 por meio da campanha do jornal Clarim da Alvorada (FERREIRA, 2005: 3). 

 

 Da Segunda República até o regime militar 1947-1964 

Houve uma dispersão do movimento negro e demais manifestações políticas nos 

marcos da cidadania regulada e autoritarismo durante o Estado Novo36. Foi no final da ditatura 

de Getúlio Vargas que se tornou possível observar o crescimento do movimento para além de 

aspectos culturais. Muito se discute inclsuive, sobre a impotãncia dos movimentos culturais 

como base para construções de agremiações e movimentos políticos mais solidificados e 

organizados. 

Em São Paulo “o grupo que trabalhava no mais importante órgão da imprensa negra, o 

Clarim da Alvorada, e criador da Frente Negra Socialista [...], reestruturou suas atividades através do 

Clube Negro de Cultura Social.” (GONZALEZ, 1982: 23-24). Tanto as associações quanto a 

imprensa negra voltaram a expandir.37 É nesse momento que também surgiram um dos 

movimentos culturais e político mais famosos dessa época, com um impacto significativo na 

história das entidades negras.  

Se trata do Teatro Experimental do Negro (TEN – 1944) no Rio de Janeiro, que 

estave ligado ao questionamento político-cultural da marginalização negra e protagonizou 

importantes conflitos culturais, como a ideia de um Cristo Negro. Para além do aspecto 
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 Nos anos iniciais da ditadura empresarial militar também – “Ainda não temos um trabalho de fôlego que 

supere as causas contextuais para explicar a continuidade histórica do movimento negro ao longo do século XX, 

mostrando os momentos de inflexão e os nexos internos dessa mobilização antirracista.” (RIOS, 2009: 269). 

37
 De acordo com Domingues: “[...] surgiram o Alvorada (1945), O Novo Horizonte (1946), Notícias de Ébano 

(1957), O Mutirão (1958), Níger (1960); [...] Registrou-se, ainda, o aparecimento da revista Senzala (1946)”, 

enquanto as associações “surgiram a Associação do Negro Brasileiro, em 1945, a Frente Negra Trabalhista e a 

Associação Cultural do Negro, em 1954” (Id., 2007: 110). 
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cultural, desempenhou um papel político de extrema relevância para as configurações futuras 

do movimento negro brasileiro (Ibid., p. 24).  

Com os impactos da Segunda Guerra Mundial e da segregação racial nos EUA e 

África do Sul, o Brasil acaba servindo de laboratório para refletir sobre a fama de país da 

democracia racial por meia da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). Os estudos encomendados pela UNESCO é um dos primeiros do século 

XX a investigar o movimento negro de forma ampla e contundente (FERNANDES, 1989: 

100, RIOS, 2009: 263). É nesse período que o mito da democracia racial passa a ser rebatido 

com mais força, que as constribuições de Virginia Leone Bicudo e Florestan Fernandes, 

através das primeiras iniciativas notáveis de compreensão das relações sociais e raciais e de 

inserção do negro em São Paulo.  

Em termos de diálogo político, Gonzalez chega a salientar que é justamente entre os 

anos de 1945 e 1948 (até o momento de sua escrita nos anos 80) que é possível notar a 

aproximação de “representantes dos setores progressistas brancos” que passam a criar uma 

ponte de união estratégica (Idem, 1982: 24), reforçando a importância do TEN para a época 

que marca essa aproximação, além de servir como um movimento transformador do teatro 

brasileiro, o TEN repercutiu e motivou inclusive Florestan Fernandes em suas pesquisas: 

[...] a gente se pergunta sobre a importância do papel desempenhado pelo TEN para 

além dos limites da comunidade negra; estamos nos referindo ao movimento de 

renovação do teatro brasileiro, a partir dos anos cinquenta. Além disso, não se pode 

deixar de recordar que não foi por acaso que um Florestan Fernandes, por exemplo, 

tenha iniciado suas pesquisas sobre o negro nesse país. (Ibid., p.24-25) 

Pode-se concluir que: tanto no primeiro período quanto agora no segundo, o 

movimento (de forma geral) se apoiou em forças da direita, centro e nacionalistas nos anos 

30, 40, 50; mas por outro lado começa a surgir os adeptos do movimento da negritude e de 

descolonização da África em referência ao contexto internacional, político-cultural. Como 

estratégia de combate ao racismo existe a tentativa de sensibilização do olhar branco, 

figurando uma concepção integracionista da sociedade de classes. Isso, pensando as principais 

organizações políticas, mas é importante pontuar que o movimento se extende para além das 

agremiações e que uma visão geral não é capaz de absorver com cuidado as divergências e 

diverdidade de posições. Como se sabe, nos anos 30 a FNB apesar de ser notada pela 

articulação e representação conservadora, existia cisões progressistas e contrárias a 

aproximação do movimento ao governo de Getúlio Vargas. E essas divergencias acompanham 

toda a história do movimento negro (aliás, de todo e qualquer movimento). 
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Nesse momento, o papel preponderante é da imprensa, teatro negro, atividades 

academicas e etc, trazendo a discussão de uma elite negra e intelectual (vide o TEN). Apesar 

de mudanças político-culturais, ainda permanecia o discurso a favor da mestiçagem como 

algo positivo; também permanecia o treze de Maio como dia emblemático para o movimento 

em referência a Lei Áurea (GONZALEZ, 1982; DOMINGUES, 2007). 

 Da Redemocratização à Nova República 1978 – 2000 

Novamente houve uma desarticulação da luta negra no período de maior repressão 

do regime militar “o Movimento Negro organizado entrou em refluxo. Seus militantes eram 

estigmatizados e acusados pelos militares de criar um problema que supostamente não existia, 

o racismo no Brasil.”, não se via a discussão e contestações públicas (DOMINGUES, 2007: 

111).  

Mais uma vez o mito da democracia racial passa a ser usado como argumento 

político de silenciamento dos movimentos contra o racismo e exclusão social e 

consequentemente da memória de resistência negra. Por outro lado, isso não é o mesmo que 

dizer que não houve mobilizações, mas sim que estas não foram massivas nem mesmo 

facilitadas e amplamente registradas, o que Lélia Gonzalez acaba nomeando como 

“semiclandestinidade” (GONZALEZ, 1982: 30). Mas algo digno de nota foi a preocupação 

que o regime esboçou diante das manifestações culturais que viraram alvo de investigação 

para os militares, que passam inclusive a espionar os bailes de música black no Rio de Janeiro 

– esse movimento do chamado “Baile Black” se estendeu inclusive para São Paulo (Ibid., p. 

31-33). 

A retomada política e expressiva do movimento negro ocorre em meados dos anos 70 

em um momento de maior organização política do movimento estudantil e dos sindicatos. Em 

São Paulo já era possível identificar manifestações públicas, em 1972 um grupo de artistas e 

estudantes deram origem ao Centro de Cultura e Arte Negra (CECAN); a imprensa negra 

resurge através dos jornais Árvore das Palavras e O Quadro (ambos em 1974). Além disso, 

surge o primeiro volume de Cadernos Negros (1978), um marco singular para a literatura 

negra paulistana38; Gonzalez chega a descrever o primeiro volume:  

[...] Cadernos Negros 1 reúne também irmãos que estão na luta há muito tempo. 

Hoje nos juntamos como companheiros nesse trabalho de levar adiante as sementes 

da consciência para a verdadeira democracia racial. [...] Ecoam nesse texto 
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 Publicada todos os anos e ininterruptamente desde o primeiro volume, a série é um marco para a literatura 

negra e conta com 42 vol. Disponível em < https://www.quilombhoje.com.br/site/cadernos-negros/> 
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sonoridades que nos remetem às vozes de um Frantz Fanon, de um Agostinho Neto, 

de um Amílcar Cabral, de um Malcoln X, de um Solano, de um Abdias e de tudo o 

que eles representam. Vivia-se, naquele tempo, a recente criação do Movimento 

Negro Unificado Contra a Discriminação Racial... (GONZALEZ, 1982: 26-27) 

O movimento que marca esse período e transforma significamente a cena de 

protestos contro o racismo é o Movimento Negro Unificado (MNU) fundado no mesmo ano 

que o primeiro volume de Cadernos Negros – 1978, e posteriormente ampliado para outras 

regiões do país. Clovis Moura aponta que a formação do MNU era representada por um 

segmento letrado pertencente a uma classe média negra paulistana, como boa parte das 

entidades negras (MOURA, 1994: 225).  

A primeira atividade da organização foi um ato público em frente ao Teatro 

Municipal da cidade, reivindicando questões pontuais e ao mesmo tempo estruturais: a 

descriminação destinada a quartro jovens no Clube de Regatas Tietê, e a tortura seguida da 

morte de Robson Silveira da Luz no 44º Distrito de Guaianasses.  

Diferente das movimentações passadas a posição política das novas lideranças passa 

a ser orientada por valores socialistas: “o embrião do Movimento Negro Unificado foi a 

organização marxista, de orientação trotskista, Convergência Socialista. Ela foi a escola de 

formação política e ideológica de várias lideranças importantes dessa nova fase do movimento 

negro.” (DOMINGUES, 2007: 112). Parte do referencial era da luta dos negros 

norteamericanos e da luta anticolonial nos países africanos39
.  

Um dos aspectos que confirmam a virada política do movimento em relação aos 

predecessores é que na época o MNU chegou a realizar uma crítica contundente a categoria de 

“prisioneiros políticos” como bem registrado por Michael Hanchard em seu livro Orfeu e o 

poder: o movimento negro no Rio de Janeiro e São Paulo (1945-1988): 

O MNU queria ampliar a categoria de ‘prisioneiros políticos’ para que ela incluísse 

os negros presos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e etc.), sob a 

alegação de que, embora parecessem atos individuais, esses ‘crimes’ eram, não 

obstante, respostas políticas a uma elite que recusava o emprego, a moradia e a 

educação à maioria de seus cidadãos (HANCHARD, 2001: 150).   

Durante o período de ditaduta o movimento e lideranças não deixaram de chamar a 

atenção para o problema racial como algo que não se solucionaria com a experiência 
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 Diz-nos Clóvis Moura que “A partir da década de 60 a classe média negra paulistana assimilou os movimentos 

de reivindicação e protesto verificados nos Estados Unidos. Especialmente os nomes de Luther King, Malcom X 

e Mahamed Ali, Angela Davis eram familiares a essa camada negra. Os próprios grupos e entidades existentes 

difundiam essa efervescência política e etnica. [...] No universo letrado, outro reforço foi a independência dos 

países africanos, especialmente aqueles de língua portuguesa como Angola, Moçambique, Cabo verde, Guiné 

Bissau.” (MOURA, 1994: 226) 
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democrática observada até então pelo país no governo anterior a ditadura militar. Sintoma 

disso são as considerações realizadas pelo intelectual (e um dos fundadores do TEN) Abdias 

do Nascimento: 

Minha situação neste depoimento é a mais paradoxal possível. Aqui estou eu, 

falando a intelectuais brancos, filhos das classes que oprimem as pessoas da minha 

cor há quatrocentos anos. Por esta e outras razões é preciso esclarecer desde já que 

minha situação é diferente da situação de vocês. Meu exílio é de outra natureza. Não 

começou em 1968 ou 1964, nem em momento algum dos meus sessenta e dois anos 

de vida. Hoje, mais do que nunca, compreendo que nasci exilado, de pais que 

também nasceram no exílio, descendentes de gente africana trazida a força para as 

Américas. Não sou um opositor simplesmente do governo militar instalado em 1964, 

pois todos os governos que o Brasil já teve foram contra o negro. De fato todas as 

tendências políticas discriminam, direta ou sutilmente, o negro no Brasil. 
(CAVALCANTI; RAMOS, 1978: 25). 

Ainda que no Brasil significativa parte das experiências partidárias e socialistas tenha 

por muito tempo classificado a luta contra o racismo como um componente de divisão da luta 

de classes (FERNANDES, 1989: 39), as experiências internacionais mostram que a tendência 

socialista foi uma abordagem de luta anticolonial na África e amplamente difundida pelo 

Partido dos Panteras Negras (PPN) nos EUA. As experiências internacionais, principalmente 

a reinvidicação por direitos civis nos EUA e a influência socialista do PPN serviram de 

inspiração para o MNU.  

Com as novas experiências que marcam essa nova passagem do movimento no 

período, aos poucos o debate sobre sexismo e racismo ganha espaço, sendo Lélia Gonzalez a 

precursora do tema não apenas para o Brasil, mas uma referência mundial. Em termos de 

entidade negra paulista, cabe mencionar o Geledés – Instituto da Mulher Negra, inaugarado 

em 1988 como desdobramento das discussões que abarcam a época de redemocratização e 

que repercute com muita força nos dias atuais, criando diálogo estratégico com diferentes 

atores sociais, inclusive internacionais. A luta das mulheres negras surge com a necessidade 

de se reconhecer a complexidade que a desigualdade assume a partir das identidades e da 

estrutura social, questionando seguimentos no interior do movimento negro e do movimento 

feminista (GONZALEZ, 1982: 36; CARNEIRO, 2003: 118-120).  

Como consequência de um processo de luta social, esse período (1964-2000) no 

plano internacional e regional é marcado pela expansão através do fortalecimento de 

organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organizações dos 

Estados Americanos (OEA), que passam a fomentar debates, congressos, assembléias e 

conferências regionais e mundiais com a temática racial e de gênero. A concepção 
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contemporânea de direitos humanos40 marca o momento de elaboração da Declaração 

Universal de Direitos Humanos em 1948 e reforçada através da Declaração de Viena em 

199341.  

Um bom exemplo desse momento para a temática racial e o debate sobre reparação 

foram a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial em 1965 e em 2001 com Conferência Mundial de Durban contra o Racismo, a 

Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, sendo a última com presença marcante do 

movimento negro brasileiro. Em Durban as demandas por reparação foram diferentes entre 

africanos e afro-latinos em diáspora: 

Os blocos africano e latino-americano divergiam exatamente pelo problema da 

forma de reparação: os primeiros a entendiam como necessariamente de caráter 

econômico, enquanto os últimos encontravam-se mais preocupados com o problema 

do reconhecimento e das ações afirmativas (NUNES e SANTOS, 2015: 49). 

Em um esforço de sintetizar esse último período abordado, é possível afirmar que o 

movimento dos anos 70 e 80 marcam uma agenda política de reparação através das ações 

afirmativas, motivados pela luta por direitos civis nos EUA, da luta na África do Sul, da luta 

anticolonial, de maior diálogo institucional com os processos de redemocratização e de 

internacionalização dos direitos humanos nos anos 80 e 90.  

Essa eclosão do movimento negro no momento de maior expressão dos movimentos 

sindicais e movimento estudantil não só acompanha o levante dos anos 70, mas se torna a 

fonte motivadora do processo constituinte nos anos 80. Apesar da transição institucional 

negociada com os militares de forma lenta, gradual e segura os movimentos sociais não 

deixaram de se manifestar contra a permanência militar autoritária42
.  

O movimento negro nesse momento da história brasileira passa a reivindicar a 

imagem de Zumbi dos Palmares ao invés da Princesa Isabel. Não mais se comemora o 13 de 

Maio como dia de memória política, mas sim o 20 de novembro (data que marca a morte do 
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 Segundo Piovesan “Esta concepção é fruto do movimento de internacionalização dos direitos humanos, que 

surge, no pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. [...] Fortalece-se 

a idéia de que a proteção dos direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, porque 

revela tema de legítimo interesse internacional.” (PIOVESAN, 2009: 69). 
41

 “Note-se que, enquanto consenso do “pós Guerra”, a Declaração de 1948 foi adotada por 48 Estados, com 8 

abstenções. Assim, a Declaração de Viena de 1993 estende, renova e amplia o consenso sobre 

a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos. A Declaração de Viena afirma ainda a interdependência 

entre os valores dos direitos humanos, democracia e desenvolvimento.” (Ibid., p. 71) A maior adesão para a 

Declaração de Viena, quando comparada com a primeira em 1948, relaciona-se com o fim da guerra fria e a 

reconstrução do diálogo internacional entre os países. 
42

 Perceptível através da perseguição, espionagem, tortura, desaparecimento, morte e exílio de militantes contra o 

regime, estudantes, artistas, professores, parlamentares, negros, indígenas, trabalhadores rurais e do movimento 

de familiares de vítimas, militares contrários, entre outros grupos e identidades. 
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líder quilombola) passando a ser memoriada pelo movimento como forma de reivindicar a 

agência política negra, os personagens históricos de luta e uma agenda pública de reparação43 

contra os efeitos da escravidão que atravessa gerações.  

Nesse sentindo, esse período marca e fundamenta a agenda política dos movimentos 

negros contemporâneos que passam a fazer parcerias entre diferentes movimentos formais e 

informais em favor dos direitos humanos, coalizão entre as muitas entidades negras44, 

ampliação (mesmo que insuficiente) do diálogo e participação política institucional45, fomento 

de uma rede de colaboração e apoio internacional e manutenção das manifestações culturais 

que mantém viva a memória de resistência do movimento.  

Essa perspectiva contemporânea do movimento negro é fundamental para 

analisarmos os dados sobre a construção das estátuas em homenagem a Zumbi dos Palmares 

(2016) e Tebas (2020).  

No nosso plano analítico, as experiências do século XX que tiveram a participação 

do movimento negro na cidade de São Paulo foram a construção da estátua em homenagem a 

Luís Gama e Mãe Preta, já no século XX foram a estátua de Zumbi dos Palmares e Joaquim 

Pinto de Oliveira. Com isso, se contabilizam 4 (quatro) estátuas que retratam pessoas negras 

em São Paulo e que tiveram participação direta ou indireta do movimento negro (como 

veremos melhor adiante).  

