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RESUMO

O trabalho em questão busca analisar, através de uma revisão bibliográfica, o

mercado de trabalho no Brasil após a escravidão, evidenciando a forte exclusão dos

negros. Uma discussão que se defronta com as raízes da desigualdade existente no

país atualmente. O caráter social e algumas condições objetivas e subjetivas da

integração dessa mão de obra (negros livres) nortearão a temática desenvolvida.

Apresentamos o posicionamento do Celso Furtado com relação à inserção do negro,

uma posição que foi problematizada ao longo do desenvolvimento do texto.

Mostramos a conjuntura econômica, especialmente no período 1900-1913, que

expõe um cenário favorável à contratação de mão de obra, dessa forma essa

(conjuntura econômica) não seria o principal motivo da pequena inserção do

ex-escravo. Concluiu-se que o que levou a baixa integração do negro foi uma

questão subjetiva da elite dominante, um racismo que parte da estrutura social e se

manifesta em vários contextos históricos.

Palavras-chaves: Abolição; Exclusão; Negro; Inserção; Integração; Racismo.
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INTRODUÇÃO

É evidente que o alto grau de concentração de renda e a marcante

desigualdade estiveram presentes no Brasil desde o período de colonização. Fatos

ao longo da história acentuaram esse cenário. A transição do trabalho escravo para o

assalariado transformou a antiga estrutura econômica. Os impactos se diferenciaram

nas regiões açucareira e cafeeira, e surge, então, o questionamento de como

absorver essa mão de obra, outrora escrava. Florestan Fernandes (2008) expõe que

os libertos não possuíam meios materiais e morais para se inserir no quadro de uma

economia competitiva. Isso, notoriamente, trouxe marcas profundas e pertinentes

para a sociedade capitalista fincada nas diferenças de classes.

Vale sobrelevar que conforme aponta Alexandre de Freitas Barbosa (2016), a

Abolição não significou a ascensão do trabalho assalariado. Celso Furtado na obra

“Formação Econômica do Brasil” introduz o argumento de que o escravo via o

trabalho como uma maldição, com isso a responsabilidade da exclusão pertencia aos

próprios ex-escravos. Faz-se necessário, neste trabalho, apresentar o contraponto

explicitando a conjuntura e estrutura econômica da época, formulando a hipótese de

que não se tratava de uma questão objetiva (questões da economia) ou subjetiva do

negro e sim da classe dominante.

A pesquisa transita pelas características econômicas, políticas e culturais

existentes no Brasil no período pós-escravidão, pressupondo que fazem parte das

causas da exclusão da mão de obra negra. Trata-se de uma pesquisa básica a fim de

descrever e explicar (através de análise bibliográfica) as condições do mercado de

trabalho em um período posterior a escravidão, com uma ótica qualitativa e

quantitativa ratificando a hipótese proposta. Para discorrer sobre a temática, é

preciso apresentar dados numéricos como índices e taxas, e dados sociais, visto que,

também estamos seguindo pelo campo das ciências humanas, que em conjunto

corroboram o pressuposto.

O mercado de trabalho no Brasil e as condições de vida do negro após a

escravidão bem como a construção da nova forma de organização econômica no

Brasil, evidenciando questões objetivas da problemática referente à absorção dessa

mão de obra livre, serão pontos a serem estudados e desenvolvidos ao longo da
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pesquisa. O estudo será feito através de uma revisão ou análise bibliográfica no

campo das ciências humanas e sociais como economia, sociologia, entre outras,

discutindo a ideia de que a pouca inserção do negro liberto no trabalho assalariado

permeava por fatores inerentes aos mesmos.

Faremos um levantamento de explicações sobre fenômeno (inserção do

negro no mercado de trabalho livre), além de diagnosticar características estruturais

da economia brasileira, no contexto pós-escravatura, e os condicionantes do

mercado de trabalho que, por conseguinte, implicam na necessidade de terem sido

desenvolvidas políticas públicas voltadas para essa problemática. Outro objetivo a

ser desenvolvido é conectar os problemas de cunho racial com esses

acontecimentos do passado.

Deve-se observar que esta abordagem pode explicar muitas situações atuais

de caráter racial (como a marginalização da população negra no mercado de

trabalho), servindo como norteadora na condução de políticas afirmativas vis-à-vis os

problemas referentes à desigualdade construída historicamente no país, visto que

trata-se de uma população que era utilizada para satisfazer e amparar o processo de

acumulação das classes ricas. Dados do IBGE, segundo Velasco (2018), mostram

que os negros possuem condições de vida mais precárias e índices de educação

mais baixos. Na média, negros ganham menos que os brancos, o que deve ser

entendido como uma herança do período de escravidão. Lilia Moritz Schwarcz (2012)

diz que ainda que a liberdade dada pela Lei Áurea fosse negra, a igualdade era de

posse exclusiva dos brancos. É importante entender a posição do escravo após a

liberdade e evidenciar que a formação econômica do Brasil se deu em detrimento de

algumas camadas sociais refletindo sobre a desigualdade na sociedade brasileira, e

a exclusão de um grande número de negros do mercado formal no passado e nos

dias atuais. E também é necessário entender e tornar perceptível a ideia de que não

se trata de uma problemática do passado que foi superada, e sim de um óbice que

está enraizado e faz parte do presente século, por isso todo estudo ou trabalho ao

redor da temática adquire importância.

O trabalho busca observar e explicar os fatores que levaram a baixa inserção

e exclusão de negros do mercado de trabalho livre. Fato que possui raízes históricas

fincadas no processo de escravidão e na maneira como se deu a Abolição, sendo o
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Brasil um dos últimos a abolir. A expectativa de conclusão, inicialmente, era negar

que o problema partia de uma subjetividade do negro, mostrando que se tratava de

fatores objetivos, entretanto no decorrer da pesquisa, houve uma mudança de ótica.

Ficou evidente a possibilidade de existência de fatores subjetivos, mas não por parte

dos negros e sim das classes favorecidas.

Espera-se contribuir para o aprofundamento da discussão sobre a temática,

apresentando um contraponto a abordagem de Celso Furtado e mostrar que os

inúmeros problemas de cunho racial advêm de forma como os negros foram tratados

e da não proteção na transição para o trabalho livre. Um cenário que poderia ter sido

diferente defronte a possível existência de políticas por parte do estado. Almeja-se a

ampliação do debate sobre o tema que converge para a desigualdade presente no

Brasil. A sociedade brasileira precisa entender mais sobre essa questão, que não é

apenas do passado, a investigação enseja mostrar os cenários de discriminação

como resultado de uma série de fatores ao longo da história.
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CAPÍTULO 1: PRESSUPOSTOS PARA O ENTENDIMENTO DO MERCADO DE

TRABALHO ASSALARIADO NO PERÍODO PÓS-ABOLIÇÃO

Neste primeiro capítulo é realizada uma análise, através de uma revisão

bibliográfica, do cenário de escravidão no Brasil no período pré - republicano e as

explicações de alguns autores sobre as falhas e dificuldades na inserção do negro no

mercado de trabalho após a Abolição. Uma nova forma de organização produtiva se

iniciava, entretanto, a forte exclusão dos negros era evidente, dado que os mesmos

não tinham condições para se inserir na nova dinâmica capitalista. Trata-se de uma

discussão que se defronta com as raízes da desigualdade existente no país

atualmente. Será apresentado o argumento do Celso Furtado, que servirá de base

para a descrição dos contrapontos.

A parte inicial do capítulo evidenciará o cenário desumano de cativeiro dos

escravos no período de escravidão no Brasil. Essa exposição faz-se necessária para

mostrar que os negros tiveram inúmeras condições básicas de vida cerceadas. Esse

ambiente social excludente, somado a um senso comum baseado na superioridade

de raças, fomentarão o preconceito racial que se enraíza no país e dificulta a

convivência do ex-escravo, que conquistara uma liberdade legal, mas, no contexto

social, permaneciam aprisionados e reféns da memória do período escravocrata.

1.1 Condições do negro no Brasil escravocrata

O Brasil tinha uma participação significativa na demanda total de escravos no

continente Americano. No ano de 1770, quase 1/3 do estoque de escravos no

continente se encontrava no Brasil, que supriam as áreas rurais, minas, cidades,

oficinas, ranchos e outros (BARBOSA, 2003).

Como todos "investiam na escravidão", os mendigos eram assimilados aos
sem escravos. Aliás, segundo essa linha de raciocínio, a condição de
verdadeiro pária do escravo somente se completava quando da sua
liberdade formal, pois o mundo do senhor branco lhe garantia escassas
oportunidades de vida por meio do trabalho não-escravo (BARBOSA, 2003,
p.69).

Estimativas apontam que do total de mais de dez milhões de escravos

levados para América entre os séculos XVI e XIX, aproximadamente quatro milhões

desembarcaram no Brasil. A média anual de cativos aportados para o país crescia a
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cada século. Entre 1780 e 1850 o tráfico atingiu um número de 30.100 escravos em

média por ano (LEWKOWICZ et al, 2004).

Pode-se concluir que a utilização da mão de obra escava serviu de apoio para

o processo de acumulação de capital por parte da metrópole. Com o comércio

triangular, os negros adquiridos na África em troca de produtos metropolitanos eram

levados para a colônia com o objetivo de produzirem açúcar, algodão, melaço,

produtos que voltavam para a Europa sendo comercializados a preço de monopólio,

logo uma inegável fonte de lucro para Portugal (SILVA e MATTEI, 2015).

Completam-se, assim, os três elementos centrais que constituíram a
organização da economia agrária exportadora brasileira: a produção voltada
ao mercado externo; a grande lavoura monocultora; e a mão de obra
escrava. Esses três elementos foram a base sobre a qual se constituiu toda
a estrutura econômica e social do país, podendo ser considerados como
fatores determinantes no processo de transição do trabalho escravo para o
trabalho livre no Brasil (SILVA e MATTEI, 2015, p. 280).

No Brasil, existia uma alta taxa de exploração o que implicava em mortandade,

com isso tinha-se uma incapacidade de se produzir uma massa de escravos,

deixando o país dependente de fluxos externos. Movimentos abolicionistas em nível

internacional ameaçariam o sistema. Vale apontar que havia trabalhadores livres no

setor de subsistência, entretanto os mesmos permaneciam à margem tendo em vista

a dinâmica social vigente (SILVA e MATTEI, 2015).

No interior do país estes trabalhadores viviam de forma independente, mas
sempre de forma precária e produzindo apenas o necessário para garantir a
sua sobrevivência e de sua família. Em poucos casos eles se ligavam a
algum senhor de terras através de um sistema de “roça”. Esta era uma
maneira do senhor de terras possuir no momento oportuno a mão de obra
extra de que necessitasse, além de ser uma forma de prestígio social:
quanto mais “roceiros” estivessem a sua disposição, maior era seu poder
(SILVA e MATTEI, 2015, p. 282).

O “exclusivo metropolitano” fortalecia ainda mais a dinâmica econômica da

época. Enquanto os custos desse sistema eram repassados para as camadas

subalternas (como escravos), os senhores gozavam de uma vida faustosa. Esse

cenário facilitou a perpetuação de uma elite dominante e uma massa com consumo

reduzido, como aponta os autores, é a desigualdade reproduzindo desigualdade

(SILVA e MATTEI, 2015).

Se durante a fase colonial foi a escravidão que, ao desgastar a vida do
trabalhador negro, aliviava as tensões do “exclusivo metropolitano” em
benefício dos senhores de terras, na fase da dependência econômica, foi a
superexploração da força de trabalho que desempenhou papel análogo,
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porém diante das sangrias provocadas pela troca desigual (SILVA e MATTEI,
2015, p. 298).

A discussão sobre a escravidão no Brasil deve mencionar a estrutura

econômica conhecida como “plantation”. A economia escravista se organizava sob

essa estrutura. Nesse sistema era requerido o abastecimento contínuo de escravos

vindos do tráfico. O Senhor de engenho dependia fortemente dessa relação de

trabalho forçada. O cultivo do café também se constituiu no sistema de plantation, e

se tornou o principal produto de exportação do Brasil no século XIX, sendo o setor

com a maior presença de escravos (LEWKOWICZ et al, 2004).

Em Costa (2007) entende-se que a escravidão foi a maneira encontrada pelos

colonizadores a fim de explorar a terra recém descoberta. Esse sistema que durou

mais de três séculos esteve presente e foi base econômica desde o início, contudo

no século XIX o sistema colonial tradicional entra em crise, tendo em vista a

Revolução Industrial na Europa, o avanço de ideias liberais e o processo de

emancipação das colônias da América. O abandono do sistema escravista foi difícil e

demorado. Em algumas regiões da América, lutas sangrentas fizeram parte do

processo.

Nos países em que se processou a Revolução Industrial os novos grupos
ligados ao capitalismo industrial que passaram a influenciar a política
condenaram a escravidão. A existência de uma grande massa de escravos
nas regiões coloniais parecia-lhes um entrave à expansão de mercados e à
modernização dos métodos de produção. Os setores agrários haviam sido
escravistas, os novos grupos desvinculados da Grande Lavoura apontavam
todos os aspectos negativos da escravidão. A partir de então o sistema
escravista estava condenado (COSTA, 2007, p.272).

Furtado (1987) levanta um ponto pertinente: o de que a escravidão tinha mais

importância como base de um sistema regional de poder do que como uma forma de

organização da produção. Com a Abolição uma viga do sistema de poder formado no

período colonial estava sendo eliminada.

Existiam argumentos que sustentavam a ideia e que davam legitimidade à

escravidão mesmo entre Inconfidentes de 1789 e os revolucionários de 1817 . José

Alvares Maciel1dizia que a emancipação traria perturbação ao serviço das Minas

1Intelectual participante da inconfidência.
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podendo causar uma catástrofe social. Já os revolucionários de 18172, em princípio,

eram a favor da emancipação, mas ressalvando o direito de propriedade (COSTA,

2007).

Proclamada a Independência, ouviram-se novas críticas ao sistema
escravista. Manifestaram-se favoráveis à emancipação dos escravos alguns
líderes da geração da Independência, como José Bonifácio e Maciel da
Costa, homens formados em contato com a cultura européia, no convívio
das teorias da Ilustração e do liberalismo. Familiarizados com as doutrinas
dos economistas clássicos, acompanhavam com interesse os debates que
se travavam no Parlamento britânico a propósito da questão do tráfico e da
escravidão (COSTA, 2007, p.276).

Costa (2007) diz que os escravos eram vítimas de condições de vida

extremamente precárias, mal nutridos, mal vestidos e sujeitos a muitas doenças

como tuberculose, varíola, febre amarela, sífilis, entre outras. Além de serem

submetidos a uma intensa jornada de trabalho que levava a um grande índice de

mortalidade. Os negros velhos e doentes eram abandonados pelos senhores. O

preconceito contra o negro era bem presente, existiam pessoas que afirmavam que o

mesmo era uma sub-raça muito mais próxima do macaco, ainda diziam que seu

sangue e cérebro eram diferentes. O cenário de opressão e exploração era forte ao

ponto de gerar altos índices de mortalidade infantil:

Nas fazendas havia sempre alguns cativos momentaneamente
incapacitados: cerca de 10% a 25%. A mortalidade infantil atingia 88%.
Dizia-se que era mais fácil criar três ou quatro filhos de brancos do que uma
criança preta. Atribuía-se esse fato à maior fragilidade da raça negra. Mesmo
nas fazendas onde o tratamento dos escravos era considerado bom a
mortalidade infantil era de 75%. A proprietária de um dos maiores engenhos
de açúcar da Baixada Fluminense, uma das primeiras a introduzir máquinas
a vapor – o que revela seu espírito progressista – contava a Maria Graham
que nem a metade dos negros nascidos na fazenda vivia até alcançar dez
anos (COSTA, 2007, p.288).

