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RESUMO 
 
SANTOS, Diogo Joaquim dos. Antirracismo contra a “pós-modernidade”: um 
estudo sobre identidade e revolução no interior da luta antirracista no Brasil . Tese 
(Doutorado em Serviço Social) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço 
Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. 
 

Esta tese buscou problematizar a natureza dos dilemas que se colocam para a luta 
política da população negra brasileira por meio de três eixos centrais que se 
desdobraram no decorrer da pesquisa. A caracterização desses dilemas enquanto 
produto de um tempo histórico determinado nos indica que as contradições sócio-
históricas do neoliberalismo, e que remontam à crise estrutural do capital, aparecem 
plasmadas na totalidade social. Assim, isso implica na problematização acerca da 
necessária superação da condição “pós-moderna” por parte do conjunto da luta 
contra o racismo, quando analisamos as causas reais de sua fragmentação e de um 
necessário direcionamento classista que projete o tensionamento das forças sociais 
em questão. Ademais, problematiza a configuração específica no interior da luta 
antirracista em torno dos dilemas da identidade, uma problemática que envolve toda 
a esquerda, apenas passível de superação no atrelamento da práxis de luta política 
da população negra por liberdade e igualdade. A organização dos capítulos se deu 
em torno de uma inicial análise acerca do nascimento da ideologia “pós-moderna” no 
mundo e as nuances desta ideologia no conjunto ideológico dominante em sua 
relação com o racismo, na medida em que o conforma e visa a subverter o conjunto 
do antirracismo em escala global. Em um segundo momento, investiguei a trajetória 
de luta política da população negra no Brasil, recuperando as formas de resistência 
desenvolvidas desde a escravidão. Assim, perpassando as questões prementes de 
nossa formação socioeconômica, as mesmas são analisadas a partir das respostas 
dadas pela população negra. A partir de uma recuperação sobre os desígnios da 
luta política calcada nas discussões sobre liberdade e igualdade, passo a analisar o 
contexto neoliberal e a atuação da ideologia “pós-moderna” no Brasil, a qual investe 
diretamente contra as negras e negros da classe trabalhadora. Por último, um 
capítulo final realiza uma apreensão das perspectivas em disputa no período, tanto 
do quadro ideológico dominante, como do panorama geral das lutas de 2018 a 2020 
frente aos dilemas de sua ação política antirracista, indicando a importância da luta 
política com perspectiva emancipatória atrelada à luta geral da classe trabalhadora. 
 
Palavras-chave: Luta Política da População Negra; Neoliberalismo; Identidade; 

Ideologia “Pós-Moderna”; Perspectiva Emancipatória. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 
 
SANTOS, Diogo Joaquim dos. Anti-racism against "postmodernity": a study on 

identity and revolution within the anti-racist struggle in Brazil. Thesis (PhD in Social 
Work) - Program of Post-Graduate Studies in Social Work. Pontifical Catholic 
University of São Paulo, 2021. 
 
This thesis sought to problematize the nature of the dilemmas that arise for the 
political struggle of the Brazilian black population through three central axes that 
unfolded during the research. The characterization of these dilemmas as a product of 
a determined historical time indicates that the socio-historical contradictions of 
neoliberalism, which date back to the structural crisis of capital, appear in social 
totality. Thus, this implies the problematization about the necessary overcoming of 
the "postmodern" condition by the whole of the fight against racism, when we analyze 
the real causes of its fragmentation and a necessary classist direction that projects 
the tensioning of the social forces in question. Moreover, it problematizes the specific 
configuration within the anti-racist struggle around the dilemmas of identity, a 
problem that involves the whole left, only capable of overcoming in the praxis of 
political struggle of the black population for freedom and equality. The organization of 
the chapters took place around an initial analysis about the birth of "postmodern" 
ideology in the world and the hues of this ideology in the dominant ideological 
complex in its relationship with racism, to the extent that it conforms and aims to 
subvert the whole of anti-racism on a global scale. In a second moment, I 
investigated the trajectory of political struggle of the black population in Brazil, 
recovering the forms of resistance developed since slavery. Thus, going through the 
pressing questions of our socioeconomic formation, they are analyzed from the 
answers given by the black population. From a recovery on the designs of the 
political struggle based on the discussions on freedom and equality, I start to analyze 
the neoliberal context and the action of the "postmodern" ideology in Brazil, which 
invests directly against black and black working class. Finally, a final chapter realizes 
a seizure of the prospects in dispute in the period, both of the dominant ideological 
framework and of the general panorama of the struggles of 2018 to 2020 in the face 
of the dilemmas of its anti-racist political action, indicating the importance of political 
struggle with emancipatory perspective tied to the general struggle of the working 
class. 
 
Keywords: Political Struggle of the Black Population; Neoliberalism; Identity; 

"Postmodern" ideology; Emancipatory Perspective. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSUME 

SANTOS, Diogo Joaquim dos. Antiracisme contre la « postmodernité » : une 
étude sur l‟identité et la révolution au sein de la lutte antiraciste au Brésil. Thèse 
(doctorat en travail social) - Programme d‟études supérieures en travail social. 
Université Pontificale Catholique de São Paulo, 2021. 
 

Cette thèse cherchait à problématiser la nature des dilemmes qui se posent à la lutte 
politique de la population noire brésilienne par trois axes centraux qui se sont 
déroulés au cours de la recherche. La caractérisation de ces impasses comme le 
produit d‟un temps historique déterminé indique que les contradictions socio-
historiques du néolibéralisme, qui remontent à la crise structurelle du capital, 
apparaissent façonnées dans la totalité sociale. Ainsi, cela implique la 
problématisation sur le dépassement nécessaire de la condition « postmoderne » par 
l‟ensemble de la lutte contre le racisme, lorsque nous analysons les causes réelles 
de sa fragmentation et une direction classiste nécessaire qui projete à la tension des 
forces sociales en question. De plus, il problématise la configuration générale de la 
lutte autour des dilemmes de l‟identité, un problème qui touche toute la gauche, 
seulement capable de surmonter dans la persérant de la lutte politique pour la liberté 
et l‟égalité. L‟organisation des chapitres s‟est déroulée autour d‟une première 
analyse sur la naissance de l‟idéologie « postmoderne » dans le monde et les teintes 
de cette idéologie dans le complexe idéologique dominant dans sa relation avec le 
racisme, dans la mesure où elle le conforme et vise à subvertir l‟ensemble de 
l‟antiracisme à l‟échelle mondiale. Dans un second temps, j‟ai enquêté sur la 
trajectoire de lutte politique de la population noire au Brésil, récupérant les formes de 
résistance développées depuis l‟esclavage. Ainsi, en passant par les questions 
pressantes de notre formation socio-économique, elles sont analysées à partir des 
réponses données par la population noire. À partir d‟une reprise des desseins de la 
lutte politique basée sur les discussions sur la liberté et l‟égalité, je commence à 
analyser le contexte néolibéral et l‟action de l‟idéologie « postmoderne » au Brésil, 
qui investit directement contre les noires de la classe ouvrière. Enfin, un dernier 
chapitre réalise une saisie des perspectives en litige dans la période, à la fois du 
cadre idéologique dominant et du panorama général des luttes de 2018 à 2020 face 
aux dilemmes de son action politique antiraciste, indiquant l‟importance de la lutte 
politique avec une perspective émancipatrice liée à la lutte générale de la classe 
ouvrière. 
 
Môts clés: Lutte Politique de la Population Noire; Néolibéralisme; Identité; Idéologie 
« Postmoderne » ; Perspective Émancipatrice. 
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Apresentação 

 

O que é ser revolucionário? Nas vezes em que ouvi tal questão, dois tipos 

de respostas pareciam abrir caminhos opostos para saná-la: umas estariam a cargo 

do „eu‟ de cada um. Elas poderiam facilmente responder também a pergunta Quem 

quer ser um milionário? – a resposta seria algo a depender do âmbito individual, 

anseios e fetiches dos mais variados; outras respostas, porém, passaram a chamar 

minha atenção. Era uma contestação dessa pergunta, um questionamento profundo 

que se faz entre muitos daqueles que se colocam na luta contra o racismo no Brasil. 

Partindo do que se discute atualmente em muitos espaços de 

organização coletiva do antirracismo, um conjunto de outras perguntas poderia nos 

dar uma melhor direção para refletir sobre o principal desafio em questão: qual a 

tarefa revolucionária que se coloca para a realidade da luta antirracista? Qual tipo ou 

forma de luta seria capaz de enfrentar uma forma dominante, opressora e patriarcal 

de produção da existência? Que forma de produção e reprodução da vida é essa? A 

quem ela atinge? Seria possível enfrentá-la sem revolucioná-la? Até que ponto? 

Quais os percalços dessa luta, para que se torne uma luta de todos? É possível lutar 

por todos? É possível que todos lutem juntos pelo mesmo objetivo?  Qual seria esse 

objetivo? Pode-se lutar com todos e ao mesmo tempo contra todos? Por, com, 

contra, nós... Quem compõe esse „nós‟ da luta? 

Agora sim, colocadas nesses termos, como responder a essas questões 

se torna algo concretamente possível, cientificamente passível de avaliação, já que 

dizem respeito a problematizações sobre uma necessidade de liberdade real e 

igualdade real. Porém, as respostas necessárias não serão obtidas apenas com esta 

pesquisa, nem mesmo busco desatar todos os nós do tema da luta contra o racismo. 

Assim fosse, estes escritos seriam um falso manual, falsamente revolucionário. 

Por isso a importância de buscar contribuir para o esforço e legado 

coletivo do antirracismo para evidenciar perspectivas de luta em disputa, 

ponderando sobre seus avanços, atrasos e percalços em seu processo real de luta, 

ou seja, apreendendo as manifestações de distintas perspectivas que disputam 

projetos de sociedade em meio a uma sociabilidade contraditória e complexa, pela 

qual somos ativamente determinados e na qual somos determinantemente ativos.  



 
 
 

Cientes de que interpretar a realidade com uma boa precisão das coisas, 

de seu movimento é também um exercício constante de buscar alcançar uma 

totalidade de determinações que agem sobre ela – elementos causais, 

consequências, sequências, sequelas, conexões, etc. –, o melhor modo de se fazer 

isso começa pela franqueza analítica e pelo respeito ao legado que permitiu a este 

trabalho alçar seus voos singelos contra a dura realidade das opressões. 

Certamente que ao se confrontar diretamente a dominação burguesa, o 

machismo e o status quo do racismo pelo viés do antirracismo, não se sai ileso. 

Em razão das represálias, dos silenciamentos arquitetados, assassinatos, 

tocaias e apagamentos providenciais de corpos negros, armadilhas cotidianas, frente 

a essas táticas históricas da opressão racista Clóvis Moura apontou que falar sobre 

a questão racial e em como ela atinge a população negra é “um ato de coragem”.  

E em tempos de obscurantismo e escalada irracionalista isso se acirra. 

Nos últimos anos, distintas investidas de núcleos liberais, conservadores e 

reacionários buscam até mesmo traçar suas próprias concepções de 

revolucionarismo, quando, na verdade, falam de contrarrevolução.  

No país do mito da “democracia racial”, um caldo de contenção de 

revoltas negras, genocídio da população negra, encarceramento em massa de 

indivíduos negros, chacinas em favelas e despejos criminosos em contexto de 

pandemia do coronavírus concorre à luz do dia com discursos da supremacia racial 

branca e o sexismo para colocar a população negra em lugar de subalternidade: 

entre copos de leite ao vivo e a banalização do estupro, ri-se das dores e alude-se 

dos mais altos escalões do poder executivo e da burguesia como um absurdo o fato 

de que hoje algumas empregadas domésticas brasileiras chegaram a pisar no solo 

norte-americano, na Disney (o playground mais abastado da burguesia). Segundo 

esses senhores, elas deveriam estar na senzala! Isso já seria o suficiente para 

dimensionar o tempo de barbárie que a classe dominante promove.  

Fato é, entretanto, que essa realidade também se mostra difusa, um tanto 

confortável para estratos médios que também sustentam o discurso burguês de que 

“aqui não tem apartheid”, enquanto se conduz uma política de preços para que 

aquela empregada doméstica passe fome, impõe-se dispositivos na previdência que 

acorrenta famílias negras por gerações à expropriação intensa, sem direito à 

aposentadoria, balas por todos os lados em favelas, criminalização de 



 
 
 

remanescentes de quilombos em detrimento da proteção da propriedade privada e 

aumento generalizado da fome e busca pela sobrevivência entre a classe 

trabalhadora. E a lista vai crescendo... 

. E se torna válido ilustrar como esse movimento da realidade comporta 

as expressões da luta antirracista que se dão entre projetos em disputa. Por isso, a 

disputa de projetos societários no interior da luta antirracista é também expressão 

das necessidades concretas da luta que se colocam na realidade, assim como dos 

ideais e ações que devem ser disputados, especialmente no tocante à consciência 

coletiva, lembrando que não há um direcionamento único entre ativistas e 

organizações da luta negra. Destarte, suas respostas à realidade são campo de 

pluralismo, mas também de dissonância e retrocessos a serem superados. 