2.1. O século XX e o debate sobre reparação negra no Brasil 

Como foi possível constatar no primeiro capítulo: a relação entre memória e os 

mortos é uma tradição antiga da humanidade. A forma como essa memória é materializada 

muda de sentido e estética em cada momento. Atualmente é muito comum associar o debate 

sobre direito à memória aos feitos e consequências das grandes guerras do século XX e os 

movimentos que surgem protagonizados por vítimas diretas ou parentes de mortos e 

desaparecidos do nazismo, apartheid, ditaduras na América Latina, lutas anticoloniais.  
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 A agenda nacional de ação afirmativa ganha mais força a partir das políticas e marcos jurídico (mesmo que 

insuficientes) promovido pelos governos petistas. Um exemplo disso é a criação da Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2003; Lei 10.639/03 que determina o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e africana – alterada pela Lei 11.645/08; Estatuto da Igualdade Racial em 2010; Lei de Cotas nas 

universidades em 2012 – Lei 12.711/12; Lei de Cotas para o setor público em 2013 – Lei Nº 12.990/13. 
44

 Um exemplo dessa perspectiva contemporânea é a Coalizão Negra Por Direitos 
45

 Que anteriormente foi marcado pela presença de quadros de lideranças como é o caso de Abdias do 

Nascimento, Lélia Gonzalez e Benedita da Silva. 
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A concepção e disputa por memória, verdade e reparação que surge na agenda 

pública brasileira nos últimos anos esta intimamente vinculada com boa parte das tradições e 

consequências do pós-guerra e daquilo que se convencionou chamar de justiça transicional, 

enquanto medidas políticas e jurídicas de “conciliação”. Pensar em uma política de memória 

como dever do Estado, ainda causa significativa assimilação com o momento de nascimento 

dessa discussão. No caso do Brasil a assimilação é sempre feita com o período da ditadura 

empresarial militar. 

Falar da disputa por memória, verdade e reparação precisa de uma contextualização para as 

diferenças e aproximações ao pensar reparação negra e indígena e reparação das vítimas do 

terrorismo de Estado de meados e fim do séc. XX.  

Parece oportuno explicitar melhor esse ponto a partir da contribuição de Nelson 

Camilo Sánchez: 

A natureza aberta e maleável do conceito de justiça transicional tem promovido 

discussões acadêmicas e políticas sobre o que, na prática, seria ou não a justiça 

transicional. Estas discussões abrangem assuntos sensíveis e difíceis como quais são 

as condições básicas da aplicação deste paradigma; se a ‘justiça transicional’ é uma 

forma distinta de administrar justiça ou um tipo de justiça que responde a um 

contexto particular; se a justiça transicional é um fenômeno novo ou corresponde a 

um termo novo para ser aplicado em práticas históricas etc. (UPRIMNY
46

, 2006 

apud SÁNCHEZ, 2013: 312-313 grifo nosso). 

Para os questionamentos que passaremos a propor e para própria apropriação feita 

pelos instrumentos e medidas de “justiça transicional” por parte dos movimentos e 

instituições nacionais e internacionais, direcionamos o debate para as questões históricas que 

abarcam as reivindicações por justiça e políticas públicas de reparação da escravidão no 

contemporâneo.  

Nesse sentido, quando pensamos nas medidas da justiça de transição e em uma 

comissão da verdade para tratar do tema escravidão (como é o caso da iniciativa 

operacionalizada pela Ordem dos Advogados do Brasil)47, na perspectiva do direto à verdade, 

é necessário ter em mente a história oral das comunidades quilombolas de hoje; as muitas 

contribuições cientificas que se acumularam com o tempo; os marcos jurídicos nacionais e 

tratados internacionais que versam sobre o tema da reparação negra (CEFOA, 2015) – além 

de compreender que não da para colocar as vítimas diretas do escravismo ou seus familiares 
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 UPRIMNY, Rodrigo, SAFFON SANÍN, María Paula, BOTERO MARINO, Catalina, RESTREPO 

SALDARRIAGA, Esteban (2006) ¿Justiça transicional sin transición? Verdad, justiça y reparación para 

Colômbia, Centro de Estudios de Direito, Justiça y Sociedad, Bogotá. 
47

 Comissão Nacional e Sub-comissões da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. 
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de primeira geração no banco das testemunhas, já que hoje em dia as vítimas da escravidão 

são as vítimas do racismo que atravessou gerações (BATISTI, 2013).  

E quando pensamos em direito a reparação financeira (indenização) é preciso ter em 

mente que a elite brasileira e portuguesa se esconde do debate sobre acumulação primitiva do 

capital e trabalho escravo atual; pouco se discute o peso das heranças constituídas com a 

técnica (conhecimento), o sangue e suor; além, claro, das titulações de territórios quilombolas 

(SANTOS, 2018) e indígena.  

Quando pensamos em reforma institucional e democracia claramente não se trata de 

exceções que vira regra (neo)liberal a favor do encarceramento em massa e da redução 

orçamentária para direitos sociais fundamentais.  

E por fim, quando falamos de memória, é, sobretudo, da história que a história oficial 

brasileira decide não contar.  

Em termos de memória uma diferença que se acentua ao tratar das reinvindicações 

típicas de vítimas e familiares da ditadura, em contraposição as vítimas do racismo e 

reparação da escravidão, é a estética dos monumentos, mas não só! Intimamente são 

momentos históricos diferentes, portanto, perspectivas diferentes do luto e da luta. 

Se por um lado se evidencia a importância dos lugares de sofrimento da escravidão, 

como um lugar de memória (exemplo: no Rio de Janeiro, Pedra do Sal – Pequena África), por 

outro lado, quando falamos de estátuas e esculturas enquanto monumento, essa necessidade 

de evidenciar a memória de dor se esvai e o que se materializa no lugar é a necessidade de 

uma representação positiva daqueles que de alguma forma podem ser considerados heróis.  

Portanto, uma estética heroica que não recusa totalmente a ideia de um herói, mas 

questiona quem é esse herói, e que a princípio, subverte o próprio conceito ocidental, 

medieval, colonial e imperial de herói em termos estéticos48.  

Essa concepção subverte e bate de frente com construções tradicionalmente 

solidificadas de nação e cidade, colocando em questão os argumentos de coesão social. Mas 

que buscam contar o outro lado da história. Como é o caso do monumento construído em 

homenagem a João Candido no Rio de Janeiro, ou até mesmo de Zumbi dos Palmares em São 

Paulo. São figuras que trazem a tona discussões que questionam a história oficial e suas 
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 A concepção que permanece é a ideia de liderança, bravura e entrega quase que incondicional a uma causa, de 

forma que não se questiona a coragem de um herói, são personagens que geralmente estão situados a frente do 

seu tempo em muitos quesitos. 
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adaptações conciliadoras; a ideia de transformar essas figuras em símbolos nacionais tem 

como consequência a exposição de contradições do discurso conciliatório e traduz a 

etimologia da palavra antagonismo.  

Já no contexto outro das vítimas da ditadura, busca-se uma estética antimonumento. 

Nesse sentido, ao contrário de rejeitar parcialmente a ideia de um herói nacional, 

antimonumento nessa concepção do séc. XX são “monumentos” totalmente contrários à ideia 

de um herói: 

O antimonumento desenvolve-se, portanto, com a psicanálise, em uma era de 

catástrofes e de teorização do trauma. Ele corresponde a um desejo de recordar de 

modo ativo o passado (doloroso), mas leva em conta também as dificuldades do 

‘trabalho de luto’. Mais ainda, o antimonumento, que normalmente nasce do desejo 

de lembrar situações-limite, leva em si um duplo mandamento: ele quer recordar, 

mas sabe que é impossível uma memória total do fato e quanto é dolorosa essa 

recordação. Essa consciência do ser precário da recordação se manifesta na 

precariedade tanto dos antimonumentos como dos testemunhos dessas catástrofes. 

Estamos falando de obras que trazem em si um misto de memória e de 

esquecimento, de trabalho de recordação e resistência. São obras esburacadas, mas 

sem vergonha de revelar seus limites que implicam uma nova arte da memória, um 

novo entrelaçamento entre palavras e imagens na era pós-heroica. (SELIGMANN-

SILVA, 2016: 51). 

Diferente do movimento artístico e político do antimonumento característico do pós-

guerra, para o movimento negro a ideia de representar esteticamente um herói por meio de 

uma escultura que possa reproduzir direta ou indiretamente uma figura não é (e nunca foi) 

questionada, mas sim o que entendemos e elegemos como herói que merece destaque e 

atenção, o que significa abrir fogo contra construções solidificadas de nação e nacionalismo 

de uma forma diferente (nem melhor nem pior, apenas diferente), o que passo a chamar a 

partir de então (principalmente no próximo tópico) de antimonumento antirracista, com a 

finalidade de uma distinção estética, política e temporal.  

Para melhor definição, tanto o antimonumento pós-guerra quanto o antimonumento 

antirracista são concebidos aqui enquanto estéticas políticas da memória política e social que 

agride a ideologia de nação e conciliação.  
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2.2. Movimentro Negro, Monumento e Memória na cidade de São Paulo 

A partir de agora abordaremos o tema central da pesquisa a partir do processo 

político que culminou na construção da herma em homenagem a Luís Gama (1931), estátua a 

Mãe Preta (1955), Zumbi dos Palmares (2016) e Joaquim Pinto de Oliveira – Tebas (2020). 

Para tanto, se faz necessário uma introdução em termos metodológicos, e posteriormente, em 

termos analíticos.  

Método: a pesquisa não usou um único método. Além do levantamento bibliográfico, 

matérias da mídia e de documentos oficiais, houve a necessidade de uma entrevista semi-

estruturada. Foi possível identificar, entre as estátuas mencionadas no primeiro parágrafo, que 

as duas mais antigas já contavam com pesquisa científica sobre a participação política do 

movimento negro: Luís Gama (DOMINGUES, 2016; STUMPF e VELLOZO, 2017) e Mãe 

Preta (SILVA, 2007; RONCADOR, 2008). O contrário é o processo político envolvendo a 

construção da estátua a Zumbi dos Palmares (2016) e Tebas (2020), que até o momento de 

levantamento dos dados não foi detectado colaboração direta sobre o processo.  

Nesse sentido a pesquisa busca resgatar alguns dos estudos realizados sobre os 

monumentos mais antigos e suprir a falta dos mais recentes, mas ainda de forma incipiente, já 

que o processo político de construção da estátua a Zumbi será relatado a partir de documentos 

oficiais e notícias midiáticas, portanto, deixando em aberto uma agenda futura de 

continuidade e aprofundamento. Em relação à Tebas, a fonte principal é a entrevista com a 

“arte educadora e artvista” na Núcleo Coletivo das Artes Produções – Rita Teles, responsável 

pelo processo executivo da obra em homenagem ao arquiteto negro.  

As duas questões que norteam o estudo são as seguintes: 1) Quais mudanças e 

semelhanças entre os processos mais recentes (Zumbi e Tebas) em relação aos mais antigos 

(Luís Gama e Mãe Preta)? 2) Em que medida o projeto político de cada momento interfere 

na dinâmica do racismo estrutural? 

Para responder as perguntas centradas na relação de poder/projeto político e o racismo 

estrutural, elaboramos uma pespectiva analítica que leva em consideração três princípios:  

1) a construção da memória enquanto um movimento pulsante que expressa luta de 

interesses antagônicos através, em favor, ou contra o poder.  

2) que a agência e autonomia do movimento político são adaptadas de acordo com as 

condições históricas; e  
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3) que a classe dominante decide a partir de tais condições o que melhor se adequa 

na atualização e enquadramento do projeto político que visa a manutenção do poder, contando 

com uma vantagem estrutural, mas que não é imutável49
. 

 

Monumentos retratando pessoas negras na cidade de São Paulo 

Segundo o último inventário realizado pela prefeitura de São Paulo50
 a cidade conta 

com um total de 367 monumentos públicos, dividos em multiplas categorias e subcategorias 

(logradouro, herma, escultura, busto, totem, etc51). Neste tópico iremos criar outras categorias 

que melhor organiza e dialoga com a proposta da pesquisa, para tanto, é importante resgatar 

uma pesquisa recente sobre monumento e luta antirracista na cidade de São Paulo. 

Uma importante pesquisa desenvolvida pelo Instituto Pólis em novembro de 2020 

desagregrou os dados disponibilizados pela prefeitura tendo como principal critério a etnia e 

gênero, com o intuito de questionar a ideia de uma história única. Segundo o instituto o que 

motivou a pesquisa foi a discussão pública envolvendo o projeto de Lei 404/2020 protocolado 

pela deputada estadual Érica Malunguinho do Mandata Quilombo (PSOL/SP) na Assembleia 

Legislativa, chegando a afirmar que a investigação busca contribuir com projeto de lei. As 

perguntas direcionadas foram as seguintes: “O que retratam esses monumentos? São pessoas, 

objetos, símbolos? Quem eles homenageiam? Quem produziu esses monumentos e por quê? 

Que espaço eles ocupam na cidade? Onde estão localizados? Quantas pessoas os veem 

cotidianamente?”52. Os questionamentos convergem em cheio com o que propromos, mas 

apesar das semelhanças, é preciso evidenciar algumas diferenças.  

 Ao desagregar os dados o Istituto afirma que entre os 367 monumento presentes na 

cidade, apenas 5 (cinco) retratam pessoas negras, sendo quatro homens e uma mulher. 

São eles: 1. Luís Gama; 2. Engraxate e o Jornalista (1950); 3. Marighella (2004); 4. 

Zumbi dos Palmares (2016); e 5. Mãe Preta (1955). Apesar de mencionar a estátua em 

homenagem a Joaquim Pinto de Oliveira (O Tebas) não cita nem contabiliza como 

                                                           
49

 A participação e manifestação política das ruas é um poderoso instrumento de transformação da ordem 

política. A participação política institucional é limitada em muitos quesitos, pois confere certas vantagens 

estruturais ao grupo dominante, como bem disse Ângela Davis no livro Democracia da Abolição, a igualdade a 

partir das estruturas capitalistas não deixa brecha para desafiar o status quo (2009: 122). 
50

 Desde 2017 a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) disponibiliza a camada "Monumentos", através do site 

“Geosampa” – Disponível em < http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx> 
51

 Foram contabilizadas mais de 30 categorias de monumentos, o que em termos de pesquisa deixa a seleção um 

tanto confusa já que não realizado um espaço explicativo sobre a particularidade e diferença entre as categorias. 
52 Disponível em < https://polis.org.br/estudos/presencanegra/> 
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parte dos outros monumentos. No nosso caso vamos considerar a estátua de Tebas na 

contagem. 

 Outro ponto é o famoso Monumento às Bandeiras de Victor Brecheret. Diferente da 

pesquisa empregada pelo Instituto que cita o monumento como controverso, mas não 

o considera na lista de monumentos que retratam negros e indígenas, vamos 

considera-lo em nossa contagem geral e “descartar” a escultura do Engraxate e o 

Jornalista, por não compor os critérios que propomos de avaliação e não conseguir 

encontrar alguma pesquisa ou noticia que apontasse para o processo social que 

culminou na materialização do monumento. 

 No caso dos indígenas, foram idenficados 4 (quatro) monumentos retratando apenas 

homens indígenas pelo Instituto. O mesmo estudo não registra nenhum monumento 

retratando mulheres indígenas; entretanto, existe uma polêmica sobre uma escultura 

em homenagem ao poema “Beijo Eterno” de Olavo Bilac, localizada na frente da 

Faculdade de Direitos da Universidade de São Paulo. A escultura estaria retratando 

um beijo interracial entre uma mulher indígena e um homem europeu e já chegou a 

causar polêmicas no passado53
. Apesar da nossa investigação não trabalhar com os 

monumentos que retratam indígenas a observação é no mínimo curiosa para quem 

pesquisa sobre esse segmento em especial. 

A pesquisa do Instituto Pólis apresenta uma inovadora desagregação dos dados, mas 

não se preocupa em aprofundar a investigação em aspectos qualitativos, tampouco deixa claro 

os critérios de classificação54. Os apontamentos em nada buscam reduzir a inegável 

importância do trabalho desenvolvido pelo Instituto e seus pesquisadores, sem dúvidas é uma 

iniciativa no interior de um universo pouco explorado e pela qual a presente monografia se 

debruçou para formular categorias explicativas, sem as quais, não seria possível desempenhar 

uma explicação razoável.  

 

 

 

                                                           
53

 Disponível em < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49681641> 
54

 Nesse caso em específico me refiro ao critério para considerar os monumentos que retratam negros: os 

monumentos controversos ficam de fora mesmo quando retratam negros e indígenas? É uma escolha 

metodológica? 
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Antimonumento, Antimonumento Antirracista, Monumento Assimilacionista e 

Monumento Tradicional 

A formulação de categorias se tornou necessária para nomear e classificar de forma 

qualitativa os distintos movimentos estético-políticos identificados nas esculturas construídas 

em São Paulo que buscaram retratar negros (as). Neste tópico ficará evidente o propósito da 

distinção.  

A criação de categorias para a presente monografia levou em consideração os 

apontamentos realizados em torno da trajetória do movimento negro registrada no capítulo 2, 

do movimento pós-guerra no tópico 2.1, e do mapeamento dos monumentos realizado pela 

Prefeitura de São Paulo e a desagregação dos dados realizada pelo Instituto Pólis.  