As condições desumanas em que os escravos eram submetidos têm como

consequência uma forte resistência: fugas e rebeliões emergiam defronte a esse

cenário. Os quilombos foram uma alternativa para aqueles que não queriam

continuar vivendo sob essas condições, entretanto a principal reivindicação das

2A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento emancipacionista ocorrido na Capitania de

Pernambuco em 1817. Motivada pelo aumento das tributações promovidas pela Coroa em função das

reformas na capital colonial Rio de Janeiro, pelo histórico rebelde das elites pernambucanas e pela

queda na exportação dos gêneros da capitania, a Revolução foi contida de forma violenta pelas tropas

de D. João, príncipe regente de Portugal.
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resistências não era necessariamente a Abolição do sistema, e sim melhores

condições de vida e trabalho (LEWKOWICZ et al, 2004).

Figura 1: Cartaz “Crioulo fugido”, de 1854

Fonte: Fraga (2018), p.352-353

Verificaram-se desde grandes rebeliões planejadas com afinco, até a
resistência cotidiana dentro das unidades produtivas ou nas casas-grandes,
desembocando em boicotes à produção, pequenos furtos, violência física e
verbal, ou simples recusas e cumprir determinações estipuladas pelos
senhores e feitores (LEWKOWICZ et al, 2004, p.37).

A possibilidade de compra da liberdade existia no Brasil, todavia a aquisição

da mesma era difícil e aberta a uma minoria, mesmo assim o escravo beneficiado

nunca se igualava, em direitos, à população branca sem ancestrais escravos.

Restrições como o acesso a algumas ocupações e postos, para aqueles chamados
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de limpos de sangue, com posição social e patrimônio, eram comuns. (LEWKOWICZ

et al, 2004).

A situação dos escravos era degradante, as mulheres quando davam a luz,

saiam das lavouras e passavam a prestar serviços na casa. No momento em que a

criança crescia, a mesma era amarrada às costas da mãe e levadas ao campo. As

escravas ficavam impossibilitadas para os serviços mais pesados, eram vistas como

um ônus pelos fazendeiros nos primeiros meses de gestação e nos primeiros meses

após o parto, com isso eles optavam por alugarem as escravas como amas-de-leite.

Um jornal de Vassouras de 9 de maio de 1879 anunciava: “aluga-se uma rapariga

para ama-de-leite, moça e sadia”(LEWKOWICZ et al, 2004,, p.83).

As experiências das mulheres africanas na escravidão doméstica também

revelam as condições precárias e o tratamento desumano destinado aos negros.

Segundo Telles (2018) as mucamas e amas de leite prestavam serviços íntimos e

pessoais à família senhorial. Costume ligado à crença na fragilidade das mães

brancas e de seu leite ao contrário da abundância vista nas mulheres negras e

africanas. As amas resistiam da forma que podiam, jornais da época anunciavam

fuga das escravas, havia aquelas que abandonavam o domicílio senhorial nos

últimos meses de gravidez para fugir do destino coma ama e da separação de seu

filho (morte ou sumiço). Os filhos dessas mulheres muitas vezes sofriam com o

desmame precoce, a alimentação era imprópria e de difícil digestão (papinhas com

farinha de mandioca, ou com leite animal sem esterilização). O bebê negro era

deixado de lado enquanto o bebê branco possuía o monopólio das atenções e do

suprimento de leite, a prioridade deveria ser da criança branca. Essas mulheres

sofriam com a exploração de seus corpos, e com os tratamentos inerentes à

escravidão.

Caprichos, humilhações e ataques violentos de raiva por parte de suas
donas e donos, conviviam com a concessão de privilégios: melhor
alimentação, fornecimento de vestuário e a possibilidade de alforria. A
condição de gênero das cativas domésticas em particular amas de leite e
mucamas designadas “escravas de porta a dentro”, as expôs a práticas
específicas de dominação e violência, envolvendo ataques sexuais, formas
de vigilância e, para as amas de leite, restrições ao exercício da maternidade
(TELLES, 2018, p.100).
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Com o processo de Abolição do tráfico de escravos (um processo que dura

alguns anos) no século XIX, a experiência no Brasil foi marcada por um cenário de

expansão do contrabando e pela escravização ilegal de centenas de milhares de

pessoas. Os primeiros africanos emancipados nessa conjuntura de tráfico ilegal no

Brasil vinham do tráfico ao norte do equador. Essa categoria de pessoas que viveram

entre a escravidão e a liberdade (africanos livres3, uma forma de burlar a lei

antitráfico de 1831), questionavam as condições de trabalho, porém estavam presos

ao estatuto de cumprir o tempo de serviço obrigatório e viam aquele momento difícil

como algo temporário. Se eles fugissem das determinações desses estatutos

especial, podiam ser reescravizados (MAMIGONIAN, 2018).

Os africanos e africanas livres trabalharam em arranjos que eram muito
próximos daqueles das pessoas escravizadas; isto é, dedicavam-se ao
serviço doméstico sem receber remuneração alguma; “ao ganho”, pagando
um jornal semanal para os concessionários; ou ainda alugados a terceiros
como amas de leite, por exemplo. Assim geravam renda para os
concessionários (MAMIGONIAN, 2018, p.74).

Essa exploração do trabalho dos africanos livres somada a falta de

cumprimento da promessa de emancipação foram causas de críticas dos

representantes da Coroa britânica no Brasil, e em algumas vezes, ponto de

discussão no parlamento brasileiro. Existia um pacto de silêncio a respeito do tráfico

ilegal, formado entre o governo e senhores de escravos que foi renovado em 18504.

Eusébio de Queirós promete esquecer o passado, o que significava ignorar o crime

associado aos detentores de africanos importados após 1831 (MAMIGONIAN, 2018).

Em 1853, houve um decreto que ajustou procedimentos a fim de conceder o

direito à emancipação aos africanos e africanas livres que tivessem trabalhado para

particulares por catorze anos. O ministério da Justiça se viu diante de muitas petições,

contudo a burocracia persistia. A emancipação dos africanos livres só ocorreu, de

fato, após o rompimento das relações diplomáticas com a Inglaterra, no ano de 1863.

Aproximadamente, um terço dos africanos livres faleceu sem alcançar a liberdade

plena e um terço foi emancipado, em geral entre vinte e vinte e cinco anos de

trabalho. Acredita-se que os que não foram localizados podem ter sido

3Aqueles resgatados em navios condenados pelo tráfico ilegal.

4Lei Eusébio de Queirós.
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reescravizados. Os emancipados permaneciam marginalizados na sociedade

escravista (MAMIGONIAN, 2018).

A Questão Christie deu grande publicidade à política do governo imperial de
protelar e estender a exploração dos africanos livres, e ameaçou expor o
problema dos africanos ilegalmente escravizados. Um segundo decreto,
datado de setembro de 1864, determinou a emancipação definitiva de todos
os africanos livres do império, o que mobilizou autoridades em todas as
províncias que passaram a chamá-los por meio dos editais. Esse esforço se
traduziu na elaboração de uma matrícula dos africanos livres, que conseguiu
rastrear 11 mil deles (MAMIGONIAN, 2018, p.75).

Mamigonian (2018) analisa que a experiência de trabalho dos africanos e

africanas livres aponta para uma política de mão de obra do governo imperial que

não era favorável ao trabalho livre, dado que com pouca frequência, tiveram a

oportunidade de aprender ofícios ou ocupações que lhes concediam autonomia.

A seguir serão expostas algumas visões sobre a inserção do negro como

resposta ao Celso Furtado. Será possível constatar a existência de diferentes

perpectivas relacionadas a transição para o trabalho livre.

1. 2 Abordagem de Celso Furtado e outras visões sobre a inserção do negro

A discussão teórica tem como ponto de partida a hipótese levantada por

Celso Furtado em “Formação Econômica do Brasil”. No capítulo XXIV ele expõe que

para o escravo o trabalho era “uma maldição e o ócio um bem inalcançável”. O

escravo já se satisfazia, segundo o autor, suprindo seus gastos de subsistência.

Demais, seu rudimentar desenvolvimento mental limita extremamente suas
"necessidades". Sendo o trabalho para o escravo uma maldição e o ócio o
bem inalcançável, a elevação de seu salário acima de suas necessidades -
que estão definidas pelo nível de subsistência de um escravo - determina de
imediato uma forte preferência pelo ócio. (FURTADO, 1987, p.132).

Em outra passagem do livro ele aponta sobre a força de trabalho do negro e a

consequência da Abolição partindo do argumento da subjetividade do negro em

preferir “comprar” o ócio.

Podendo satisfazer seus gastos de subsistência com dois ou três dias de
trabalho por semana, ao antigo escravo parecia muito mais atrativo
"comprar" o ócio que seguir trabalhando quando já tinha o suficiente "para
viver". Dessa forma, uma das conseqüências diretas da Abolição, nas
regiões em mais rápido desenvolvimento, foi reduzir-se o grau de utilização
da força de trabalho (FURTADO, 1987, p.132).

Devemos destacar que o argumento exposto por Furtado se levado ao limite

implica em uma explicação sobre a inserção do negro no mercado de trabalho livre,
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que os coloca como responsáveis por esse fato, em suma, seria dizer que a causa da

ineficiência na inserção repousa sobre as características dos próprios negros. Esse

trabalho busca discutir essa visão e apresentar os contrapontos. Essa argumentação

levantada por Furtado (1987) pode nutrir inúmeros pensamentos preconceituosos.

Barbosa (2003), explica que os ex-escravos não eram desempregados, dado

que não havia ocupação assalariada para os mesmos. Uma sociedade que apontava

duas opções: “passar fome livre ou engordar escravo”. Existia quem os visse como

“exército de reserva da escravidão”.

No campo, o homem livre pobre possuía geralmente tão pouca liberdade
quanto o escravo, talvez sendo melhor definido como não-escravo Enquanto
agregado, atuava como fornecedor de força de trabalho, remunerada pelo
consumo doméstico, e não pelo mercado. Preenchia assim as funções do
escravo ainda que juridicamente se diferenciassem (BARBOSA, 2003, p.77).

A Abolição leva à perda de espaço para os ex-escravos. Devido a imigração

massiva, os mesmos farão parte de um grupo de trabalhadores nacionais livres que

não têm oportunidades de trabalho nas regiões mais dinâmicas (THEODORO, 2005).

De um lado, os nativos livres e libertos eram considerados como inaptos ao
trabalho regular. De outro lado, no que se refere aos antigos escravos, as
fugas organizadas nas fazendas eram cada vez mais frequentes, o que
contribuiu bastante tanto para promover a ideia de que a mão-de-obra negra
era indolente e inapta para a relação assalariada, como para reforçar a
ideologia do embranquecimento. Nesta perspectiva, é relevante, para
compreender o período, analisar o papel das ideias racistas, sua difusão, e
sua influência na implementação de uma política deliberada de incremento
da população branca (THEODORO, 2005, p.99).

O trabalho livre no Brasil foi criado pela intervenção estatal (Abolição), e

moldada por uma política de imigração, ajudada por taxações e subvenções,

desfavorecendo a mão de obra nacional. Um mercado que nasceu em uma ambiente

de exclusão. Esse cenário leva a condições para a consolidação de um excedente

estrutural de trabalhadores (THEODORO, 2005, p.105).

Fernandes (2008) explicita a forma equivocada como foi conduzido o

processo de Abolição, dizendo que a desagregação desse regime escravocrata e

senhorial se deu sem que houvesse uma assistência dos antigos agentes de trabalho

escravo. Segundo ele, não houve proteção na transição para o sistema de trabalho

livre. Nenhuma instituição assumiu a responsabilidade de preparar essa mão de obra

para o novo regime de organização da vida e do trabalho. O autor ainda diz que os

ex-escravos muitas vezes tinham que decidir entre se inserir no novo sistema de
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produção em condições parecidas com as anteriores, e se juntar a massa de

ocupados e semi-ocupados da economia de subsistência local, situação de

degradação econômica.

O liberto se viu convertido, sumária e abruptamente, em senhor de si mesmo,
tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora
não dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza no
quadros de uma economia competitiva. Essas facetas da situação humana
do antigo agente do trabalho escravo imprimiram à Abolição o caráter de
uma espoliação estrema e cruel (FERNANDES, 2008, p.29).

Fernandes (2008) chama de interpretações malévolas, aquelas que afirmam

que os ex-escravos fugiam do trabalho. O autor aponta que houve uma luta tenaz

para se manter, inclusive, em ocupações degradadas pela escravidão. A questão é

que os empregadores tinham preferência por trabalhadores europeus.

Eles tentavam participar dos fluxos da vida econômica da cidade; apenas
fizeram-no à sua maneira- pois não podiam proceder de outro modo - e se
viram repudiados, na medida em que pretenderam assumir os papéis de
homem livre com demasiada latitude ou ingenuidade num ambiente em que
tais pretensões se chocavam com generalizada falta de tolerância, de
simpatia militante e de solidariedade (FERNANDES, 2008, p.47).

Tem-se um processo que não estava relacionado em converter o escravo em

trabalhador livre, mas de uma mudança organizacional afim de substituir o negro pelo

branco. A inserção era difícil, o regime escravista não forneceu bases de preparação

para o escravo, para que o mesmo pudesse agir como trabalhador livre. O negro sai

da escravidão física para a escravidão moral (FERNANDES, 2008).

Fernandes (2008) salienta que a escravidão deformou o seu agente de

trabalho, de modo que o negro e o mulato estavam impedidos de obter ganhos com a

universalização do trabalho livre diante da forte competição com outros agentes. E

ressalta que o antigo regime não sumiu por completo depois da Abolição, pelo

contrário, se perpetuou na mentalidade, na organização das relações sociais e no

comportamento dos indivíduos.

O negro sofreu um abandono por parte da sociedade, colocando sobre seus

ombros a responsabilidade de reeducação, e de transformação para corresponder

aos novos padrões do trabalho livre, regime republicano e capitalismo (FERNANDES,

2008, p.35). É perceptível que se trata de um contraponto a colocação de Celso

Furtado.
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Souza (2019) discorre que o processo de escravidão pressupõe a

animalização e humilhação dos escravos, destruindo a condição de humanidade,

negando o direito ao reconhecimento e autoestima, da possibilidade de construir

família, em suma, de ter um planejamento de vida. Com isso conclui-se que a

liberdade sem nenhum tipo de assistência significava uma condenação, e foi dessa

forma que aconteceu. As consequências desse contexto ultrapassou séculos. O

surgimento das favelas nas grandes cidades revelam o abandono. O autor ainda diz

que a modernização era seletiva e desigual.

Para o negro, sem a oportunidade de competir com chances reais na nova
ordem, restavam os interstícios do sistema social: a escória proletária, o ócio
dissimulado ou a criminalidade fortuita ou permanente como forma de
preservar a dignidade do “homem livre”. Ao perderem a posição de principal
agente do trabalho, os negros perderam também qualquer possibilidade de
classificação social. A ação concomitante da extinção das estratégias de
acomodação do passado, que propiciaram a negros e mulatos ocupações
compensadoras e até nobilitantes, mostra o grau dramático para esse setor
na nova configuração de vida econômica (SOUZA, 2019, p.82).

Somente a mulher negra, dado a especialização em serviços domésticos, se

deparou com uma situação um pouco menos desfavorável nessa transição. Os

imigrantes não visavam esse tipo de serviço. Existe então uma “matrifocalidade” das

famílias negras e pobres de qualquer cor, pois apenas a mulher representava uma

referência econômica e social de estabilidade (SOUZA, 2019).

Saraiva (2014) analisa o processo de transição da passagem do trabalho

escravo para o livre a partir da mudança de uma economia escravista para a

consolidação das bases iniciais da construção do capitalismo no Brasil. Para uma

série de transformações, novas formas de dominação de mão de obra.

O fim da escravidão não mostra apenas uma mudança nas relações de

trabalho, significou também uma transformação profunda nas relações sociais. No

período após a Abolição é possível observar uma maior fragmentação das grandes

propriedades de terra e a emergência de uma economia camponesa autônoma

(SARAIVA, 2014).