A presente produção assume esse compromisso, identificando tanto os 

desafios atuais que surgem com a ação de núcleos contrarrevolucionários, cuja 

entrada em cena no debate racial visa à desarticulação da consciência coletiva, e se 

lança também ao objetivo de evidenciar a ação política antirracista à luz de distintas 

tendências. Que essa contribuição singela evidencie também aquilo que nos dá 

potência na luta coletiva de assistentes sociais por uma sociedade livre, igualitária, 

humanamente emancipada.  

 

Diogo Joaquim dos Santos 

 Campinas, 17 de Outubro de 2021 
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Introdução  

 

Todo o quadro da ideologia dominante atual no Brasil, em suas diversas 

frentes está efervescido pelo tema da luta política da população negra brasileira. O 

fato de que esse assunto seja, talvez, o mais polêmico dos debates públicos 

atualmente se dá por diversos motivos, mas é possível depurar que o mais essencial 

deles está calcado, sem dúvidas, no caráter de complexificação da realidade em que 

a luta antirracista se insere e que condiciona o teor dos desafios postos ao conjunto 

daqueles que lutam contra o racismo nessa realidade. 

A pesquisa Antirracismo contra a “pós-modernidade”: um estudo sobre 

identidade e revolução no interior da luta antirracista no Brasil trata especialmente 

de um tema que levantou polêmicas intensas nos últimos anos, por meio de debates 

que tomaram grande proporção e alguns de visibilidade pública, sendo que buscarei 

abordá-lo do ponto de vista das tarefas revolucionárias que se colocam para aqueles 

que lutam contra o racismo e que tensionam nossa sociedade racista: os dilemas da 

organização política no interior da luta antirracista. 

Proponho, porém, uma investigação distinta do diagnóstico mais comum 

que se pode encontrar, em tempos de destruição dos direitos sociais conquistados 

pela classe trabalhadora e nos quais novas expressões de racismo compõem um 

contexto nefasto e obscurantista, pelo qual toda manifestação de luta contra o 

racismo tem sido aludida enquanto um problema do chamado ―identitarismo‖.  

Atesto, de início, que o título visa a enunciar previamente meu 

posicionamento político e concepção de mundo acerca desse debate, pelo qual 

considero que o antirracismo é incompatível com os desígnios da ideologia ―pós-

moderna‖. Entretanto, ao passo em que temos uma gama de questões a serem 

superadas no conjunto da luta que são próprias à sua fragmentação no contexto 

neoliberal, problematizo que o ideário ―pós-moderno‖ consubstancia-se em torno de 

aspectos centrais da vida social e do desenvolvimento do capitalismo, mas que 

aparecem intocados pela crítica mais rasa da questão racial.  

A confusão, nesse sentido, parece um todo centrífugo que, por um lado, é 

reflexo das tensões que se colocam na dinâmica da luta de classes, por outro lado, 

se trata de um conjunto de tensões que é determinado, pois sinaliza e não se 

desconecta do aprofundamento das contradições estruturais pelas quais somos 

aturdidos e que marcam a problemática mais geral dos dilemas nacionais atuais. 
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Assim, se o ―pós-moderno‖ passa a ser signo de tudo o que é levado à 

frente pela contestação negra para as frentes conservadoras, reacionárias e liberais, 

pois se tornou por eles associado à esquerda, e entre progressistas, para setores 

que se sentem furtados de uma consciência universalista, então, um concreto e 

sério desafio se coloca na realidade para aqueles que lutam contra o racismo, 

especialmente quando essa luta assume um direcionamento emancipatório, contra 

todas as formas de exploração e opressão da sociedade de classes capitalista. 

Não é exagerado afirmar que a atual disputa de projetos societários no 

conjunto do antirracismo brasileiro possui um caráter emblemático no 

comportamento político do país sobre a questão racial. Mas não há como proceder 

nesse debate e avançar sem delimitar qual o campo político real de atuação dos 

ideólogos da ―pós-modernidade‖ no Brasil. Um primeiro exame nos mostra, sem 

sombra de dúvidas, que seus caminhos se mostram contrários e distantes da luta 

antirracista, bem como da luta mais geral dos trabalhadores, por mais que busquem, 

em sua atividade real, subverter o conjunto da luta. Ademais, insta-nos 

problematizar em qua medida a luta antirracista aparece estagnada no entreposto 

dos desígnios neoliberais ―pós-modernos‖, de onde especialmente se valem as 

frentes dissimuladas da direita. 

A presente tese se coloca nesse desafio de compreensão dos sentidos e 

das nuances dessa disputa no interior da luta antirracista no período de 2018 a 

2020, à luz de tendências que se tornaram explícitas ao serem conduzidas por 

intelectuais e movimentos sociais, quando, a partir do movimento da realidade, elas 

agem de forma substancial, atuando ideologicamente e politicamente nessa 

realidade.  

Considerando o contexto de despolitização e isolacionismo das lutas no 

âmbito da esquerda, esse trabalho termina por se colocar em prol do fortalecimento 

desses laços. A forma pela qual buscarei ilustrar esse período de disputa de projetos 

societários no antirracismo, contudo, será por meio da apreensão das expressões de 

distintas tendências frente aos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Nunes, 

no Brasil, em 2018 e Geoge Floyd, nos EUA. Sustenta-se, de antemão, que há 

necessárias medições presentes no movimento da realidade que apontam ao 

conjunto da luta antirracista sua tarefa revolucionária de luta contra o ―pós-

modernismo‖, o que configura esse período a ser estudado como sendo repleto de 

contradições ligadas à luta de classes, marcado por investidas daqueles núcleos 
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contrarrevolucionários, que possuem papel de desarticulação em meio às escaladas 

do patamar de revoltas e repressões aos negros.  

Convém evidenciar aqui, que há um processo de intensificação das 

investidas da classe dominante contra a revolta da classe trabalhadora negra, de tal 

forma que a hegemonia ―pós-moderna‖ liberal – com seus sinais de crise manifestos 

desde os governos de Luiz Inácio Lula da Silva –, passa a ser contestada no âmbito 

da direita com a crescente investida ultraliberal e conservadora, mas à logica ―pós-

moderna‖ ainda se encontra presa, foi readequada de modo mais oportunista na 

legitimação da ―pós-política‖1 e de seu arcabouço cultural explicitamente colonialista. 

Essa readequação é dada por exigências postas à direita e à burguesia 

na gestão da crise capitalista, ela  

 
é o pano de fundo para a direita radical, que opera no mesmo espaço da 
social-democracia e explora suas contradições. [...] É capaz de apelar à 
desconfiança no estadismo, à frustração com a gestão social-democrata da 
crise do capitalismo, avançando uma agenda neoliberal aparentemente 
antiestadista (HAIDER, 2018, p.127) 

 

Por conseguinte, penso que a tensão entre essas tendências ou 

perspectivas conflitantes, em parte, se explica pelos rumos assumidos pelas negras 

e negros em sua atividade real de luta política; contudo, noutra parte, faz-se 

necessário relacionar também tais rumos ao conjunto de tensões históricas que 

incidiram e incidem sobre a luta contra o racismo no Brasil. 

Entre essas tensões, evidencio a lógica cultural ―pós-moderna‖ do 

capitalismo contemporâneo, para identificar e caracterizar, em seguida, o 

comportamento político do conjunto antirracista frente à emergência do conjunto 

ideológico ―pós-moderno‖ que se articula no Brasil, e que espraia, com tamanha 

força, suas renovadas formulações ideológicas e de prática política a determinados 

campos do espectro da esquerda; entretanto, suas bases reais se encontram 

                                                             
1
 A socióloga Sabrina Fernandes (2019), ao analisar as manifestações de 2013 e o período 

subsequente até 2016 à luz das determinações da realidade que configuram a despolitização, 
marcando o contexto de interesses políticos difusos e alheios a uma politização de classe mais 
densa, entende a ―pós-politica‖ como um sistema de despolitização ―que age no campo do senso 
comum como uma forma de pós-ideologia, na qual assuntos relacionados a status político, social e 
econômico são efetivamente gerenciados‖ (FERNANDES, 2019, p. 308). Assim, a forma de se pensar 
a política e agir politicamente convergem para os artifícos e métodos de produção do consenso 
(FERNANDES, 2019), já utilizados e outros novos, mas ainda circunscritos ao âmbito do aparato 
(jurídico, legal, midiático, administrativo-estatal, regimentado, etc.) que legitima uma espécie de 
irrefutabilidade das concepções técnicas de indivíduos e grupos que organizam, em meio às tensões, 
a manutenção do poder do Estado e o andamento da democracia para a dominação burguesa. 
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atreladas às transformações sócio-históricas da sociedade brasileira dos anos 1990, 

sendo tal ideologia tributária de seus conjuntos opressores racistas dominantes – em 

nosso caso, aqueles por nós já conhecidos desde o período escravista e que 

atualmente se mostram em frentes conservadoras e direitistas muito variadas 

(tributárias ou não tributárias da epistemologia ―pós-moderna‖) que buscam terreno 

nas discussões e projetos sobre a questão racial. A busca pela peculiar revitalização 

do conhecido ―mito da democracia racial‖, a qual descreveremos, nesse sentido, é a 

marca inequívoca do conjunto ―pós-moderno‖. 

Para ilustrar uma parte desse grande inbróglio ideológico, constatamos 

que em 2008, um ano em que a crise neoliberal se mostra mais explicitamente no 

mundo, os núcleos que se dedicavam a elucubrar sobre estarmos em uma era ‗pós-

racial‘2, no contexto norteamericano, já possuíam seus exímios articuladores no caso 

brasileiro. Gestadas pela consolidação do neoliberalismo especialmente durante os 

governos FHC, mostraram-se na grande contenda em torno da discussão sobre as 

cotas raciais nas universidades, por nomes ilustres da intelectualidade no país que 

defenderam as cotas sociais à luz de uma suposição sobre o racismo brasileiro ter a 

qualidade de adequar relações sociais mais brandas e culturalmente positivas.  

No contexto de um maior esgotamento do pacto entre as classes, ao 

longo do segundo governo Lula, mostram-se as investidas ―pós-modernas‖ que 

investem sobre a luta antirracista como um todo, sob a insígnia de investirem contra 

a defesa cultural negra (já associada ao âmbito da esquerda pela vulgata do 

favorecimento às classes empobrecidas do governo Lula), transbordando, assim, 

seu reacionarismo. 

Pondero, nesse sentido, sobre um grande mal-estar no interior da 

esquerda acerca desse quadro, pois os efeitos mais drásticos do neoliberalismo que 

recaem sobre a população negra aparecem por um lado, na proporção em que a 

barbárie social do racismo é produzida e se reproduz estruturalmente na sociedade 

brasileira pelo modo de produção capitalista; também na proporção em que nossa 

herança escravista se interpõe pela mistificação, pelo embranquecimento, por sua 

                                                             
2
 Desde o momento anterior a eleição do ex-presidente Barak Obama nos EUA, ainda em 2008, em 

meio à eclosão das expressões da chamada ―crise de 2008‖, um dos assuntos de maior repercussão 
sobre racismo que foram levantados na grande mídia norteamericana consistiu, de um lado, na 
sugestão sobre esse ser o aspecto que confirmaria que teríamos entrado numa era ‗pós-racial‘ e, de 
outro lado, na reação a essas proposições. Os ideais presentes nesse conjunto ideológico, como 
pretendo demonstrar no desenvolvimento da tese, foram mais bem adaptados pela burguesia nos 
governos neofascistas dos últimos anos no Brasil (desde 2018) e EUA (desde 2016). 
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restrição de poder político à população negra; por fim, quando este modo de 

produção já não nos oferece globalmente possibilidades concretas civilizatórias.  

Assim, deparamo-nos com uma fragmentação de luta política um tanto 

caótica, em que a luta negra aparece fragmentada entre encabeçar a defesa cultural 

conjugada à luta de classe, encabeçá-la em separado da luta dos trabalhadores, ou 

a luta dos trabalhadores é que aparece distante da necessária articulação política da 

população negra, em razão de um reducionismo sociológico3 sobre as necessárias 

articulações de raça, gênero e classe. Por isso, não nos é estranha a pouca base 

teórica (e não moral) para aferir o que seria, de fato, a lógica cultural e de prática 

política ―pós-moderna‖ que colocava desafios sérios ao conjunto da luta contra o 

racismo. 

Penso que não houve grandes alterações entre as divergências de 

tendências que foram suscitadas ao longo de todo contexto o neoliberal, dada a 

permanência, em linhas gerais, das amarras que exploramos na pesquisa acerca 

das políticas neoliberais em curso. Mas o inequívoco amadurecimento das respostas 

da classe trabalhadora ao capitalismo em crise pode ser vista com os já 

mencionados acontecimentos de 2018, quando identifico uma maior tensão entre 

esses núcleos. 

Parto, nesse sentido, da hipótese inicial de que a luta antirracista assume 

potencialidade revolucionária à medida que se direciona à necessária superação da 

forma particularista da ação política da classe trabalhadora, de modo que são lutas 

necessariamente conjugadas. O ápice do nosso debate, portanto, propõe uma 

diferenciação muito cara a uma esquerda que olvida as bases da análise marxista 

acerca da vinculação entre identidade negra e identidade de classe e a setores dos 

movimentos negros que concebem a sobredeterminação da cultura sobre as 

classes, o que se configura insuficiente à luta política de emancipação e por 

igualdade da população negra, que não se furta à necessária superação da 

sociedade de classes capitalista. 