Diferente do levantamento organizado pelo Instituto Pólis que apontou 5 (cinco) 

monumentos retratando negros (as) na cidade de São Paulo, apontamos para 7 estátuas55. Com 

isso chega-se a conclusão de quatro categorias explicativas, das quatro apenas a cateroria B e 

C se encaixam na proposta da pesquisa56. 

a) Antimonumento Sec. XX: 1 (um) se encaixa na categoria “A”. 

b) Antimonumento Antirracista: 3 (três) na categoria “B” 

c) Monumento Assimilacionista: 1 (um) na categoria “C” 

d) Monumento Tradicional: 1 (um) na categoria “D” 

                                      Tabela 1: Relação das categorias de Monumento e Antimonumento 

TIPOS DE MONUMENTOS  

  

a) Antimonumento sec. XX   1 

b) Antimonumento 

Antirracista 

  3 

c) Monumento 

Assimilacionista  

  1 

d) Monumento 

Tradicional 

  1 

Total   6 

Fonte: Tabela de autoria própria criada a partir dos dados do Instituto Pólis e do 

Inventário Municipal de São Paulo 

                                                           
55

 Das 7 (sete) estátuas que retratam pessoas negras, apenas 6 serão mencionadas nas categorias, ficando de fora 

a estátua do Engraxate e o Jornalista (1950). 
56

 É necessário ser um monumento retratando uma figura negra, dando ênfase à participação do movimento 

negro em algum momento do processo de reivindicação e negociação pela materialização do monumento. Todas 

as categorias acolhem monumentos que retratam pessoas negras, mas a categoria A e B se diferem por serem 

monumentos que contaram com a participação negra no processo técnico-artítico, técnico-administrativo, 

intelectual ou como movimento social. 
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a) Antimonumento sec. XX 

Antimonumento típico das concepções estéticas e políticas do pós-guerra. 

Nessa categoria identificamos apenas 1 (um): o memorial dedicado a Marighella, 

inaugurado em 1999 e construído no local de sua morte, no Jardins – um dos bairros 

mais elitizados da capital paulista. 

 

 Carlos Marighella (1999) 

Marighella é uma figura polêmica 

que atravessou as duas ditaduras 

brasileiras. Foi eleito deputado federal 

pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) 

em 1946, aderiu à luta armada no 

momento de maior recrudescimento do 

regime militar nos anos 60. Foi um dos 

fundadores da Ação Libertadora Nacional 

(ALN) passando a ser considerado o 

inimigo número 1 do regime militar. Teve 

uma morte trágica ao ser assassinado pelo 

terrorismo de Estado em 1969 na cidade de 

São Paulo.  

Os conflitos em torno da sua figura embasam muito bem as lutas por memória do 

passado militarista no contemporâneo. Por conta da transição regulada e da anistia concedida 

aos militares (entre outras passadas de pano) não é possível afirmar que a imagem de 

Marighella equivale a sinônimo de orgulho nacional, mas sim que sua memória é motivo de 

conflito direto contra tentativas rasas de conciliação.  

O antimonumento em sua homenagem não foi construído pelo movimento negro, 

mas sim pelos familiares. Popularmente falando a figura de Marighella não é tradicionalmente 

reinvindicada pelo movimento negro. O momento que isso passa a mudar é quando o rapper 

Mano Brown junto com os outros membros do grupo Racionais Mc’s dedicam uma música 

falando da etnia do guirrilheiro urbano: 

Mártir, o mito ou Maldito sonhador Bandido da minha cor/ Um novo Messias/ Se o 

povo domina ou não/ Se poucos sabiam ler/ E eu morrer em vão/ Leso e louco sem 

 

Figura 5: Antimonumento em homenagem a Marighella 

Fonte: British Broadcasting Corporation – BBC 
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saber/ Coisas do Brasil, super-herói, mulato/ Defensor dos fracos, assaltante nato 

[...]
57

. 

Recentemente o filme Marighella (2019) dirigido pelo ator e direitor Wagner Moura, 

causou polêmicas antes mesmo do lançamento oficial no país. Entre as contextações estaria a 

proposta de retrata-lo como negro retinto através do papel desempenhado pelo ator e músico 

Jorge Mário da Silva (Seu Jorge). Houve 

manifestações da direita reacionária 

questinando: “O movimento racial não 

vai dizer nada sobre Wagner Moura ter 

usado um negro para representar um 

criminoso branco?”58
.  

Mas o que podemos destacar 

desse momento de maior discussão 

pública sobre sua etnia é que a 

aproximação do movimento negro com a 

memória de Marighella ainda é 

incipiente, mesmo não havendo nenhuma 

nota pública de nenhuma entidade se 

colocando contra a retratação dele como 

um homem negro no filme ou na vida real. Mas não por isso deixamos de considerar como 

um antimonumento que retrata uma figura negra/mestiça.  

Apenas pelo fato de se tratar de um antimonumento característico das reivindicações 

de meados do século XX e pelo fato de não ser reivindicado abertamente pelo movimento 

negro acabou ficando de fora do recote explorativo da pesquisa que o estudo propõe. 

 

b) Antimonumento Antirracista 

Antimonumento Antirracista é a categoria central da pesquisa, são elas: herma 

construída em homenagem a Luís Gama (1931), estátua a Zumbi dos Palmares (2016) 

e Tebas (2020). São construídas e reivindicadas pelo movimento negro cuja figura 

conflita diretamente com o histórico de projeto político e argumentos raciais do país, 

portanto, com a categoria “Monumento Tradicional”.  

A sequência de apresentação começa com Zumbi dos Palmares (para contextualizar o 

debate sobre memória e cidade) e seguiremos com Gama e Tebas. 

                                                           
57

 Trecho da música “Mil Faces de um Homem Leal (Marighella)” – Racionais’Mcs 
58

 Disponível em < https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/o-movimento-racial-nao-vai-

dizer-nada-sobre-wagner-moura-ter-usado-um-negro-para-representar-um-criminoso-branco/> 

 

Figura 6: Carlos Marighella (esquerda) e o ator/cantor Jorge 

Mário da Silva (direita) 

 

Fonte: Imagem retirada da internet 



52 
 

 

 Zumbi dos Palmares (2016) 

A forma de apresentação do processo políticos da construção das estátuas previa uma 

lógica de iniciar com a herma dedicada a Luís Gama, já que foi a primeira obra representando 

uma figura negra em São Paulo, construída nos anos 30. Mas seria incoerente iniciar dessa 

maneira já que a estátua construida a Zumbi dos Palmares na Praça Antônio Prado em 2016, 

está localizadas em um lugar de memória para a comunidade negra local, servindo inclusive 

para contextualização do debate sobre direito à cidade, memória e reparação.  

A Praça Antônio Prado (antigo Largo do Rosário) já foi palco de muitas intervenções 

por parte da prefeitura, culminando na segregação espacial dos negros que já residiram lá no 

passado. A própria mudança no nome do local guarda o rítmo da história. A melhor forma de 

falar sobre esse lugar de memória é falando da pessoa que atualmente da nome a praça.  

O símbolo da burguesia paulistana da transição para a modernidade pode ser 

refletido a partir da figura de Antônio Prado, o primeiro prefeito municipal da cidade de São 

Paulo durante 12 anos (1899-1911) o mais longo mandato na cidade. Prado teve importante 

influência e participação no processo de urbanização e modernização de uma das principais 

cidades do país e da América Latina. Essa formação marcante nos primeiros anos do séc XX 

foi fundamental para manter a segregação espacial dos negros recém-libertos, retirando-os de 

lugares estratégicos do centro municipal e empurrado-os para os espaços indesejados pela 

elite paulistana, despejo esse que ainda hoje impede o acesso e direito a cidade e lugares de 

memória (como veremos melhor adiante). 

A grande questão com Antônio Prado que o faz símbolo da burguesia nacional, é a 

dubialidade contra-revolucionária que ao mesmo tempo em que deseja o fim do escravismo se 

entende amigavelmente com as consequências da transição negociada a seu favor, advogando 

em causa própria e da seleta classe oligárquica. 

A partir da contribuição de Florestan Fernandes no livro A Revolução Burguesa no 

Brasil é correto afirmar que “A ‘era da mordenização do Brasil’ não aparece como um 

fenômeno moderno da evolução interna do mercado capitalista interno; ela se configura com a 

crise política do antigo sistema colonial.” (FERNANDES, 1976: 7). Assim como também é 

correto afirmar que a burguesia brasileira, não se estabelece sob os mesmo parâmetros 

históricos e sociais que a revolução burguesa europeia e norte-americana entre séc XVII e 

XVIII. 
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 Ao invés de uma ruptura optou-se por uma “via não-clássica” de transição 

negociada, a partir do que Fernandes chamou de capitalismo dependente e autoritário de 

acumulação selvagem, regido por valores patrimonialistas de uso privado do Estado para fins 

particulares da oligarquia; com restrição dos direitos (democracia restrita); concebendo o 

Estado como protagonista do modelo capitalista e da industrialização tardia (revertendo a 

lógica clássica infraestrutura-superestrutura); com demandas alinhadas com os desejos dos 

países de capitalismo avançado. Isso e muito mais dá o tom da transição negociada. 

Nos marcos de uma economia competitiva os pretos (as) recém-libertos não foram 

absolvidos enquanto trabalhadores assalariados, mas teve a mão de obra marginalizada, 

ficando com os piores cargos e salários, servindo muita das vezes como exército de reserva. O 

trabalhador negro representava o atraso e o branco europeu o progresso. O determinismo 

racial (como vimos) também contribuiu para o processo de branqueamento da mão de obra no 

momento de industrialização e modernização ao importar trabalhadores da Europa e tornar o 

país atrativo para a imigração europeia.  

No final do século XIX, mais precisamento nos anos 80 onde a efervescência do 

debate abolicionista já aparecia com expressiva frequência e aliança internacional (ALONSO, 

2014: 123)59
, surge um debate na Câmara dos Deputados: “partiu de São Paulo a política mais 

restritiva e que propôs graves entraves à introdução de mão-de-obra negra e oriental.” 

(SCHWARCZ, 1994: 142).  

Já no inicío do século XX, na gestão local de Antônio Prado, houve até campanha 

higienista e sanitária para atrair a mão de obra imigrante, contando inclusive com 

investimento orçamentário significativo em reformas urbanas, que acabaram por segregar a 

cidade e retirar a população negra de lugares estratégicos e valorizados do centro paulista – 

ficando evidente como a cidade foi o principal modelo da política de branqueamento no país. 

Tudo para dar a São Paulo um ar europeu (NASCIMENTO, 2019). 

Mas o que Antônio Prado tem a ver com isso? Antes de ser o primeiro prefeito de 

São Paulo e protagonizar as principais medidas de urbanização, segregação e branqueamento 

da cidade, Prado foi um abolicionista. E como bem retratra a pesquisadora Débora do 

Nascimento, no artigo intitulado O Prefeito Antônio Prado e a população negra da cidade de 

São Paulo (1899 - 1911) – “essa ambiguidade revela sua convicção como abolicionista” 

                                                           
59

 “Quem primeiro fez isso foi o abolicionista Abílio César Borges, em viagens ao exterior nos anos 1860, 

estratégia que Joaquim Nabuco repetiria nos 1880. O acesso à rede de ativismo cosmopolita permitiu construir 

respaldo político internacional para o movimento brasileiro.” (Idem, 2014: 123) 
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(Idem, 2019: 4). E o característico do pós-abolição é justamente a “convivência extravagante 

entre discurso liberal e racial” (SCHWARCZ, 1994: 148). 

Como vimos, a ideologia do branqueamento serviu de alicerce para a ideia de 

progresso e de raça adaptadas no país.  Prado foi considerado o maior proprietário de escravos 

e cafeicutor de sua época.  

Uma das mudanças mais 

expressivas da sua gestão enquanto 

prefeito em torno da tentativa de 

apagamento e silenciamento da memória 

negra na cidade foi a retirada da Igreja 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos do antigo Largo do Rosário. O local 

é emblemático para a memória negra da 

cidade. Foi justamente ali, na frente da 

Igreja, que os negros eram enterrados, 

além disso, a irmandade possuia um 

vínculo importante com a cultura e 

festividade das comunidades negras da 

época60
.  

A igreja foi demolida e transferida para o Largo do Paissandu (onde se localiza 

atualmente). O Largo do Rosário desde então passou a se chamar Praça Antônio Prado. Na 

época o local era estratégico para o rosto da modernização da cidade.  

Nos anos 40 foi nesse mesmo local que construiram o maior prédio da cidade e “a 

maior construção de concreto armado do mundo”61, posto que ocupou no decorrer de duas 

décadas. Tradicionalmente a praça faz parte do centro histórico de São Paulo e ficou 

conhecida no passado (e ainda hoje) como o centro bancário da cidade. Hoje a mesma região 

do antigo cemitério e igreja construída pela irmandade negra é a atual cede da bolsa de 

valores (B3/BM&FBovespa).  

                                                           
60

 “Estas festas não eram bem vistas pelas autoridades, especialmente da Igreja. Mas o que realmente 

incomodava eram os enterros. Numa época em que a tradição mandava enterrar os mortos dentro das igrejas ou 

nos seus terrenos, os mortos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos também tinham seu 

cemitério ao lado da igreja.” Disponível < https://saopaulopassado.wordpress.com/2015/03/07/os-defuntos-do-

rosario/> 
61

 Disponível < https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=439461&view=detalhes> 

 

Figura 7: Antiga Igreja Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos 

Fonte: Imagem retirada da internet 
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O Lago do Paissandu, local que abriga atualmente a Igreja Nossa Senhora do Rosário 

dos Homens Pretos, foi o local escolhido para construir a única estátua que representa uma 

mulher negra em São Paulo – o monumento construído em homenagem a figura da Mãe Preta, 

e a Praça Antonio Prado, foi selecionada em 2016 para a construção do antimonumento 

antirracista dedicado a Zumbi dos Palmares, simbolo da resistência quilombola durante a 

escravidão. 

Como vimos, os anos 2000 marca um acúmulo de lutas que remontavam do próprio 

período de ditatura militar no país, cujo momento de virada do discurso militante foi decisivo 

para as mudanças nacionais, regionais e internacionais sobre a luta antirracista e a discussão 

sobre reparação da escravidão e racismo.  

A estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares foi inaugura no dia 20 de novembro 

de 2016, feriado do dia da conciência negra, que inclusive marca a data da morte do líder 

quilombola. A escolha do lugar foi impecável com o histórico de luta pela memória negra do 

local. Nesse ano quem estava à frente da prefeitura da cidade era o professor Fernando 

Haddad, inclusive a inauguração foi bem próxima do final de seu mandato enquanto prefeito.  

Sobre a prensença do movimento negro no processo: Esse aspecto merece melhor 

aprofundamento, já que a principal fonte é o documento oficial do edital que lança a 

campanha para a construção da escultura, junto com notícias da imprensa.  
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O que é possível afirmar: não foi o movimento negro que procurou o poder público 

solicitando a construção da estátua, mas sim a própria prefeitura, por meio da Secretaria 

Municipal de Promoção da Igualdade Racial (SMPIR/SP), que lançou um concurso para 

selecionar um artista plástico negro para produzir a escultura; as inscrições foram durante o 

mês de abril e junho do mesmo ano. A 

chamada anunciava “Edital de 

Concurso Cultural para Seleção de 

Monumento a Zumbi dos Palmares” 

(n.º 01/SMPIR/2016). O responsável 

pela secretaria no momento era o 

cartunista Maurício Pestana, 

considerado “o cartunista negro de 

maior sucesso na história do Brasil.62”.  

O edital organizado pela 

SMPIR sob a gestão de Haddad e 

Pestana foi cuidadoso com a história 

de luta do movimento, sobretudo 

quando consideramos que a priori 

nunca se viu no país um processo que 

atentasse para o lugar de memória da 

comunidade negra, que reivindicasse 

um artista plástico negro63, uma 

comissão julgadora com a presença do 

movimento negro e uma inauguração com a presença de muitas entidades negras. Pela data de 

publicação do edital e a data de entrega da obra, se deduz que não houve complicações 

maiores em relação a atrasos e etc.  

Como dito no início seria necessário um aprofundamento da pesquisa para identificar 

algumas lacunas que o edital em si não mostra, como: quais representantes do movimento 

negro fizeram parte da comissão julgadora? Como esses representantes avaliam a 

experiência? De quem partiu essa iniciativa da Secretaria, dos movimentos ou outros? Como 

eles avaliam a iniciativa da prefeitura e o papel desempenhado no processo? Entre outras 
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 Disponível em <https://mauriciopestana.com.br/category/biografia/> 
63

 A obra foi realizada pelo artista plástico José Maria Ferreira dos Santos 

Figura 8: Estátua de Zumbi dos Palmares na Praça Antônio Prado 

Fonte: Revista Veja – Foto: Leo Martins 
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questões que ficaram sem respostas. O que é possível afirmar é que de fato é uma iniciativa 

singular, que conversa diretamente com a agenda por memória e resistência negra.  

A figura de Zumbi dos Palmares é a figura de um rebelde! Ainda hoje existem 

tentativas de minimizar ou até mesmo recontar a história de modo a reduzir a importãncia de 

lançar-lo como um símbolo nacional (pela própria natureza conflitiva da figura). A imagem 

de Zumbi vai contra os principais projetos de poder defendidos no país, justamente por ser 

uma figura que busca trazer uma leitura do negro enquanto sujeito ativo e não passívo diante 

da dominação. A figura de Zumbi remete a sociabilidade quilombola em Palmares. Portanto, 

trazer a memória do quilombo ao invés da casa grande e senzala é bater de frente com a 

memória coletiva que se popularizou no processo de formação de uma conciência nacional 

durante o início e meados do século vinte.  

Durante os primeiros anos do século XX a história política do movimento negro é 

marcada pela aclamação da princesa Isabel e de líderes abolicionistas. Pouco se referenciava 

insurreições em senzelas e fugas individuais ou coletivas como forma de resistência, por se 

tratar de um momento onde o movimento desempenhava uma postura integracionista e 

buscava assimilar ideiais nacionalistas de inclusão. Isso muda de forma expressiva com as 

entidades negras que reaparecem nos anos 70 e 80 passando a reinvindicar o quilombo e as 

rebelações do Brasil colonial e imperial. Até o momento de aclamação da imagem de Zumbi 

como representante da memória de resistência negra no país. (GONZALEZ, 1982; 

FERNANDES, 1989; DOMINGUES, 2007 e 2011).  