Após a Abolição, os ex-escravos não tinham condições para competir com o

estrangeiro no mercado de trabalho, e a maioria permaneceu com um estilo de vida

semelhante ao de antes. Essa dificuldade de se ajustar às novas condições era vista

como uma inferioridade racial, fortalecendo as práticas discriminatórias. A Abolição
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era resultado mais de um desejo de livrar o país dos inconvenientes da escravidão do

que uma preocupação em emancipar o escravo (COSTA, 2007). A imigração

europeia, que será discutida no próximo capítulo, põe um grande impedimento aos

negros, pois o cenário capitalista requeria uma competição que não era justa, tendo

em vista principalmente as ideias racistas que recaiam sobre os ex-escravos.

Alguns, atraídos pela miragem da cidade, aglomeraram-se nos núcleos
urbanos, onde passaram a viver de expedientes, incumbindo-se das tarefas
mais subalternas. Outros abandonaram as fazendas e dedicaram-se à
cultura de subsistência. A liberdade significava para eles a possibilidade de
escolher com quem, quando e como trabalhar, e, principalmente, o direito de
não fazer nada. O esquema de vida a que estavam habituados
dificultava-lhes a adaptação ao trabalho livre. O negro será um marginal e
desenvolverá formas de comportamento típicas do marginalismo (COSTA,
2007, p.341).

O surgimento de um novo sistema competitivo tornou mais difícil evitar

situações preconceituosas. O negro não era visto da mesma forma que era visto um

branco. Casos que revelam atitudes preconceituosas eram comuns. Como é possível

observar nessa passagem:

Se a manifestação de preconceito era basicamente incompatível com o velho
sistema de clientela e patronagem, numa sociedade competitiva ela
transformava-se num instrumento natural usado pelos brancos contra os
negros. Os brancos tornaram-se mais conscientes de suas atitudes
preconceituosas, uma vez que tinham que confrontar os negros em lugares
que eles raramente freqüentavam antes (clubes, teatros, universidades e
hotéis da classe superior) ou em momentos em que tinham que tratar, face a
face, com um negro “agressivo”, “arrogante”, que não cumpria seu papel de
acordo com as expectativas tradicionais de humildade e subserviência. Os
próprios negros constataram, quando tiveram que competir por empregos e
posições no mercado de trabalho, sem o amparo de um patrão branco, que
estavam submetidos à discriminação (COSTA, 2007, p.382).

A demanda crescente por mão de obra nas áreas cafeeiras do Sudeste e nas

regiões do Sul leva a imigração internacional. Faz-se necessário um questionamento

com relação à mão de obra requerida: Por que os ex-escravos não foram escolhidos

para as ocupações? Uma das principais razões é o preconceito presente nos

fazendeiros que viam o branco europeu como mais digno de confiança, tem-se um

motivo pertinente de não inserção e que será desenvolvido nos próximos capítulos.

Outra explicação é a que os ex-escravos provocaram temor nos proprietários devido

a participações no movimento abolicionista, os imigrantes estrangeiros eram

considerados mais “dóceis” (LEWKOWICZ et al, 2004, pag.65).

A imigração estrangeira entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do
XX representou um movimento populacional tão gigantesco como o de
escravos africanos pelo Atlântico dos três séculos anteriores, destacando-se
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o fato de envolver população livre, oriunda basicamente da Europa e da Ásia
(LEWKOWICZ et al, 2004, p.56).

Com relação à cultura negra, ela se desenvolveu desde o período de

escravidão, uma cultura perseguida. Fazia parte da necessidade desses escravos

satisfazer algumas necessidades humanas nessas condições adversas. A Abolição

da escravidão não supriu todas essas necessidades, embora deu a possibilidade dos

negros se organizarem em condições diferentes daquelas vividas sob o regime de

cativeiro, eram livres (com restrições sociais). Após a Abolição era possível encontrar

associações civis formadas por negros . A Guarda negra5 foi chamada de “partido”,

pois lutava pelos direito do negro de intervir nos negócios públicos (DOMINGUES,

2018).

Se para muitos negros a monarquia era a única forma de governo capaz de
equacionar os impasses da “raça estigmatizada pela escravidão”,
proporcionando-lhes oportunidades econômicas e sociais, para outros, como
os do Club Republicano dos Homens de Cor, a solução residia no projeto
republicano, com o fim dos privilégios pessoais, a valorização da democracia
e da “redenção da pátria” (DOMINGUES, 2018, p.114).

A Lei Áurea não forneceu compensação aos ex-escravos pelo passado de

inópias. A realidade desses indivíduos era diferente do que se esperava, o ambiente

era de total exclusão social, como consequência de um racismo ainda bem presente

no país, mas não se pode negar a importância da lei. Após a Abolição tem-se um

mercado com uma nova configuração mas ainda condicionado por pressões políticas,

econômicas e sociais excludentes (CORD e SOUZA, 2018).

Não obstante as diversas interdições cotidianas, os trabalhadores
escravizados construíram formas de autonomia possível antes da Abolição.
Para eles e seus descendentes, que conquistaram cartas de alforria ou
nasceram livres antes do dia 13 de maio de 1888, a liberdade jurídica não se
transformou em imediata passagem para o mundo de plenos direitos e gozos
civis. Suas vidas e condições de trabalho continuaram extremamente
precarizadas, faltando-lhes todo o tipo de proteção legal, trabalhista e social.
A cidadania política, por exemplo, era muito seletiva, dividindo-os pela renda
- o que acabava resvalando nas marcas de cor e gênero (CORD e SOUZA,
2018, p.411- 412).

Todos esses episódios recaem sobre as raízes da desigualdade brasileira

que são profundas, e remontam ao período da escravidão e mesmo da transição para

o trabalho livre, que assentou o perfil atual de desigualdade. Uma Abolição sem

proteção, sem mecanismos de inclusão e sem políticas para a mão de obra recém

libertada (THEODORO, 2008).

5Associação civil formada por negros.
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A ausência de políticas presentes em vários países que vivenciaram o
mesmo processo histórico assentou-se na idéia de que a modernização só
viria com o “branqueamento” da pátria. Essa foi também a idéia que
sustentou a política de imigração européia massiva. Os novos colonos
vieram substituir o contingente crioulo, inicialmente na área rural e, em um
segundo momento, nas próprias áreas urbanas, notadamente aquelas mais
dinâmicas (THEODORO, 2008, p.80).

Havia um maior número de mão de obra mas não era acompanhada por um

maior número de ocupação, por conseguinte, temos um excedente de força de

trabalho, uma parcela da população que era marcada pela intolerância, e associada

ao atraso (THEODORO, 2008).

No Brasil, o novo, na verdade, recria o arcaico, recontextualizando-o e, ao
mesmo tempo, engendra uma dinâmica na qual a modernidade incorpora a
desigualdade. É o que explica nossa idiossincrasia e nossos contrastes. Dito
de outro modo, a precarização do trabalho e a falta de acesso à terra são
fenômenos intrinsecamente ligados à questão racial, que respondem, em
última análise, pela continuidade de um perfil social desigual e pouco instado
a mudanças (THEODORO, 2008, p.81).

A desigualdade atual no Brasil é fruto de uma problemática racial mal

resolvida, existindo uma dificuldade em assumir esse fato. Vivemos em uma

sociedade desigual que se adaptou a esse padrão, se reproduzindo a partir dele

(THEODORO, 2008). Souza (2019) enfatiza na passagem a seguir o cenário de

opressão que se mantém mesmo depois da escravidão e revela o forte estigma

existente sobre o negro.

O excluído, majoritariamente negro e mestiço, é estigmatizado como
perigoso e inferior e perseguido não mais pelo capitão do mato, mas, sim,
pelas viaturas de polícia com licença para matar pobre e preto. Obviamente,
não é a polícia a fonte de violência, mas as classes média e alta que apoiam
esse tipo de política pública informal para higienizar as cidades e calar o
medo do oprimido e do excluído que construiu com as próprias mãos. E essa
continuação da escravidão por outros meios se utilizou e se utiliza da mesma
perseguição e da mesma opressão cotidiana e selvagem para quebrar a
resistência e a dignidade dos excluídos (SOUZA, 2019, p.88).

Uma temática importante a ser desenvolvida na próxima seção é a Lei de

Terras. Pensar em causas da problemática da inserção nos remete a esse tema. A lei

foi um instrumento que intensificou a dificuldade do negro em se afixar no novo

sistema. Livres, sem renda e sem a possibilidade de adquirir terras para suprir suas

necessidades. A liberdade atribuída a Lei Áurea não significou uma emancipação ou

uma autonomia na sua totalidade.
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1.3 A Lei de Terras

Com uma conjuntura apontando para o fim da escravidão, tendo em vista

interrupção do tráfico negreiro (no ano de 1850, Lei Eusébio de Queiroz), nesse

mesmo período é aprovada uma legislação com a finalidade de regulamentar a

propriedade de terras no país, a Lei de Terras. Uma legislação aprovada pela classe

dominante e que fazia com que a terra deixasse de ser um bem social, para se tornar

algo privado, e sendo assim apto para compra e venda. (DOMINGUES E BARBOSA,

2001). Cavalcante (2005) faz uma breve explicação das implicações dessa lei:

A partir da criação dessa lei, a terra só poderia ser adquirida através da
compra, não sendo permitidas novas concessões de sesmaria, tampouco a
ocupação por posse, com exceção das terras localizadas a dez léguas do
limite do território. Seria permitida a venda de todas as terras devolutas.
Eram consideradas terras devolutas todas aquelas que não estavam sob os
cuidados do poder público em todas as suas instâncias (nacional, provincial
ou municipal) e aquelas que não pertenciam a nenhum particular, sejam
estas concedidas por sesmarias ou ocupadas por posse (CAVALCANTE,
2005, p.4).

Quanto aos objetivos da Lei de Terras, Domingues e Barbosa (2001)

especulam que um possível propósito da capitalização do campo seria impedir que

os negros tivessem acesso à terra, fossem eles libertos ou cativos. Uma medida

preventiva pra privar o negro da possibilidade de se tornar proprietário.

Martins (2010) ressalta que independente de quais eram as intenções, a

formulação desse instrumento jurídico efetivando um monopólio e favorecendo os

interesses econômicos do grande fazendeiro, tornava difícil o acesso a terra para

trabalhadores sem recursos. Um instrumento que assegurava o monopólio,

interditando ou impedindo que o lavrador pobre tivesse à terra, com isso em vez de

trabalharem para si, eram obrigados a trabalhar para terceiros (especialmente os

grandes proprietários).

Oliveira e Fischer (2017) afirmam que antes da Lei de Terras ser promulgada

já existiam críticas referentes a mesma no que concerne à aplicabilidade e eficiência,

uma lei que implicaria na discriminação de camadas com poucos recursos

econômicos, a medida que previa a aquisição tão somente pela compra. A Lei

consolida o latifúndio além de excluir diversas classes de indivíduos.

O que deve ser analisado são as implicações desse instrumento legal,

mesmo que se diga e constate que o objetivo principal não era a segregação, o que
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se pode observar é um ambiente cada vez mais monopolizado, uma sociedade cada

vez mais exclusiva, dificultando a sobrevivência e subsistência do negro liberto. Após

a Abolição, o negro livre, porém à margem, não tinha recurso necessário para ocupar

terras (dada a lei de 1850). Esse fato somado a não assistência por parte do estado,

acentuava a condição de marginalização que, mesmo com o passar do tempo, trouxe

marcas sociais profundas.

Concluindo, pode-se dizer que o processo de desenvolvimento da colônia

portuguesa e, posteriormente, do Império do Brasil, esteve ligado ao trabalho

compulsório desde o início e era um forte pilar da estrutura econômica da época. O

ambiente de segregação distanciava ainda mais o negro de uma vida digna e

respeitada. Situações apresentadas nesse capítulo deixam claro como a população

escrava era vista como objeto de geração de lucros para formação de riqueza. Vimos,

então, considerando o papel da imigração e do racismo, que o argumento de Celso

Furtado, que atribui a exclusão do negro no mercado de trabalho pós Abolição a

condições subjetivas próprias dessa população, deve ser problematizada. Deve-se

preencher ainda algumas lacunas para complementar a análise. No próximo capítulo

serão relatadas as características estruturais da economia e mercado de trabalho

após a Abolição, dessa forma poderemos inferir se a dificuldade do negro de se

inserir no mercado de trabalho era uma dificuldade generalizada para o conjunto dos

trabalhadores, independentemente de raça, resultante de questões de estrutura e

conjuntura econômica, ou se, ao contrário, a raça desempenhou um papel

significativo na exclusão da população liberta. Trata-se de um argumento necessário

para sustentar o objetivo dessa pesquisa.



20

CAPÍTULO 2: CONJUNTURA ECONÔMICA E CONDIÇÕES OBJETIVAS DO

MERCADO DE TRABALHO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS REPUBLICANAS

Este capítulo tem como objetivo expor características da economia brasileira

após a Abolição. Uma análise de um período que é peculiar e decisório para definir

as conclusões da pesquisa. Definir as características estruturais do período irá nos

permitir inferir com mais precisão as hipóteses em que se estrutura o trabalho em

questão. A pergunta a ser respondida aqui é se os negros eram privados e excluídos

do mercado de trabalho por motivos ou fatores objetivos, tal como o nível de

atividade econômica. Farei uso de conceitos difundidos no estudo da economia para

que seja possível traçar um recorte teórico e fundamentar o desenvolvimento da

temática. Já foi discutido as visões de autores sobre a escravidão e a inserção do

negro no mercado de trabalho pós-Abolição, porém agora entraremos na discussão

acerca das razões pelas quais os negros recém libertos não eram inseridos nesse

mercado, permanecendo à margem da sociedade, excluídos, e diante de um

ambiente de cerceamento de liberdade. A Abolição não significou o fim de muitas

privações sofridas pela população negra.

Serão desenvolvidos alguns tópicos como a Lei de Okun, que servirá como

teórica para tudo o que será discutido no decorrer do capítulo; a questão do fluxo

imigratório, que foi um também foi um condicionante na tentativa de inserção dos

ex-escravos; e finalizando teremos a exposição de dados que comprovam um

crescimento econômico em determinados períodos após a escravidão, sobretudo no

intervalo 1900-1913.

2.1 A Lei de Okun

A Ciência Econômica é composta por um vasto arcabouço teórico e

metodológico. É comum adotar premissas para desenvolver análises e estudos

dentro desse campo de conhecimento. Para esse capítulo utilizarei a relação entre

crescimento do produto (ou demanda agregada) e emprego. Esse entendimento é

necessário para compreender o cenário econômico no pós-escravismo, que é o

principal ponto de estudo desta seção.
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Arthur Melvin Okun6 realizou uma análise empírica relacionando emprego e

produto, dando origem à conhecida Lei de Okun, bastante difundida principalmente

como guia de política monetária e em avaliações pós-recessões. Partindo dos

pressupostos dessa lei, podemos dizer que existe uma relação positiva entre o nível

de emprego e o nível de produto, e uma relação oposta entre produto e desemprego.

Esta lei aponta para uma dependência do produto pela mão de obra (ARAUJO,2014),

como pode ser observado, conforme Blanchard et al (2012, p.228), na seguinte

equação:

Ut – Ut – 1 = - β (gyt – gy )

Ut: Taxa de desemprego do período

Ut – 1: Taxa de desemprego do período anterior

Gyt: Taxa de variação do PIB real

Gy: Produto potencial

β : Parâmetro 7

Figura 2: As variações da taxa de desemprego frente ao crescimento da produção
nos Estados Unidos desde 1970.