Com esse direcionamento ideo-político, assume-se no antirracismo uma 

práxis revolucionária, cuja perspectiva de superação do racismo esteja 

organicamente atrelada à necessária luta de resistência da classe trabalhadora pelo 

fim de todas as formas de exploração e opressão. Dado o sentido dialético dessas 

                                                             
3
 Ver a caracterização de Santos (1985), que demonstra muita acuidade nessa crítica, sobre como 

atuava esse reducionismo ainda entre as décadas de 1970 e 1980. 
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relações, por essa linha de raciocínio, a potencialidade revolucionária da luta 

antirracista se dá necessariamente na esteira de uma perspectiva anticapitalista, na 

qual as mediações de raça, gênero e classe se interponham de maneira categórica. 

Não se trata, nesse sentido, de seguir aqui a compreensão na qual lutar 

contra o racismo – por ser algo que está além de uma estrita intermediação para a 

organização partidária e sindical – requer dissociar-se das mediações concretas 

existentes na relação entre capital e trabalho. Até porque, como problematiza Santos 

(2012, p.52), ―na categoria modo de produção manifestam-se mediações não só das 

instâncias de organização da vida material, mas também da sociabilidade [...]‖.  

Não significa, igualmente, que se deva apontar a luta antirracista apenas 

enquanto sendo um intermédio importante para a luta contra o capital e o 

capitalismo. Certamente que a superação do modo de produção capitalista comporta 

perspectivas concretas de superação do racismo, já que dele o capitalismo se nutre 

e já que uma sociedade emancipada não condiz com a produção e reprodução de 

discriminações, mas isso não significa assumir uma ideia ―etapista‖ do processo 

revolucionário, na qual haveria uma prioridade entre a supressão de ambos, já que 

consistem em processos intrínsecos e indissociáveis.  

Por isso, seria um equívoco supor que a agregação da massa 

trabalhadora negra às trincheiras agregue ‗em si‘, de modo mecanicista, quantitativo 

e genericista, as condições subjetivas de superação do racismo e seus efeitos mais 

perversos à vida das negras e dos negros da classe trabalhadora. Até porque, por 

sua vez, as formas pelas quais a resistência negra ao racismo no Brasil se constitui 

também não estão apartadas das expressões históricas da questão social4, nas 

quais as condições de vida das negras e negros trabalhadores, ao serem 

evidenciadas à luz do racismo, ao mesmo tempo são ardilmente veladas e 

silenciadas por ele, de forma parcial e desigual entre sujeitos negros, negras, 

brancos e brancas mesmo no interior da classe trabalhadora. 

Com essa hipótese de pesquisa como pressuposto, vemos que o 

antirracismo com perspectiva revolucionária trava um embate político crucial e direto 

com as investidas ―pós-modernas‖ contra a classe trabalhadora brasileira. Tais 

                                                             
4
 Um fato que confirma essa relação está no que Netto (2009) apontou sobre a criminalização da 

questão social, na medida em que o Estado atua sobre as tensões geradas na sociedade na forma de 
repressão, deixando intacto o que causa tais expressões. Dada a relação consubstancial entre 
racismo e capitalismo, nas expressões da questão social no Brasil vemos que a negação racista da 
opressão sobre as negras e negros aprofunda essa naturalização em muitos aspectos.  
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investidas se concentraram, desde os anos 90, em suas origens, na população 

negra e traz também à luz seu caráter contrarrevolucionário na busca desesperada 

por subverter o conjunto da resistência ao racismo. 

A pesquisa aqui proposta adentra o desafio da elucidação de discussões 

repletas de divergências ideológicas acerca do racismo no Brasil, orientando-se pela 

tradição marxista e pelo materialismo histórico-dialético. Tem por intuito último 

apresentar uma contribuição sobre os termos nos quais se coloca a luta antirracista  

Sendo assim, ao passo em que o atual trabalho trata de modo geral das 

práxis individuais e coletivas de luta e resistência da classe trabalhadora contra o 

racismo, a pesquisa se desenvolveu no âmbito da linha de pesquisa Movimentos 

Sociais e Participação Social do Programa de Estudos Pós-Graduados (PEPG) em 

Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). 

Considerando a dimensão ética e política do tema, este estudo se justifica 

na área do Serviço Social, devido a relação histórica e necessária construída pela 

categoria das (os) assistentes sociais ao longo dos processos de lutas sociais da 

classe trabalhadora brasileira (ABRAMIDES, DURIGUETTO, 2014). Desde as 

tendências de ruptura com o conservadorismo (NETTO, 1991; IAMAMOTO, 1992; 

ABRAMIDES, 2019) que culminaram no movimento de reconceituação da profissão 

na América Latina, em torno das décadas de 50 e 60, identifica-se a necessidade de 

renovação conceitual, de tal modo que seu desdobramento pode ser visto, na 

intervenção cada vez mais direta nos movimentos de luta e resistência contra a 

ditadura da década de 60. Nesse bojo, se expressava o entendimento gradual e 

reconhecimento das (os) assistentes sociais como trabalhadores assalariados, ao 

passo em que se inseriram de forma mais intensa na luta mais geral da classe 

trabalhadora (ABRAMIDES, 2014). 

Certo de que este estudo teórico não esgota as discussões por ele 

levantadas, sua problemática está centralmente atrelada às perspectivas assumidas 

no interior do Serviço Social que circunscrevem o Projeto Ético-Político da profissão, 

entendendo que a mesma é socialmente determinada nas relações sociais, na 

medida em que as perspectivas coletivas hegemônicas de assistentes sociais 

trabalhadores são o fruto de um conhecimento e empenho ideológico, político, 

teórico, investigativo acumulado sobre o racismo, direcionado à necessária 

superação dessa sociabilidade profundamente desigual e opressora. 
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Nesse longo processo que tem por um dos marcos históricos a vivacidade 

política do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em 1979, os 

posicionamentos da categoria das (os) assistentes sociais em todo seu conjunto 

CFESS/CRESS, ABEPSS e ENESSO se construíram na perspectiva de 

enfrentamento das investidas conservadoras e reacionárias que sustentam a 

opressão racista no Brasil. Essas formas de compreensão da luta contra o racismo, 

consubstanciada na luta anticapitalista são direcionamentos construídos atualmente 

presentes no interior da profissão do Serviço Social expressas nas ações das 

entidades ABEPSS, CFESS/CRESS e ENESSO (MOREIRA, 2020), apesar de que 

esse tem sido um campo de disputa árduo e constante5.  

Do mesmo modo, esses aspectos da luta pela transformação social 

aparecem sob a forma de conquistas no interior da categoria, por exemplo, 

expressa-se no Código de Ética de 1993 a necessidade de uma atuação profissional 

humanizada. Também a necessidade de se construir valores éticos em prol de uma 

sociedade livre das formas de exploração e desigualdade (CFESS, 2012; 

BARROCO, TERRA, 2012).   

Atualmente, é notável a forma pela qual a luta contra o racismo tornou-se 

um pressuposto para as intervenções profissionais realizadas por assistentes sociais 

e também na produção acadêmica do Serviço Social em prol da luta pela igualdade. 

É válido ainda mencionar a riqueza teórico-investigativa da produção 

acadêmica sobre o racismo no âmbito do Serviço Social, que tem contado com 

grandes trabalhos de assistentes sociais e profissionais de outras áreas de 

formação, realizados no PEPG em Serviço Social da PUCSP na última década. 

Dado toda a contribuição dessa área profissional e de estudos para com minha 

formação intelectual, desde o presente momento busco contribuir na compreensão 

da realidade social, o que é um objetivo constante dessas análises. 

                                                             
5
 Importante detacar a intensa articulção dos últimos anos nas gestões das entidades, entendendo-

as, como bem ilustra Moreira (2020), como fundamentais na manutenção dos direcionamentos éticos 
e políticos hegemônicos na profissão, exemplificando tal importância especialmente por meio das 
campanhas, atos, construção do GTP ―Serviço Social , Relações de Exploração/Opressão de Gênero, 
Raça/Etnia, Geração , Sexualidade‖, mas também num movimento dinâmico com ass respostas dos 
próprios profissionais nesses espaços, lutando pela demarcação de discussões no interiror dos 
programas de pós-graduação por meio dos fóruns da ABEPSS, nos quais diversos apontamentos 
sobre a centralidade do racismo na questão social foram ampliados em torno da necessidade de 
alterações no âmbito da formação profissional. Não apenas por meio de documentos oficiais, 
compõe-se um cenário que mostra reconhecimento por parte da categoria de Assistentes Sociais 
acerca da importancia das pautas antirracistas e do aspecto visceral que o racismo possui em nossa 
sociedade (MOREIRA, 2020). 
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O uso das aspas nas menções à ―pós-modernidade‖ e demais 

terminologias visam a reservar o autor de possíveis assimilações com um ideário 

que compreendo não possuir as mesmas significações, raízes e bases que seus 

ideólogos afirmam. Assim, por exemplo, entendo que não há, de fato, uma realidade 

―pós-moderna‖, mas uma realidade determinada ligada ao processo de degradação 

da sociedade burguesa e que vem a se denominar pretensamente não mais 

moderna. 

O problema geral que se abre, com isso, no primeiro capítulo, reside na 

reflexão sobre as bases da ideologia ―pós-moderna‖ e de como ela integra o 

conjunto das ideologias dominantes, com exímio papel na reprodução do racismo. 

Suas raízes ideológicas, desse modo, são investigadas à luz das condições sócio-

históricas em que se assenta na realidade. Nesse percurso, é no seio das 

contradições ―modernas‖ do capitalismo, entenda-se, das contradições fundantes da 

sociedade burguesa e do coloniaismo, que se desenvolvem distintas perspectivas 

antidialéticas, pela análise das quais avalio como é reincidente o fato de que a 

concepção do tempo histórico na ideologia dominante sempre refletiu ou produziu 

um efeito muito adverso para as populações negras no mundo. 

Exatamente na medida em que tais ideologias dominantes aparecem 

conectadas às transformações sócio-históricas particulares, seja nos casos, por 

exemplo, de Max Weber, Raymond Aron, Arnold J. Toynbee ou Jean Baudrillard, 

assumem seu conteúdo ideopolítico regressivo no tocante à questão racial. Isso se 

deu de modo determinado com as perspectivas antidialéticas ao longo do 

imperialismo. Assim, identificadas as simulitudes e a história da ideologia ―pós-

moderna‖, temos em tela, principalmente, as raízes que nos permitem caracterizar 

seu nascimento.  

O segundo capítulo busca situar a resistência negra no Brasil que vai do 

período escravista colonial à constituição da sociedade burguesa atual, 

evidenciando que a atividade política da população negra gerou uma tradição de luta 

política em prol de sua emancipação, produto de uma histórica luta calcada nas 

discussões sobre a liberdade e igualdade. Compreenderemos, portanto, à luz de 

estudos importantes como os realizados por Clóvis Moura, Octavio Ianni, Lélia 

Gonzalez e Carlos Hasenbalg, entre outras, como a tradição de luta política da 

população negra no Brasil se constituiu, culminando numa programática de luta 

política contra o capitalismo, o sexismo e o mito da ―democracia racial‖.   
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O terceiro capítulo visa a caracterizar o desenvolvimento dessas lutas 

frente às transformações sócio-históricas que articularam a entrada em cena da 

ideologia ―pós-moderna‖ no Brasil. Ponderamos, portanto, acerca da forma aqui 

assumida pela ideologia ―pós-moderna‖ no tempo mais recente de nossa história, 

quando adentra uma disputa por hegemonia de projetos no interior daquela luta 

política, mas que é combatida ainda no tempo presente.  

Para tanto, analiso o caráter assumido pela luta antirracista no longo 

período de hegemonia neoliberal, especialmente entre os governos de Fernando 

Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, que se deparou com o amadurecimento 

da encruzilhada ―pós-moderna‖, seu processo de crise e subsequente decadência já 

no governo Dilma Rousseff e no governo golpista de Michel Temer.  

É no movimento da realidade, porém, que tais tendências se formam. 

Assim, evidencio desafios reais: de um lado, o reordenamento do mito da 

―democracia racial‖ capitaneado pelos desígnios da ideologia ―pós-moderna‖, os 

quais produzem uma via de consenso e uma outra, cujo conteúdo consiste em uma  

velha busca por uma nova noção de ―povo brasileiro‖ e que estão articuladas nas 

ofensivas neoliberais de engendramento da população negra em uma encruzilhada 

para arrefecer sua organização. 

O quarto capítulo, portanto, problematiza os desafios postos na realidade 

das lutas no período de 2018 a 2020, em um momento delicado da atividade política 

das negras e negros trabalhadores, sob um governo de caráter reacionário, cujo 

impacto foi sentido com uma ampla perda de direitos sociais para o conjunto da 

classe trabalhadora. Assim, à luz dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson 

Nunes, diversos embates entre intelectuais, artistas e movimentos sociais orbitam os 

temas da ação política, reivindicações e concepções teóricas distintas que se tornam 

emblemáticos no contexto de fragmentação e de prioridade pela superação do 

comportamento político ―pós-moderno‖ em geral e capitaneado pelo particularismo 

da direita. 