  

Figura 9: Atual Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos no Largo do Paissandu 

 

Fonte: Jornal da USP/ Foto – RicardoSAPO via Wikimedia Commons/ CC BY 3.0 
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 Luís Gama (1931) 

Luís Gonzaga Pinto da Gama (1830-1882)64 foi um incomparável abolicionista e 

defesor da república, referenciado como um “mito” e “herói” para as entidades negras 

paulistanas no início do século XX (cuja memória é preservada pelo movimento negro até 

hoje em todo o país). Nascido em Salvador – Bahia, filho da ex-escrava e rebelde Luiza 

Mahín, ficou conhecido pela sua atuação enérgica a favor do fim da escravidão e da 

monarquia do segundo Império. Acabou falecendo momentos antes de ver concretizar com os 

próprios olhos duas de suas principais lutas, causando uma comoção pública nunca vista na 

então província de São Paulo.  

O abolicionista autodidata se interessou por direito e tentou frequentar algumas aulas 

do curso na Universade de São Paulo (USP) – Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

Era lá que se formava a elite do direito que operava as instituições da cidade e de outros locais 

do país (além da faculdade de Recife). Em 1850 a universidade chegou a impedir Luís Gama 

de frequentar o curso, e o fato de ter proximidade com professores do instituto não mudou sua 

realidade enquanto negro. Entretando, o racismo não foi suficiente para impedi-lo em seus 

objetivos. 

Publicou a obra que o lançou para o universo intelectual Primeiras trovas burlescas 

de Getulino (1859), “obra poética na qual construiu sua imagem como um homem orgulhoso 

de sua cor.”. Além do livro e do cargo em uma instituição pública, Gama também atuava 

através do jonalismo “seja como articulista, seja como editor” (DOMINGUES, 2016: 393). 

Em razão da conquista de influentes amizades acabou adquirindo um cargo na 

Secretaria de Polícia no qual permaneceu por 12 anos (1856 – 1868). O motivo que o fez sair 

vai de encontro com dois importantes argumentos: o primeiro, segundo as constatações 

realizadas por Ferreira (2007: 276-277) em escritos do próprio Gama, se relacionou com a 

onda de demissões e perseguições políticas contra republicanos por parte dos conservadores 

no poder, desencadeado por repercussões negativas da guerra do Paraguai instauradas diante 

de repetidas derrotas do exército. Gama chega a afirmar que a motivação também decorria de 

sua defesa a favor dos escravos e por detestar o cativeiro, todos os senhores, sobretudo os reis.  

                                                           
64

 “[...] Por volta dos dez anos de idade, foi vendido ilegalmente como cativo pelo pai. Viajando em um navio do 

tráfico interprovincial de escravos, desembarcou no Rio de Janeiro em 1840; depois, em Santos, de onde seguiu 

a pé até Campinas. Não sendo ali comprado por ser ‘baiano’, isto é, ‘rebelde’, dirigiu-se a São Paulo para viver 

como escravo do comerciante Antonio Pereira Cardoso. Mesmo enfrentando as agruras do cativeiro, aprendeu a 

ler e escrever. Aos dezoito anos, fugiu da casa de seu senhor, após conseguir, misteriosamente, provas de sua 

liberdade. O fato é que em 1848 Luiz Gama já não era escravo e servia como praça da Força Pública de São 

Paulo.” (DOMINGUES, 2016: 393) 
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O segundo motivo, como conta Stumpf e Vellozo, teria ocorrido a partir de um 

episódio mais específico de confrontação do abolicionista, em defesa da liberdade de um 

escravo perante decisão de Antônio Pinto do Rego Freitas, um juiz influente da elite 

paulistana (AZEVEDO65, 1999 apud STUMPF e VELLOZO 2018: 169). Como retaliação 

Freitas teria aberto um processo contra Gama e fez uso da relação que tinha com o “presidente 

da província” para demiti-lo66
. O mais curioso dessa história para os dias de hoje é que o busto 

em homenagem a Gama foi erigido anos depois em frente à rua que leva o nome do juiz 

(Ibid., p. 180).  

Mas retomando para o legado de Gama... 

Nas palavras da pesquisadora Ligia Fonseca Ferreira no artigo Luiz Gama: um 

abolicionista leitor de Renan (2007), o abolicionista em bilhete direcionado ao filho diante da 

angústia sobre ameaças que recebia, deixa em evidência as próprias convicções e de certo 

modo encaminhou diretrizes específicas de como o filho deveria se desenvolver moralmente: 

os conselhos de um homem prestes a perder a vida e o convívio daqueles para quem 

representa o esteio constituem um verdadeiro testamento moral e espiritual. Escrita 

doze anos antes de sua morte, nessa mensagem ressoa a voz do republicano, do 

abolicionista, do maçom, de um amante da arte, da filosofia, da moral, da educação, 

temas caros aos liberais radicais e repisados em seus programas (FERREIRA: 2007: 

280).   

Gama também fez parte do Partido Repúblicano Paulista (PRP) para o desprezo de 

muitos dos membros que concomitantemente eram senhores de escravos. Entre os 

abolicionistas e republicanos da época Luís Gama pode e é considerado um radical, pois 

defendia a liberdade tanto pelos meios contraditórios da lei à epoca67, quanto por meios ilegais 

como a fulga.  

Um exemplo ilustrativo é a divergência com abolicionista branco Joaquim Nabuco 

sobre os meios para a conquista da liberdade, chegando a fazer referência à “legítima defesa” 

por parte do escravo que se rebelava contra o algoz. Nesse sentido “na mesma época em que 

Gama cogita incitar os escravos à rebelião, a idéia de um movimento popular, desorganizando 
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 AZEVEDO, E. Orfeu de carapinha. A trajetória de Luiz Gama na Imperial Cidade de São Paulo. Campinas: 

Editora da Unicamp, 1999. 
66

 “O desfecho do processo judicial, porém, seria favorável a Gama, que saiu vitorioso e consagrado: após 

defender a si próprio no tribunal de modo brilhante, foi acompanhado de uma pequena multidão até a sua casa, 

em episódio fartamente noticiado pela imprensa.” (Ibid., p. 169). 
67

 Gama chegou a libertar mais de 500 negros (as) escravizados ilegalmente utilizando-se de leis que eram 

ignoradas em favor dos senhores de engenho, como é o caso da lei de 7 de novembro de 1831, que deveria 

assegurar que os africanos que desembarcassem no país não seriam escravos e sim livres, visando penalidade aos 

traficantes. 
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as fazendas e outros setores da sociedade, repugnava a Nabuco.” (Ibid., p. 284)68. Não seria 

para menos, já que a figura de Gama foi fundamental para a radicalização do movimento 

Caifazes que após sua partida passa a ser liderado por Antônio Bento.  

Esse ponto é fundamental, pois a escolha da figura polêmica de Gama para 

imortalizar uma memória no centro histórico de São Paulo vai de encontro com suas 

convicções como abolicionista e liberal no século XIX.  

O antimonumento antirracista em homanagem a Luís Gama construído nos anos 30 

marca a materialização da primeira estátua retratando uma pessoa negra na cidade de São 

Paulo e foi construída após 49 anos de sua morte. O motivo de ser a figura de Luiz Gama é 

fundamental para compreender a luta social pela memória negra na cidade e o motivo pelo 

qual enquadramos a experiência na categoria de antimonumento antirracista.  

Organizada pela imprensa negra paulista, a campanha pela herma de Gama atendeu 

à necessidade de fazer-se representar não um personagem da abolição, apenas – para 

isso já havia o busto de João Mendes, inaugurado em 1913, ou a estátua de Rui 

Barbosa, erigida em 1931. (STUMPF e VELLOZO, 2018: 186). 

Tanto é que no embrião da ideia também surgiu o nome de José do Patrocínio, junto 

a Luís Gama – permanecendo o último. O que motivava a construção também não se justifica 

por uma vontade meramente identitária, mas simbolizava os anseios de uma militância negra 

em fazer parte do projeto de nação que estava em efervescência no debate público, além do 

sentimento de “gratidão” pelo legado do abolicionista que de escravo passou a ser letrado.  

Vale lembrar que se tratava de um momento conturbado do país, onde se desputava 

por diferentes meios o poder político e econômico, sendo a Revolução de 1930 a cereja do 

bolo. O busto em homenagem a Gama tem mais relação com o objetivo do movimento negro 

da época do que propriamente com as lutas pelo fim da escravidão no segundo reinado. 

Mesmo que existisse a gratidão e as recordações de episódios da época, isso era convertido 

para os desejos políticos do momento. 

O primeiro ponto central é compreender que apesar do movimento negro do início do 

século XX ser apontado como um movimento que buscava assimilar e integrar o projeto de 

poder das elites paulistas (exceto defensores do retorno à monarquia69 e segmentos 

socialistas), não o queria integrar do jeito que estava posto, por isso as reivindicações. Isso 

                                                           
68

 Segundo a autora Luiz Gama nunca mencionou o abolicionista Joaquim Nabuco em nenhum de seus registros, 

mesmo esse compartilhando alguns dos espaços sociais de Gama, cuja origem remonta a relação escravista do 

pai Nabuco de Araújo, a quem Gama já direcionou críticas contundentes.  
69

 Aqui vale apena destacar a “popularidade” em torno da figura paternalista de Dom Pedro II e de sua filha 

considerada “heroína” princesa Isabel. (DOMINGUES, 2011: 32) 
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ilustra a convicção do movimento que busca a todo o momento retratar a contribuição do 

negro para a formação da “nação brasileira” e da própria particularidade da cidade.  

O segundo ponto fundamental é que nesse momento as teorias supostamente 

científicas de inferioridade racial, intelectual e moral do negro estavam em todos os cantos e 

já disputava espaço com argumentos que buscavam conciliar as relações conflituosas entre 

brancos, negros e indígenas (principalmente na época da campanha em favor da construção do 

antimonumento em 1929). 

Apesar das ações do movimento negro direcionar para um discurso assimilacionista e 

por vezes moralista vale a pena fazer um esforço de compreender os dilemas da época.  

Reafirmar a figura de um abolicionista negro, liberal e radical em um momento de 

construção de uma “identidade nacional” que era pautada pelo embranquecimento e disputada 

pelos defensores do determinismo racial é um ato antirracista. Nesse sentido, podemos 

considerar o movimento da época como o fez Florestan Fernandes: 

Ao sair do marasmo a que foi atirado o elemento negro no período pós-abolicionista, 

os movimentos de inconformismo e de protesto negro se voltaram para o 

reequacionamento do que deveria ser a ordem social competitiva em uma sociedade 

que se dizia  ‘igualitária’, ‘competitiva’ e ‘democrática’ no plano racial. Por isso, 

foi o negro — e não o branco — que se tornou o paladino de uma autêntica 

concepção do radicalismo liberal na década de 30 (FERNANDES, 1989: 33-34). 

Mesmo sendo uma explicação generalista ajuda a compreender parte importante das 

movimentações da época em elevar a figura de Luís Gama (considerado um liberal radical). 

Mas seria insuficiente ler o movimento apenas com essa lente. Isso reduz a complexidade das 

entidades e até mesmo da época. Exitiam setores mais conservadores do movimento, além de 

posições híbridas, mas quando comparados ao projeto maior de nação, é possível estabelecer 

uma diferença clara em termos de luta antirracista. A figura de Luís Gama e a campanha em 

favor da construção da herma em sua homenagem é um símbolo dessa complexa posição do 

movimento em um momento de disputa pela memória do passado para os sentidos que 

passam a adquirir o presente. Disputa essa que invade o próprio movimento. 

Portanto resgatar a figura de Gama, que foi símbolo da campanha abolicionista 

contra o Império e faleceu no momento de maior popularidade causando comoção nunca 

vista, fazia todo o sentido para a concepção antirracista dos anos 30.  

A partir do momento em que o movimento negro passa a reivindicar a figura de um 

abolicionista negro e liberal, defensor dos ideiais da nação em um momento de efervescência 

sobre o tema, fica claro uma disputa do tipo de nação que o movimento defendeu e que tipo 
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estava em construção. Uma nação em que não se esqueça do legado de Luís Gama e sua 

verdade enquanto negro, intelectual e letrado diante das adversidades, que não aceitou o 

embranquecimento como forma de integrar-se nos espaços onde circulavam a elite. Por outro 

lado, como vimos, era comum o discurso moralista por parte desses movimentos que via na 

educação e nos bons modos uma forma (se não a única) de superar o racismo.  

O Brasil na década de 30 passava por um processo acelerado de industrialização e a 

região sudeste, em especial a cidade de São Paulo, sem dúvidas, era o polo motivacional desse 

processo industrial (é inclusive por esse motivo que a desigualdade regional acaba se 

moldando no país). Com o advendo do processo de modernização conservadora através da 

industrialização tardia e da restrição à plenitude dos direitos, o protesto negro que se 

estabeleceu nesse período, como vimos, estava preocupado em disputar a memória que 

referenciava a importância do negro no processo de desenvolvimento nacional. Nesse sentido 

a figura polêmica do abolicionista cai feito uma luva para simbolizar a memória negra e a 

participação no processo de modernização da cidade e do país, entretanto, a concretização 

desse desejo na forma de um antimonumento antirracista enfrentou desafios financeiros e 

burocráticos. 

A imprensa negra e sua insistência na figura de Gama desempenhou papel central 

nesse processo de construção da herma em homenagem ao abolicionista. A interação entre o 

movimento e as instituições públicas (entre outros atores sociais envolvidos) é marcada por 

conflitos e incertezas, principalmente no processo de implementação da obra que teve a data 

de inauguração repetidamente adiada. 

Em 1930 existiam simultaneamente duas campanhas em favor da construção de um 

monumento que visava homenagear abolicionistas, um negro e outro branco. Uma para Luís 

Gama, organizada e reivindicada por membros do jornal negro Progresso e outra para Rui 

Barbosa (que esteve no circulo social de Gama), organizada por estudantes da mesma 

faculdade que Gama foi proibido de frequentar por ser negro. Os estudates conseguiram 

implantar a estátua de corpo inteiro em 1930, já imprensa negra, apenas em 1931.  

Em meados de 1928 o jonal Progresso passa a compor o rol da imprensa negra 

paulistana, fundado a partir da parceria entre o jornalista e escritor Lino Guedes como editor e 

o Argentino Celso Wanderley como proprietário. O jornal inova ao trazer uma abordagem de 

ligação transatlântica junto a questões locais. “De todos os rincões do mundo, da Austrália aos 

Estados Unidos, passando pela África do Sul e França, Progresso reverberava acontecimentos 
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relacionados ao negro e à sua luta emancipatória.” (DOMINGUES, 2016: 391). O periódico 

foi responsável por atividades sociais político e culturais de reunião, organização de debates e 

palestras, “romarias cívicas” e recordação do legado abolicionista, portanto, a necessidade da 

memória de ressitência como fonte de coesão entre os “homens de cor”.  

Entre os quatro anos de circulação do jornal Progresso o feito que mais reverberou 

em sua trajetória foi a campanha impulsionada em favor da criação da herma em homenagem 

a Luís Gama. O abolicionista era reconhecido como um herói disposto a lutar pelo fim da 

escravidão mesmo que isso representasse o fim da própria vida. Era visto como um exemplo a 

ser seguido por todos os negros em termos morais cívicos. O jornal fazia questão de registra-

lo como um mito, que passava longe de ser questionado “não se buscava a exatidão dos fatos, 

para não correr o risco de descontruir o mito. Nem se tentava revelar a complexidade do 

personagem, mas simplificá-lo” (PINTO70, 2013: 180 apud DOMINGUES, 2016: 395). 

Partiu do editor Lino Guedes a ideia de altear um monumento em homenagem a Luís 

Gama criando uma comissão intitulada “Comissão Pró-Herma a Luiz Gama” com colegas e 

cooperadores do periódico. A comissão foi formada por 7 (sete) membros, distribuídos da 

seguinte maneira: Alípio Antonio da Silva como presidente; Lino Guedes como secretário 

geral; Horácio da Cunha como tesoureiro; Argentino Celso Wanderley, Euclydes Silvério dos 

Santos, Benedicto Dias e João Eugênio da Costa na comunicação/divulgação. De acordo com 

o que é possível constatar a comissão lutou de forma insistente e estratégica para obter apoio 

de diferentes setores, mostrando uma notável vontade e capacidade de articulação política. 

A primeira ação vinculada à comissão foi a solicitação encaminhada para a Prefeitura 

de São Paulo requerindo um espaço público na cidade para a construção; concomitante a isso, 

se estabeleceu uma agenda para a elaboração de bailes, festivais, conferências e reuniões 

sociais com o intuito de publicizar e ampliar a campanha, além de buscar o financiamento 

para a obra.  

Quanto mais se aproximava do centenário que lembraria o aniversário de Luiz Gama, 

mais se popularizava a campanha que chegou a se espalhar para as cidades do interior do 

Estado, alcançando inclusive outros estados e regiões do país como Minas Gerais e a terra de 

origem do abolicionista (Salvador – BA). Apesar de a campanha ser liderada pela imprensa 

negra na figura do jornal O Progresso, o movimento atingiu diferentes etnias (negros, 

                                                           
70

 PINTO, Regina Pahim. O movimento negro em São Paulo: luta e identidade. Ponta Grossa: Editora UEPG; 

São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2013. 
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brancos, mestiços), envolvendo homens e mulheres, classes sociais distintas, de todas as 

idades, segmentos, além de agência pública e privada. 