Fonte: Blanchard et al (2012, p. 229)

6 Economista da Brookings Institution, formulador da Lei de Okun.

7 Mede a sensibilidade do desemprego defronte a alterações no produto
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Através dessa imagem (eixo y: variação da taxa de desemprego; eixo x:

crescimento da produção) podemos constatar o que foi apresentado de forma teórica

anteriormente (a Lei de Okun). É possível observar que quando existe um alto

crescimento da produção nos Estados Unidos, a taxa de desemprego cai, e quando

existe um cenário onde o crescimento produtivo é baixo, ocorre o inverso, a taxa de

desemprego cresce. Esse caso real ajuda a entender melhor como funciona os

pressupostos da Lei de Okun.

Com essa teoria podemos concluir que o crescimento econômico gera

crescimento de demanda por trabalho. Essa conclusão ajudará a compreender a

dinâmica da pesquisa.

2.2 O Fluxo imigratório

No final do século XIX, temos uma consistência do trabalho fabril e isso levou

a um cenário de grande número de imigrantes. “Era uma atividade árdua, que

disseminou amplamente um novo tipo de relação social de produção e capitalista.”

(LEWKOWICZ et al, 2004, p.65).

Um fato importante, que deve ser mencionado, é a existência de

trabalhadores nacionais em diversos ramos industriais da época, porém a imigração

era predominante. Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados onde a indústria teve

um grande desenvolvimento, sendo em São Paulo a maior concentração de

imigrantes (Italianos, Portugueses e Espanhóis). No ano de 1901, dos 12 mil

operários 90% eram estrangeiros em São Paulo. Esse cenário foi se alterando à

medida que ocorriam as migrações do nordeste (LEWKOWICZ et al, 2004)

A indústria têxtil, o grande setor industrial do início do século XX, congregava
mão-de-obra em abundância, de ambos os sexos, principalmente feminina.
Em recenseamento feito em 1912 em 31 fábricas de tecidos da capital
paulista, do total de trabalhadores, 80% eram estrangeiros, quase todos
italianos, e 64% mulheres, das quais 71% com idades entre doze e 22 anos
(LEWKOWICZ et al, 2004, p.67).

O volume de imigração pode revelar que a existência de trabalhadores

nacionais era ignorada, os supostos motivos serão analisados a posteriori, no

momento, devemos nos ater ao fato de que existia uma oferta de postos de trabalho

que não era preenchida pela força de trabalho existente no país. O fluxo imigratório

acentuava a problemática referente à ausência de mercado para os trabalhadores
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livres e revelava qual era a concepção existente sobre a população negra no país. A

condição objetiva era a existência de vagas no mercado de trabalho, todavia existia

uma subjetividade que não permitia que a mão-de-obra negra nascida no Brasil fosse

contemplada.

Como apontam Abreu e Lago (2014), entre os anos de 1871 e 1880 o número

de imigrantes no Brasil equivalia ao total das duas décadas anteriores, e nos anos de

1888 e 1889 o império assinou contratos levando à entrada de 775 mil imigrantes nos

5 anos posteriores. Os autores ainda salientam que essa intervenção direta no

mercado de trabalho formou uma oferta elástica de mão de obra estrangeira que

pode ter dificultado a absorção de libertos e brasileiros natos pelo setor exportador.

A competição dos trabalhadores ex-escravos com a mão de obra estrangeira

vinda da Europa era prejudicial aos antigos escravos, tendo em vista que os

imigrantes eram mais afeitos ao novo sistema de trabalho. Os trabalhadores libertos

não estavam preparados para enfrentar essa situação (FERNANDES, 2008).

Em consequência, ao contrário do que se poderia supor, em vez de favorecer,
as alternativas da nova situação econômica brasileira solapavam,
comprometiam ou arruinavam, inexoravelmente, a posição do negro nas
relações de produção e como agente de trabalho. Assim se explica por que o
clamor por medidas compulsórias - que obrigassem o ex-escravo ao trabalho
e “protegessem” promovendo sua adaptação ao estilo de vida emergente - se
tenha extinguido com relativa rapidez e sem deixar nenhum fruto ou qualquer
vestígio de generosidade (FERNANDES, 2008, p.32).

Fernandes (2008) discorre que os imigrantes não temiam a degradação pela

competição com o negro absorvendo as melhores oportunidades de trabalho livre,

até mesmo ocupações como engraxar sapatos, vender jornais, entre outros. Com o

crescimento econômico de São Paulo, nos fins do século XIX, todas as posições

estratégicas da economia artesanal e até do pequeno comércio urbano eram

monopólio dos brancos.

São Paulo constituía, naquela época, uma das cidades paulistas e brasileiras
menos propícia à absorção imediata do recém-egresso da escravidão. Sobre
o pano de fundo da concepção tradicionalista do mundo e da dominação
patrimonialista (exercida por reduzido número de famílias “gradas” e
“influentes”. São Paulo aparecia como primeiro centro urbano
especificamente burguês (FERNANDES, 2008, p.34).
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A competição leva o negro ao confinamento em tarefas brutas e mal

retribuídas. Essa desvantagem competitiva leva a estratégia de localização nas

periferias, a fim de lutar pela sobrevivência. As consequências dessa competição

para o negro foram drásticas, visto que não podiam contar com elementos que os

resguardassem. O branco era capaz de se proteger e até mudar sua camada

econômica, o imigrante conseguia trocar de ocupações, entretanto o negro e o

mulato tinha que disputar as oportunidades residuais (FERNANDES, 2008).

A criadagem paga era uma prática comum no pós-Abolição, como apontam

Lewkowicz et al (2004), entretanto os salários pagos eram baixos, dessa forma

muitas mulheres trabalhavam em troca de casa e comida. As condições de trabalho e

os termos apontavam para uma infeliz herança do tempo da escravatura

(LEWKOWICZ et al, 2004). Diante de um ambiente de exclusão os negros se viam

obrigados a certas ocupações, vivenciando muitos episódios de preconceito.

O imigrante era visto como o agente do trabalho livre e assalariado, os

mesmos monopolizavam as oportunidades de classificação econômica e ascensão

social. Restava ao negro se conformar com inclusão gradual à escória do operariado

em crescimento, ou tinham que optar pelo ócio.(FERNANDES, 2008). Azevedo (1987)

faz um importante adendo com relação ao imigrantismo colocando em pauta,

também, o racismo:

Assim, se é preciso reconhecer a existência sempre renovada de “heranças”
do passado escravista, é preciso buscá-las sobretudo no profundo racismo
herdado do imigrantismo, além da concepção emancipacionista e
abolicionista de que o negro, embora cidadão, devia continuar sujeito aos
interesses da elite branca devido ao seu passado ou “sangue escravo”
(AZEVEDO,1897, p.258).

Segundo Fernandes (2008) o trabalho assalariado era visto de forma

diferente pelos negros e pelos imigrantes. O estrangeiro via uma forma de começar

uma vida nova, e almejavam estar fora dessa posição o quanto antes, já para o negro

era uma possibilidade da dignidade e liberdade da pessoa humana.

De acordo com Grahan (1973) existe uma associação entre as ondas de

imigração bruta para o Brasil, o crescimento urbano em São Paulo, com a

estimulação das economias de escala na etapa inicial do crescimento industrial.
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Segundo o autor, o crescimento rápido da renda total oriunda da expansão do setor

cafeeiro, que teve uma grande importância no crescimento da procura doméstica por

produtos manufaturados, estava ligado ao crescimento urbano, atribuindo aos

imigrantes uma contribuição sócio-econômica, além de uma aceleração na

marginalização de ex-escravizados que eram levados a uma condição de

subemprego doméstico urbano ou rural.

É válido apontar que a mão de obra estrangeira e barata fortaleceu o poder

econômico dos latifúndios de café, tendo como consequência o agravamento da

desigualdade na distribuição de terra e riqueza na economia de São Paulo. As

disparidades regionais foram agravadas (GRAHAN, 1973). Se a mão-de-obra

nacional fosse utilizada, a trajetória de crescimento teria sido outra, podendo ser mais

lenta inclusive, contudo o preço e a herança da exclusão de trabalhadores nacionais

e da condição de subemprego de muitos destes, foi a construção de uma sociedade

brasileira cada vez mais discriminatória, fincada nas disparidades econômicas,

sociais e racial.

A sociedade escravocrata trouxe implicações notáveis nas relações de

trabalho no pós-escravidão. Não é possível analisar qualquer período após essa

forma de sociedade sem entender que de fato as raízes desse período são profundas

e difíceis de se dissolverem. Esses reflexos incidem também sobre os demais

períodos, inclusive no presente século. Isso vai além de reformas e políticas

econômicas, trata-se de um dano histórico. Os negros foram submetidos a várias

relações deprimentes para sobreviverem na nova dinâmica pós-Abolição, o que nos

mostra que a não inserção no mercado de trabalho parece ter sido por motivos que

não estavam sob o controle dos mesmos.

Para reforçar a hipótese de que existia um motivo racial para a exclusão da

população negra do mercado de trabalho no período pós-Abolição, a próxima seção

registra que a marginalização do negro ocorreu a despeito de um cenário de

crescimento econômico e crescimento da demanda por trabalho.

2.3 A trajetória de crescimento

Problemas com a liquidez eram comuns no Brasil desde a década de 1860.

Uma situação que se agravou com a iminente Abolição da escravidão e a chegada
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dos imigrantes da Europa, que aumentou a população e, por conseguinte, criou a

necessidade de moeda a fim de cobrir a demanda da mão de obra assalariada,

garantindo assim o pagamento de salários. Essa conjuntura somada à prolongada

seca (início dos anos 1890), eleva a demanda dos produtores por novos recursos

monetários. Esse cenário levava a inúmeras discussões acerca de políticas e

reformas econômicas (BEZERRA, 2020).

Nesse cenário, a primeira década republicana é marcada por profunda

instabilidade econômica, se iniciando com a reforma monetária de Rui Barbosa, um

breve período de euforia que se encerra com a crise do encilhamento e se

encerrando com o governo Campos Salles, marcado pelas ideias profundamente

ligadas à ortodoxia (FRANCO, 2014). Ele nomeou Joaquim Murtinho para a pasta da

fazenda, reconhecidamente eugenista (CHADAREVIAN, 2015), e as primeiras

medidas tinham a finalidade de correções no mercado de café marcado por um

excesso de produção. Existia uma defesa pelo “darwinismo econômico” que

implicava em uma negação de qualquer tipo de empréstimo aos fazendeiros. O

mesmo ministro acreditava na “seleção natural” em que apenas os eficientes

resistiriam. (BEZERRA, 2020, p. 10).

Bezerra (2020) aponta que a austeridade exercida por Murtinho foi bastante

severa, ao ponto de reverter o déficit em apenas um ano. Na figura 03 é possível

observar um superávit nas contas da União no ano de 1899. Deflação, crise bancária

e retrocesso industrial são consequências dessa austeridade que anulou o

crescimento industrial conquistado no período do encilhamento.

Figura 3: Índice de receita real, excluindo despesas referentes ao MF: 1890 - 1910

Fonte: Bezerra (2020, p.14)
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No governo Rodrigues Alves temos uma recuperação econômica. A literatura

convencional atribui às medidas ortodoxas de Murtinho o ambiente de crescimento

econômico, mas, conforme Bezerra, vale ressaltar que no Governo Campos Salles

houve uma perda de oportunidade de internalizar a cenário internacional, afim de

estimular o crescimento econômico. Buscou-se políticas fiscais e monetárias

austeras e perseguiu-se uma taxa de câmbio valorizada, e como consequência,

houve a anulação do avanço da indústria alcançado no início da década de

1890.(BEZERRA, 2020)

Muito se fala sobre a “fórmula” Campos Salles – Rodrigues Alves, a qual
sugeria “passar por uma etapa de saneamento, com prioridade à busca de
equilíbrio orçamentário, mesmo em prejuízo ao crescimento econômico (o
que lembrava a política ortodoxa de Campos Sales) para, após conseguida a
estabilidade, ingressar-se numa fase de crescimento (Rodrigues Alves)”
(FONSECA; MONTEIRO, 2005, p. 223, apud BEZERRA, 2020, p.17).

A pasta da fazenda no governo Rodrigues Alves foi assumida por Leopoldo

de Bulhões, cenário em que podemos destacar um programa de investimentos

públicos em infraestrutura, muitos financiados por empréstimos externos. Deve-se

destacar uma melhora do cenário externo, com o aumento da liquidez internacional.

A restauração do crédito (suspensão do pagamento da dívida até 1911 em

decorrência do Funding Loan de 18988) possibilitou obras e reformas (BEZERRA,

2020, p. 17).

Bezerra (2020) conclui que Leopoldo de Bulhões não segurou o mesmo nível

de aperto fiscal do antecessor. No governo Rodrigues Alves a despesa real cresce, o

que indica que não houve austeridade fiscal. No ano de 1904 houve déficit fiscal,

entretanto nos outros anos as receitas compensavam o crescimento das despesas.

A elevação das receitas pode ser explicada pela folga que a renegociação da
dívida externa gerou nas contas do governo (FORNER, 2016). Tal fato
revelou-se crucial para que a elevação do gasto público não gerasse déficit
fiscal. Além disso, a opção do governo pelo arrendamento de uma série de
ferrovias elevou consideravelmente as receitas da União. Soma-se a isso a
elevação de impostos já em curso desde a gestão de Murtinho para se
rejeitar o possível argumento ortodoxo de que a elevação das receitas teria
sido decorrente de um excepcional crescimento econômico trazido pela
austeridade (BEZERRA, 2020, pag 18).

8 Acordo econômico do governo Campos Salles que previa uma suspensão temporária do pagamento

dos juros da dívida.
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Através de um índice calculado pelo IBGE, pode-se observar uma

recuperação econômica. Bezerra (2020) salienta que o resultado pode ter tido

influência da base de comparação, tendo em vista a deflação sofrida até 1903 e que

possivelmente acompanhada de uma recessão. Após os anos difíceis de pacote de

austeridade, tem-se também uma nova trajetória de crescimento da indústria. Esses

cenários citados serão evidenciados nas figuras 04 e 05.

Figura 4: Índice Haddad do nível de atividade econômica: 1900-1910

Fonte: Bezerra (2020, p.19)

Figura 5: Estimativa para o investimento na indústria de transformação no Brasil:
1855-1940 (em milhares de libras, a preços de 1913).

Fonte: Bezerra (2020, p.16)
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Outro ponto levantado pela autora com relação a explicação da recuperação

econômica além da reversão do quadro de austeridade fiscal e monetária, é o setor

externo. O Brasil, com características agroexportadoras, não possuía controle sobre

eventos externos. Com isso, uma melhora no setor externo, impacta a economia local.

Entre os anos de 1870 e 1913 há um crescimento econômico nos países da América

Latina.

O fato de não apenas o Brasil, mas todos os países que compunham a
vulnerável periferia do continente terem experimentado uma recuperação
econômica na década de 1900 pode indicar que o crescimento desse período
não foi exclusivamente uma resposta às medidas internas, mas uma
consequência de um período favorável em relação ao cenário externo. A
economia brasileira não cresceu mais do que a média do continente, tendo
apresentado ainda crescimento inferior a todos os países da tabela, com
exceção do México (BEZERRA, 2020, p.19-20).

A recuperação da economia está intimamente ligada ao setor externo,

entretanto segundo a autora isso tem sido frequentemente ignorado pela literatura. O

Brasil viveu um momento favorável como todos os países da periferia. A expansão

das exportações (ligado principalmente ao surto da borracha) coincide com esse

período. A balança comercial aumenta de forma progressiva até 1906. Deve-se

considerar que a melhora nas exportações de café também influenciou o saldo da

balança comercial. A quantidade exportada de café se eleva de forma significativa no

período de 1898 até o fim da primeira década do século XX. (BEZERRA, 2020).