A constante renovação do mito da democracia racial, do disfarce 

ideológico das opressões, da naturalização do genocídio da população negra, entre 

outra investidas, consistem em frentes de ação muito heterogêneas, históricas, mas 

amplamente disseminadas por reformulações no Brasil ao longo da década de 90, 

adentrando o âmbito da produção intelectual acadêmica, das expressões artísticas, 

das formas de propaganda, dos movimentos sociais, tornando-se mais marcantes 



25 

 

desde o final da primeira década dos anos 2000, cujos liames serão mais bem 

analisados ao desenvolver a pesquisa. Defende-se que, no Brasil, as 

especificidades do racismo e do capitalismo de condução colonial são marcantes na 

diferenciação dos efeitos advindos da hegemonia ―pós-moderna‖, apesar de suas 

conexões e causalidades evidentes, factuais e históricas com o contexto europeu e 

norte-americano. 

 Nesse contexto do ideário ―pós-moderno‖, nota-se uma apologia da 

direita à cisão da unidade da luta coletiva na busca por abarcar a diversidade (que 

certamente é rica em termos de análise quando inserida na totalidade, longe do 

abstrato, no sentido do pluralismo), sendo que no plano da resistência temos um 

dilema colocado frente ao universalismo. A via de mão dupla que aqui se abre na 

fragmentação da classe trabalhadora, desse modo, perpassa a função sine qua non 

do racismo brasileiro no isolacionismo das lutas.  

Aqui, nota este pesquisador: as crescentes investidas equivocadas, 

elitistas e perversas de um antirracismo com ideologia liberal (quando as formas de 

resistência classista das negras e negros trabalhadores na luta contra o capital, se 

tornariam aos olhos de alguns interlocutores, ‗ameaças‘ à construção de uma 

sociedade de fato igualitária), se tornam mais robustas, ademais, coexistem com 

outras investidas, por parte de núcleos conservadores nacionalistas (neocoloniais e 

protofascistas), que, a fim de adentrar o debate racial, espraiam sua ações à base 

do irracionalismo e das investidas de inversão categoriais realizadas pelos ―pós-

modernistas‖ sobre o totalitarismo e o identitarismo.  

O particularismo, assim denominado, exprime o alargamento da 

particularidade, quando esta suplanta sua conexão necessária com a universalidade. 

E tal conexão necessária não advém apenas do sentido por nós a ela atribuído, e 

sim de uma determinação da realidade. Por isso, o chamado identitarismo será 

compreendido enquanto manifestação ideológica determinada, ou seja, está atrelado 

a uma prática política que se faz dominante no tempo histórico em que vivemos e 

exprime as razões últimas da ideologia dominante. 

Por isso, ao lutar contra o racismo deve-se visar à superação de uma 

realidade individualista e racista que desarticula a organização e submete as lutas 

sociais ao isolacionismo, o que apenas se faz possível na condução de uma 

programática luta política emancipatória, com vistas à libertação da população negra 

e da igualdade concretamente possíveis em uma sociedade comum a todos –
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comunista. Ademais, na recusa do status quo e da fragmentação coletiva, coloca-se 

como imperativo compor outras lutas que se interrelacionam, na busca por 

compreender a complexidade determinada de mediações postas nessa realidade 

historicamente.  

É válido ressaltar, como aqui é pretendido, sobre a resistência a esse 

movimento no interior da classe trabalhadora, sendo um momento em que o 

antirracismo ganha fortes expressões, especialmente entre organizações de 

mulheres negras, muito importantes na busca pela união entre a compreensão 

minuciosa das condições de vida da mulher negra e do reconhecimento da 

necessidade de superação de uma ideia abstrata e difusa do universalismo de 

classe ainda presente. 
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Capítulo 1 As raízes da controversa relação entre ideologia “pós-moderna” e 

racismo 

A reinterpretação do passado nasce, em primeiro 
lugar, de uma necessidade do presente. 
György Lukács 
 

Nos diversos estudos que adentraram criticamente o controverso tema da 

chamada ―pós-modernidade‖, especialmente entre aqueles que nos proporcionam 

importantes mediações acerca de suas bases e fundamentos, entende-se que o uso 

dos termos ―pós-moderno‖, ―pós-modernismo‖ e ―pós-modernidade‖ é heterogêneo, 

muito amplo, dificultando precisar com definições sucintas todo o conjunto do 

pensamento ―pós-moderno‖ a partir dos mesmos6.  

Mesmo que estipulemos desde já referir a ―pós-modernismo‖ como termo 

mais voltado às transformações na linguagem e ideologia congruentes com a 

suposição do presente enquanto fase de rompimento com as bases organizativas da 

vida moderna, movimento esse que se formou mais solidamente a partir dos anos 

1970 e age na realidade como uma lógica cultural correspondente a um tempo 

histórico determinado7; mesmo que essa diferenciação nos seja útil para iniciarmos a 

discussão, teremos que aprofundá-la. De muitas maneiras atribuiu-se na história um 

sentido à ―pós-modernidade‖, mas podemos afirmar que seu sentido geral está 

ligado à caracterização da vida cotidiana e do tempo histórico de que os ―pós-

modernos‖ partilham, pelas quais o presente seria caracterizado por meio de 

supostas evidências de superação da modernidade, que estaria, então, perecida8.  

Veremos, ademais, que é corrente a utilização de argumentos dos ―pós-

modernos‖, com novas expressões da negação da história9, tão típica da cruzada 

―pós-modernista‖; tão freqüente isso ocorre quanto o fato de que o transbordamento 

das concepções mais gerais da ―pós-modernidade‖ pode ocorrer sem que sejam 

                                                             
6
 Em alguns momentos na leitura somos advertidos por Jameson (1991), Rouanet (1987) e Wood 

(1996) acerca do árduo esforço de interpretação do conjunto do pensamento ―pós-moderno‖ em 
razão de uma polissemia desorganizada e repleta de formulações esquivantes sobre os temas 
centrais da realidade social. Rodrigues (2006), ciente do vasto significado do emprego dos termos, 
nos apresenta um quadro didático sobre seus usos nas ciências sociais, na economia, na produção 
do conhecimento, na estética, na política e em outras dimensões. 
7
 A problematização acerca de suas determinações históricas será desenvolvida ao longo deste 

capítulo, mas aqui faço menção ao entendimento de Jameson (1991) de ―pós-modernismo‖, como 
sendo a lógica cultural do capitalismo em seu funcionamento mais avançado, mais contemporâneo. 
8
 Essas concepções comuns e convergentes entre os ―pós-modernos‖ acerca do fim da modernidade 

são reconhecidas por Rouanet (1987). 
9
 Segundo Wood (1996), esse seria uma dos aspectos mais recorrentes entre os ―pós-modernos‖ e 

que compõe uma base fundante do ―pós-modernismo‖. 
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mencionadas quaisquer terminologias semelhantes às citadas e inclusive a recusa 

por parte de ideólogos e intelectuais de qualquer assimilação com o ―pós-

modernismo‖, mesmo partilhando de seus ideais mais gerais tem sido um nó no 

estômago da análise científica e responsável. 

Ainda assim, isso não impossibilita que sejamos capazes de traçar os 

aspectos indicativos dessas tendências, suas características gerais ou até mesmo 

seus sentidos ideo-políticos, pelo contrário. Do ponto de vista histórico e político, 

traçar esses aspectos, características e sentidos é algo igualmente importante, já 

que poderíamos nos furtar na análise, caindo no simplismo de buscar por uma 

periodização exata da entrada em cena dos ―pós-modernos‖, a partir de determinado 

estilo ou variante cultural. Ou ainda correríamos o risco de olvidar a ―pós-

modernidade‖ em sua ideologia, deixando à margem um campo de argumentação 

muito fértil para os propósitos deste trabalho.  

O sentido de ideologia que adotamos aqui, que se torne aberto desde já, 

não remete a uma forma de consciência ilusória, pois a ideologia ―pós-moderna‖ não 

poderia consistir na mera difusão de ideais deturpadores da verdade e da história. 

Claro que seria uma simplicação imensa supor que apenas ideólogos sejam 

responsáveis pela difusão desses pensamentos, já que, politicamente a ação dos 

indivíduos é mais tensionada e diversas apropriações mal-intencionadas parecem 

legitimar as variantes mais irracionalistas do ideário ―pós-moderno‖. Porém, ao 

compreender a ideologia em um sentido mais amplo, vemos que ela representa uma 

forma de consciência social – por sua vez, atravessada pela moral, pela política, 

pela arte, pela estética, pela religião, entre outras dimensões (LUKÁCS, 2012) –, 

sendo, por isso, como disse Mészáros (2012, p.65) ‗materialmente ancorada e 

sustentada‘.  

Outro equívoco também seria supor que a ideologia é um reflexo absoluto 

das relações materiais de produção. Daremos elementos mais importantes e 

explícitos dessa apreensão em se tratando do estruturalismo e de sua relação com o 

ideário ―pós-moderno‖ ainda no presente capítulo, entretanto, cabe muito bem agora 

apresentar alguns aspectos ideológicos do nascimento da ―pós-modernidade‖ 

enquanto expressão das contradições do mundo concreto. 

Com isso, não apenas conectamos a subjetividade à objetividade, como 

as compreendemos fundidas. Apesar de sua alta carga subjetiva, a ideologia não é, 

desse modo, pura subjetividade. Vemos que uma ideologia dominante em 
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determinado tempo configura-se, nos termos de Marx e Engels (2007), sempre como 

expressão da ideologia da classe que ali é dominante. Essa assertiva, dada pela 

história das sociedades de classes como evidência, apesar de pressupor seu 

epicentro no seio da burguesia, marca o pensamento da classe trabalhadora, sem 

deixar de expressar igualmente as contradições de sua dominação ou pode se 

projetar à superação dessa dominação, o que ainda a circunscreve ao tempo 

histórico determinado que lhe é correspondente (não como forma datada, mas 

enquanto lhe fizer sentido). 

Retornaremos a essa linha de raciocínio ainda neste capítulo, mas vale 

ressaltar desde já, inclusive, que, ao problematizarmos e caracterizarmos o 

nascimento do conjunto do pensamento ―pós-moderno‖, abrem-se aqui dois eixos 

complementares e incontornáveis para o processo investigativo, reflexivo e 

argumentativo de sua relação com o racismo e que, mais a frente, nos auxiliarão 

apreender as particularidades do caso brasileiro. 

O primeiro deles centra-se na questão epistemológica, fazendo-nos 

ponderar sobre as perspectivas de seus difusores no âmbito da cultura e nos dá 

detalhes sobre a aparição dos termos na história sob contextos específicos, sendo 

preciso, portanto, entender como as tendências do ideário ―pós-moderno‖ tomaram 

relevância historicamente. O segundo eixo pressupõe a hipótese de que o ideário 

―pós-moderno‖ está inserido na concretude histórica das ideologias, de tal forma que 

consistiria, em última instância, em uma nova roupagem para antigas proposições, 

ou proposições de expressões novas, porém, suas marcas seriam constitutivas da 

dinâmica das sociedades capitalistas.  

Mészáros (2012), ao compreender que a entrada em cena do ideário 

―pós-moderno‖ não é produto de mero acaso na história e que o seu 

desenvolvimento teórico não é fruto de arbitrariedade da preferência individual de 

certos intelectuais, nos aponta a impossibilidade de percorrer esses caminhos 

investigativos separadamente. Se, por um lado, seria importante conhecer as 

circunstâncias e perspectivas individuais que apontam como foi conduzido 

intelectualmente o conjunto do pensamento ―pós-moderno‖ enquanto forma 

ideológica dominante, por outro lado, nos diz Mészáros (2012, p. 69) que 

 
 
o reconhecimento desta circunstância não nos auxilia muito a revelar a 
natureza inerente e a conveniência ideológica destas tendências. Pois, 
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ainda que o poder da indústria editorial (e dos meios de comunicação em 
geral) explique o mecanismo da ampla difusão das tendências adotadas, 
este fato em si elucida muito pouco por que uma determinada tendência 
cultural-ideológica (e não uma tendência alternativa importante) foi 
escolhida para receber uma grande divulgação.  Este reconhecimento na 
verdade explica pouco, exceto a óbvia correlação de que a tendência em 
questão deve ser compatível com os interesses materiais dominantes da 
ordem estabelecida. 
 

Partindo dessas provocações, portanto, ampliamos o quadro teórico que 

dá base à discussão da relação entre o pensamento ―pós-moderno‖ e o racismo, 

pois não nos é suficiente (por mais que seja importante fazê-lo) apontar a ideologia 

―pós-moderna‖ enquanto conformadora do status quo, da dominação burguesa, da 

dissimulação acerca do racismo existente, se, enquanto espelho ou forma integrada 

da ideologia dominante essa seria sua condição essencial.  

Orientemo-nos, portanto, pelo percurso investigativo que nos revela 

especialmente a dimensão do papel do racismo nos conflitos reais existentes e as 

contradições desses conflitos, apresentando evidências do interesse pelo 

surgimento da ideologia ―pós-moderna‖ na totalidade da vida social, ademais, 

escancarando o grau dos interesses de classe envolvidos e a dinâmica específica do 

capitalismo contemporâneo para que o racismo se torne um alvo a ser atenuado, 

manipulado e conformado pela ideologia ―pós-moderna‖.  