Mesmo com o sucesso da campanha o recurso material para os custos com o 

empreendimento foram insuficientes. Basicamente o papel do poder público não era financiar 

integralmente a obra, mas sim facilitar os processos burocráticos de uso do espaço público 

para esse fim. Mesmo com a dificuldade financeira a comissão ainda conseguiu contratar 

Yolando Mallozi como o escultor responsável pela obra; o artista era reconhecidamente um 

bom escultor, autor de um monumento famoso em homenagem ao político Manuel Ferraz de 

Campos Sales na cidade de Campinas-SP.  

O local indicado foi no centro da capital paulista na Praça Largo do Arouche. A 

inauguração estava prevista para ocorrer no dia que marcaria o centário de nascimento do 

abolicionista. O primeiro adiamente veio em pedido da imprensa baiana, que propôs que a 

inauguração ocorresse no dia da morte ao invés do nascimento (Ibid., p. 399). De qualquer 

forma, os engenheiros responsáveis pela avaliação do processo designados pelo então prefeito 

Pires do Rio, ainda não tinham se posicionado oficialmente sobre o projeto, e quando o 

fizeram, solicitaram mudanças no pedestal da obra, após três meses de avaliação de um juri 

nomeado pela Prefeitura para avaliar o “merecimento artístico” (STUMPF e VELLOZO, 

2018: 174). 

Mesmo com o adiamento da inaguração a memória de Gama foi ativada no 

centenário de nascimento, seguindo uma agenda de atividades que teve início com uma missa 

na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, depois uma romaria em direção ao 

túmulo onde foi sepultado o abolicionista e a noite houve uma conferência no Teatro Apolo 

sobre a importância e legado. 

A prefeitura sugeriu uma mudança no pedestal da obra e a nova data organizada 

também foi descumprinda, e mais uma vez, se manteve a tradição realizada durante o 

aniversário de nascimento do abolicionista, passando pela Igreja do Rosário e no cemitério 

onde foi sepultado. O novo adiamento desanimou a campanha, mas não completamente. Após 

a chamada Revolução de 30 e a nomeação de um interventor na cidade, o diálogo em torno da 

construção da herma, apesar das mudanças conjunturais, permaneceu já que a figura de Gama 

remetia a valores nacionalistas e não favorecia ideais regionalistas defendidos por parte da 

oligarquia local.  



65 
 

Diante da impossibilidade de financiamento por parte da prefeitura foi oficialmente 

acordado e ofertado a autorização de uso do Teatro Municipal para promover eventos que 

pudessem auxiliar no levantamento dos recursos necessários para a efetivação da obra.  

A comissão realizou um trabalho amplo de articulação política chegando a conquistar 

até o apoio de celebridades, como foi o caso da Miss Universo gaúcha (que além de doar fez 

dedicatória à campanha) e do jogador de futebol Arthur Friedenreich, mais conhecido como 

El Tigre “um dos primeiros jogadores negros a atuar na seleção brasileira, quando o futebol 

ainda era um esporte amador no Brasil” (Ibid., p. 175).  

A campanha ganha um novo fôlego e passa a ser acionada e mencionada em eventos 

culturais, o grande divisor de águas foi o festival realizado no Teatro Municipal, conquistando 

a atenção de grupos políticos, militares, representações universitárias, membros da maçonaria, 

entidade carnavalesca e demais organizações e personalidades influentes dentro e fora do 

movimento negro, e que de certo modo estavam alinhados com a importância da figura de 

Luiz Gama para o momento do país. 

A comissão conseguiu atingir seu objetivo e conquistou, entre trancos e barrancos, a 

implementação da obra no local indicado. Na manhã do dia 15 de novembro de 1931 

finalmente ocorreu a tão esperada cerimônia de inauguração do antimonumento antirracista, 

diferente do planejado inicialmente, foi inaugurada fora de uma data que fosse ligada a 

memória de Luiz Gama, como o dia de nascimento ou morte.  

Um ponto importante que se relaciona com o projeto político e os argumentos raciais 

da época é que não houve uma direta mobilização contrária à campanha, o momento de 

mudança política causado pela revolução de 30 não “barrou” a campanha, justamente por se 

tratar de valores ligados à própria revolução que buscava ampliar o processo de modernização 

e industrialização do país. Mais do que apontar o que a sociedade era na época (como forma 

de trazer conformismo ao movimento ou apropriar os sentidos políticos da mobilização), a 

herma em homenagem a Luiz Gama foi motivada pelo o que se desejava ser, portanto, sobre a 

insuficiencia de uma sociedade marcadamente racista e excludente (isso fica claro nos 

discursos proferidos em ocasião de eventos da campanha e da própria cerimônia de 

inauguração). Portanto... 

[...] não se deve ler a herma apenas como uma conquista simbólica e identitária. Para 

além de uma efígie ou a materialização de um ícone, ela traduziu um significado 

político referencial. A própria campanha do monumento serviu de vitrine para 

discutir as questões, as aspirações e as demandas da ‘população de cor’, de modo 
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que a tão sonhada ampliação dos direitos e da cidadania entrou no jogo 

(DOMINGUES, 2016: 410). 

E é justamente por esse motivo que o processo político que movimentou a construção 

da herma, e o simbolismo que ela adquire para as entidades negras da época, durante o século 

XX até os dias atuais, faz com que o feito se enquadre na categoria de antimonumento 

antirracista. Se por um lado a figura de Luiz Gama poderia casar perfeitamente com os ideais 

de nação e aspirações liberais e meritocráticas por parte da macro-política, por outro lado, 

indica a necessidade do reconhecimento e 

superação da exclusão racial como único 

caminho possível por parte do movimento 

negro.  

O processo político não serviu 

apenas para justificar uma sociedade unida 

e coesa em meio à desigualdade racial 

(razão que pode ter dispersado o incomodo 

com o feito e aglutinado amplo apoio em 

torno de uma figura que aspirava valores 

liberais e da maçonaria), mas sim de 

propor um projeto político de nação 

apontando insuficiências do modelo atual, 

de fato um “grande feito” considerando as 

barreiras raciais da época.  

Existia por parte do movimento, 

assim como de Luiz Gama, o orgulho e a 

necessidade de se afirmar enquanto negro 

em uma sociedade que buscava o 

embranquecimento dos segmentos negros 

como condição de integração social; e por parte do projeto político de nação uma necessidade 

de superar a soberania das oligarquias cafeeiras em São Paulo (na figura de Getúlio Vargas, a 

aliança entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba e o interventor em São Paulo), dessa 

forma, em busca de capital político na cidade, em diferentes meios, inclusive no meio negro. 

No pedestal da herma é possível ler a seguinte frase: “Por iniciativa do Progresso, 

Homenagem dos Pretos do Brazil”. 

 

Figura 10: Herma em Homenagem a Luiz Gama 

(1931) 

Fonte: STUMPF, L. K. ; VELLOZO, J. C. O. (2017, 

p. 183). – Fotografia: MuBE Virtual 
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 Joaquim Pinto de Oliveira – O Tebas (2020) 

- O último antimonumento antirracista a ser listado é a estátua construída em 

novembro de 2020 em homenagem ao arquiteto negro Joaquim Pinto de Oliveira, mais 

conhecido como Tebas.  

- Como mencionado anteriormente a única pesquisa que buscou identificar 

monumentos realizados por artistas negros (as) e/ou que retratam negros (as) na cidade 

foi realizada pelo Instituto Polis no mesmo mês e ano que a estátua de Tebas foi 

inaugurada na cidade. Apesar de a pesquisa citar a obra e o artista, não chega a 

contabilizar junto aos demais (anti)monumentos listados.  

- Considerando a estátua de Tebas contabilizamos um total de 3 (três) antimonumento 

antirracista na cidade de São Paulo que buscam de certa forma tirar do esquecimento, 

ou silenciamento, personagens da história de resistência negra, e que no processo de 

elaboração e concretização do (anti)monumento, contaram com a mobilização negra 

em boa parte da articulação política e/ou técnica. 

 

Embora as movimentações sociais e políticas que atuaram em favor da memória de 

Tebas e da construção do antimonumento estejam mais próximas, de forma direta ou indireta, 

com a concepção de luta que marca a história do movimento negro brasileiro a partir dos anos 

70 e 80, a figura de Tebas possui uma história que remonta a São Paulo escravocrata entre os 

séc. XVIII e XIX. Trazer sua história materializada através de uma escultura pública reporta 

como vimos no caso da Praça Antônio Prado, a um debate atual sobre direito à memória da 

cidade. 

Atualmente o livro “Tebas – Um Negro Arquiteto na São Paulo Escravocrata” 

(2019) é o que melhor sintetiza as pesquisas já realizadas sobre Tebas. O livro foi organizado 

recentemente pelo jornalista Abílio Ferreira, e além de sua participação condutora, também se 

registra a contribuição dos pesquisadores Carlos Gutierrez Cerqueira, Emma Young e 

Maurílio Ribeiro Chiaretti.  

A luta pela memória negra da cidade busca mais uma vez revelar a contribuição de 

figuras emblemáticas para se pensar modernidade, cidade, arquitetura e cidadania de forma 

mais ampla e científica. Tebas sem dúvida fez feitos que o coloca a frente de sua época, o 

próprio apelido “Tebas” era usado para designar alguém que realizava grandes feitos. Sua 

figura, embora reivindicada pelo livro recém-citado (entre outras contribibuições), esteve 

transitando com certa frequência entre o mundo mítico das lendas. Essa posição do mesmo 

jeito que manteve um aspecto importante da memória acesa, “apagou” e confundiu outros.  
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De acordo com Quijano, a modernização “não implica necessariamente a 

ocidentalização das sociedades e das culturas não-européias, um dos argumentos mais usados 

foi o de que a modernidade é um fenômeno de todas as culturas, não apenas da européia ou 

ocidental” (QUIJANO, 2005: 122). Existe farta prova de que a modernização da cidade de 

São Paulo foi inspirada em cidades européias, e que no início do século XX esse foi 

inegavelmente um referencial progenitor do modelo de cidade, urbanização e industrialização; 

assim como também existem pesquisas que discute o trabalho negro enquanto motor de 

materialização dessa modernidade. Muitos infelizmente confinam a participação negra nesse 

processo apenas enquanto mão de obra, sobretudo ao considerar os padrões sociais do século 

XVIII e XIX – época de Tebas e Luiz Gama.  

Mas como bem sugerido por Quijano, um debate que pode ser colocado sobre o tema 

é justamente a criação e contribuição (direta ou não) de outros povos e comunidades, que 

passaram por um processo de usurpação na cortina do euro ou egocentrismo, e seria ingênuo 

de nossa parte (e a essa altura do campeonato) supor que a contribuição negra se restringiu 

estritamente ao trabalho braçal. Deixar de evidenciar exceções que fogem da regra escravista 

acaba servindo a um compromisso com a história oficial de apagamento. Penso que podemos 

encarar dessa forma ao ler a figura e legado histórico tanto de Luiz Gama, quanto de Tebas.  

Para exemplificar melhor o ponto, a contribuição de Emma Young é certeira ao 

afirmar a importância de Tebas no processo de modernização da cidade: 

Trabalhando com pedra em uma cidade de barro e lama, Tebas se tornou uma lenda. 

Mas se quisermos superar as histórias nostálgicas do passado paulista, devemos 

reivindicar Tebas como uma pessoa que sonhou, imaginou e trabalhou. Ele não era 

pré-moderno, mas um ator central na modernização da cidade. (FERREIRA et al., 

2019: 94). 

Tebas nasceu em Santos no ano de 1721 e faleceu em São Paulo no ano de 1811. 

Saiu da zona portuária enquanto escravo, local que utilizava pedra para matéria prima em 

construções e foi levado para São Paulo em meados do séc. XVIII, local onde posteriormente 

conquistou a liberdade. Ao chegar  na cidade que na época tinha suas construções em técnica 

taipal a base de barro, acaba por inovar ao introduzir a técnica com pedras que usara antes, 

“indo mais longe do que da cidade em comparação a outros engenheiros, mesmo um século 

depois” (Ibid., p. 82). 

Assim como Luiz Gama, Tebas foi escravo e conquistou a liberdade posteriomente, 

“pelo significado de suas existências, transcendem a época em que viveram” (Ibid., p. 41). O 

reconhecimento institucional a ambos só ocorre recentemente, como resultado da luta por 
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memória negra. Luiz Gama teve reconhecimento como advogado pela Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) em novembro de 2015; enquanto Joaquim Pinto de Oliveira foi reconhecido 

em 2018 como Arquiteto pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (Sasp). 

É atribuido a Tebas a construção do primeiro Chafariz da cidade, o Chafariz da 

Misericórdia, demolido em 186671. Essa teria sido a obra que o tornou popular a época. Além 

do Chafariz (primeiro monumento da cidade), também foi responsável pela fachada do 

mosteiro de São Bento72 e da Torre da Catedral da Sé (momento em que conquista sua 

alforria).  

A pesquisadora Young questiona porque Bernardo José de Lorena – governador de 

São Paulo/ Administrador Colonial – e o Astrônomo do Rei – Bento Sanches Dorta, que 

participaram do processo de construção do Chafariz, tiveram sua figura preservada em torno 

dos aspectos históricos enquanto Tebas ficou confinado em lendas, uma vez que houveram 

dúvidas sobre a participação real de Tebas no empreendimento e até mesmo uma espécie de 

confusão por parte dos estudos historiográficos.  

Esse questionamento da história institucional realizado por Young é fundamental 

para compreender a noção de memórias subterrâneas de Michael Pollak (1989), exercendo a 

“função do não-dito” na disputa com a memória oficial. Tebas circula entre o mundo da 

lenda...  

lenda que, felizmente, graças à documentação conservada pelos Irmãos carmelitas, 

se desvenda agora, consubstanciando-se na história verdadeira de um dos artífices 

mulatos que mais interesse despertou pelas obras que realizou nos monumentos 

religiosos paulistanos. (FERREIRA, et al., 2019: 60). 

A cultura popular fez seu papel em torno de manter viva a memória de Tebas, mas 

sem a fidelidade histórica que abrange a complexidade humana do arquiteto negro. Aqui 

buscamos trazer ambas as contribuições, que de certa forma, preparou o terreno e aguçou o 

debate para uma pesquisa mais apurada sobre Tebas e seu legado histórico no contemporâneo.  
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 “[...] Uma análise de longo prazo do sistema de água em desenvolvimento na cidade de São Paulo oferece 

novas possibilidades para enfatizar os papéis e as perspectivas dos aguadeiros e afro-brasileiros escravizados que 

não só trabalharam, mas também se socializaram em fontes e reservatórios urbanos. As autoridades municipais 

passaram a interpretar os chafarizes e outras fontes de água como locais de perigo e atividade ilícita, devido à 

sua importância para a vida social e econômica dos afro-brasileiros.” (Ibid., p. 83) 
72

 “Na ocasião, em 1767, foi o Mestre Pedreiro Bento de Oliveira Lima quem se encarregou da obra, nela 

trabalhando até o seu falecimento, em 1769. A obra de reforma da Sé viria a ser concluída somente anos depois 

por um seu escravo: o Oficial e posteriormente Mestre Pedreiro Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido por 

seu apelido: Tebas.” (Ibid., p. 53) 
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Uma das abordagens que caracteriza Tebas enquanto uma lenda, e que ganhou importante 

terreno, foi realizada por Geraldo Filme de Souza (1927 – 1995)73, campositor e sambista 

negro, de origem humilde, nascido em São João da Boa Vista – São Paulo, cuja mãe 

doméstica fundou a Escola de Samba Paulistano da Glória, como conta Ferreira: “A entidade 

surgiu como uma associação de empregadas domésticas, fundada por Augusta Geralda, mãe 

do compositor” (Ibid., 2019: 20). Seu Geraldo (como era conhecido) fez a composição de um 

samba enredo em homenagem a Tebas, intitulado Praça da Sé, sua lenda, seu passado, seu 

presente: 

Tébas negro escravo / Profissão alvenaria / Construiu a velha Sé / Em troca da carta 

de alforria / Trinta mil ducados que lhe deu padre Justino / Tornou seu sonho 

realidade / Daí surgiu a velha Sé / Que hoje é o marco zero da cidade / Exalto no 

cantar de minha gente / A sua lenda, seu passado, seu presente. 

A composição do samba estava mais preocupada em evidenciar o apagamento da 

participação negra na construção da cidade do que com a exatidão histórica dos fatos. De fato 

Tebas foi injustiçado e esquecido em muitos sentidos, e as “lendas” do passado e do presente 

teve e ainda tem seu papel no imaginário social. Mas tudo indica que é a partir da 

contribuição de Nuto Sant’Anna (1935); Carlos Lemos (1988); Luiz Avelima (1988); Roberto 

Pompeu (2003); Abílio Ferreira, Carlos Gutierrez Cerqueira, Emma Young e Maurílio 

Ribeiro Chiaretti (2019) que Tebas passa a ter uma representação histórica por vezes 

ignorada74 ou trabalhada de forma híbrida com a representação do mito e as confusões 

históricas75
. 

O importante a ser destacado é justamente a dificuldade em registrar um personagem 

fundamental para cidade. E assim como Tebas, quantas figuras não estão perdidas e 

aguardando um olhar nu e cru da historiografia? Quantos sequer foram traduzidos em lendas? 

Foi em Tiradentes – Zona Leste, um dos bairros com maior presença negra em São 

Palo, que surgiu a iniciativa de criar a 1° Semana Tebas de Ciência, Tecnologia e Educação 

em 2005. Foi também em Tiradentes que Abílio Ferreira, um dos escritores do livro mais 

completo sobre Tebas, ouviu falar pela primeira vez do arquiteto negro. A luta pela memória 
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 Geraldo Filme se baseava em uma novela escrita em 1939 por Nuto Sant’Anna e por relatos de história oral de 

pessoas mais velhas que conheceu nos lugares que passou. 
74

 Um belo exemplo é o documentário lançado em 2020 “AmarElo – É Tudo Pra Ontem” do rapper Emicida que 

ao contar a história de Tebas privilegia a versão que se popularizou com o sambista e compositor Geraldo Filme. 