Aqui, não se pode deixar de destacar o fato de que a conta capital e as
transações correntes apresentavam, para os países da periferia do sistema,
sinais que se reforçavam mutuamente em períodos de crise ou de calmaria
no cenário internacional. No caso analisado, o fato de o Brasil ter
experimentado um “boom” nas exportações de borracha e um crescimento da
quantidade de café exportado em um contexto de valorização cambial
certamente levou a uma melhora no saldo em transações correntes que
atraiu investimentos externos, elevando também o saldo na conta capital.
Fica nítido, dessa forma, que “as exportações de bens e serviços
acompanhavam pró-ciclicamente as exportações de capitais” (BASTOS,
2008, p. 186).(BEZERRA, 2020, p.22).
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Figura 6: Saldo comercial em libras-ouro: 1890-1906

Fonte: Bezerra (2020, p.11)

Fritsch (2014) se refere ao período de 1900 - 1913 “como era de ouro”, um

período marcado por um ciclo de crescimento que segundo o autor “em termos de

duração e extensão do progresso material, não teve paralelo na memória daqueles

que o testemunharam.” O produto agregado cresce após um período de estagnação

econômica, uma taxa superior a 4% ao ano. É importante ressaltar que a formação

de capital na indústria seguiu em ritmo ainda mais acelerado, houve um grande

esforço de reaparelhamento do sistema de transportes (obras portuárias e

ferroviárias), e não se pode deixar de mencionar a relativa estabilidade de preços ao

longo do período (FRITSCH, 2014).

A origem deste verdadeiro milagre econômico está na repentina melhora da
posição externa que se faz sentir já no governo Rodrigues Alves (1902-1906)
em virtude do rápido crescimento das exportações de borracha e do início do
grande boom de investimentos europeus na periferia que, com breves
interrupções, duraria até as vésperas da guerra (FRITSCH, 2014, p.50).

Um problema no período de recuperação foi a piora no mercado mundial de

café com a estimativa de supersafra em São Paulo no ano de 1906. A posição

monopolista do Brasil no mercado mundial e demanda de café inelástica em relação

ao preço significava que uma aumento da oferta brasileira teria um impacto negativo

forte sobre o preço internacional do produto, implicando em uma redução da receita

de exportação do país, entretanto essa posição monopolista também ajudava na

implementação do controle do preço internacional do produto através de restrições

administradas da oferta. Um caminho que poderia requerer um financiamento de um
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considerável volume de estoques, gerando uma demanda de recursos maior do que

a possível disposição do sistema bancário doméstico de fornecer em bases

comerciais. O financiamento externo seria a opção (FRITSCH, 2014).

A garantia de um empréstimo externo foi negada pelo governo federal mesmo

com a pressão dos interesses ligados ao café de retirar temporariamente os

excedentes, conforme decidido no Convênio de Taubaté. Inicialmente, essa retenção

de estoques foi financiada com créditos bancários de grandes importadores

estrangeiros. Em 1907, uma breve e grave crise financeira internacional impediu a

rolagem desses créditos, o que preocupou o governo federal, temendo que a queda

temporária dos influxos de capital oriunda da retração nos mercados financeiros, se

juntasse a um colapso dos preços do café. Diante desse cenário, o governo toma

uma decisão junto com os banqueiros de Londres por um empréstimo que permitisse

financiar o procedimento com os estoques de café em prazo mais longo, com isso

buscava-se garantia da estabilidade de preços a curto prazo (FRITSCH, 2014).

A decisão de apoiar a valorização do café como forma de garantir a
estabilidade macroeconômica foi coroada de sucesso. Com a normalização
das condições de crédito nos mercados internacionais de capital já em 1908,
retornaram os influxos de capital e, com a ajuda adicional de um grande
crescimento dos preços da borracha, a economia entrou em uma fase de
acelerado crescimento que duraria até 1913 (FRITSCH, 2014,p.51).

FRITSCH (2014) salienta que na fase inicial desse boom foi nítida a melhora

no Balanço de pagamentos, e grandes influxos de ouro causam uma pujante

expansão monetária. De acordo com o autor: “a adoção do padrão-ouro pelo Brasil

em 1906 vinculou a estabilidade monetária doméstica ao comportamento do balanço

de pagamentos, acentuando, portanto, o caráter pró-cíclico dos déficits e superávits

externos da economia primária exportadora.” (FRITSCH, 2014, p.52).
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Figura 7: M1 - papel-moeda em poder do público - fim período - Conto de réis (mil)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEADATA

Podemos indicar que o Brasil desfrutou de uma trajetória significativa de

crescimento, sobretudo no intervalo 1900-1913, o que nos permite inferir que, em

linhas gerais, a economia brasileira após a Abolição apresentava conjuntura

favorável à geração de emprego e renda. É inegável que existiram momentos de

instabilidades, como foi descrito anteriormente, entretanto fica notório que as

características estruturais da economia no pós Abolição não pode ser utilizada como

argumento para se justificar a pequena inserção do negro no mercado de trabalho.

Uma conclusão lógica à luz da Lei de Okun.

Tabela 1: Crescimento econômico em países da América Latina, 1870 - 1950

Anos Argentina Brasil Chile México Uruguai Venezuela Média a 6

1870 - 1890 3,3 0,2 2,0 2,0 0,4 2,6 1,7

1890 - 1900 -0,8 -0,9 1,2 1,5 0,8 -1,5 0,4

1900 - 1913 2,5 2,2 2,3 1,9 3,1 2,6 2,2

1913 - 1929 0,9 1,4 3,9 0,4 0,9 6,8 1,0

1929 - 1938 -0,8 1,0 -0,8 0,4 0,1 0,5 0,1

1938 - 1950 1,7 1,6 1,3 3,5 1,5 4,3 2,3

*taxas logarítmicas de crescimento anual (%)

Fonte: Almeida (2015, p.19)
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Segundo Grahan (1973, p. 48), entre 1905 e 1913 houve “a primeira onda

generalizada de crescimento industrial sustentado no Brasil”:

“[..]o recente trabalho de Villela, mostra que houve nesse mesmo período
(1905-13), um brusco aumento nos índices de formação de capital industrial,
o que tende a confirmar, portanto, que nessa época aconteceu realmente, a
primeira onda generalizada de crescimento industrial sustentado no Brasil.”
(GRAHAN, 1973, p.48).

Um indicador de atividade econômica bastante utilizado e conhecido é o PIB.

Através de análises da trajetória do PIB é possível entender e fazer inferências sobre

a conjuntura e o potencial do país. Quando partimos do fundamento teórico que

relaciona positivamente emprego e produto, concluímos que aumentos significativos

no produto são acompanhados por aumento da demanda por trabalho. A figura 08,

elaborada a partir de dados disponibilizados no IPEAData, revela períodos com maior

crescimento do produto.

Figura 8: PIB - Preços de mercado - Var. Real anual (% a.a)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEAData.

Como pode ser visto na imagem acima, dentro do intervalo apresentado, de

fato existiram momentos de crescimento do produto. Fato que corrobora com a teoria

desenvolvida nesse capítulo de que existiu um ambiente favorável a geração de

emprego, onde os negros não foram beneficiados. O crescimento econômico

experimentado nesse período evidenciado no capítulo, não se configurou em uma

empregabilidade da mão de obra negra. Com isso, ficou evidente que existia no país
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um ambiente hostil e segregacionista, onde os ex-escravos estavam inseridos. O

fluxo imigratório no Brasil após a Abolição nos permite fazer uma série de inferências.

O alto volume de imigrantes tirava cada vez mais a possibilidade do negro de se

encaixar na nova dinâmica assalariada.

O início do capítulo pela Lei de Okun não foi por acaso, dado que é uma

ferramenta e um conjunto de premissas amplamente difundidas na Ciência

Econômica. Ora, se em uma trajetória de crescimento deve haver um aumento de

emprego, existia um motivo velado por trás do problema da inserção dos negros.

Esse motivo será discutido no próximo capítulo, junto com as consequências sociais

oriundas desse descaso ou não atenção com a situação que era eminente: A massa

de trabalhadores livres sem assistência. A estrutura da sociedade brasileira está

intimamente ligada a esses acontecimentos.
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CAPÍTULO 3: O RACISMO E SEU PAPEL NA DISTRIBUIÇÃO DE PODERES E

COMO BARREIRA À INTEGRAÇÃO DO NEGRO

Até aqui muitos argumentos foram desenvolvidos afim de fornecer uma boa

base teórica para a problemática. As condições econômicas já foram evidenciadas de

modo a mostrar que a conjuntura não foi um determinante no cenário de exclusão

dos ex-escravos, tendo em vista que foi possível observar trajetórias positivas de

crescimento. Vimos também que a mão de obra nacional era disponível, porém

optou-se pela estrangeira e dentro da sociedade brasileira desigual nas raças, isso

fortaleceu ainda mais as formas de segregação dentro da sociedade capitalista e

fincada nas classes.

Chegou, então, o momento de colocar o racismo no centro da discussão para

que seja possível ratificar a hipótese de que a não inserção permeou por questões

subjetivas do branco (e não do negro conforme afirma Celso Furtado). O recém

liberto deveria enfrentar inúmeros pensamentos e argumentos preconceituosos

relacionados à raça. Teorias que apontavam para inferioridade do negro, ajudava a

perpetuar e fortalecer práticas racistas, além de favorecer ainda mais o branco nas

camadas de estratificação, dado que em mercado competitivo a opção principal era o

branco e não o negro, visto como marginal. O racismo se espalha não só na

economia mas também em outros âmbitos sociais, ele está na estrutura. A Abolição

não pôs fim em muitas visões sobre o negro típicas do período escravista, uma

transição e uma perpetuação de um racismo cruel.

3.1 Eugenia, Determinismo biológico e Darwinismo social.

Schwarcz (2018) salienta que o saber a respeito das raças implicou em um

ideal político que dava às “raças inferiores” a visão de submissão ou até mesmo

eliminação das mesmas, uma ideologia conhecida como eugenia, que tinha como

objetivo a intervenção na reprodução das populações, quando como prática do

darwinismo racial.

“Eugenia” é um termo que foi criado por Francis Galton, uma teoria que

relaciona a capacidade humana com a hereditariedade. Os evolucionistas sociais

argumentavam a existência de hierarquias na humanidade, dentro de uma mesma
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estrutura fundamental. Os darwinistas sociais viam as diferenças raciais como

elementos essenciais. O que havia em comum era a convicção da distinção de

hierarquias entre povos através do conceito da raça (SCHWARCZ, 2018).

Maciel (1999) fala da eugenia como justificativa para práticas discriminatórias

e racistas. A ideologia eugênica acreditava na hereditariedade como determinante no

destino do indivíduo, sendo assim as condições de vida da pessoa já seria conhecida

segundo os critérios de classificação que o colocavam em uma categoria inferior ou

superior. Partindo dessa teoria, seria impossível se livrar da “inferioridade”, dado que

isso era algo inerente e determinado pela natureza. Seria a introdução de um

conceito de predestinação.

Esse movimento via a necessidade de livrar a sociedade de pessoas que

apresentassem doenças ou características vistas como indesejáveis. Através de um

determinismo racial, o conceito de hierarquia social era transformado em hierarquia

racial. Com isso, para eficiência do conceito eugênico, deveria haver um estímulo à

procriação entre os que fossem considerados superiores. Seguindo a mesma teoria,

isso levaria a práticas que desembocariam em políticas públicas de “melhoramento

da raça”. O olhar sobre o processo de mestiçagem era negativo e visto como um

entrave e atraso (MACIEL, 1999).

Como exemplo dessas práticas, Renato Kehl, da Faculdade de Medicina do

Rio de Janeiro, adere modelos de eugenia. Viajou para a África com o objetivo de

ratificar suas teorias acerca da política racial de separação das raças como forma de

inibir uma miscigenação, que para ele era uma situação danosa (SHWARCZ, 2018).

Muitos ideólogos da burguesia munidos da tese do darwinismo social

produziam um grande número de teorias. No Brasil a receptividade com relação a

esses pensamentos era grande mesmo quando desmascarados pelas novas

descobertas. O darwinismo social é uma ferramenta a serviço dos opressores, afim

de eternizar as desigualdades (OLIVEIRA, 2003).

De acordo com Chadarevian (2015), Rui Barbosa foi um que evidenciou sua

oposição ao determinismo biológico para explicar as desigualdades. Ele insere a

ideia de que o problema racial brasileiro tem relação com a forma como se deu a

Abolição ou com a uma gestão política do país ineficiente. O autor cita de forma
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direta uma passagem da obra de Rui Barbosa que mostra de forma clara o

posicionamento do mesmo em relação à problemática:

[A] desnaturação da nossa nacionalidade não vem nem do negro, nem do
caboclo, nem do mestiço, nem do português, cuja energia, revolta e
desordenada, mas viril, agora mesmo nos está relembrando a têmpera
heróica da velha raça. Vem, sim, do mau político (...) que entrega a nação a
todas as endemias físicas e morais de um povo sem higiene do corpo, ou
d'alma.(BARBOSA, 1919, p. 75, apud CHADAREVIAN, 2015, p. 16).

Oliveira Vianna foi um dos responsáveis no governo Vargas pela política de

imigração, o mesmo acreditava que introduzindo o estrangeiro branco, o sangue do

país seria purificado através da miscigenação. Se isso não ocorresse, segundo ele,

não haveria eficiência na economia. Vianna também relacionou a pobreza dos negros

no país com deficiências intelectuais que seriam características da raça, que os

impediam de trabalhar na agricultura ou em trabalhos manuais urbanos. Via-se uma

busca pela naturalização das diferenças entre brancos e negros. (CHADAREVIAN,

2015).

A próxima seção evidenciará parte da construção do racismo na ciência. Um

estudo importante a ser feito, dado que essas ideias e conceitos preconceituosos

eram bastante disseminados na sociedade. Por ter um caráter “científico”, muitos

aderiam esses pensamentos.

3.2 Racismo na ciência como ferramenta de segregação

O racismo na segunda metade do século XIX se configurava como ciência da

superioridade eurocristã, à proporção que o modelo ariano de explicação se

estruturava. A internalização da superioridade do colonizador é uma consequência

do racismo, que foi uma estratégia dos países europeus nas suas colônias. Esse mito

da superioridade branca tem como efeito a fragmentação da identidade racial, por

conseguinte, o desejo de embranquecer (GONZALES, 1988).

Por isso mesmo, a afirmação de que todos são iguais perante a lei, assume
um caráter nitidamente formalista em nossas sociedades. O racismo
latinoamericano é suficientemente sofisticado para manter negros e índios na
condição de segmentos subordinados no interior das classes mais
exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz: a ideologia do
branqueamento. Veiculada pelos meios de comunicação de massa e pelos
aparelhos ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a crença de que
as classificações e os valores Ocidente branco são os únicos verdadeiros e
universais (GONZALES, 1988, p.73).
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Existem esforços para que a escravidão seja esquecida, ou se lembrada,

romantizada. Alguns cientistas sociais fizeram uma série de manipulações para fazer

com que a escravidão fosse vista de uma forma diferente, benigna, cristã. Essa

sociedade contava com elementos de alienação com a finalidade de fazer com que o

oprimido fosse incapaz de um projeto de ordenação social superior. Vestígios da

relação escravista são facilmente encontrados na sociedade pós Abolição (MOURA,

1983).

O racismo científico existe no Brasil desde o Império. Chadarevian, citando

Schwarcz (1993), diz que é uma ideologia que incorpora muitas teses, principalmente

francesas, que foram desenvolvidas originalmente nos países centrais, afim de

fornecer justificativa para a dominação colonial. O autor ainda aponta que no período

da escravidão era possível encontrar proposições racistas para buscar legitimação

do lugar dos negros na sociedade brasileira pela teoria econômica.

A elite branca no Brasil, minoritária diante de uma multidão de negros agora
livres, não dispunha mais dos mesmos mecanismos para barrar sua
ascensão. Alguns daqueles mecanismos subsistiram certamente mais tempo
que outros, como a segregação racial em clubes sociais ou esportivos, nos
restaurantes, na família branca, nas igrejas (CHADAREVIAN, 2015, p.4).