 

1.1 O teto de vidro da ideologia dos ―pós-‖ 

 

Certamente que os elos de compreesão da ideologia ―pós-moderna‖ como 

integrada à ideologia dominante possuem longas e incontáveis raízes na relação 

entre razão burguesa, capitalismo e racismo10. Veremos, por exemplo, em breve, 

ainda neste capítulo, que algumas dessas raízes possuem evidências na marca 

irracionalista do pensamento ―pós-moderno‖ como aquele encontrado a partir da 

década de 1970, cujas expressões mais vulgares não ultrapassam a lógica da 

justificativa das teorias raciais do mundo moderno11. 

Não buscarei aqui exaurir essas discussões, mas as aprofundaremos na 

análise a fim de traçar uma linha de raciocionio sobre as raízes da ideologia de 

                                                             
10

 Conhecidos estudos realizaram um exercicio exaustivo e detalhado buscando por muitas dessas 
conexões. Por exemplo Callinicos (2000) e Lukács (2020). 
11

 A incoerência do pensamento ―pós-moderno‖ em buscar superar aquilo que se reafirma, inclusive 
em se tratando das teorias raciais modernas já foi brilhantemente identificada por Rouanet (1985) e a 
aparição das teorias raciais modernas atreladas ao problema de todo o irracionalismo podem ser 
encontradas em Lukács (2020). 
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mudança de épocas que influenciaram e deram bases fundamentais para o 

arcabouço ideológico nascido em meados da década de 1970, compreendendo a 

sua especificidade e relevância para a atualidade dessa relação. 

Como a concepção ideológica dominante acerca da inauguração de um 

tempo histórico não está apartada da dimensão política, sigamos sendo razoáveis 

como Jameson (1991), ponderando acerca dos problemas de periodização de 

qualquer tempo histórico, de modo que não entendamos suas ocorrências como 

independente da conjuntura e dos fatos históricos anteriores. Ao se contrapor à 

linearidade histórica e à homogeinização das transformações históricas, Jameson 

(1991) nos alerta sobre a importância da dialética nessa análise. 

Mészáros (2012), que identifica um problema de periodização em geral, 

também evidencia aspectos históricos importantes sobre periodização repousados 

na ideia de ―modernidade‖. E, à luz dessa concepção, o filósofo identifica diversos 

entraves ideológicos articulados na filosofia burguesa. Segundo Mészáros (2012, p. 

70) 

 
 
Assim, de forma não-dialética, o momento da descontinuidade e da ruptura 
é exagerado tendenciosamente até se tornar irreconhecível, às custas de 
algumas continuidades de importância vital – como, por exemplo, o caráter 
insuperavelmente classista e explorador da sociedade capitalista, por mais 
moderna e avançada que seja – para que seja assegurada a visão de 
―universalidades‖ imaginárias e das ―soluções‖ ficticias para problemas 
dolorosamente reais, que, na realidade, só poderiam ser resolvidos através 
do confronto concreto das principais classes da sociedade (MÉSZÁROS, 
2012, p. 70). 
 

Em sua investigação sobre a ideia anti-dialética de modernidade presente 

na filosofia burguesa, Mészáros expõe uma concepção particular de Hegel. 

Mészáros (2012) entende que Hegel, apesar de sua importância para o pensamento 

dialético, concebe o mundo moderno fundado em princípios de tamanha 

mistificação.  Ao conceber a racionalidade do Estado moderno (como sabemos, 

conformador intimo e fundamental da exploração capitalista), por exemplo, como 

aspecto de universalidade, de alcance máximo do dinamismo positivo que as 

contradições sociais promoveram, Hegel acabaria imputando à ordem dominante o 

caráter de realização plena da razão e da liberdade (MÉSZÁROS, 2012). Tanto há 

um entendimento de perenidade dessas relações, por conseguinte, como 

ideologicamente, os conflitos sociais abertos aparecem abrandados. A história, 
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desse modo, após tanta atividade, após tantas contradições, poderia finalmente 

repousar em paz. 

Assim, perpassando essas marcas ideológicas a serviço da burguesia no 

pensamento de Hegel, Mészáros (2012) as aprofunda, identificando em Max Weber 

um diapasão do arcabouço categorial que, contemporaneamente, foi método que 

sustenta diversas aspirações nos usos dos ―pós-― enquanto demarcação do tempo 

histórico na esfera política, econômica, na historiografia, na teoria social, entre 

outras, presentes em algumas concepções desenvolvidas após a Segunda Guerra 

Mundial.  

Entre muitos aspectos, um de grande importância é a contraposição 

realizada por Weber entre o ―moderno‖ e o ―tradicional‖. A crítica central de 

Mészáros (2012), da qual partilho, reside no fato de que os enquadramentos 

realizados por Weber acerca disso em sua obra consistem metodologicamente em 

arbitrariedades convenientes à sua argumentação.  

Obviamente que não será possível realizar análises tão amplas da vasta 

obra de Max Weber nesta tese, mas é importante conseguir localizar momentos nos 

quais Weber (1968) deixa translúcida sua concepção de modernização, quando 

diferencia o Estado moderno e a economia capitalista de suas formações passadas. 

Os pressupostos que definiriam o ―moderno‖, segundo Mészáros (2012) são 

seletivos por excluírem assertivamente as características desarmoniosas e 

antagônicas inerentes ao sistema capitalista, ademais, possuem os mesmos 

problemas teórico-conceituais que sua formulação do ―típico-ideal‖.  

Nesse sentido, um método pelo qual se atribui um peso e duas medidas 

me parece uma imagem possível ao retratar o diagnóstico que Weber (1968) realiza 

do capitalismo moderno. As formas ―típicas‖ por ele elencadas que configuram a 

existência ideal do capitalismo em dada época excluem imediatamente outras 

formas, por oposições um tanto genéricas, não pela evidência histórica de suas 

ações ou dinâmicas reais. Concebendo, por exemplo, que a acumulação de riquezas 

do comércio colonial pouco contribuiu para que o capitalismo se desenvolvesse 

contemporaneamente, Weber justifica que o comércio colonial operaria ‗em princípio 

espoliativo e não em cálculo de rentabilidade baseado nas possibilidades do 

mercado‘ (WEBER, 1968, p. 268).  

O primeiro ponto a ser elucidado é que a concepção de espólio como 

forma típica não capitalista, ou como forma de acúmulo de riquezas que seria 
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incompatível com o capitalismo moderno é uma concepção um tanto perigosa, 

apesar de amplamente difundida à luz da receptividade das formulações de Max 

Weber. Afirmo isso, pois, se para Weber o funcionamento do capitalismo moderno 

exige ―escolhas racionais‖, isso permite excluir, como for conveniente na sua 

argumentação, a importância das formas de espoliação tradicionais, supondo que a 

entrada em cena do capital financeiro seria seu elo perdido, que agora teria sido 

encontrado pelo capitalismo por deliberações ―racionais‖ dos agentes. E o autor 

ilustra essas deliberações com a sistematização dos sistemas de tributação 

impostos pelo Estado, na burocracia ―racional‖ como forma administrativa ou ainda 

pelo monopólio legítimo da violência. Assim, buscando caracterizar o capitalismo 

moderno, Weber (1968) desconsidera que a permanência (atual, inclusive), por 

exemplo, de formas de acumulação primitiva mais tradicionais seja o produto 

―racional‖ do capitalismo moderno. Esses supostos desvios de uma conduta 

entendida como ―racional‖ em nada explicam as supostas formas ―típicas‖, ou, ao 

menos, aquilo que deveria ser identificado categorialmente como o tÍpico, inerente 

ou próprio do desenvolvimento capitalista. 

Dado o conhecido esforço em vida de Max Weber em criar formulações 

que combatessem o materialismo histórico, não é de nossa surpresa que sua 

concepção de espólio se mostre tão distante das considerações de Karl Marx, em 

especial nos Grundrisse, acerca da alienação. E mesmo dando elementos 

incontáveis sobre a especificidade do capitalismo, o método do materialismo-

histórico permite a Marx conceber o seguinte sobre os ―trabalhadores livres 

espoliados‖: 

 
 
Quando, por exemplo, os grandes proprietários de terra ingleses 
despediram seus servos, que consumiam junto com eles o produto 
excedente da terra; quando, além disso, seus arrendatários escorraçaram 
os pequenos colonos etc., com isso, primeiramente, foi lançada uma massa 
de forças de trabalho vivas no mercado de trabalho, uma massa que era 
livre em sentido duplo, livre, em primeiro lugar, das antigas relações de 
clientela ou de dependência e das relações de serviço e, em segundo, livre 
de todos os haveres e de toda forma de existência concreta e objetiva, livre 
de toda propriedade; destinada à venda de sua capacidade de trabalho ou à 
mendicância, vagabundagem e roubo como única fonte de renda. 
Historicamente, constata-se que eles tentaram primeiro o último recurso, 
mas foram impelidos para o estreito caminho que conduz ao mercado de 
trabalho por meio da força, do pelourinho, do chicote – onde, portanto, 
aparecem os governos, por exemplo, de Henrique VII, VIII etc., como 
condições do processo histórico de dissolução e como criadores das 
condições para a existência do capital (Marx, 2011, p.675). 
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Em razão de condições determinadas postas nessas relações, portanto, e 

não apenas por determinadas condições, ou só as ―racionais‖, é que o outro ponto a 

ser levantado numa crítica a Weber (1968) acerca de sua concepção de 

modernidade é sobre a abolição da escravidão. Aqui, o recurso à definição arbitrária 

ganha elasticidade, quando Weber (1968) analisa o capitalismo moderno, indicando 

uma suposta incompatibilidade entre o mesmo e a escravidão. Obviamente que não 

discorreremos agora sobre os fatores internos da abolição da escravidão no Brasil, 

das revoltas, da organização política, das vantagens que se abriram à classe 

dominante com a entrada em cena do capital financeiro internacional. Basta-nos 

analisar a tácita oposição que Weber realiza ao afirmar que o comércio colonial ―não 

estimulou a organização do trabalho à maneira especificamente ocidental‖ (WEBER, 

1968, p. 268). E vai além, afirmando que  

 
 
[...] a escravidão desde o seculo XVI até o XVIII significou muito pouco para 
a organização econômica da Europa [...] criou um grande número de 
rentistas, mas só em pequena escala contribuiu para desenvolver o 
processo industrial de exploração e a organização capitalista (WEBER, 
1968, p. 269). 
 

Certamente que a reprodução do capital na sociedade contemporânea se 

organiza fundamentalmente na exploração do trabalho assalariado, com a 

especificidade do trabalho do operariado no qual se extrai mais-valia diretamente na 

produção de mercadorias, o que pressupõe um mercado de trabalho constituído. Se 

alguém reconheceria estas vantagens e especificidades do capital seria Marx 

(2011), porém, ao reconhecê-las no âmbito do industrialismo, ainda na conhecida 

Carta a Pavel Annenkov, de 1846, argumentando sobre o pensamento de Proudhon, 

brilhantemente situava que  

 
 
A escravatura directa é o eixo do nosso industrialismo actual, tal como as 
máquinas, o crédito, etc. Sem escravatura, não temos algodão; sem 
algodão, não temos indústria moderna. Foi a escravatura que deu valor às 
colónias, foram as colónias que criaram o comércio mundial, o comércio 
mundial é que é a condição necessária da grande indústria mecânica. Por 
isso, antes do tráfico dos negros, as colónias só davam ao velho mundo 
muito poucos produtos e não alteravam visivelmente a face do mundo. 
Assim, a escravatura é uma categoria económica da mais alta importância 
(MARX, 1982, online). 
 

Importante pontuarmos que Marx, ao se referir ao ―valor às colônias‖ dado 

pela escravidão ou esta como ―categoria da mais alta importância‖, ou ainda sobre o 
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tráfico de corpos negros ter ―alterado a face do mundo‖, está desnudando o sentido 

concreto da escravidão, especialmente acerca de sua função na acumulação de 

riquezas e dos investimentos da burguesia ao assentar o trabalho explorado à base 

da desumanização do escravismo para a obtenção de lucros que propiciaram o 

desenvolvimento da grande indústria moderna. Não há uma valoração moral de 

Marx acerca desse processo12, pois, como pode ser visto nos momentos anteriores 

e posteriores deste trecho da crítica a Proudhon, o exemplo dado com a categoria 

da escravidão visa justamente a apontar, de forma irônica, que um processo tão 

nefasto e desumanizador, pela lógica da filosofia proudhoniana, teria algo de 

positivo. O que para este poderia ser o lado positivo, para Marx seriam relações 

postas em serviço de benefícios burgueses, expropriação. Por isso, afirmou Marx 

(1982, online) que  

 
 
O sr. Proudhon compreendeu muito bem que os homens fazem o pano, a 
tela, os tecidos de seda; que grande mérito ter compreendido tão pouca 
coisa! O que o sr. Proudhon não compreendeu é que os homens, segundo 
as suas faculdades, produzem também as relações sociais em que 
produzem o pano e a tela. 

 

Em razão desses aspectos, entendo que Weber (1968), caminha 

intelectualmente no sentido oposto a Marx e considera que outros fatores foram 

propulsores do desenvolvimento capitalista europeu naquele período, como as 

legislações ―racionais‖, a ―empresa coerente‖, até mesmo a racionalização dos 

padrões de vida, ou ainda a ética racional econômica, aparecem como fatores 

centrais nesse processo, como tendo sido aplicados ou ordenados para o 

funcionamento do sistema. Vemos que essa lógica apresentada por Weber (1968) 

consiste em uma forte oposição ao legado marxiano e às concepções marxistas que 

se debruçavam sobre o tema da desigualdade em geral, revelando uma 

conveniência analítica sobre categorias fundamentais da vida social.  