Em uma “live” organizada para falar sobre o legado de Tebas, Abílio Ferreira chega a comentar sobre o fato. 
75

 “[...] Enquanto os historiadores e ativistas agora trabalham para fortalecer a história dos afrodescendentes no 

Brasil, a violência simbólica dos silêncios arquivísticos, ou seja, a ausência de vozes afrodescendentes nos 

arquivos históricos, e a confusão historiográfica, têm contribuído para a construção de lendas e impedido 

histórias mais aprofundadas sobre Tebas.” (Ibid., p. 83) 
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de Tebas é anterior à construção do antimonumento em sua homenagem, basicamente a obra 

concretiza um esforço coletivo dos movimentos que lutavam por sua memória, seja na escola 

de samba, em conferência municipal ou iniciativas locais.  

A meterialização da estátua em homenagem a Tebas foi um feito singular se 

comparado à história por trás da maioria dos monumentos da cidade. A escultura inaugurada 

em 20 de novembro de 2020 na Praça Clóvis Beviláqua, no centro da cidade de São Paulo, 

envolveu um trabalho organizado em sua maioria por profissionais pretos. O que por si só já 

marca uma diferença muito grande. 

A estátua foi encomendada pela Prefeitura e entregue no mesmo ano. O escultor 

convidado foi o artista plástico Lumumba Afroindígena76 que em coautoria com a arquiteta 

Francine Moura77 elaboraram a parte artística e estrutural da obra.  

Diferente da experiência evidenciada pela construção da estátua em homenagem a 

Zumbi dos Palmares (2013), a contratação não se deu através de concurso via edital da extinta 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial78, mas sim por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura (SMC) em ocasião da 6° Jornada do Patrimônio (2020), com o lema “Nossa Cidade, 

Nossas Memórias” que ocorreu entre os dias 05 e 06 de Dezembro. Na própria edição anterior 

do evento em 2019 houve uma homenagem a Tebas, passando na última edição a realizar a 

entrega de uma escultura dedicada a seu legado para a cidade.  

A escultura em homengaem a Tebas foi entregue no dia da Consciência Negra e 

oficialmente inaugurada posteriormente – durante o evento. Na agenda de inaguração oficial 

foi divulgada a participação dos artistas da obra, Lumumba e Francine, do curador e 

coordenador do evento Higor Advenssude, do intelectual orgânico Abílio Ferreira e da atriz e 

produtora cultural Rita Teles.  
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 “Mineiro, artista autodidata, 40, tem na conta duas décadas dedicadas ao universo das artes plásticas. 

Descendente de congoleses, um caso raro de terceira geração, nascido no Brasil, herdou o sobrenome da bisavó 

escravizada, a congolesa Tereza Lumumba, e também carrega a herança indígena, da etnia Puri-Guarani, da 

Serra do Caparaó.” Disponível em < http://www.capital.sp.gov.br/noticia/arquiteto-negro-joaquim-pinto-de-

oliveira-mais-conhecido-como-tebas-ganha-escultura-na-regiao-da-praca-da-se> 
77

 “Mulher negra, natural de Angra dos Reis (RJ), 43 anos, graduada em Arquitetura e Urbanismo, 20 anos de 

carreira. No campo da arquitetura, interiores e construção civil, tem experiência em projeto, obra e manutenção 

predial tanto comerciais, corporativas quanto residenciais. Já atuou com pesquisa e preservação de patrimônio 

histórico”. Disponível em <http://www.capital.sp.gov.br/noticia/arquiteto-negro-joaquim-pinto-de-oliveira-mais-

conhecido-como-tebas-ganha-escultura-na-regiao-da-praca-da-se> 
78

 Através da Lei Nº 16.974, de 23 de Agosto de 2018 o atual prefeito de São Paulo – Bruno Covas (reeleito em 

2020 pelo PSDB) extingue a Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e em seu lugar cria-se a 

Coordenação de Promoção da Igualdade Racial (CPIR) que passa a integrar a Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania (SMDHC), segundo o Art 2° do Decreto N° 58.410, de 13 de Setembro de 2018. 
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Como já mencionado nossa pesquisa buscou aprofundar o processo que envolveu a 

materialização do antimonumento dedicado a Tebas através de uma entrevista semi-

estruturada com Rita Teles79
, responsável pelo processo executivo da obra, que entre outras 

questões burocráticas, envolveu a contratação dos artistas junto à prefeitura. A entrevista foi 

devidamente autorizada (ver Anexo I) e realizada de forma virtual
80

. 

Rita Teles é atriz, arte educadora, desenvolve trabalhos com imigrantes africanos e é 

a principal responsável pela empresa Núcleo Coletivo das Artes Produções em São Paulo. Em 

suas palavras a empresa está “[...] preocupada em criar, difundir e apoiar artistas e criações de 

agentes pretos, e isso já faz de mim e da minha empresa um movimento de atuação ativista - 

político, um ato político” (informação verbal). Antes de se dedicar a própria empresa e o 

mundo das artes, Teles trabalhou por anos em controladoria de multinacionais, experiência 

que ressignificou para dar início a própria produtora em 2013 que atua não só em São Paulo, 

mas com artistas de outras regiões do Brasil, inclusive fora do país.  

A empresa de Teles representa o artista Lumunba Afroindígena em todos seus 

trabalhos e processos executivos, “ele recebeu a proposta e convidou a Francine” (informação 

verbal). Além da contratação ficou responsável pela comunicação com todas as pastas 

institucionais envolvidas. Em outras palavras: Teles e sua empresa foi inteiramente 

responsável pelo processo executivo da obra. Na entrevista concedida para a realização do 

presente trabalho, contribuiu de forma generosa com sua visão sobre o processo que 

vivenciou.  

Com o reconhecimento de Tebas enquanto arquiteto em 2018, Lumumba julgou 

necessário a presença de uma arquiteta negra para a elaboração e execução da obra. Teles 

afirma que além do artista plástico e da arquiteta, a maioria dos trabalhadores contratados 

eram negros: “Teve toda essa preocupação também, na contratação de profissionais pretos 

para estarem ligados nesse trabalho, posso dizer hoje que 95% dos profissionais que 

trabalharam nesse projeto foram pessoas pretas” (informação verval).  

Essa posição, segundo a produtora, levou em conta a mudança no modus operandi 

que trouxe para a empresa após sua experiência em multinacionais por onde passou e que 
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 Devido o período de isolamento ocasionado pela pandemia da covid-19 em todo o mundo, o convite e a 

entrevista na modalidade semi-estruturada foram realizados de forma virtual. A entrevista em especial foi 

gravada no dia 8 de Fevereiro de 2021 por meio de vídeo chamada na plataforma Zoom – tempo de duração de 

62 minutos. 
80

 TELES, Rita. Rita Teles: depoimento [fev. 2021]. Entrevistadora: Elisângela Oliveira Lima. São Paulo, 2021. 

1 arquivo mp3 e 1 arquivo mp4 (62 min.). O termo de autorização encontra-se no Anexo I da presente 

monografia. 
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vivenciou ser a única negra entre os trabalhadores: “não vou sair desse lugar para repetir as 

mesmas práticas”. Salienta que é necessário “aprender a ganhar, aprender a administrar, para 

depois ajudar a distribuir. Mas é uma relação muito recente das pessoas pretas com dinheiro. 

[...]” (informação verbal). 

Esse é um ponto interessante da entrevista, uma vez que Teles chega a exemplificar 

como um profissional de engenharia que já conta com uma estrutura e recomendação [ou 

apadrinhamento institucional] está à frente de profissionais negros que apesar da técnica por 

vezes são prejudicados pela ausência de estrutura e oportunidade:  

Se eu escolho um escritório de engenharia estruturado, ele tem lá um desenhista, ele 

tem tudo à mão, se eu preciso de um orçamento ele vai me passar assim [rápido]. Se 

for um engenheiro que ainda não está estruturado profissionalmente, mas ele tem o 

saber, ele vai levar mais tempo! (informação verbal) 

Nesse sentido o compromisso que Teles busca a partir da produtora é justamente uma 

lógica que vai contra a máxima capitalista de tempo e dinheiro, acabando por favorecer uma 

perspectiva de inclusão/reparação apesar das limitações inerentes. Isso se evidencia no 

processo de remuneração aos trabalhadores na obra (como veremos abaixo).  

Apesar de ser a primeira vez em que a produtora esteve à frente da realização de um 

monumento público, o desafio não impediu que a escultura fosse entregue no dia combinado 

em um tempo recorde de dois meses (estimando que a maioria dos monumentos públicos 

passam por processos burocráticos que prejudicam uma entrega veloz). A maior dificuldade 

relatada pela produtora cultural foram os processos burocráticos entre diferentes pastas, e a 

redução do quadro de funcionários públicos no setor da cultura no que diz respeito ao 

processo de pagamento dos profissionais envolvidos com a obra contratada.  

Segundo o jornal Folha de São Paulo que produziu uma matéria falando sobre a 

entrega da estátua81, foram gastos um total de R$ 171 mil com a obra. Teles chegou a pagar do 

próprio caixa da empresa as despesas que refletiram a atuação da produtora: “tinha um 

dinheiro em caixa e foi a Núcleo Coletivo das Artes que financiou essa obra e depois a 

prefeitura reembolsou” (informação verbal). Essa dificuldade nos pagamentos, segundo Teles 

novamente, esteve relacionada com os cortes no setor da cultura realizados pela gestão Bruno 

Covas (PSDB): 

Desde a gestão, essa última gestão do prefeito Bruno Covas, a cultura de São Paulo 

vem passando por desmonte que culminou nessa precariedade na disponibilização de 
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 Disponível em <https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/11/centro-de-sp-ganha-estatua-em-

homenagem-a-consciencia-negra.shtml> 
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mão de obra, que reduziu consideravelmente o número de funcionários. Com o 

evento da [Lei] Aldir Blanc houve um acúmulo de pagamentos. Chegou um 

momento que todo mundo ficou sem receber, porque não tinha gente para fazer os 

pagamentos. Então, eu tive muita dificuldade de realizar [a obra]. Eu só consegui 

realizar com excelência porque tive profissionais muito compreensivos, que eu falei 

assim: ‘a real é essa, dinheiro não caiu, mas a gente vai cumprir com a nossa palavra 

porque o nosso compromisso não é com a prefeitura, nosso compromisso é entregar 

uma homenagem ao Tebas no dia 20 de novembro e a gente vai cumprir com a nossa 

palavra, a gente vai ter que fazer o que for necessário’. (informação verbal)  

E assim foi feito. O que fica evidente tanto com a necessidade de contratação de 

profissionais negros qualificados e sem estrutura/oportunidade (tempo), somando com a 

dificuldade de pagamento (dinheiro) é que por vezes a inexistência de pessoas negras nos 

processos de curadoria, criação, gestão, é engrenagem para um funcionamento natural das 

instituições públicas e privadas.  

Teles buscou reverter isso a partir de uma experiência “particular” e isolada se 

comparada com as grandes práticas do meio, mas que se soma a reivindicações do movimento 

negro de forma histórica. A inclusão é um tema necessário que floresce ao tratar do processo 

de construção da estátua a Zumbi dos Palmares e a Joaquim Pinto de Oliveira, muito 

provavelmente como reflexo das ações afirmativas e histórico de reivindicações por parte do 

movimento negro brasileiro. 

Outro ponto relevante para se registrar sobre a 

estátua dedicada a Tebas são as questões de ordem 

mais conceituais e artísticas. Tebas não tem um rosto 

conhecido. A primeira vez que teve um desenho foi 

através da licença poética do pintor Candido Portinari 

(1903-1962) em um quadro intitulado “Cabeça de 

Negro” produzido em 1934.  

O artista Lumumba resolveu fazer diferente, 

ao invés de recriar um rosto imaginário, optou por fazer 

a escultura sem reproduzir totalmente um rosto em 

específico, deixando os olhos cobertos e apenas o nariz 

e a boca em evidência, para que seja possível associar 

os traços negroides a um homem negro.  

A estátua como um todo é completamente 

diferente dos monumentos tradicionais. Em entrevista a 

 

Figura 11: Cabeça de Negro – Candido 

Portinari (1934) 

Fonte: Projeto Portinari / Coleção Particular 

 



75 
 

revista Casa Vogue a arquiteta da obra chega a mencionar um conceito afrofuturista: “É uma 

obra feita por mãos pretas, cabeças pretas, homenageando uma personalidade preta. Não vejo 

não ser afrofuturista, ela abre um caminho para um novo tempo”82.  

A impressão que se tem ao avistar a estátua é que ela está posicionada como se Tebas 

fosse alçar voo. A estátua é feita com material de aço inoxidável, entretanto, nos pés é 

possível ver uma corrente de ferro, a única peça da obra que com o tempo vai deteriorar. 

Segundo Teles foi um palpite pensado por ela: “sou produtora, mas eu dou palpite também na 

estética” (informação verbal). O propósito da corrente que se deteriora com o tempo é 

simbólico, sobretudo ao considerar o resgate do legado de Tebas e seu recente 

reconhecimento enquanto arquiteto depois de muitos anos. 

Em celebração ao aniversário de 467 anos 

da cidade de São Paulo e os três séculos de 

nascimento de Tebas foi organizado pelo projeto 

“O autor na praça”83 uma transmissão ao vivo, que 

ficou registrada no canal do projeto no Youtube. 

Junto aos demais membros convidados da 

organização da obra e até mesmo de representantes 

que buscaram preservar a memória de Tebas na 

Zona Leste de São Paulo, Lumumba faz 

considerações sobre a figura de Tebas como sendo 

a de um herói por “promover grandes feitos” e para 

o artista da obra “a ideia foi trazê-lo, materializa-

lo, para que em nenhum momento estivesse em 

posição de submissão, ou uma posição de 

escravizado” (informação verbal)84
.  

O que fica subentendido é que a ideia da 

corrente é justamente a parte em que não nega esse 
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 Disponível em <https://casavogue.globo.com/Arquitetura/Cidade/noticia/2020/11/sp-ganha-estatua-em-

homenagem-tebas-homem-escravizado-que-projetou-monumentos-na-capital.html> 
83

 De acordo com a descrição do canal no Youtube: “O Autor na Praça é um projeto que acontece no Espaço 

Plínio Marcos, uma tenda no meio da feira de artes da Praça Benedito Calixto. Proporcionamos Saraus com 

parceiros e grande celebração de lançamento de livros”.  

Disponível em < https://www.youtube.com/channel/UC2PpC1l_8zxatAJY3Y14Amg/about> 
84

 Comunicação realizada através de transmissão ao vivo e gravada Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=vyn1SbQU_9M>  

Figura 12: Estátua a Joaquim Pinto de Oliveira - 

Tebas (2016) 

Fonte: Foto de Marcel Freitas 
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passado de escravidão, mas também não o faz central na reprodução do conceito da obra, 

sendo aspecto principal o legado de um herói a frente do seu tempo, sobretudo ao avistar a 

postura de bravura em que a estátua se encontra. 

Abílio Ferreira que esteve presente na mesma transmissão que foi gravada, também 

na inauguração oficial da estátua, e que organizou o primeiro livro que conta de forma mais 

incisiva a história de Tebas (citado anteriormente), foi quem formulou os dizeres que estão 

gravados na placa de identificação do antimonumento antirracista em homenagem à Tebas:  

 

“Homem negro, 

conquistou a alforria aos 

57 anos de idade e renovou 

a arquitetura paulistana do 

século XVIII. Seu 

principal feito foi livrar-se 

das correntes e alçar voo 

para a eternidade. A 

natureza coletiva do seu 

legado o libertou do 

esquecimento”85
.  

 

Abílio fez parte da geração 

“Cadernos Negros” – movimento literário 

(mencionado anteriormente), que marcou e 

revolucionou a década de 80 na luta brasileira 

antirracista. O jornalista e escritor faz do 

compromisso com a memória de Tebas uma 

mensagem de justiça pelo esquecimento na 

cidade que carrega ainda hoje sua assinatura, 

trazendo um legado que atravessou gerações. 
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 Texto gravado na placa de identificação do antimonumento antirracista em homenagem a Tebas, presente na 

Figura 13. 

 

Figura 13: Placa de Identificação da escultura 

Fonte: Foto de Marcel Freitas 

 

Figura 14: Jornalista Abílio Ferreira dentro da 

Igreja da Ordem Terceira do Carmo 

Fonte: Foto de Fábio Tito/G1 
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Figura 15: Lumumba Afroindígena e Francine Moura 

 

Fonte: Casa Vogue 
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c) Monumento Assimilacionista 

- A categoria de Monumento Assimilacionista busca destacar monumentos 

construídos com a participação do movimento negro e que de alguma forma dialoga 

com um dos dois mais importantes projetos raciais desenvolvidos no Brasil durante o 

século vinte: I – branqueamento; e II – democracia racial.  

- Ambos os argumentos raciais compõe parte do racismo estrutural brasileiro.  

- Pensando a realidade da cidade de São Paulo foi detectado apenas 1 (um) único 

monumento nessa categoria: O monumento em homenagem a Mãe Preta. Aliás, o 

único monumento que retrata uma mulher negra na cidade.  

- O monumento é enquadrado na categoria a partir da concepção de democracia racial.   

 

 

 Mãe Preta (1955) 

“Meu pai montava a cavalo, ia para o campo./ 

Minha mãe ficava sentada cosendo./ Meu irmão 

pequeno dormia./ Eu sozinho menino entre 

mangueiras/ lia a história de Robinson Crusoé,/ 

comprida história que não acaba mais./ No meio-

dia branco de luz uma voz que/ aprendeu a ninar 

nos longes da senzala - e nunca se esqueceu/ 

chamava para o café./ Café preto que nem a preta 

velha/ café gostoso/ café bom. [...]”. 