Vale a exposição de que o imperialismo amplia as formas de racismo e o

moderniza ao passo que requeria uma arma de dominação mais sofisticada. Após a

Abolição, tem-se a necessidade de uma recomposição ideológica. Quando o nazismo

estava em ascensão, houve no Brasil um trabalho ideológico racista. A liga da

Higiene Mental9, que contou com nomes importantes da ciência, adotava posições

ideológicas com a adoção do arianismo e da superioridade racial (MOURA, 1994).

Ainda sobre a liga, Moura (1994) introduz que a mesma se concentrava,

principalmente, na imigração, afirmando que o País deveria ter critérios seletivos,

condenando a entrada de negros e asiáticos, alegando serem raças inferiores. Outro

ponto que também foi reivindicado, foi a reforma eugênica dos salários, afim de

privilegiar os brancos. Conceder benefícios econômicos e financeiros as famílias que

procriassem indivíduos tidos como superiores, também era uma questão levantada

por essa liga.

9 Entidade fundada em 1923 focada na prevenção de doenças mentais.
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A elite branca brasileira encontra no racismo científico uma solução para o

que para eles era uma ameaça: A transição do regime de mão de obra escrava para

um regime capitalista de produção. Tem-se uma instrumentalização da ciência

econômica com a finalidade de mostrar que o negro não tinha capacidade (de forma

inerente) para o trabalho em um regime capitalista, sendo assim existiria a

necessidade de substituí-los ou subordiná-los à mão de obra europeia

(CHADAREVIAN, 2015).

É importante explicitar, conforme evidencia Chadarevian (2015), que o meio

acadêmico pouco se atentava para a questão do racismo científico. Veremos essa

resistência em outras esferas sociais, por exemplo, em escritores negros como

Machado de Assis e outros. Muitos estudos econômicos entre a Abolição e o início da

década de 1940 levantavam a imigração europeia como chave para o “problema de

mão-de-obra” no Brasil, fazendo uso de argumentações racistas. Segundo o autor:

“As cinco décadas de propagação das idéias racistas lograram influenciar

diretamente ao menos uma decisão de política pública.”

Mais de três milhões de estrangeiros desembarcaram no Brasil durante
aquele período, essencialmente europeus, como resultado da política oficial
de imigração do Estado, originalmente concebida como um mecanismo ao
mesmo tempo de promoção do eugenismo e da eficiência econômica do país.
Em consequência, um importante bloqueio no caminho da emancipação
econômica dos negros havia assim sido colocado (CHADAREVIAN, 2015,
p.5).

A busca por uma base científica ao regime de segregação racial é visível no

envolvimento institucional e teórico de Irving Fisher no movimento eugenista dos

Estados Unidos, trata-se de uma figura bastante lembrada no meio acadêmico devido

a sua contribuição à teoria neoclássica do capital e da moeda. A união da eugenia

com a Economia, somado a problemática do custo das políticas públicas eugênicas

do período (CHADAREVIAN, 2015).

O racismo científico foi impulsionado entre alguns economistas. O

contemporâneo de Fisher, Walter Willcox, que era presidente da American

Economics Association em 1915, também defendia uma visão racista da sociedade.

Economistas liberais no começo do século XX defendiam a não intervenção do

estado na economia e a doutrina do livre mercado, entretanto se depararam com a

restrição do “o problema da raça”, que segundo, eles demandava a formulação de



40

políticas públicas (CHADAREVIAN, 2015). Ainda citando o autor: “O estado devia,

assim, fornecer o financiamento necessário para uma política de melhoramento racial

que incluiria a esterilização e segregação de elementos inferiores, e a uma política de

imigração racialmente orientada.” (CHADAREVIAN, 2015, p. 7-8).

Estas novas propostas metodológicas e normativas encontrariam importante
repercussão entre os economistas no Brasil. A despeito da existência de uma
grande obra econômica nacional e da escassa difusão dos neoclássicos
naquele período, é possível observar um esforço dos economistas em
adaptar as teses da articulação eugenia-economia à particularidade das
relações raciais no país (CHADAREVIAN, 2015, p.8).

A tabela a seguir evidenciará as tendências ideológicas no pensamento

econômico brasileiro na primeira república e na era Vargas, em que cada uma revela

análises diferentes sobre o problema racial.

Tabela 2: Pensamento econômico brasileiro na I República e na Era Vargas (1889 -
1945). Influência teórica e posicionamento sobre questões econômicas centrais, segundo a

tendência ideológica dos principais autores.

Características

Tendência ideológica

Liberais Nacionalistas Corporativistas

Autores principais
Joaquim Murtinho, Lyra

Castro, Cincinato Braga

Rui Barbosa, Roberto

Simonsen

Pandiá Calógeras, Ellis Jr.,

Rodrigues Valle

Filiação teórica
Smith, Ricardo,

Huskisson, Spencer

Gide, List, Hobson,

Spiethoff, Schumpeter
Foscher, Sombart, Carli

Política industrial Contra A favor A favor

Tipo de intervenção

do estado

Mínima, apenas em

caso de desequilíbrio
Protecionista Protecionista, corporativista

Desigualdades raciais
Geneticamente

determinadas

Determinadas por

fatores materias,

sociais, políticos e

históricos

Geneticamente, culturalmente

determinadas

Imigração
A favor, para aprimorar

a raça

A favor, desde que

haja necessidades

técnicas na economia

A favor, mas com quotas raciais

Comunismo Contra Contra Contra

Fonte: Chadarevian (2015, p.8)
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Segundo Chadarevian (2015) o modo de regulação econômica, questões da

política imigratória e o olhar sobre a questão racial eram pontos que diferenciavam a

orientação dos economistas à época. Um recurso bastante comum entre os

economistas brasileiros na Primeira República era a junção de uma análise

tipicamente clássica, elementos do darwinismo econômico, e racismo científico. “O

esquema analítico atribuía uma grande importância a fatores climáticos e “biológicos”

na determinação do potencial produtivo de um país, região ou grupo social.”

O contingente de negros presentes no país era visto como uma ameaça ao

avanço econômico, devido à condição inferior da raça. Também era considerada a

raça mais fraca, e com a concorrência do elemento branco estrangeiro, o mesmo

seria substituído no longo prazo. Uma concepção racista da sociedade brasileira que

estava relacionada a um ideal de divisão racial do trabalho, em que os brancos

ocupariam postos mais dinâmicos. Grande parte dos economistas liberais da época

acatam estas teses (CHADAREVIAN, 2015).

Joaquim Murtinho foi ministro da economia entre 1897 e 1902, suas

prioridades econômicas foram evidenciadas no capítulo anterior, mas o que deve ser

mostrado agora é que o mesmo se inspirava no monetarismo de Irving Fisher.

Sabe-se que a despesa com subsídio para estimular a imigração cai, devido a sua

política de gastos públicos, todavia isso não implicava em um posicionamento contra

a imigração de mão de obra estrangeira, pelo contrário. Ele tentou excitar a iniciativa

privada no programa de colonização. Era evidente, através de seus escritos, a defesa

da substituição dos ex-escravos pelos estrangeiros, acreditando que os colonos

ajudariam a aumentar a eficiência da agricultura brasileira (CHADAREVIAN, 2015).

Chadarevian (2015) aponta que no primeiro congresso de economia, em 1907,

houve uma defesa dos princípios do livre comércio. Nesse congresso se levanta o

problema de braços na agricultura nacional, e chega-se a conclusão que o progresso

material e moral da nação seriam obtidos pela “imigração escolhida”. Em outra

ocasião o Presidente Afonso Pena, citado por Mesquita (1909, p. 253)10, relacionava

a evolução econômica com os imigrantes brancos, apoiando a emenda do deputado

Elpidio de Mesquita: “O povoamento do nosso território por imigrantes de origem

10 Não foi encontrada a referencia completa da obra citada por Charadevian (2015).
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européia constitui um dos mais seguros elementos para acelerar o progresso e a

grandeza de nossa pátria.”.

Muitos ocupantes de altos cargos na primeira república, além de Murtinho,

estavam envolvidos com teses do racismo cientifico. Calmon du Pin e Almeida, por

exemplo, defendeu a ideia de que a “raça brasileira” seria avesso ao trabalho,

explicando as crises da economia nacional. Outros ainda viam perigo na entrada de

negros no país (CHADAREVIAN, 2015).

Nos editoriais de O Estado de São Paulo, jornal conservador de grande
circulação, a imigração européia era vista como uma maneira de evoluir
econômica e politicamente, trazendo “sangue puro” e eliminando
progressivamente a “toxina africana”17. (Chadarevian, 2015, p.13).

A autora Maciel (1999) expõe a ideia de que a hierarquia racial se baseava

principalmente em autores do século XIX, que deram “corpo teórico” ao chamado

racismo científico. Muitos teóricos afirmavam a existência da superioridade da “raça

branca”. A “degeneração do mestiço” era considerada ainda pior. A autora cita o

teórico Gobineau que dizia que o Brasil era um deserto povoado de malandros “uma

população mulata, com sangue viciado, espírito viciado e feia de meter medo...”

Numa sociedade fortemente hierarquizada como a brasileira, onde, dentro da
perspectiva de hierarquia racial, o branco europeu era considerado como
sendo “civilizado e superior”, os indígenas e os negros como “selvagens,
primitivos e inferiores” e os mestiços “degenerados”, surgiram projetos de
“salvação nacional” via o “amelhoramento da raça”, ou seja, a eugenia. Não
foi essa que criou a discriminação e o racismo, esses já existiam, mas ela, a
partir de critérios pseudocientíficos, tornou-se um projeto político que previa a
implantação de medidas excludentes e segregacionistas (MACIEL,1999, p.
126).

Propostas racistas eram legitimadas com um discurso “científico”, pode-se

citar a “depuração do sangue” através dos imigrantes brancos e até mesmo controle

de casamentos, que de acordo com os formuladores da proposta, implicaria em uma

nação mais homogênea e na criação de uma raça tipicamente brasileira mais branca,

e consequentemente, superior. A ideia de “branqueamento” da população se apoiava

na ideia da suposta superioridade do branco europeu. As elites viam, inclusive, o

imigrante europeu, que fez parte do cenário brasileiro a partir do final do século XIX,

como um elemento “civilizador”, portanto necessário para o país (MACIEL, 1999).

De acordo com Schwarcz (2018), com o fim do sistema escravocrata, as

teorias raciais adquirem força na agenda local. A autora diz que Sílvio Romero, um
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intelectual da Faculdade de Direito de Recife, defendia a ideia de que o mestiço era

um degenerado, tentando combater a miscigenação. Outra figura, porém da Escola

Tropicalista Baiana, desejava a existência de dois códigos, para negros e para

brancos, pois acreditava que os mesmos estariam em fases diferentes de

desenvolvimento.

O fato é que num momento em que o abolicionismo, mesmo que gradual,
prometia a quimera da liberdade, já o tema da igualdade estava outra vez em
questão: não mais por causa do sistema escravocrata, mas agora em nome
da ciência e da biologia, que determinavam de maneira categórica que “os
não nasciam iguais” (SCHWARCZ, 2018, p.408).

Segundo Nunes (2006), o racismo com justificativa pela ciência foi uma

forma de manter a desigualdade de tratamento entre negros e brancos. A ciência

assume um lugar importante no fortalecimento do preconceito contra os negros. O

escravo era tratado como objeto de aluguel, de venda e de compra e o que se

esperava com a Abolição não aconteceu, a cidadania.

A atitude do Estado para a situação do negro “liberto” sempre foi omissa: a
miséria material, a discriminação e a humilhação vividas pelos
afrodescendentes são reduzidas à culpa deles mesmos, por meio de uma
manobra ideológica que transforma o que é da esfera das relações de poder
em algo natural, inerente à raça. A ideologia republicana pedia um projeto de
nação que, por sua vez, requeria que se repensasse o homem brasileiro.
Coube aos cientistas da época fazer esta reflexão (NUNES, 2006, p. 91).

É possível observar na citação anterior um diálogo com o que foi debatido

sobre o Celso Furtado. Principalmente quando se culpa os próprios negros de sua

situação no pós-Abolição. Argumentos como esse podem reforçar comportamentos

racistas em uma sociedade onde a cor da pele ainda tem um peso decisivo na forma

como os indivíduos são vistos e tratados.

Um conjunto de práticas e ideologias compõe o racismo, que esteve

presente na sociedade brasileira desde o período colonial (se propagando até os dias

atuais). As mudanças econômicas, conjunturais e sociais levou a utilização de

ferramentas e bases científicas para justificar uma segregação e exclusão racial. Um

racismo mais “formalizado” e “academicista”, levado como ciência, é uma forma de

difundir de forma mais eficiente e aderente esses conceitos e teorias que

prejudicaram a vida dos ex-escravos na sociedade pós-escravocrata. A inserção em

uma lógica capitalista se tornava cada vez mais difícil com a proliferação desses
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ideias. A seguir, será discutida a manutenção e prosseguimento do racismo, que não

se prendia ao período escravista, suas bases e princípios perpassam períodos e

conjunturas. O mito da democracia racial concede uma base teórica que reforça a

conservação do racismo.

3.3 A persistência de práticas discriminatórias e o mito da democracia racial

A promessa de inclusão social com o início da Primeira República em

novembro de 1889, não foi cumprida e o que foi visto foi o contrário: um ambiente de

exclusão. Lima Barreto escreveu em seu diário a seguinte frase: “A capacidade

mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos, a posteriori.” O entendimento

da raça através de uma perspectiva biológica é uma concepção presente na

construção histórica e social (SCHWARCZ, 2018, p.409).

Batista e Mastrodi (2018) desenvolvem a ideia de que o racismo está

impregnado na cultura da sociedade brasileira, e que na divisão social do trabalho os

serviços que possuem menores remunerações são reservados aos negros, sendo

assim é difícil para os mesmos conseguirem uma ascensão social dado que a todo

momento têm que conviver com a discriminação.

A violência estrutural (consolidada pelo racismo) que era comum no período

da escravidão é mantida na lógica no cenário capitalista, todavia sob a forma de

violência cultural. É importante ressaltar que esse racismo atinge o negro de qualquer

classe social. A Abolição no significou o fim das visões discriminatórias, os negros

ainda eram vistos de forma diferente, ainda eram subjugados (BATISTA e

MASTRODI, 2018).

Mesmo com a construção de um novo contexto social, toda a cultura racista
pela qual se justifica a subalternação dos negros se mantém. Como não havia,
após a Abolição da escravatura, negros em posições sociais elevadas, mas
apenas negros libertos e sem quaisquer posses que lhes conferissem um
mínimo de subsistência, estes não tinham escolha senão buscarem
(sub)empregos. Como a produção social dependia da contratação de
empregados pelos empresários, em regra imbuídos pela cultura racista, eram
remotas, quase nulas, as chances de contratação de negros (BATISTA e
MASTRODI, 2018, p.2343).

Os autores Batista e Mastrodi (2018) ainda dissertam sobre a questão da

imigração europeia, ratificando a ideia de que esse fluxo imigratório contribuía para

exclusão dos negros no mercado de trabalho, dado que os imigrantes eram
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preferidos pelos industriais e produtores rurais. E essa preferência não referente a

maiores qualificações, e sim pela condição da cor da pele. Expõem que o preconceito

racial no Brasil tem fundamento na melanina, fisionomia e fenótipo, sendo assim tudo

que for praticado por negros é visto como ineficiente e até mesmo ilícita. Diferente do

que ocorreria de as mesmas fossem adotadas por pessoas brancas. ”A naturalização

do racismo nas práticas sociais é forte a ponto de brancos opressores e negros

oprimidos sequer terem consciência de que o reproduzem.” (BATISTA e MASTRODI,

2018, p.2349).

Domingues e Barbosa (2001) discorrem que a base da discriminação racial

contra o negro não era apenas pela pigmentação da pele, mas também pela sua

origem. Fato que se comprava quando se observa restrições raciais também sofridas

pelos mulatos.