Virginia Fontes (2010) demonstrou, nesse sentido, como Marx em seus 

escritos de O Capital não opõe diretamente o espólio e a expropriação pelo trabalho 

assalariado na totalidade da sociedade burguesa, especialmente pelo fato de que 

                                                             
12

 Essa consideração se faz importante, pois antecipa uma controvérsia que será mais detalhada no 
último capítulo, acerca dos equívocos de intelectuais que aderem à ideologia ―pós-moderna‖ na 
análise do racismo, ao suporem, por meio de leituras rasas, que a posição de Marx acerca da 
escravidão seria de deslumbre ou enaltecimento das conquistas democráticas das populações 
européias às custas da escravização de corpos negros. 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/p/proudhon.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/p/proudhon.htm
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sempre em sua história o capitalismo proporcionou a coexistência de ambas as 

formas, impelindo-as, inclusive.  

Se concordarmos com Mészáros (2012) quando afirmou que Weber alude 

à inevitabilidade das desigualdades no desenvolvimento do capitalismo, é devido ao 

fato de que a concepção weberiana dessas desigualdades parece estar 

metodologicamente atrelada ao enquadramento seletivo de ―escolhas racionais‖, no 

lugar daquelas que não seriam. Ciente desses percauços metodológicos, afirmou 

Lukács sobre o desenvolvimento desigual, partindo de Marx nos Grundrisse, que  

 
 
[...] apesar de sua complexa síntese de componentes ontologicamente 
heterogêneos, é – no sentido ontológico – um desenvollvimento conforme 
as leis. O fato de que escolhas singulares entre alternativas sejam 
eventualmente erradas ou negativas para o desenvolvimento não altera com 
referência ao precesso global essa legalidade específica. Desigualdade do 
desenvolvimento significa, ―simplesmente‖, que a grande linha do 
movimento do ser social, a crescente socialidade de todas as categorias, 
vínculos e relações, não pode se explicitar em linha reta, segundo uma 
―lógica‖ racional qualquer, mas se move em parte por desvios (e até 
deixando para trás alguns becos sem saída) e, em parte, fazendo com que 
os complexos singulares, cujos movimentos reunidos formam o 
desenvolvimento global, encontrem-se individualmente numa relação de 
não correspondência. Mas tais desvios da grande linha do desenvolvimento 
global conforme as leis dependem todos, sem exceção, de ciscunstâncias 
ontologicamente necessárias. Por isso, quando são estudados e revelados 
adequadamente, vem à tona a legalidade, a necessidade de cada um 
desses desvios. Só que sua análise deve abordar os fatos e as relações 
ontológicas reais (LUKÁCS, 2012, p. 389-390). 
 

Nas linhas do materialismo histórico, Lukács (2012) realiza uma análise 

dialética acerca do desenvolvimento global, cuja impossibilidade de linearidade se 

mostra no próprio aspecto contraditório pelo qual a singularidade, apesar de denotar 

uma característica mais particular, não se desvincula da universalidade. O comércio 

colonial aporta essas contradições, na medida em que os ―complexos singulares‖ do 

desenvolvimento do capitalismo, identificados por Lukács, também se combinam 

internacionalmente.  

Posto isso, as concepções antidialéticas sobre o ―moderno‖, ao elevarem 

em demasiado a ruptura do presente, perdem de vista a perspectiva de totalidade. 

As ideologias de mudança de épocas que influenciaram e deram bases 

fundamentais para o arcabouço ideológico nascido em meados da década de 1970 

possuem muitas raízes nas apreensões de Weber e, como veremos, em outras que 

se desenvolveram ao longo do século XX. 
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Caberia investigar ainda outras lacunas em Weber (1968), pelas quais a 

modernização das colônias, por exemplo – cujas evidências históricas estão 

inseridas no desenvolvimento global do capitalismo –, é aspecto que não possui 

explicação à luz das definições que atribuiu àquelas categorias centrais, já que não 

podemos compreender, por meio de suas sistematizações, como a particularidade 

da exploração do trabalho escravo nas colônias, ao mesmo tempo, mantém o capital 

internacional e sustenta o capital internamente. 

Nessa relação, Fontes (2010, p. 64) assinala que ‗a violência primordial 

do capital é permanente e constitutiva [...]‘. E segue afirmando que o 

desenvolvimento do capitalismo não é meramente desigual, ou seja, no qual 

naturalmente conviveriam aquelas formações coloniais e aqueles mais buscados por 

Weber enquanto ―típicos‖ da modernização capitalista, ‗mas, ao contrário, das 

formas históricas da expansão desigual do capitalismo, tanto no interior de cada 

país, quanto entre os países. Todos, porém, respondem crescentemente a uma 

mesma dinâmica social‘ (FONTES, 2010, p.64). 

O referido diapasão acerca das compreensões antidialéticas sobre a 

história e sobre o ―moderno‖, que situamos há pouco em Weber (1968) não consiste 

no caráter pessoal, sobre suas convicções pessoais, mas na importância de seus 

fundamentos da compreensão do moderno desenvolvimento do capitalismo e do 

Estado enquanto rompimento absoluto sobre outras formas. Ademais repousa sobre 

sua obra a inegável condição de ter influenciado outras perspectivas de impacto 

sobre questões ímpares na intelectualidade dominante ao longo do século XX. No 

entanto, lembremos que suas formulações e epistemologias não fundam uma 

própria ideologia, uma vez que sua sistematização intelectual antes contém 

elementos ideológicos atrelados às transformações do mundo concreto.  

A suposta inevitabilidade das consequências da organização do Estado 

moderno e do desenvolvimento capitalista (não somente devido a Weber, mas 

também não sem suas análises) ressoou como a marcha fúnebre da civilização 

ocidental no arcabouço ideológico antidialético que marcou a dominante forma de 

sensação sobre o tempo histórico até o ―pós-modernismo‖. Contudo, há de se 

considerar que a produção do conhecimento científico também aparece amplamente 

determinada pelas contradições do tempo histórico em questão, não podendo 

responder pelos rumos históricos dessas contradições.  
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As análises de Weber, ademais, não constituem devaneios. As 

proposições do ideólogo, aqui, devem ser compreendidas à luz do processo 

histórico. Em se tratando das transformações históricas do periodo, vemos, por sua 

vez, que a tradição marxista à época foi exemplar na caracterização do imperialismo 

enquanto fase do capitalismo que não apenas representa a inovação de seu 

funcionamento, como representa a continuidade e o aprofundamento de um 

movimento anterior. 

Ao contrário da perspectiva weberiana de análise do Estado moderno, 

pela qual a violência imperialista parece estar de acordo com a racionalidade 

propulsora da civilização, Hilferding (1985) já traçava em sua análise sobre o 

imperialismo que o capital financeiro necessita de um Estado que possa ser capaz 

de realizar o espólio, mesmo que em sua forma mais desnuda, mas especialmente 

por meio do assalto e da intervenção nas economias singulares como forma de 

conversão dos mercados externos em espaços de investimento. ‗O capital financeiro 

finalmente precisa de um Estado suficientemente forte para praticar uma política de 

expansão e poder incorporar novas colônias‘ disse Hilferding (1985, p. 314). 

Em Lenin (2011) o imperialismo já aparece como uma condição 

privilegiada do desenvolvimento desigual entre Estados sob a égide de um contexto 

de fusão de capitais. A fusão do capital bancário com o capital industrial representa 

a preeminnte forma do capital financeiro, decorrendo disso a formação dos grandes 

monopólios. Lenin (2011) imputa ainda o sentido de universalidade que o capital 

assume nesse processo, quando suas próprias contradições mostravam-se mais 

tensionadas que outrora. 

O imperialismo, como nos assegura Fontes (2008, p.88) ‗é apresentado 

por Lenin como uma efetiva revolução capitalista no capitalismo e, nesse sentido, 

exige a compreensão de que as transformações sociais que induzia não eram 

fictícias, mas reais‘. Tanto que Lenin (2011) já considerava ali a racionalidade 

específica de uma forma de contabilidade por parte do Estado e partilha privada dos 

meios de produção por parte da burguesia, que, na essência e em uma totalidade 

social representava os interesses privados do capital dos monopólios. 

Mas esse movimento da concentração monopólica de capital possuia 

exigências que não eram inevitáveis, pelo contrário, formaram-se enquanto 

exigências de um processo, mas impulsionadas por interesses de classe explícitos. 

O padrão de valorização do capital, tendo em vista suas necessidades de realização 
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e condições de expansão, respondia a uma reorganização da burguesia no mundo 

(FONTES, 2010). Afirma ainda Fontes (2008) que esse movimento impulsionador de 

uma repartição global estava identificado com a investida predatória pela aquisição 

de colônias, assumindo essa premissa politicamente. 

Netto (2009), nesse sentido, muito bem analisa essa fase do capitalismo, 

na qual as funções políticas e econômicas dos Estados se fundem. Segundo Netto 

(2009) ―funcional e estruturalmente‖ a intervenção do Estado se imbrica no 

desenvolvimento do capitalismo. E à medida que a burguesia monopolista enlaça o 

Estado, ela abre a possilidade da busca pela conquista de colônias. Mas esse fato 

apenas se deu concretamente no âmbito da luta de classes.  

As possessões coloniais, dadas por fatores econômicos e geográficos, 

sempre contaram com o recurso fundamental ou sempre que necessário da 

imposição violenta (LENIN, 2011). Netto (2009) caracteriza, inclusive, que a 

especificidade do imperialismo que se desenvolveu entre 1890 e 1940, só 

aparentemente seria ambígua. Não o é, pois não se tratou da mera conveniência 

histórica entre a violência e o bom funcionamento dos monopólios. Segundo Netto 

(2009, p. 28) 

 
 

Assinalar, portanto, a compatibilidade da captura do Estado pela burguesia 
monopolista com o processo de democratização da vida sócio-política [...] 
Ao contrário, equivale a indicar que um componente, mesmo amplo, de 
legitimação é plenamente suportável pelo Estado burguês no capitalismo 
monopolista; e não só é suportável, como necessário, em muitas 
circunstâncias históricas, para que ele possa continuar desempenhando a 
sua funcionalidade econômica. Por outro lado [...], a lógica dominante do 
monopólio não exclui o tensionamento e a colisão nas instituições a seu 
serviço, exceto quando o esgarçamento deles derivado põe em risco a sua 
reprodução. 
 

Identificar essa contradição imanente ao imperialismo é importante, pois 

estabelece um parâmetro e nos permite avaliar em que medida a modernização do 

Estado e do desenvolvimento capitalista em sua fase imperialista se configuram 

enquanto uma modernização dentro da modernidade. Claro que na ocorrência do 

fenômeno, ele não era entendido como próprio à modernidade, pois essa 

periodização seria apenas posteriormente estabelecida. Mas é uma concepção que 

permite apontar suas permanências em relação ao seu passado recente. 

Tanto que, do ponto de vista internacional, a modernização econômica 

nos países europeus e Estados Unidos, em especial com o modelo macroeconômico 
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da organização e produção do trabalho de caráter fordista13, apesar dessa condição 

um tanto inovadora, nunca esteve apartada da dominação colonialista em África.  

A inovação, não do fordismo ―em-si‖, mas da capacidade estabelecida 

pelo imperialismo em comportar as novas estratégias de acumulação e de 

reprodução do capital com um Estado que regula economicamente seu 

funcionamento, ao mesmo tempo em que é agente sobre a democratização política 

capitalista – no sentido do atendimento e resposta às demandas sociais imediatas, 

econômicas e políticas da classe trabalhadora por parte do Estado (NETTO, 2009) – 

é marcante. Faz-se, porém, mais evidente, marcante e inovador que, no 

imperialismo, o racismo tenha se desenvolvido a passos de gigantes frente à 

prosperidade das novas democracias burguesas. 

Em verdade, a defesa do imperialismo nunca se fez desconsiderando 

justificativas para o racismo. Seja porque o imperialismo é íntimo conformador da 

discriminação racial e do preconceito, seja porque o padrão de violência direta 

contra as populações negras no mundo se imbrica como condição intrínseca ao 

desenvolvimento capitalista. E esse é um ponto central para o debate. Certamente, o 

aspecto retrógrado geral da consciência burguesa possui suas nuances onde ela 

atua historicamente. Mas discordamos que o racismo seja uma mera ideologia, e as 

investidas imperialistas de subjugação das populações africanas durante o 

colonialismo escancaram isso, ou seja, o imperialismo impondo a guerra como nova 

forma de dominação no capitalismo dos monopólios. 