Carlos Drummond de Andrade - Infância 

Segundo a tradição e estudos relativos ao movimento de mulheres negras, entre eles, 

o feminismo negro brasileiro, as mulheres negras vivenciam a pobreza, racismo e sexismo de 

forma combinada, portanto, diferente dos demais sujeitos correspondente a cada coletividade 

dos grupos; motivo pelo qual não seja possível para alguns sujeitos pensar ou vivenciar tais 

opressoes de forma separada. Isso gera um debate importante no interior dos movimentos 

sociais, principalmente no período de democratização no Brasil. Se começa a questionar a 

importância de debater com os pares (e a sociedade como um todo) a intersecção86 entre as 

opressões e a base da estrutura desigual.  

Esse movimento começa com uma das vozes mais potentes da América Latina sobre 

o tema. O pioneirismo de Lélia Gonzalez para pensar capitalismo periférico, racismo e 
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 Segundo Crenshaw: “A intersecionalidade sugere que, na verdade, nem sempre lidamos com grupos distintos 

de pessoas e sim com grupos sobrepostos.” (CRENSHAW, 2004:11). 
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sexismo na América Latina vem sendo discutido com maior presença nos dias atuais, sendo 

sua principal interprete a pesquisadora e socióloga Flávia Rios87
. Entre as muitas contribuições 

de Gonzalez (algumas já mencionadas), sua reflexão no artigo Racismo e Sexismo na Cultura 

Brasileira publicado em 1984 aponta a partir de instrumentos da psicanálise o racismo 

enquanto uma faceta da “neurose cultural brasileira”.  

O que nos serve como reflexão são as noções apresentadas em torno da figura da 

Mulata, Doméstica e Mãe Preta que revelam problemáticas que atingem mulheres negras 

brasileiras. A intelectual negra traz uma reinterpretação do “lugar natural” em Aristóteles 

pontuando a marginalização a que são submetidos os negros (as) no país. Para Gonzalez a 

Mãe Preta não pode ser simplificada: 

O que a gente quer dizer é que ela não é esse exemplo extraordinário de amor e 

dedicação totais como querem os brancos e nem tampouco essa entreguista, essa 

traidora da raça como quem alguns negros muito apressados em seu julgamento. Ela, 

simplesmente, é a mãe. [...] E quando a gente fala em função materna, a gente tá 

dizendo que a mãe preta, ao exercê-la, passou todos os valores que lhe diziam 

respeito prá criança brasileira, como diz Caio Prado Júnior. Essa criança, esse 

infans, é a dita cultura brasileira, cuja língua é o pretuguês. A função materna diz 

respeito à internalização de valores, ao ensino da 

língua materna e a uma série de outras coisas. (GONZALEZ, 1984: 235 grifo do 

autor). 

O mito da mãe preta é uma figura que remonta as relações escravistas nos antigos 

engenhos. Além de ser descrita comumente como a escrava que foi proibida de cuidar da 

própria prole para criar o herdeiro do engenho, assume a função de contadora de histórias, 

lendas, causos, a principal responsável pela chamada “literatura oral brasileira”.  

Segundo a pesquisadora Sônia Roncador no artigo intitulado “O mito da mãe preta 

no imaginário literário de raça e mestiçagem cultural” (2008) antes da vertente literária 

desenvolvida pelos abolicionistas que retratava a relação senhor-escravo como fruto de um 

“imoral” e inevitável antagonismo (segundo críticos do movimento), era comum a imagem do 

escravo dócil e obediente. No século XIX também era comum uma imagem negativa da Mãe 

Preta/ama-de-leite, justamente pela má influência que por ventura pudesse causar no contato 

direto com os herdeiros88. Depois do movimento literário abolicionista a ficção que circulava 

do escravo dócil perde força e em seu lugar entra em cena uma narrativa do escravo rebelde e 
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 Rios organizou recentemente junto com a pesquisadora Márcia Lima seu segundo livro sobre Gonzalez 

intitulado “Por um feminismo afro-latino-americano” (2020); seu primeiro livro foi em parceria com o 

antropólogo Alex Ratts (2010). 
88

 “Símbolo da fidelidade incondicional e servilismo absoluto à classe senhorial, a mãe-preta conviveu, portanto, 

na literatura oitocentista ao lado de uma imagem mais ameaçadora da escrava doméstica, misto de ‘vítima e 

algoz’, segundo a pena abolicionista de um escritor popular da época, Joaquim Manuel de Macedo.” (Ibid., p. 

130). 
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imoral. Com a chegada do argumento racial biológico por meio do darwinismo social a 

imagem de degradação da Mãe Preta ganha novo impulso.  

Somente entre os anos 30-60 que esse cenáro passa a mudar, justamente no momento 

que começa a circular o mito da democracia racial. Isso fica evidente nos registros literários e 

artisticos que marcam a época de personalidades 

intelectuais e culturais que passam a revisitar a 

infância nos engenhos (Ibid., p. 131).  

É sobre isso que se trata a epígrafe do 

poema Infância de Carlos Dummond de Andrade 

publicado em seu primeiro livro poético Algumas 

Poesias (2013 [1930]). Essa nostalgia do passado 

da elite rural também pode ser verificada em uma 

das inspirações da pintora Tarsila do Amaral, 

considerada uma das principais figuras do 

modernismo ao retratar a figura/mito da Mãe 

Preta no quadro A Negra. Segundo entrevista 

cedida à Revista Veja em 23/02/1972, Tarsila 

confessa que sua inspiração veio da infância: 

Um dos meus quadros que fez muito sucesso quando eu o expus lá na Europa se 

chama A Negra. Porque eu tenho reminiscências de ter conhecido uma daquelas 

antigas escravas, quando eu era menina de cinco ou seis anos sabe? escravas que 

moravam lá na nossa fazenda, e ela tinha os lábios caídos e os seios enormes, 

porque, me contaram depois, naquele tempo as negras amarravam pedras nos seios 

para ficarem compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas 

costas. Num quadro que pintei para o IV Centenário de São Paulo eu fiz uma 

procissão com uma negra em último plano e uma igreja barroca, era uma lembrança 

daquela negra da minha infância, eu acho. Eu invento tudo na minha pintura. E o 

que eu vi ou senti, como um belo por-de-sol ou essa negra, eu estilizo
89

. 

Como já mencionado em outro momento, o culturalismo conservador e patriarcal de 

Gilberto Freyre ajuda a romper com o paradigma do darwinismo social sobre o negro e 

indígena no meio acadêmico, exercendo papel fundamental no processo de formação de uma 

identidade nacional a partir do mito da democracia racial, é também com Freyre que o Mito 

da Mãe Preta reaparece:  

Parece-me igualmente legítima a hipótese de que a centralidade que o mito da mãe-

preta adquire em sua obra tenha favorecido o seu reaparecimento no discurso 

público brasileiro a partir da década de 1920, como se pode constatar em diversas 
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 Disponível em <https://www.rachel.com.br/2012/02/entrevista-tarsila-do-amaral-revista.html> 

Figura 16: A negra – Tarsila do Amaral (1923) 

Fonte: Imagem retirada da internet 
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obras literárias e artísticas do Modernismo, em canções populares, assim como na 

imprensa afro-brasileira. (RONCADOR, 2007: 139).  

A literatura de José Lins do Rego, um discípulo declarado de Freyre além de 

conceituado escritor romancista, retrata a nostalgia pelo passado no engenho nordestino com 

sentido nacionalista: “o reapego aos valores da aristocracia rural do passado, [...] assume, 

portanto, na obra de Lins do Rego um sentido nacionalista”90. Roncador defende a hipótese de 

que o Mito da Mãe Preta foi resgatado por Freyre a partir do mito norte-americano sobre 

Mammy91. Mas para além de compreender a origem é fundamental esse resgate do 

pensamento literário e artístico que marca a passagem entre os anos 20 e 30 para compreender 

o monumento assimilacionista em homagem a Mãe Preta construído em 1955.  

Apesar da construção do monumento se concretizar nos anos 50 a campanha em 

defesa dele iniciou-se em meados dos anos 20, justamento no momento que o mito da 

Democracia Racial e da Mãe Preta dá sinais de vida. O mito em torno da figura assume 

multiplos sentidos a depender de quem o aciona; por parte da elite intelectual e artística da 

época é um, do movimento negro é outro.  

a apropriação do estereótipo da mãe-preta por intelectuais afro-brasileiros revela, por 

um lado, a penetração do pensamento freyreano no então incipiente movimento 

social negro, e, por outro, ‘[indica] que o conceito de democracia racial não era 

dotado de um sentido único de nostalgia senhorial’ (SEIGEL e GOMES
92

, 2002: 

171-93 apud RONCADOR., p. 140) 

Ao mesmo tempo em que ocorria a campanha em favor da construção de um 

antimonumento antirracista em homenagem a Luiz Gama em São Paulo no final dos anos 20, 

no Rio de Janeiro ocorria uma movimentação em favor da construção de um monumento em 

memória a Mãe Preta pelo jornalista Cândido de Campos, apoiada por setores da elite que 

defendia a existencia da harmonia racial. Entretanto, a construção do monumento à Mãe Preta 

só ocorreu depois de 27 anos em São Paulo e não tem relação direta com o que se formulou 

no Rio com Campos “Aquela iniciativa malogrou com a Revolução de 1930, que 
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 “Num dos estudos pioneiros sobre a tendência autobiográfica entre os escritores modenistas brasileiros, o 

ensaio ‘Vale quanto pesa (a ficção modernista brasileira)’, Silviano Santiago propõe uma revisão da crítica sobre 

o engajamento político desses escritores, ou o compromisso social, no modernismo, com as classes populares. 

Santiago sugere que ao lado da ideologia ‘marxista’, mapeadora da produção de textos tais como A rosa do 

povo, ou Vidas secas, conviveu, no entanto, no projeto modernista uma outra opção ideológica, ‘proustiana’, 

mais facilmente percebida, segundo o crítico, no discurso memorialista dos modernistas.” (Ibid., p. 132). 
91

 Segundo Angela Davis em Mulheres, Raça e Classe (2016 [1981]) logo no primeiro capítulo, Mammy foi um 

mito, pois a grande maioria das escravas trabalha no campo fazendo as mesmas atividades que os homens negros 

e não na casa grande, sobretudo no Sul (local onde se concentrava a massiva maioria dos escravos nos EUA). 

Mesmo assumindo Mammy enquanto um mito, ele ganhou força na literatura do país. Mas como bem salienta 

Roncador “Falta de evidências históricas da mãe-preta não invalida, no entanto, o seu importante papel no 

projeto de vários escritores nostálgicos [e culposos] de reconstrução de um Sul humanitário” (2007: 136). 
92

 SEIGEL, Micol e GOMES, Tiago de Melo. “Sabina das laranjas: gênero, raça e nação na trajetória de um 

símbolo popular, 1889-1930”. Revista Brasileira de História, nº. 43, v. 22. São Paulo, 2002, pp. 171-93. 
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desestruturou a comissão criada para sua implementação” (STUMPF e VELLOZO, 2018: 

184).  

A campanha lançada na cidade de São Paulo em 1928 para oficializar o dia 28 de 

setembro como um dia em memória a Mãe Preta por um dos mais conhecidos jonais da 

imprensa negra – o Clarim d’ Alvorada – e replicada pelo jornal O Progresso, principal 

responsável pela campanha do antimonumento a Luiz Gama, demostra que o movimento 

negro na época era receptível aos dois personagens, tanto o “revolucionário” quanto o 

“passivista” (Ibid., p. 182). Portanto, assumindo uma complexidade que as categorias que 

formulamos não abrangem com riqueza de detalhes, até porque categorias são naturalmente 

limitantes, o objetivo central das categorias fomuladas aqui passa por compreender a que 

distância da dominação simbólica se encontra cada uma das experiências que objetivou a 

construção de um (anti)monumento. 

Anos mais tarde, novamente por iniciativa de uma agremiação da sociedade civil, 

dessa vez o Clube 220 que ‘congregava a família de cor de São Paulo’, um novo 

esforço de homenagear a raça negra a partir da elevação de um busto da Mãe Preta 

se realiza. Inserido nos festejos das celebrações do IV Centenário de São Paulo, 

contando com o apoio da Câmara de Vereadores, foi inaugurado o monumento à 

Mãe Preta de autoria de Júlio Guerra no ano de 1955. (Ibid., p. 184-85). 

Caracterizar o monumento à Mãe Preta como assimilacionista não é o mesmo que 

desconsiderar a importância do movimento, uma vez que houve uma fusão com importantes 

alterações/considerações/diferenciações por parte do movimento negro em relação ao projeto 

político e cultural da época, tanto que o sentido que dão não se relaciona com nostalgia, mas 

sim com a determinação que buscava mostrar a contribuição do negro:  

A figura de uma mulher negra dando de mamar a uma criança branca, utilizada no 

número especial [do Clarim d’Alvorada] de setembro de 1928, foi uma objetivação 

construída pelos militantes negros que intentavam fixar o papel do negro durante a 

Colônia e o Império como o segmento racial responsável por sustentar, literalmente, 

o país. (FERREIRA, 2005: 4). 

A pergunta que fica para reflexão e deixa em aberto uma discussão que está longe de 

cessar entre os estudiosos sobre o tema é a seguinte: Por que retomar o mito da mãe preta nos 

anos 50, justamente no momento onde o mito da democracia racial passa a ser combatido?  

Curioso notar que é no mesmo período, IV centenário de São Paulo, que se constrói 

um dos mais controversos e tradicionais monumentos da cidade, o Monumento às Bandeiras 

(1954) de Victor Brecheret em homenagem aos bandeirantes, grupo que no passado colonial 

matou Zumbi dos Palmares e proporciou a morte de indígenas através das famosas 

expedições. Outra curiosidade interessante é que o local onde se construíu o monumento é no 
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Largo do Paissandu, justamente onde se localiza atualmente a Igreja Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos (local escolhido por Antônio Prado para construir a Igreja que foi 

demolida da praça de origem).  

Figura 17: Monumento em homenagem a Mãe Preta (1955) 

 

Fonte: Imagem retirada da internet 

 

d) Monumento Tradicional 

A partir do que propõe o trabalho, a categoria de monumento tradicional é dedicada 

aos monumentos que, independente de serem reivindicados por entidades negras ou 

figuras do movimento negro, são esculturas públicas que retratam pessoas negras. 

Nesse caso identificamos apenas 1 (um) na cidade de São Paulo: O Monumento às 

Bandeiras de Victor Brecheret.  

Essa categoria dialoga diretamente com Walter Benjamin ao considerar que todo 

monumento [tradicional] é também um monumento da Barbárie.  

 

 

 Monumento às Bandeiras (1954) 

Através da aceleração típica de grandes cidades como São Paulo é possível observar 

a função de um lugar de memória, que de certa forma, busca trazer uma localização de tempo 

e espaço. Os lugares de memória são extremamente necessários no processo de formação de 

uma identidade/memória coletiva. A maior obra do maior e mais importante escultor 

modernista Victor Brecheret, o famoso Monumento às Bandeiras localizado no Parque do 

Ibirapuera, reserva uma história interessante para pensarmos monumento e memória da cidade 

paulista.  
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É fato que um monumento quando construído/esculpido e inaugurado transmite um 

sentimento que não é fixo para todas as gerações, nem mesmo para toda a população da 

época, mas constitui uma comunidade afetiva (nos termos de Halbwachs), ou melhor, um 

patrimônio público cultural, responsável pela atualização e preservação institucional dessa 

memória93. 

A presença de um monumento em um espaço público sempre reservará uma disputa 

por trás, seja ela como for se é mais ou menos interessante/ mais ou menos consistente, essa 

história existe e faz parte do processo social estabelecido através de relações de poder, espaço 

público e memória monumental da cidade.  

Geralmente se expressa a partir da figura de mitos e articulação de ideias e valores 

compartilhados por uma extensão coletiva e significativa que busca reforçar o espírito de 

pertencimento de uma determinada época. Os sentidos de um monumento mudam com o 

tempo e essa mudança reflete as batalhadas do presente. A memória cumpre seu curso quando 

acionada no presente, cruzando limites com o passado. 

Da mesma forma que o monumento dedicado à figura mitológica da Mãe Preta foi 

concretizado nos anos 50 e fomentado trinta anos antes, a obra do escultor ítalo-brasileiro foi 

idealizada e planejada muito antes da sua inauguração oficial em 21 de agosto de 1954. As 

primeiras movimentações em favor da obra ocorreram em 1922 em ocasião do Centenário da 

Independência brasileira, porém a materialização do projeto foi no IV Centenário de São 

Paulo depois de trinta e dois anos.  

Segundo a pesquisadora Irene Moura no artigo “O Monumento e a Cidade: a obra de 

Brecheret na dinâmica urbana” a produção do monumento foi sugestão de Oswald de 

Andrade e Menotti del Picchia, apenas em 1936 que o projeto sai da gaveta e ganha apoio do 

então governador Armando de Sales Oliveira, com a finalidade de restaurar “o orgulho dos 

paulistas abalados” com os desdobramentos da conhecida revolta constitucionalista de 1932 

(MOURA, I., 2011:78). Mas o processo de concretização foi bem lento em circunstâncias 

                                                           
93

 Segundo o Art. n° 216 da Constituição Federal de 1988: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]” (BRASIL, 1988) Disponível em 

<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_216_.asp> que dialoga 

diretamente com o Decreto n° 25 de 1937 que em Art. n° 1 diz o seguinte: “Constitue o patrimônio histórico e 

artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interêsse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.” (BRASIL, 1937) Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm>  
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impostas pelos ideais nacionalistas do Estado Novo que dificultava manifestações de orgulho 

regional. 