O racismo não se origina através do capitalismo. A prática racista apenas

encontrou no capitalismo um espaço propício ao seu desenvolvimento na forma de

violência cultural, consolidando as maneiras de dominação racial. A discriminação é

devido à cor da pele, independente da renda possuída pelo indivíduo (BATISTA e

MASTRODI, 2018). Um negro que possuir um nível de renda mais alto não está

isento do racismo e discriminação. A renda não é uma questão determinante, e sim a

condição natural.

Fernandes (2008) evidencia que os imigrantes eram vistos como “poderosos

e inteligentes trabalhadores”. Aos negros restavam os adjetivos “vagabundos”,

“irresponsáveis” e “inúteis”. Uma má reputação que os exclui do mercado de trabalho

urbano.

Domingues e Barbosa (2001) mencionam a ideia de que a discriminação

racial foi uma prática comum no Brasil desde o período colonial, um racismo que se

traduziu, inclusive, em políticas públicas, os autores citam a legislação portuguesa a

partir de 1514 - 1521, que discriminavam três novos grupos, são eles: ciganos,

cristão - novo e indígena. Com isso pode-se concluir que práticas discriminatórias já

faziam parte da sociedade brasileira desde muito tempo.

Existia um conceito de pureza de sangue, que foi fortalecido pela igreja da

Idade Média até o século XIX. Tendo em vista essa ideologia difundida, os negros
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eram impedidos de ocupar um papel relevante na vida social brasileira, visto que

carregavam o estigma de serem portadores de sangue impuro (DOMINGUES e

BARBOSA, 2001).

Em Azevedo (1987), é exposto que um pensamento comum no século XIX, e

também anteriormente, era o que concedia ao africano a ideia de inferioridade, há o

desenvolvimento do argumento que dizia que o negro era perigoso, imoral, não

civilizado, inculto, entre outros. Com isso se concluía que a incorporação na

sociedade deveria ocorrer através de vias disciplinares.

A associação entre os males da escravidão e a inferioridade racial do negro é
explícita. A observação é importante porque de certo modo a historiografia
atual continua a tratar o tema da transição do trabalho escravo para o
trabalho livre sem se referir à questão racial subjacente e que em seu tempo
teve um lugar privilegiado entre as motivações imigrantistas (AZEVEDO,
1987, p.64).

Azevedo (1987) cita a ideia do médico Francês Louis Couty dizendo que para

o mesmo a liberdade não era o que importava para o negro, e sim o direito de nada

fazer, pois se tratava de um povo preguiçoso, e ligado à vagabundagem. De acordo

com Couty os estudos referentes aos negros em seu continente de origem, já aponta

para uma tendência à ociosidade. Estudos que permeavam pela constatação de que

na África os negros não cultivavam terras muito férteis, não possuem ideia de família

ou propriedade, além de roubar e matar para se sustentarem. Azevedo (1987) ainda

menciona que existiam pesquisas científicas sobre a conformação do cérebro dos

negros africanos afim de atestar uma incapacidade mental.

O racismo pautou muitas decisões durante períodos da história brasileira. Em

1621, a Coroa Portuguesa determina que mulatos, negros ou índios não poderiam

aprender o ofício de ourives, muito menos exercê-lo (DOMINGUES e BARBOSA,

2001). Fatos históricos como esse revelam como era difícil a vida dos que não eram

considerados de “sangue puro”, a exclusão social era notória.

Domingues e Barbosa (2001) ainda dissertam que os negros foram

rechaçados, mesmo os libertos, nos planos de construção de núcleos coloniais para

povoamento do país. A lei de 1808 que permitia a concessão de sesmarias a

estrangeiros (europeus) é um exemplo. A Constituição imperial também se constituía
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um elemento de segregação. Pretos não podiam ocupar certos cargos na igreja,

inclusive.

Em períodos próximos a Abolição, a elite de São Paulo continuava com o

racismo, prática forte desde a fase colonial. Uma forma de garantir o controle racial,

um exemplo era a coibição do livre trânsito de negros nas cidades e ainda utilizavam

ferramentas de repressão de suas manifestações lúdicas. O negro não podia sequer

expressar a sua cultura (DOMINGUES e BARBOSA, 2001).

A conclusão dos autores Domingues e Barbosa (2001) é que era evidente

como o estado brasileiro instituiu uma política discriminatória, tendo o negro como um

dos alvos principais. O fazendeiro que tivesse o interesse de instalar imigrantes

europeus em suas propriedades teria muitos incentivos especiais garantidos em lei.

As praticas discriminatórias no Brasil podem ser vistas em muitas situações

conforme mencionadas anteriormente. Era comum debater ideias de branqueamento.

Domingues e Barbosa (2001) declaram que o Padre Antônio Vieira (1608 - 1697) foi

um dos primeiros intelectuais a defender essa ideia. O mesmo repercute esse

pensamento no Brasil colônia, período em que a cor preta era associada a maldade,

e ao pecado, em contrapartida, a cor branca representava a pureza. A conversão ao

catolicismo foi um das primeiras alternativas de branqueamento. A ideia era

realmente a transformação do negro em branco.

Leopoldo César Burlamaque (1803 - 1866) era um doutor em ciências

matemáticas e naturais, e foi diretor do Museu Nacional na época, ele afirmava que

os escravos e libertos deveriam ser substituídos por trabalhadores livres brancos.

Segundo ele, o governo deveria se livrar dos negros os expulsando para uma colônia

em qualquer lugar da África (DOMINGUES e BARBOSA, 2001).

Domingues e Barbosa (2001) citam o Francês Luis Couty (1854 - 1884)11 que

vê o Senhor de escravos como generoso e os negros como ingratos e xucros. Luis

concedeu ao negro adjetivos depreciadores, dizendo que os mesmos era

preguiçosos e atribuiu também o masoquismo, dizendo que os escravos nutriam

empatia pelo sofrimento. Segundo ele a sevícia era a única forma de corrigir os

11 Médico, pesquisador e professor da Escola politécnica na capital do Império. Um dos propagadores

do racismo científico.
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desvios de caráter dos negros. Acreditava que a causa das mazelas do país estava

neles (DOMINGUES e BARBOSA, 2001). É possível concluir que inúmeros discursos

e ferramentas foram utilizadas com a finalidade de justificar a dominação e

discriminação. Discursos que muitas vezes partiam de indivíduos tidos como

intelectuais e estudiosos. O estigma do negro como um ser primitivo e não

desenvolvido, fortalecia ainda mais as práticas racistas.

O fim da escravidão não pôs fim aos mitos raciais. Males do país e atraso e

subdesenvolvimento eram vistos como consequências da inferioridade dos negros

(DOMINGUES e BARBOSA, 2001). Os autores expõem a visão de Pierre Denis

(1883 - 1951)12 de que o negro seria resistente ao trabalho regular e à economia de

mercado, e que era um indivíduo indisciplinado, desobediente, o qual não respeitava

normas contratuais de pontualidade e assiduidade.

Sobre a ideia de que a especialização era um condicionante negativo para o

negro, Domingues e Barbosa (2001) afirmam que nas fabriquetas e fazendas de São

Paulo as habilidades dos trabalhadores não se determinavam pela escolaridade ou

formação profissional, a maioria das atividades não exigia especialização. Grande

parte dos trabalhadores aprendia o ofício, empiricamente, no próprio local de trabalho,

sendo assim seria equivocado dizer que a mão de obra estrangeira era preferida por

ser mais qualificada.

Oliveira (2003) se atenta para a dinâmica do racismo, dizendo que o mesmo

possui uma hábil e sagaz capacidade de transmutação, maleabilidade para se

adaptar ao tempo, ainda que o paradigma seja sempre o mesmo desde o seu

surgimento. A autora ainda explica que os conceitos da biologia molecular contrariam

tudo o que os racistas vêm, ou seja, as ideias e conceitos racistas e discriminatórios

têm como base a mentira.

A evolução biológica é um fato comprovado. Desde Darwin, até hoje, o
acúmulo de saberes é enorme. Para uma sociedade cujo projeto global
necessitava de hierarquia, foi um duro golpe a certeza de que entre humanos
não há superiores nem inferiores, bem como a demonstração de que na
natureza no âmbito da mesma espécie não há ordem de hierarquia, não há
um plano previamente determinado, não há fixidez, e que as espécies
evoluem e não há obediência a um plano sobrenatural (OLIVEIRA, 2003,
p.60).

12 Escritor Francês do livro “O Brasil do século XX.”
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Moura (1983) aponta que no sistema escravista o cativo era visto como uma

coisa, e teve a sua humanidade esvaziada pelo senhor. A busca pela humanização,

muitas vezes era através da rebeldia, negando a condição de escravo, era a única

forma encontrada. “Por outro lado, o branco senhor de escravos era o homem sem

devir porque não desejava a mudança em nenhum dos níveis da sociedade.

Completamente obturado pelo sistema fechado, o senhor de escravos é o exemplo

do homem alienado.” (MOURA, 1983, p.124).

Uma importante análise de Moura (1983), parte da ideia que as estruturas de

poder, descendente da ideologia do colonizador, defendem uma perspectiva

funcionalista ligada à problemática Branco x Negro no país. Isso significa uma divisão

de funções sociais em que o negro deveria ser aceito como um elemento

inferiorizador, concomitante, colocado em igualdade com o branco quando se tratava

de serviços os quais os brancos não se viam motivados ou não tinham interesse, por

serem consideradas atividades inferiores.

Esta divisão social do trabalho que correspondeu, na Colônia, em
determinado período, a uma divisão racial do trabalho, por força da mão de
obra escrava ser praticada pelos negros - divisão compulsória, portanto -
agora é acionada no contexto competitivo, reservando-se para o Negro
apenas aquilo que o Branco, por uma série de razões, descarta ou despreza
(MOURA, 1983, p. 127).

Ainda segundo Moura (1983), o negro é excluído pela classe dominante, pois

não era visto como um modelo de operário. Não houve nenhuma tentativa no sentido

de aproveitamento da mão de obra negra, pelo contrário, o que ocorre é uma busca

por trabalhadores considerados ideais em outros países, não por acaso, o tipo ideal

escolhido pelas classes dominantes era o branco. O autor ainda ressalta que a “borra

da escravidão” foi jogado deixada de lado, e que a ideia negro como elemento

negativo da realidade, era para que houvesse maior compreensão do traumatismo

que o atingiria depois. Um modelo de capitalismo que dependia dessa simbologia

alienadora.

Estereótipos são criados para que o negro seja impedido de entrar no

mercado de trabalho competindo com outras etnias. O preconceito de cor possui

raízes profundas na forma como ocorreu a colonização e também na forma de



50

dominação do imperialismo. O Brasil, segundo Moura (1983), na formação

histórico-social, ergueu os modelos escravista colonial e o capitalismo dependente

com subordinação ao imperialismo (MOURA, 1983).

Entre o colonialismo e o imperialismo desenvolveu-se o processo de
subordinação estrutural dos dois modelos que foram criados. Por tudo isto,
podemos concluir que o modo de produção escravista entrou em
decomposição, mas deixou fundos vestígios nas relações de produção da
sociedade brasileira. Tais vestlgios, tais traços não são porém elementos
mortos. O modelo de capitalismo dependente que substituiu o modo de
produção escravista deles se aproveitou e faz deles uma parte dos seus
mecanismos reguladores da economia subdesenvolvida (MOURA, 1983,
p.135).

De acordo com Moura (1994), o racismo possui um conteúdo de dominação

étnico, ideológico e político, por isso seria ingenuidade pensar que é possível

combatê-lo com o seu viés acadêmico e rigorosamente científico, visto que

ultrapassa as conclusões da ciência. Ainda aponta que a montagem do antigo

sistema colonial e a expansão das metrópoles colonizadoras, levou a utilização do

racismo como uma arma que justificava a invasão de lugares considerados

“inferiores”, logo teriam benefício com a ocupação pelas nações consideradas

civilizadas.

Com a passagem do colonialismo para o imperialismo (neocolonialismo), o
racismo é remanejado em sua função instrumental. As metrópoles passam a
ver as áreas coloniais como habitadas por povos indolentes, incuravelmente
incapazes de criar uma poupança interna que os elevasse ao nível dos
países brancos, que tinham estes predicados e se desenvolveram, ao
contrário do mundo não-branco que, por esta razão, permanece
subdesenvolvido. (MOURA, 1994, p.6 do pdf).

Gomes e Paixão (2008) sustentam a ideia que no Brasil a modalidade de

preconceito racial que vigora é aquele baseado em fenótipos ou marcas raciais,

trata-se de critérios relacionados à aparência, não somente a cor, mas também os

traços faciais e corporais. Os referidos ressaltam que o peso da opressão sobre os

negros faz com que muitos não se reconheçam como tal, entretanto essa negação

não surte efeito no que se refere a inserção social, tendo em vista a identificação

atribuída pela sociedade.

O racismo, como construção ideológica e uma série de práticas, foi

preservado e até reforçado (tendo em vista alguns casos), no cenário de Abolição.

Essa prática de preservação vai de encontro aos interesses daqueles que se
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beneficiaram. As práticas de discriminação, tendo como fundamento o racismo,

determina a posição das pessoas que não são brancas nas relações de produção e

distribuição (HALSENBALG, 2005).

O autor Halsenbalg (2005) reforça que o período pós-abolição do escravismo,

isso em qualquer época e lugar específicos, os negros assumem posições diferentes

das ocupadas pelos brancos, apontando que uma das causas históricas era a

localização periférica dos negros, tendo como referência os centros mais dinâmicos

de desenvolvimento do capitalismo, isso de constitui também um legado evidente do

escravismo.

A população negra explorada economicamente pela classe dominante branca

traz uma série de implicações. O benefício da exploração e tanto dos capitalistas

brancos quanto dos não capitalistas brancos. Os capitalistas se beneficiam

diretamente e os outros indiretamente, visto que muitos brancos se apropriam do

racismo e da opressão social para alcançarem vantagem competitiva, tendo maiores

possibilidades de mobilidade social e de posições elevadas da estratificação social

(HALSENGALG, 2005).

Em termos dos processos de estratificação e mobilidade social, se as
pessoas entram na arena competitiva com os mesmos recursos, exceto no
que se refere à filiação racial, o resultado (posição de classe, ocupação,
renda e prestígio) dar-se-á em detrimento dos não brancos (HALSENBALG,
2005, p.123).

Para Halsenbalg (2005) a persistência histórica do racismo deve ser

explicada como uma ferramenta utilizada pelos grupos racialmente supraordenados,

servindo aos seus diversificados interesses, e não como apenas um legado do

passado. Esse racismo é um instrumento para dividir os trabalhadores, através de

uma divisão racial, trata-se de um critério que regula mecanismos de recrutamento

para ocupação de posicionamentos na estrutura de classes.

Um resultado da discriminação do passado pode ser visto através de cada

nova geração de não-brancos que, consequentemente, se encontrarão em posição

de desvantagem, tendo em vista a sua origem: Famílias de baixa posição social. Ou

seja irão acumular menos recursos competitivos que os filhos de pais que são
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brancos. E mesmo em uma nova geração, o racismo ainda será um grande

modificador na vida social desses indivíduos (HASENBALG,2005).

Halsenbalg (2005) declara que o branco utiliza o negro para se definir, uma

autoconfiança por fazer parte de um grupo que se beneficia com a supremacia

estrutural, a qual reforça capacidades pessoais e estimula a realização. O autor em

questão ainda expõe que os não-brancos têm duas desvantagens: uma consiste na

baixa origem social, a outra é referente a desvantagem competitiva, que os

acompanha do nascimento até a morte.

Negros e mulatos no Brasil contemporâneo diminuem suas aspirações e

limitam a competição com os brancos, isso para que não sejam lembrados da ideia

de que o lugar deles é outro, evitando a humilhação pessoal. Usar mecanismos de

defesa afim de evitar a discriminação é uma forma de proteção contra possíveis

frustrações.(HASENBALG,2005).