E, em se tratando de guerra, nessa fase do imperialiasmo as nuances do 

irracionalismo, mesmo o de tom belicista, também se expressam pela necessidade 

histórica. Isso ocorre, na medida em que o conteúdo desse irracionalismo opera a 

ocultação do capital monopolista nas contradições do imperialismo, porém, seu 

conteúdo político se mostra, como necessidade imanente da dominação. Veremos 

que as particulares concepções de mudança de épocas são constitutivas, de alguma 

forma, das mudanças reais ocorridas, vinculação que permite que apareçam 

                                                             
13

 O imperialismo da primeira metade do século XX foi marcado pelo fenômeno do fordismo, que 
consistiu no aprofundamento do taylorismo enquanto conjunto de princípios e práticas de 
intensificação do processo de trabalho. Um não foi suplantado com a aparição do outro, mas o 
taylorismo, ao estabelecer a especialização do trabalhador em um serviço no processo produtivo nas 
fábricas visando à ―otimização‖, impunha uma sistematização do tempo de produção e um maior ritmo 
de trabalho. O fordismo aplicou a mecanização do processo de trabalho para elevar os limites da 
expropriação de mais-valia na indústria, promovendo a produção em massa (por isso a dominância 
do modelo de esteiras nas cadeias de produção). 
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enquanto tendência histórica, ou seja, estão vinculadas à dinâmica do mundo 

concreto. No que se refere ao nosso tema, essa necessidade histórica aparecerá no 

exame da relação entre as concepções de mudança de épocas dominantes (anti-

dialéticas, como veremos) e o racismo. 

Com efeito, Lukács (2020) analisou com densidade que não podemos 

assimiliar todo o pensamento burguês por igual, nem mesmo o pensamento 

irracionalista sob as mesmas características. Mas, categorialmente, vemos como a 

ciência burguesa, com suas variantes dominantes no quadro do conhecimento 

científico (na esfera jurídica, politica, etc.) possui no irracionalismo a expressão de 

sua decadência ideológica14.  

Obviamente que a alternância de maior ou menor grau de irracionalismo 

numa ideologia não é linear na história. Por isso, Lukács (2020) concebeu que 

Weber arava inconscientemente o solo ideológico do irracionalismo que marcava a 

fase imperialista do capitalismo, enquanto Nietzsche seria seu exímio semeador, 

quando plantava as bases de uma filosofia de recusa aos temas do socialismo e que 

não implica em ruptura.  

Seja na desilusão com o presente – como em Oswald Spengler no pós-

Primeira Guerra Mundial, para quem, como entendeu Wood (1996), a civilização 

ocidental não conseguiria impedir seu destino decadente –, seja no otimismo frente 

à destruição da civilização ocidental como motor da história ou na esperança do 

implacável desenvolvimento tecnológico do capitalismo, como identificou Anderson 

(1999) em Arnold J. Toynbee, durante a década de 30, em ambas as situações, a 

percepção irracional de ruptura com o passado não é mera ilusão.  

Mas a alusão à perenidade das relações em questão também não é 

artifício de neutralidade, pelo contrário. Lukács (2012) analisou esse aspecto em um 

sentido político ao inferir que 

 
 
[...] A ciência burguesa, em particular a alemã depois de Ranke construiu 
uma oposição entre lei e história. A história é vista como um processo cuja 
unicidade, incomparabilidade, irrepetibilidade, etc., manifestas seriam 

                                                             
14

 O sentido de decadência ideológica da burguesia, ressaltamos, não significa seu perecimento, nem 
mesmo que sua ideologia agora estaria em ruínas. À luz do que nos apresenta Lukács (2020), vemos 
que é da própria degradação da sociedade capitalista, moral e materialmente falando, que a 
burguesia ideologicamente abre mão do progressismo ou de toda via que possa implicar em 
reviravoltas, por isso, somente com uma base irracionalista a burguesia se fortalece, pois, para ela, a 
via do necessário confronto entre as classes deve, nesse momento de degradação, sumir do mapa 
da práxis. 
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antinômicas em relação à ―validade perene‖ das leis. Porém, tendo em vista 
que as questões ontológicas são aqui deixadas de lado, a antinomia se 
reduz ao dualismo entre pontos de vista que se excluem reciprocamente, 
sendo por isso não científica. Quando, ao contrário, se considera que a 
história tem uma legalidade, como em Spengler ou mais atenuadamente em 
Toynbee, a lei que nela aparece é do tipo eterno, ―cósmico‖, suprimindo 
com seu caráter cíclico a continuidade da história e, em última análise, a 
própria história (LUKÁCS, 2012, p. 358). 
 

A supressão da história, então, como exímia marca do arcabouço teórico 

―pós-modernista‖, possui suas longínquas ocorrências na ciência burguesa. A 

digressão aqui realizada não se faz sem propósito, pois nos mostra que o 

desenvolvimento teórico ―pós-modernista‖ sobre o presente, apesar de, como 

entende Anderson (1999), ter especificidade histórica e ideológica própria – e 

demonstraremos ainda neste capítulo em que medida isso se dá –, não ocorre de 

forma definitivamente inovadora.  

Obviamente que o desenvolvimento teórico da refutação da história e a 

propagação ideológica sobre a irrelevância dos fatos historicos e da ontologia do ser 

social no fazer científico é da conveniência das contradições materiais do 

desenvolvimento do capitalismo a partir da década de 1970, cujos aspectos 

essenciais discutiremos nos últimos tópicos deste capítulo. Mas, para além da sua 

epistemologia, que aparece sempre de forma mais ou menos explícita na ciência 

burguesa, a eliminação da história transpassa a ideologia dominante ao longo da 

primeira metade do século XX. 

Lukács (2020) chega a conceber que o tom depressivo de diversas 

dessas concepções, com ênfase no exponencial de subjetivismo aplicado por Martin 

Heidegger, parecia anunciar o que viria após a grande crise de 1929. Mas no que se 

refere à Heidegger e sua concepção do ser, na busca por fundamentar uma 

ontologia subsumida à fenomenologia, a modernidade aparece como o cenário 

cotidiano de uma existência perdida e despedaçada. Entende Lukács, nesse sentido 

que 

 
 
Heidegger traça, com os recursos da fenomenologia, uma série de imagens 
interessantes da vida interior, da concepção de mundo em que se reflete o 
processo de desintegração da intelectualidade burguesa dos anos do pós-
guerra. Imagens sem dúvida alguma sugestivas, pois são, no plano 
descritivo, imagens autênticas e fiéis daquele reflexo da consciência que a 
realidade do capitalismo imperialista, no período do pós-guerra, provoca 
naqueles que não têm nem a capacidade nem o interesse de se colocar 
para além das vivências de seu ser-aí individual em prol da objetividade, ou 
seja, da indagação das causas histórico-sociais que as produzem 
(LUKÁCS, 2020, p. 438). 
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Lukács (2020) analisa que os elementos da realidade social do mundo 

concreto, objetivo e contraditório aparecem em muitos escritos de Heidegger 

confinados ao estado íntimo das sensações do ser, identificando assim uma 

mudança sinuosa na metodologia da filosofia da vida que –, apesar de não ser um 

rompimento com o subjetivismo dos que o antecederam e influenciaram – implica na 

reserva aos problemas do mundo objetivo, para que ‗a interioridade pura pode se 

expandir livremente‘ (LUKÁCS, 2020, p. 439) 

Daí que o conteúdo interior do individuo da sociedade burguesa que vive 

o pós-Primeira Guerra Mundial é detalhadamente apresentado por Heidegger 

(2005), a meu ver, com tamanha fuga e misticismo, onde o existente é praticamente 

inexistente, cercado por objetivações ―em si‖, e a verdade histórica – que requer 

evidências históricas reais – é vilipendiada filosoficamente, manifestando o caráter 

político conservador da obra de Heidegger.  

Algumas provocações filosóficas sobre a verdade em Heidegger (2005) 

mereceriam o aprofundamento que não podemos dar, como sua crítica à metafísica 

do sujeito, pela qual a verdade é passível de ser obtida pelo intermédio da 

verificação de um contexto que é fenomenal, e não concreto. Certamente que se 

encontram aí muitos laços do relativismo sobre a história ainda hoje muito fortes na 

produção do conhecimento. Certo, porém, é que na busca pelo ‗fundamento do 

fenômeno originário da verdade‘ (HEIDEGGER, 2005, p. 282-300), Heidegger deixa 

transparecer que a dialética seria fundamento filosófico que encobriria a verdade. 

Especialmente com a crise deflagrada na Alemanha no pós-Primeira 

Guerra Mundial, há um acirramento da luta de classes. Os seres sociais são 

tensionados, em sua ação na realidade, na busca pela solução dessas mazelas, 

mas, infelizmente, isso não significa que partirão para o progressismo. Frente ao 

fortalecimento do processo revolucionário na União Soviética15, o subjetivismo 

heideggeriano é a ele hostil, sendo um componente incosteste do que viria a seguir. 

Assim entendeu Lukács (2020, p. 441) que  

 

                                                             
15

 Conferimos aqui o caráter dado por Lenin ao problematizar o aspecto transitório do processo 
revolucionário (pelo qual não se constituiu, de fato, o socialismo na União Soviética). No livro de 
Lenin A doença infantil do “esquerdismo” no comunismo (1920), encontramos sólidos argumentos 
sobre os problemas de uma contraposição abstrata entre ―capitalismo‖ e ―socialismo‖ 
desconsiderando os fatos reais, as formas e os níveis concretos desta transição. Ainda neste 
capítulo, veremos como a suposição do socialismo constituído na União Soviética aparece como 
pressuposto para o fatalismo dos ideólogos ―pós-modernos‖. 
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O desespero de Heidegger possui assim um duplo caráter: por um lado, há 
o inexorável desmascaramento da nulidade interior do indivíduo que vive o 
período de crise do imperialismo; de outro – na medida em que as razões 
sociais dessa nulidade são fetichizadas numa atemporalidade e numa forma 
antissocial –, vemos como o sentimento que assim nasce pode se 
transformar facilmente numa atividade reacionária desesperada. Não é por 
acaso que a agitação de Hitler apelava constantemente ao sentimento de 
desespero. Tratando-se das massas trabalhadoras, é claro que o desespero 
brotava de sua situação econômico-social. Mas não há dúvida de que, entre 
os intelectuais, aquele sentimento de nulidade e desespero – de cuja 
verdade subjetiva parte Heidegger e que foi por ele traduzido em conceitos, 
sendo filosoficamente esclarecido e canonizado como ―autêntico‖ – deixou 
um terreno muito propício para que a influência da agitação hitlerista 
prosperasse. 

 

Isso não ocorreu, como sabemos, numa defesa do status quo, mas possui 

seus laços no reacionarismo, especialmente quando se desenvolvem perspectivas 

políticas que se propõem em prol da ―revolução‖ ou de causas sociais, com objetivo 

de promoção de transformações nefastas às classes trabalhadoras. Acerca disso, 

bem identificou Lukács (2020, p. 561) que ‗À medida que o fascismo se prepara para 

a tomada ―revolucionária‖ do poder, surge a necessidade de apresentar esta tomada 

como a revolução autêntica, encobrindo o caráter capital-monopolista de todo o 

movimento‘. 

.Aprofundando sobre essa ―tomada do poder‖ e esse ―encobrimento‖ na 

esfera política e jurídica – não apenas um encobrimento operado pela filosofia, mas 

da estratégia e de propostas decisivas –, vemos que nos estudos do jurista Carl 

Schmitt (2015), a morte do Estado moderno seria iminente e estaria relacionada à 

dificuldade de discernimento e ação prática do Estado com relação aos conflitos 

estritamente políticos.  

A função essencial do Estado pressupunha, segundo Schmitt (2015), o 

político enquanto manifestação essencial da existência humana, assentado numa 

distintição (a rigor, entre homens, mas muito mais relacionada ao seu conjunto 

enquanto povo) entre ‗amigo-inimigo‘, justamente numa época de embates 

promovida pelo partido nazista, em especial, com comunistas e contra povos que 

não o alemão – e aqui, pela minha forma de compreensão, a pureza racial aludida 

pelo nazismo é que faz descer a distinção não apenas sobre os homens, abstrata, 

definindo, então esses agrupamentos. Talvez isso não seja verificável, mas os 

fundamentos dessa relação assim aparece: 
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O inimigo político não precisa de ser moralmente mau, não precisa de ser 
esteticamente feio; não tem de surgir como concorrente económico e até 
talvez possa parecer vantajoso fazer negócios com ele. Ele é, 
precisamente, o outro, o estrangeiro, e é suficiente, para sua essência, que 
ele seja existencialmente, num sentido particularmente intensivo, algo outro 
e estrangeiro, de tal modo que, em caso extremo, sejam possíveis conflitos 
com ele que não possam ser decididos nem por uma normatização geral, 
que possa ser encontrada previamente, nem pela sentença de um terceiro 
―não participante‖ e, portanto, ―apartidário‖ (SCHMITT, 2015, p. 51-52). 
 

O reacionarismo de Schmitt (2015), para quem a democracias modernas 

teriam cometido essas confusões – por isso sua tendência em buscar garantir, pela 

via constitucional, legal, as liberdades burguesas –, mostra-se na medida em que 

concebe que os mesmos não deveriam ser cometidos pelo Estado. 

O novo Estado, para Schmitt, aparentemente deveria ser um antigo 

Estado, em princípios, mais longínquo que a recente forma do Estado moderno, mas 

readequado às exigências do presente. Um Estado que não poderia ser em sua 

totalidade a sociedade, ou seja, democrático, um Estado que tenha decisão política 

autônoma. 