A figura dos bandeirantes nomeia ruas, praças e avenidas, tamanha a importância da 

história para a cidade. Os bandeirantes foram responsáveis pela captura de escravos que 

fugiam mata afora, e distruição de comunidades quilombolas, um claro exemplo disso foi o 

desfecho de Palmares e a morte de Zumbi em 20 de novembro de 1695. Além dos negros 

quilombolas, os indígenas também foram alvo de distruição e morte. As famosas 

expedições/bandeiras para desbravar territórios em busca de ouro, prata entre outras pedras 

preciosas, custou muito sangue preto e indígena derramado.  

O local escolhido para abrigar a obra (Parque do Ibirapuera) teve uma simbologia 

importante, foi de lá que “partiram as expedições para percorrer o sertão e por esse motivo, as 

figuras do Monumento às Bandeiras estão com os olhos voltados para o horizonte, como a 

vislumbrar as trilhas a serem percorridas por eles” (Ibid., p. 84). 

O resgate em torno da figura dos bandeirantes retratados94 na obra de Brecheret 

cumpriu anseios da época que cultuou “discurso corrente sobre o empreendedorismo dos 

paulistas” (Ibid., p. 86). Vale lembrar que tanto o momento onde é planejada e esculpida entre 

os anos 20-30 e finalmente materializada nos anos 50, são momentos de maior fomento 

industrial e desenvolvimento urbano, nacional moderno, conceitos chaves para compreender a 

batalha por memória nas grandes cidades. 

Os anos 50 do século XX são marcados por um debate intelectual sobre a veracidade 

de uma democracia racial no país, sobretudo a partir da pesquisa formulada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Paralelo a isso, o que 

o país vivencia nesse momento histórico é o aprofundamento do nacional-

desenvolvimentismo que marca o governo federal do ex-presidente Juscelino Kubitschek 

(JK), cujo símbolo da campanha era sintomático “50 anos em 5”. No plano internacional foi 

criado em 1948 através das Nações Unidas a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), responsável por pensar estratégicas de cooperação e desenvolimento 

econômico na região. 

                                                           
94

 O artista optou por trazer figuras anônimas e nuas, o fato da nudez causar grande espanto para os padrões da 

época não impediu o sucesso da referida obra. Outra curiosidade importante é que o rosto do próprio escultor foi 

autoesculpido junto à representação de portugueses, índios, negros e mamelucos. (Ibid., p. 83). 
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Em São Paulo, o período marca uma mudança demográfica a partir da expansão da 

indústria, isso se deu em boa parte pela migração, em sua maioria de nordestinos em busca de 

oportunidade de trabalho na construção civil, indústrias recém-criadas ou renomadas pela 

tradição. Na época “a indústria automobilística tornou-se o motor do crescimento econômico, 

com as novas fábricas instaladas em municípios vizinhos ao da capital, na região que ficou 

conhecida como ABC [Sto. André, S. Bernardo e S. Caetano do Sul]”95
. 

O crescente processo de industrialização e urbanização empurrava cada vez mais os 

negros para as periferias, ou como bem relata a escritora Carolina Maria de Jesus, para o 

quarto de despejo, provando mais uma vez que não existe desenvolvimento sem 

subdesenvolvimento/ riqueza sem pobreza/ capitalismo sem racismo e por aí vai. 

Parece oportuno questionar o que está por detrás dos anseios simbólicos de um 

monumento à Mãe Preta e às Bandeiras que foram formulados na década de 20-30 e 

finalmente inagurados nos anos 50? Mais do que respostas óbvias, busca-se um olhar sobre a 

época complexa e de farta contribuição científica, que, portanto, necessita de cuidados e 

hipóteses antes de sentenciar algo. Nossa hipótese vai de encontro com o que afirma Marx em 

o 18 Brumário de Luiz de Bonaparte:  

[...] justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmos e as 

coisas, [...] exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram 

temerosamente a ajuda dos espíritos do passado, tomam emprestados os seus nomes, 

as suas palavras de ordem, o seu figurino, [...] (MARX, 2011:25). 

Neste caso não se trata de revolução armada, mas uma revolução na ciência social 

dedicada a interpretar o Brasil, época que começa questionar a validade do mito da 

democracia racial, frente o crescimento de uma classe média negra, ao mesmo tempo em que 

a maioria pobre e marginalizada ainda continuava negra, portanto, revelando contradições 

inerentes ao sistema desigual que prega igualdade.  

Por que tomar os figurinos coloniais do séc. XVI e XVII nos anos 50?  

No caso da escultura aos bandeirantes o motivo é o espírito empreendedor paulista, 

considerando as riquezas “conquistadas” pelos bandeirantes. No caso da mãe preta o motivo é 

de união racial frente ao crescimento desigual, mesmo que para os segmentos negros da 

época, a simbologia da construção da estátua fosse outra.  

É certo que hoje retrato os monumentos bucando considerar o sentimento da época, 

mas sempre com os pés cravados no tempo presente. Nesse sentido, vale registrar a posição de 
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 Disponível em <http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1950.php> 
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Marcos Tupã96 que reage a comentários contrários a intervenção realizada no Monumento às 

Bandeiras, que foi coberto de tinta vermelha em ocasião dos levantes que ocorreram em 2013: 

Ficamos muito tristes com a reação de alguns que acham que a homenagem a esses 

genocidas é uma obra de arte, e que vale mais que as nossas vidas. Como pode essa 

estátua ser considerada patrimônio de todos, se homenageia o genocídio daqueles 

que fazem parte da sociedade brasileira e de sua vida pública? Que tipo de sociedade 

realiza tributos a genocidas diante de seus sobreviventes? Apenas aquelas que 

continuam a praticá-lo no presente. Esse monumento para nós representa a morte. E 

para nós, arte é a outra coisa. Ela não serve para contemplar pedras, mas para 

transformar corpos e espíritos. Para nós, arte é o corpo transformado em vida e 

liberdade e foi isso que se realizou nessa intervenção
97

. 

O que mais chamou a atenção no depoimento de Tupã é justamente a concepção que 

faz sobre arte, justamente o que é caracterizado como vandalismo. A arte é qualificada 

enquanto uma resposta dos 

grupos que não se sentem 

pertencentes a tal comunidade 

afetiva, que ainda hoje buscam 

preservar, muitas das vezes de 

forma conservadora, os 

monumentos tradicionais da 

cidade. Essa concepção de arte 

nos permite fazer um breve 

resgate sobre o papel do grafite e 

da pixação na cidade de São 

Paulo, profundamente 

marginalizado enquanto arte, mas 

que no alto de grandes prédios 

disperta a reação da periferia 

sobre identidade e memória 

social.  
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 Na época era coordenador da Comissão Guarani Yvyrup 
97

 Disponível em < https://revistaforum.com.br/noticias/monumento-as-bandeiras-homenageia-genocidas-que-

dizimaram-nosso-povo-diz-lideranca-indigena/#> 

 

Figura 11: Parte da Intervenção 

realizada no Monumento às Bandeiras 

em 2013 

Fonte: Galeria Folha de São Paulo 
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Figura 19: Parte da Intervenção realizada no Monumento às Bandeiras em 2013 

 

Fonte: Galeria Folha de São Paulo 

Como bem apontado pelo Instituto Pólis, os monumentos de maior volume, são os 

monumentos mais controvérsos sobre o período colonial, o maior exemplo deles é o 

Monumento às Bandeiras com 12m de altura e 50m de largura, outro monumento que chama 

a atenção pelo volume é a estátua do bandeirante Borba Gato inaugurada em 1962, na Praça 

Augusto Tortorelo de Araújo, que possui 13m de altura. Comparando com o Monumento a 

Luiz Gama com 3.4 metros, Mãe Preta 3,64 m, Marighella 1m, são totalmente 

desproporcionais.  

Figura 20: Comparação com a estátua do bandeirante Borba Gato 

 

Fonte e elaboração: Instituto Pólis/ Nov 2020 
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Figura 21: Comparação com o Monumento às Bandeiras 

 

Fonte e elaboração: Instituto Pólis/ Nov 2020 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável que seja principalmente em ocasião de datas comemorativas que o 

movimento negro buscou atualizar a identidade política. Esse aspecto se mostrou como um 

fator fundamental da mobilização em favor da construção de monumentos que pudesse 

representar a participação do negro (a) na cidade e país; mais até do que o local onde esses 

monumentos pudessem ser construídos. O local como referencial de memória foi visto na 

estátua a Mãe Preta e a Zumbi dos Palmares, mas a importância das datas foi algo marcante 

em todos os processos e de forma consistente.  

Outros dois pontos de ligamento entre todas as experiências relatadas é 1) o contexto 

político marcante que acompanhou as reivindicações e 2) o sentimento de pontuar os feitos, 

legados e participação do negro para formação da cidade e/ou país.  
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No caso do antimonumento antirracista a Luiz Gama, os anos 30 foi chave para 

tranformações e discussões sobre nação, industrialização e modernização. Em relação ao 

monumento a Mãe Preta, os anos 50 é ponto chave para o debate sobre as consequências da 

segunda guerra mundial, questionamento do mito da democracia racial, nacional-

desenvolvimentismo, subdesenvolvimento e dependencia. 

Concretizar a construção de estátuas com o aval institucional, mostra de certa forma 

que o movimento conseguiu desenvolver negociação e certo grau de influência política 

considerável, mesmo diante das inúmeras adversidades e balizações pelos dois principais 

argumentos raciais criados ao longo do século XX e que ajudam a compor o que entendemos 

como racismo estrutural – a ponto de mostrar, mesmo que de forma não intencional, que 

ambos os lados ganham (movimento social e sociedade).  

No caso da herma a Luís Gama a cidade passava por momentos de modernização e a 

figura de um liberal radical, que ainda exercia forte influência no pensamento social, seria 

bem vinda para, de um lado, demonstrar o que ainda precisa ser feito, e pelo lado 

institucional, demonstrar uma suposta “união” em nome da nação.  

É necessário compreender Gama para além de uma figura que representa a imagem 

de São Paulo, até porque, as mudanças ocasionadas pela revolução de 30, não mudou os 

planos sobre a construção da estátua justamente por convergir com os objetivos nacionalistas; 

diferente do que ocorreu com o Monumento às Bandeiras, que em seu turno, remetia a um 

orgulho regional em detrimento da nação, razão pela qual o processo foi ainda mais 

dificultado nos anos 30 e implementado apenas nos anos 50. 

Já nos anos cinquenta, no caso da estátua homenagiando a figura da Mãe Preta, 

apontamos para a hipótese de que a aceitação institucional esteve ligada com a necessidade de 

manter a tradição dos anos trinta e evidenciar uma imagem de “democracia racial” como 

forma de justificar as multiplas desigualdades em um momento onde isso ficava cada vez 

mais improvável do ponto de vista científico. No caso do movimento negro, o sentimento que 

mobilizou entidades negras estava preocupado em mostrar a importância da figura para o 

“nascimento” do país.  

Zumbi e Tebas é chave para as questões mais contemporâneas, portanto, a grande 

diferença entre os dois primeiros processo (Gama e Mãe Preta), com os dois últimos (Zumbi e 

Tebas) é justamente as conquistas que são fruto das lutas que marcam diferentes gerações do 

movimento, que apesar de incipientes, mostram resultados a partir do momento em que a 
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presença negra foi mais notada no processo interno das instituições, no corpo técnico, 

marcando um momento de maior participação política e institucional dos movimentos e 

inclusive de figuras que passam a pertencer a secretarias, conselhos, gabinetes a partir do 

diálogo partidário, principalmente no interior de sindicatos e partidos de esquerda, centro-

esquerda e centro-direita, como é o caso do PSOL, PT, PCdoB, Rede e PDT. 

Em termos de agenda política no caso do processo que culminou na contrução da 

estátua a Zumbi dos Palmares, figura que passa a ser referenciada pelo movimento negro a 

partir dos anos 70 e 80, ocorre em um cenário que se tornou histórico: impeachment de Dilma 

Roussef, prisão Eduardo Cunha e manifestações de verde e amarelo. Faltando cinco meses 

para as eleições municipais da cidade, onde Fernando Haddad planejava reeleição, houve o 

ultimo e grande feito da Secretaria Municipal de Promoção de Igualdade Racial (SMPIR-SP) 

antes de ser extinta pela gestão tucana de João Dória e Bruno Covas: a construção do 

antimonumento a Zumbi dos Palmares no local emblemático para memória negra na cidade a 

partir de um secretário negro e aparentemente comprometido com as pautas do movimento.  

Já o contexto político que se concretiza a estátua em homenagem a Tebas é rodeado 

pelo debate sobre representatividade, memória e luta antirracista, com acontecimentos como o 

assassinato político de Marielle Franco (que deixou uma agenda por memória e justiça), crise 

sanitária mundial causada pela pandemia da covid-19 e manifestações que chamou o mundo 

inteiro a sair do isolamento social diante do assassinato político de George Floyd nos EUA.  

O crime contra Floyd foi o estopim para reivindicações, intervenções públicas, 

questionamentos e debates acalorados (a favor e contra) a retirada de estátuas que 

representassem o passado colonial, justamente no momento de levantamento de dados do 

presente trabalho. Essa revisão do passado através do questionamento dos monumentos é 

fundamental para compreender a dinâmica da luta por memória que são acirradas em 

momentos de maior crise e efervescência política, por isso damos ênfase no contexto político 

em que cada (anti)monumento foi materializado. 

No calor das manifestações que ocorriam em favor da retirada de monumentos que 

representam a barbárie, a primeira deputada estadual transsexual, Érica Malunguinho (PSOL), 

protocolou um Projeto de Lei na Assembléia Legislativa de São Paulo (ALESP) – citado 

anteriormente – que vai de encontro com as manifestações que propõe a retirada das estátuas 
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do espaço público, e realocação em museus. Em nível federal um projeto semelhante foi 

protocolado pela Deputada Federal Talíria Petrone (PSOL), PL nº 5.923/201998. 

As estátuas mais recentes não contam com pesquisas que registrem esse processo 

como foi feito com as duas primeiras. A diferença fundamental entre os monumentos 

construídos no século XX – Gama e Mãe Preta – e os mais contemporâneos – Zumbi e Tebas 

– é justamente o fato de as duas primeiras estátuas serem fruto de campanha e mobilização 

direta e as duas ultimas serem uma contratação por parte da Prefeitura. 

O fato de serem contratadas não retira a participação do movimento negro ou de 

figuras consagradas dentro do movimento. Houveram mobilizações realizadas em torno da 

promoção e efetivação de uma agenda política local, nacional e internacional que buscou por 

muitos anos pautar a necessidade de referenciar a memória negra nos espaços públicos e o 

tema da reparação. Decisões como essas são tomadas a partir do cenário de reivindicação.  

Isso só demonstra que a entrada de segmentos do movimento no interior de 

instituições públicas, como cargos públicos e universidades públicas por meio de políticas de 

cotas, vem proporcinando pequena, porém importante, movimentação dialética na estrutura. 

Nesse sentido vale apena resgatar uma passagem de Silvio Almeida:  

por mais importante que seja, a representatividade de minorias em empresas 

privadas, partidos políticos, instituições governamentais não é, nem de longe, o sinal 

de que o racismo e/ou sexismo estão sendo ou foram eliminados. Na melhor das 

hipoteses, significa que a luta antirracista e antissexista está produzindo resultados 

no plano concreto, e na pior, que a discriminação está tomando novas formas. A 

representatividade, insistimos, não é necessariamente uma reconfiguração das 

relações de poder que mantém a desigualdade. A representatividade é sempre 

institucional e não estrutural [...] (ALMEIDA, 2019: 111-12). 

A questão que fica é: quantos Tebas, Gama, Zumbi e Mãe Preta ainda estão 

completamente desconhecidos ou apropriados indevidamente em favor da dominação 

simbólica e do racismo estrutural?  

Se o racismo transcende a esfera individual e as instituições operam em favor das 

condições apropriadas para a manutenção da ordem social, mostrando certa dificuldade em 

absorver os conflitos no interior da burocracia do direito, quando esse se demonstra 

insuficiênte e até mesmo contraditório, é comum supor que quando apontamos para o 

argumento do racismo estrutural e do abismo social em que nos encontramos ainda hoje, que 

o racismo seja interpretado enquanto algo imutável, que nada do que possamos fazer possa 
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 Disponível em <https://claudia.abril.com.br/noticias/deputadas-criam-projetos-de-lei-para-retirar-estatuas-de-

escravocratas/> 
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dar conta de erradicar. Quando na realidade se trata de reconhecer que a responsabilização 

jurídica é insuficiente. A declaração de igualdade entre os homens é insuficiente, porque os 

homens que operam o mundo são insignificantes em seu ego de construir patrimônio público 

e constituir heranças privadas.  

A herança particular e o patrimônio público estão de mãos dadas, mas isso não pode 

e não deve significar abrir mão dos espaços públicos e dos debates, mas sim de reconhecê-los 

enquanto um ringue onde se entra perdendo, considerando as desvantagens históricas.  

Nesse sentido, a grandeza das memórias subterrâneas e da luta por mantê-las em pé, 

demonstra a grandeza de um movimento que não se curva ao falso humanismo, que buscou ao 

longo do tempo se reinventar. É sobre falar de modernidade a partir de Tebas e Luiz Gama. É 

falar de memória a partir de Nanã e o Livro dos Mortos... 

A demanda que luta pela memória de heróis e heróinas negros (as), e que ao mesmo 

tempo discute a necessidade da retirada de estátuas que contam a história oficial triunfante, 

faz parte de um processo natural de reinterpretação do passado em todo presente, que aponta 

para mudanças sociais. Questionamentos que ao invés de apagar a história e escrever outra 

(como muitos críticos apontam), se compromete socialmente com o a história que a história 

oficial não conta.  
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