O tipo sutil e disfarçado, contudo não eficaz, de discriminação racial no Brasil
parece estar intimamente associado (e em certo sentido é consequência) ao
baixo nível de mobilização política dos negros brasileiros. “Uma ideologia que
nega a existência de discriminação baseada na raça será difícil de ser
atacada, mas, por este mesmo fato, não pode ser usada para mobilizar os
membros do grupo dominante.” Para brasileiros brancos, o endosso público
da ideologia da democracia racial e da harmonia racial funciona - como na
confissão católica - como forma de expiar a culpa despertada por sentimentos
racistas inferiores e disfarçar suas práticas discriminatórias privadas
(HALSENBALG, 2005, p.211).

Halsenbalg (2005) possui uma visão sobre as desigualdades raciais, dizendo

os mais de trezentos anos de escravidão gerou uma concentração de brasileiros

não-brancos em áreas atrasadas do país, além de um status de subordinado. E após

a Abolição, a discriminação somada com a segregação geográfica gera graves

desigualdades raciais e uma concentração de negros e mulatos na parte inferior da

hierarquia social.

Agora, sobre o mito da democracia que visa esconder a desigualdade

evidente, a afirmação de que no Brasil não tem problema racial, não se refere ou não

está ligada apenas ao “orgulho nacional”, é uma forma de conter manifestações de

inconformismo racial, uma ideologia criada para conter ameaças ou garantir a

manutenção de formas de repressão (HASENBALG, 2005).
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Halsenbalg (2005) salienta que o branqueamento e o mito da democracia

racial são produtos intelectuais da elite branca dominante, com a finalidade de

socializar a população e evitar conflitos sociais. Suposições acerca do

branqueamento era uma “solução”, vista por alguns, para o problema racial do Brasil,

o desaparecimento gradual dos negros seria a resolução do problema.

As elites através de características como apatia, indolência e imprevidência

vistas por eles na população “de cor”, diagnosticava o atraso econômico do Brasil.

Supostas características isoladas das condições históricas que impediram acesso à

propriedade e também uma socialização na disciplina do mercado de trabalho livre. A

imigração foi vista como uma solução para o problema no mercado de trabalho que

surge com a Abolição, e também como uma forma de branqueamento da população

no longo prazo (HASENBALG, 2005).

O processo de branqueamento da população brasileira vem ocorrendo há
várias décadas. Além do impacto da imigração europeia e da prática
tradicional de exploração sexual de mulheres negras por homens brancos de
classe média e superior, o efetivo branqueamento da população resulta de
tendência das pessoas de cor para escolherem parceiros de casamento mais
claros que elas próprias. Dada a recompensa atribuída ao grau de brancura,
o sistema induz os não brancos a casar com com pessoas mais claras, de
modo a maximizar as chances de mobilidade ascendente da sua prole
(HALSENBALG, 2008, p.249).

O mito da democracia racial brasileira é um símbolo poderoso feito para

desmobilizar os negros e tornar legítimas as desigualdades raciais presentes na

sociedade desde o fim da escravidão. A ausência de discriminação e a presença de

algumas pessoas não-brancas na elite, somados com a inexistência de conflito racial

declarado, são realidades no período republicano inicial que sustentaram o ideal

(HASENBALG,2005).

De acordo com Halsenbalg (2005), os mais importantes princípios da

ideologia da democracia racial se referem a ausência de preconceito e discriminação

racial no Brasil, e a presença de mesmas oportunidades econômicas e sociais para

brancos e negros. Um conceito que encontra adesão entre os brasileiros brancos. Os

efeitos desse mito para os negros se iguala aos do credo liberal da igualdade de

oportunidades.” A consequência lógica da negação do preconceito e discriminação é

a de trazer para o primeiro plano a capacidade individual do membros do grupo
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subordinado como causa de sua posição social, em detrimento da estrutura de

relações intergrupais.”(HASENBALG,2005, p.251).

Características como a cor da pele e traços físicos revelavam as origens

africanas e seus antepassados escravos dos negros já livres há muitas gerações, e

mesmo os miscigenados, eram passíveis de serem tratados com desprezo, dado as

suas características físicas. Isso quer dizer que a condição de liberdade não os

isentava da possível violência, tendo em vista que até os negros alforriados, antes da

Abolição, já sofriam com restrições (AZEVEDO,1987).

A ótica estrutural do racismo, que será vista na próxima seção, é um

importante conceito que facilita o entendimento da temática. O estudo do racismo

sem mencionar essa ótica, pode não responder alguns questionamentos. Ora, se a o

estudo é sobre a inserção do negro no mercado de trabalho, faz-se necessário o

olhar para a estrutura.

3.4 Racismo estrutural e outras óticas

Almeida (2018) faz a diferenciação entre racismo, preconceito e

discriminação. Sobre racismo ele diz que se trata de uma forma sistemática de

discriminação fundamentada na raça, e a manifestação ocorre em atos ou práticas,

sendo elas conscientes ou inconscientes, dependendo do grupo racial ao qual o

indivíduo pertence, essas práticas implicam em privilégios ou desvantagens. Já o

preconceito racial é um juízo que se fundamenta em estereótipos de indivíduos

pertencentes a um determinado racializado, podendo ou não culminar em atos de

discriminação. Com relação à discriminação racial, o autor conceitua como uma

atribuição de formas diferenciadas de tratamento a indivíduos que pertencem a

grupos racialmente identificados. Com isso ele conclui que a discriminação tem como

pressuposto o poder.

Existem dois conceitos que também devem ser entendidos: Discriminação

direta e indireta. A discriminação direta está ligada a um repúdio ostensivo baseado

na condição racial. Na discriminação indireta, a situação de grupos de minorias é

abandonada ou ignorada. A consequência dessas práticas discriminatórias provoca

um fenômeno chamado de estratificação social, o que afeta oportunidades de
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ascensão de pessoas de determinado grupo social, sustento material e de

reconhecimento (ALMEIDA, 2018).

[...] o racismo - que se materializa como discriminação racial - é definido pelo
seu caráter sistêmico. Não se trata, portanto, de apenas um ato
discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo em
que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre
grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das
relações cotidianas (ALMEIDA, 2018, p. 27).

Almeida (2018) disserta também sobre a concepção institucional do

racismo (um conceito intimamente relacionado com o objeto dessa pesquisa),

afirmando que de acordo com a mesma, a desigualdade racial é uma característica

da sociedade, isso não somente devido a ações de grupos ou indivíduos racistas,

mas também está intimamente relacionada com o fato das instituições serem

hegemonizadas por certos grupos raciais, os quais fazem uso de mecanismos

institucionais para compelir interesses políticos e econômicos.

Assim, detém o poder os grupos que exercem o domínio sobre a organização
política e econômica da sociedade. Entretanto, a manutenção deste poder
adquirido depende da capacidade do grupo dominante de institucionalizar
seus interesses, impondo a toda sociedade regras, padrões de condutas e
modos de racionalidade que tornem “normal” e “natural” o seu domínio
(ALMEIDA, 2018, p.31).

O estudo das relações de poderes no que concerne às raças, cria a

necessidade de entender sobre o racismo estrutural. Segundo Almeida (2018), a

partir da concepção estrutural, o racismo é parte de uma estrutura social. Nas

palavras do autor: “As instituições são apenas a materialização de uma estrutura

social ou modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes

orgânicos.” (ALMEIDA, 2018, p.36). O autor ainda complementa que o racismo é

parte de uma ordem social, algo que não é criado pela instituição, mas é reproduzido

por ela.

Ainda fazendo uso da ótica estrutural, pode-se dizer que o racismo advém da

própria estrutura social, da maneira “normal” conforme se exprimem as relações

políticas, jurídicas, econômicas, jurídicas e familiares. Não se trata de uma patologia

social ou desarranjo institucional, ou seja, o racismo é estrutural (ALMEIDA, 2018).
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O que queremos enfatizar do ponto de vista teórico é que o racismo, como
processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou
indiretamente grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma
sistemática. Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam
responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a
concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a
sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial
(ALMEIDA, 2018, p.39).

Almeida (2018) explica que a análise estrutural do racismo não significa a não

responsabilidade individual sobre práticas racistas. Entender que o racismo é

estrutural, leva ao entendimento que o mesmo não precisa de intenção para ser

manifestado, entretanto o silêncio diante do racismo, torna o indivíduo ética e

politicamente responsável pela persistência dessa prática. O escritor conclui que o

racismo é um processo estrutural, sendo assim, também é um processo histórico.

Não se pode ter a compreensão de que o mesmo é apenas uma derivação

automática dos sistemas da economia e política.

[...] As características biológicas ou culturais só são significantes de raça ou
gênero em determinadas circunstâncias históricas, portanto, políticas e
econômicas. Daí a importância de se compreender o peso das classificações
raciais, não apenas na moldura dos comportamentos individuais ou de grupos,
mas na definição de estratégias políticas estatais e não estatais (ALMEIDA,
2018, p.43).

Negar o racismo, aderir a ideologia da democracia racial, no Brasil, são

sustentados pelo discurso da meritocracia. Ou seja, se não existe racismo, a

condição dos negros seria culpa deles mesmos. O Brasil é um país desigual, com

isso a ideologia da meritocracia ratifica a desigualdade, a miséria e a violência,

devido a dificuldade de tomada de posições políticas contra a discriminação. A

meritocracia é racista e leva os indivíduos a se conformarem com a desigualdade

racial. (ALMEIDA, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscou-se entender um processo de exclusão dos negros do

mercado de trabalho. Um processo que se inicia no período colonial e se perpetua

em outros períodos. De fato, houve um cenário de descaso com a população que por

muitos anos serviu de base para a acumulação de capital e fortalecimento das elites

da sociedade. O processo de Abolição não extinguiu muitas barreiras e problemas

sofridos pela população negra no país, muitos deles ainda foram reforçados. É

notória a ineficácia na tentativa dos ex-escravos de se inserir na nova dinâmica social

que se relacionava com a inserção no mercado de trabalho agora assalariado. A não

assistência do poder público reafirmava e acentuava a condição de exclusão, a

influência das faixas mais elevadas da estratificação social ainda prevalecia e

dificultava qualquer tentativa de mobilidade social.

No período escravista o negro era privado de sua condição humana e visto

como um objeto ou mercadoria que gerava lucros para seus proprietários. Uma

estrutura econômica e social que os obrigava a viver em um ambiente hostil e

discriminatório. Foram anos de escravização que deixaram marcas profundas na

sociedade e na forma como a população negra era vista e tratada. Ficou evidente

neste trabalho que não se pode pensar em um estudo das privações do negro no

mercado de trabalho sem o pano de fundo da colônia, pois é nesse período que

muitas relações e pensamentos se estabelecem e ratificam a inferioridade dos

escravos, justificando o cenário de dominação.

A visão oriunda do Celso Furtado de que partia do negro a decisão de não se

inserir no mercado de trabalho, pois revelava uma preferência pelo ócio, foi o centro

da pesquisa. Foi possível observar visões distintas de muitos autores que foram

apresentados como um contraponto, e evidenciaram questões sociais, e políticas

como causas dessa exclusão. Florestan Fernandes, por exemplo, expôs a falta de

preparação ou proteção na fase de transição, ou seja, um abandono social que

coloca sobre o negro a responsabilidade individual de busca por mecanismos de

sobrevivência e inserção no nova organização de trabalho. A ferramenta jurídica

conhecida como Lei de Terras em 1850 entrega ao negro liberto a impossibilidade de

se estabelecer no que concerne à obtenção terra, visto que o mesmo não dispunha

de recursos necessários para a compra. A terra agora como um bem privado, tirava
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do negro a esperança de começar uma vida “livre” que suprisse, de forma

independente, suas necessidades básicas, fundamentais de sobrevivência e

inerentes à vida humana.

Quando observamos os inúmeros pensamentos em torno da política de

imigração, é fácil constatar que a política em si e o preconceito contribuíram

fortemente na perpetuação de um cenário segregacionista. A existência de

trabalhadores nacionais defronte ao volume de imigrações implica em uma

competição desleal. A visão da inferioridade do negro somada com a preferência dos

fazendeiros e a inclusão do estrangeiro branco põe uma barreira praticamente

intransponível diante daqueles que buscavam uma oportunidade de se inserir na

nova dinâmica social.

Ao mencionar a problemática da inserção do negro no mercado de trabalho

no período de transição algumas ideias perpassam pelo discurso de alguns, os quais

acreditam que o fato está ligado a características objetivas da economia e do

mercado, ou seja, um período instável que dificultava não apenas o acesso dos

negros mas de todos. É verdade que o período histórico é marcado por uma

inconsistência econômica, entretanto conforme foi explorado no trabalho em questão,

é visível que existiu uma trajetória de crescimento após os períodos instáveis, o

intervalo de 1900-1913 de crescimento significativo foi evidenciado afim de

corroborar com esse entendimento. Tendo como fundamento o conceito econômico

que relaciona crescimento de demanda agregada com emprego, é trivial a dedução

de que existiram oportunidades no mercado de trabalho e mesmo assim é perceptível

a exclusão para com aqueles cujo passado de escravidão ainda os privava de muitas

possibilidades.

Temos então que a dificuldade de inserção dos negros está intimamente

ligada com o fomento de pensamentos e ideais racistas. As condições objetivas da

economia que foram explicitadas na pesquisa não foram capazes de fornecer uma

explicação satisfatória, o que temos é uma explicação baseada na subjetividade que

partia do branco e não do negro: o preconceito racial. O racismo assume um papel

determinante no processo de exclusão e segregação. As heranças do passado

histórico se fazem presente em uma sociedade que havia dado fim a era escravista e

assumido uma nova forma de organização.
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A ideia da existência de raças inferiores, expressada através da eugenia,

determinismo biológico e Darwinismo social, servia como apoio para pensamentos e

argumentos discriminatórios relacionados aos negros e também como justificativa

para as desigualdades raciais, ou seja, o fato do negro possuir uma raça inferior o

condicionava a uma camada mais baixa na sociedade. Uma explicação conveniente

para as elites, que também se utilizam do mito da democracia racial para esconder as

inúmeras diferenças existentes e obter benefícios no tocante ao discurso de

meritocracia. O indivíduo branco era visto como superior e partindo dessa visão que

surge o racismo como forma de dominação. O estereótipo negativo sobre os negros

dificulta qualquer tentativa de se inserir na nova dinâmica.

O racismo que assume o caráter mais formal, tomando a ciência como base e

justificativa foi bastante difundido entre muitos intelectuais. Explicar os períodos de

dominação, a marginalização e a falta de recursos do negro através de um racismo

científico nutrido de diversas teses que concede a população de cor as piores visões

e estudos biológicos, são algumas das implicações desses pensamentos. Ideias

fincadas no preconceito racial ganham credibilidade por serem inseridas por

estudiosos e ajudam a proliferar um preconceito cada vez mais difícil de ser superado

na sociedade. Deve-se entender o caráter estrutural, conforme foi apresentado no

trabalho, o racismo que parte da estrutura social e que está ligado à história. Ele é

reproduzido pelas sociedades que muitas vezes não se dão conta de seu papel na

perpetuação dessa prática.

É possível observar que diversas transformações sociais, estruturais e

econômicas tiveram ligação com a história do negro. O Brasil por muitos anos

cresceu em detrimento de certas camadas sociais. Uma grande parcela da

população permanecia à margem e sem condições de se inserir na dinâmica

competitiva do capitalismo. A cor da pele, a origem, a raça determinava a posição de

cada indivíduo (herança encontrada também na sociedade atual), sendo assim a não

inserção no mercado de trabalho formal deixa de ser uma escolha e passa a ser uma

condição imposta e pertinente ao negro, isso dado os vários pensamentos e teses

racistas que faziam a manutenção dessa condição em um ambiente com uma

perspectiva social cada vez mais racializada.
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