O combate aos status quo da política mundial, o combate ao Estado que 

espraia suas remificações na sociedade e com ela se confunde, é aspecto que o 

situa em contraposição a Weber, mas em função de outro padrão de dominação do 

capital monopolista e que, por sua vez, levou consequentemente à Segunda Guerra 

Mundial. Daí que a subsunção da economia e das leis ao político aparece como a 

via pela qual o Estado imperialista se expande, devendo resolver inclusive 

internacionalmente aquela dicotomia ‗amigo-inimigo‘. 

Importante também levarmos em conta o fato de que na ideação sobre o 

Estado alemão, Schmitt (2015) busca romper as conexões sobre as causas da 

barbárie, quando concebeu que não haveria uma racionalidade, norma, ideologia 

capaz de explicar o conflito e a eliminação do outro, já que isso teria uma causa 

própria à existência: um inimigo real a ser combatido. Essas menções à obra de Carl 

Schimitt não poderão se alongar, mas nos auxiliam a compreender o momento 

específico em que suas formulações emergem, para que possamos problematizar, 

mais a frente uma readequação conveniente às mudanças globais do pós-Segunda 

Guerra, identificada por Mészáros (2012) no pensamento irracionalista.  

Apesar das alterações mais ou menos convenientes nas publicações 

subsequentes destes escritos de O conceito do politico à medida que o ideólogo 

adentrou o partido nazista, é notável que sua atuação política aparecia focada em 
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torno da justificativa de um poder excepcional no âmbito do Estado. Segundo Lukács 

(2020, p. 575) 

 
Schmitt respalda aqui não apenas a ditadura política interna bestial de 
Hitler, mas antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, durante o período 
de sua preparação, se converte no ideólogo jurídico principal dos planos de 
conquista mundial da Alemanha de Hitler. Luta contra as pretensões 
―universalistas‖ da Liga das Nações e exige que seja aplicada a doutrina 
Monroe à Alemanha e a seu campo de interesses.  
 

Não será possível, em razão do esforço para compreendermos os 

fundamentos de distintas ideologias de mudança de épocas, aprofundar sobre o 

contexto do nazismo. Mas vemos que a base filosófico-política irracionalista do 

processo social em que alçou vôos foi marcante e constitutiva do imperialismo.  

Ademais, a capacidade do imperialismo em lançar suas contradições ao 

restante do mundo é aspecto que guarda importantes elos entre o irracionalismo e o 

racismo. Em alusão à relação entre fascismo e racismo, bem identificou Rodney 

(1975, p. 287) que 

 
 
Ao suprimir brutalmente a guerra dos Maji Maji na Tanganica e ao efectuar 
um genocídio sobre o povo herero na Namíbia (Sudoeste africano), a classe 
dominante alemã adquiria a experiência que mais tarde utilizou contra os 
judeus e os operários alemães e todos os progressistas. 
 

Por esse entendimento de Rodney, o subdesenvolvimento de África tem 

no colonialismo a particularidade e a universalidade do desenvolvimento capitalista, 

tanto na condição pela qual as manifestações mais vis do imperialismo se fizeram 

desde o início em maior prejuízo ao continente Africano, às populações negras, 

quanto na condição pela qual as contradições do que ocorreria posteriormente 

estavam postas na realidade.  

 

1.2 Racismo e ideologia 

 

Por isso a importância em caracterizar brevemente o racismo e ilustrar a 

forma como o desenvolvimento do imperialismo o aprofunda. Enquanto muitos 

buscam caracterizar o racismo à luz de outros modos de produção dominantes, 

recorrendo até mesmo à antiguidade na busca por suas raízes, penso que seu 

desenvolvimento é indissociável do desenvolvimento do capitalismo. Não que 

menções discriminatórias e o preconceito nas sociedades de classes não 
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ocorressem. Heller (1982) bem identificou que a discriminação das populações não 

brancas sob a forma de um sistema de preconceito que movimentou povos pela 

subjugação de outros povos, não ocorreu historicamente até a sociedade burguesa. 

A sociedade burguesa se consolidou à luz de diversos elementos 

constitutivos, entre eles, a acumulação primitiva16 de capital e a progressiva 

violência contra as populações negras e indígenas, por sua vez ancoradas nas 

justificativas raciais, as quais datam do mesmo período do processo de acumulação 

primitiva do capital por meio do trabalho escravo nas colônias e do tráfico de corpos 

negros. 

Na verdade, a relação indissociável entre racismo e capitalismo, assim 

como entre a questão racial e a questão social17, já aparece sob o caráter 

internacionalista da dominação burguesa. A totalidade que envolve essas relações, 

como bem assinalou Ianni (1978) está no atrelamento do trabalho escravo ao 

trabalho assalariado e não apenas em sua oposição. Renata Gonçalves (2018) bem 

analisou a forma como as relações raciais no Brasil aparecem imbricadas no 

desenvolvimento do capitalismo. Ao questionarmos esse imbricamento, é pertinente 

a indagação de Gonçalves (2018, p. 520): ‗Se a questão social é produzida 

compulsoriamente pelo capitalismo, qual a nossa dificuldade em compreender que a 

questão racial e seu mais grave subproduto, o racismo, fazem parte das relações 

que impulsionam e dinamizam a sociedade burguesa?‘. 

Por isso, uma consideração importante, a de que a aparição do racismo 

na história comporta as contradições próprias à formação da classe trabalhadora no 

mundo, e também, da sociabilidade capitalista, contêm elementos muito profundos 

para aqueles que se dedicam a compreender suas bases e lutar contra o racismo.  

O racismo é aqui entendido como um processo histórico, político e 

sociocultural cujas marcas mais contundentes estão ligadas à imposição violenta 

contra as populações negras, contra seus corpos e mentes. Nasce, certamente, da 

                                                             
16

 Anibal Quijano (2005) nos provoca acerca da acumulação primitiva de capital enquanto forma que 
integra a totalidade da estrutura global de acumulação. Sua dominância na produção de valor e 
expropriação de base colonialista é essencial para o desenvolvimento do capital, mas ainda sim é 
identificada em todos os estágios do capitalismo, onde sua ocorrência é simultânea à acumulação 
das estruturações produtivas subsequentes. A homogeinização desses fenômenos tem, segundo 
Quijano (2005) a mesma racionalidade eurocêntrica de homogeinização dos seres sociais que é 
pretendida pela ideia de ―raça‖.  
17

 Partindo do estudo de Netto (2009), concordamos que a questão social tem seu palco na luta de 
classes, na contradição entre capital e trabalho, que forma duas classes de interessese antagônicos: 
uma detentora dos meios fundamentais de produção e a classe trabalhadora, que dispõe apenas da 
venda da sua força de trabalho para viver. 
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realização prática dos interesses colonialistas desde as grandes navegações do 

século XV, assegurando a imposição violenta da exploração das populações não 

brancas. O racismo, desse modo, emerge à medida que se desenvolve o capitalismo 

(MOURA, 1994). 

Buscar por suas raízes históricas é de suma importância para 

compreender sua dinâmica como um fenômeno que ocorre estruturado nas 

sociedades de classes no capitalismo. Há um engodo na discussão sobre sua 

essência, que poderia levar-nos à busca por delimitar quem veio antes, o capitalismo 

ou o racismo, remontando à questão da criação do mundo e das relações, como na 

alegoria do ovo e da galinha. Porém, concebo que eles se consubstanciam, já que 

apesar de possuírem particularidades, a delimitação bem precisa de uma suposta 

causa e efeito pode anular o fundamento do racismo na sociedade capitalista.  

A aparição do racismo nas sociedades de classes nos permite conceber 

que toda a subjetividade do racismo e suas particularidades não estão dissociadas 

dos elementos fundamentais que regem essas sociedades, como a propriedade 

privada, o trabalho alienado e as classes sociais. Joel Rufino dos Santos (1984) 

identificou, ademais, uma mudança significativa no papel de uma forma de racismo 

preexistente, antes de adquirir seu caráter biológico, sentido esse adquirido já no 

desenvolvimento da sociedade mercantil. 

Desse modo, seria interessante apontar que nessa relação, a população 

escravizada não foi uma mera consequência das necessidades de exploração do 

trabalho, apesar das expressões históricas desse fenômeno confirmarem essa 

necessidade para a reprodução sistêmica das relações capitalistas. Acerca dessas 

relações, não como um mero ―encontro‖ entre racismo e capitalismo, já apontava 

Beatriz Nascimento (1985, p. 42) que ‗Os europeus descobriram ainda no século XV 

que a maior fonte de riquezas era o tráfico escravista‘. 

C. R. L. James (2010) igualmente analisa a essência mais oculta do 

tráfico escravista sobre as relações de propriedade. Ao expor que os seres humanos 

escravizados eram meros itens comercializáveis para aqueles que os traficavam, 

expõe também a barbárie sofrida no navio negreiro – o sangue, o fétido, o 

desespero, o suicídio, as feridas apodrecidas, o consumo da carne de seu 

semelhante – que lhes buscava retirar toda humanidade. Expropriados de tudo, 

‗nenhum lugar na terra, observou um escritor da época, concentrou tanta miséria 

quanto o porão do navio negreiro‘ (JAMES, 2010, p. 23). 
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E essa assertiva não se faz à luz de mera coincidência histórica, pois, 

como elucida Beatriz Nascimento (1985, p. 44), ‗a instituição da escravidão era 

conhecida e utilizada desde a Antiguidade africana, entretanto esta escravidão não 

tinha o mesmo caráter de ―propriedade‖ encontrado no sistema escravista colonial. 

Antes, diversos fatores levavam um homem livre à condição de escravo‘. E isso não 

significa igualmente que não havia relações de exploração em África, havia guerras 

tribais, no entanto, os impactos disso não tomavam as proporções propagandeadas 

à época. 

Investigar a natureza dessa relação de propriedade se faz importante, 

especialmente pelo fato de que o campesinato na África Central foi desmantelado no 

século XVI com o comércio de escravos, de forma que  

 
A vida tribal foi destruída e milhões de africanos sem tribos foram jogados 
uns contra os outros. A interminável destruição da colheita resultou no 
canibalismo, as mulheres cativas se tornavam concubinas e degradavam a 
condição de esposa. As tribos tinham de suprir o comercio de escravos, ou 
então elas mesmas seriam vendidas como escravas. A violência e a 
ferocidade tornaram-se as necessidades para a sobrevivência, e foram a 
violência e a ferocidade que sobreviveram (JAMES, 2010, p.21-22) 
 
 

 Em consonância com o discurso do colonizador, que aludia a uma 

espécie de salvação que o tráfico de seres humanos escravizados proporcionaria na 

retirada da população negra do continente africano (JAMES, 2010), atualmente 

vemos a aniquilação desse debate por parte daqueles que buscam suavizar as 

atrocidades da escravidão, como artifício para enaltecer a ―libertação‖ supostamente 

dada pelo mundo burguês ocidental, equalizando a escravização entre negros em 

África ou em sua pontual existência no Brasil com a escravização dos negros pelos 

brancos europeus e brasileiros18. 

Sem dúvidas de que a posição por nós assumida está em acordo com 

Solano Trindade19, na recusa à aceitação da opressão dos negros por negros, 

apenas ponderamos que a estratégia ideológica de democracia racial empreendida 

pela classe dominante no Brasil, como trabalharemos no próximo capítulo, sempre 

se valeu do recurso à atenuação da violência racial contra a população negra 

empreendida por brancos, que estruturava toda a sociedade.escravista. 

                                                             
18

 Essa inversão racista, pela qual supostamente o povo negro teria uma pré-disposição à 
escravização de seus semelhantes, como se isso fosse uma questão própria a sua tradição, pode ser 
encontrada em Narloch (2012). 
19

 Vide seu poema Negros, de 1961.  
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Mas, quanto à totalidade do racismo, vemos que, no plano da ideologia as 

concepções opressoras sempre foram o transbordamento de violências concretas. 

Com esse caráter, o racismo biológico enquanto forma de pseudociência que se 

apoiou historicamente tanto na inferiorização cognitiva dos negros, como na 

acusação de tendência à barbárie, possuiu uma função exemplar no aumento da 

exploração e das tensões raciais nas colônias. 

Uma comparação muito fértil para nossas análises é a linha de 

desenvolvimento do racismo científico durante o imperialismo em comparação com 

sua fase anterior. As tradições das ciências humanas que mais estiveram ligadas às 

concepções genéticas discriminatórias, aos estratagemas da superioridade branca e 

da inferioridade negra, partilhavam dos idealismos nacionalistas e do positivismo 

econômico dos ilustrados Voltaire, John Locke, Immanuel Kant, Adam Smith, David 

Hume, Thomas Malthus, entre outros. Muito estudos já identificaram, um realizado 

por este pesquisador, inclusive20, as nuances das obras dos referidos autores em se 

tratando do racismo e da concepção sobre os negros, não cabendo aqui dar todos 

os detalhes disso, pois precisamos tirar outras conclusões.  

Até Charles Darwin, vemos que os iluministas em larga medida 

autorizavam ideologicamente o que ocorria nas colônias dos séculos XVI a XVIII. 

Seja por meio de concepções universalistas abstratas, seja por meio de 

conveniências argumentativas sobre a inferioridade dos negros, essa autorização 

raramente consistiu em um tratado contras as populações negras, pelo menos não 

foi o que dominava na política e na intelectualidade moderna até então. No 

desenrolar dos eventos do século XIX, das revoluções burguesas, das 

transformações do capitalismo às abolições do trabalho escravo (com ressalvas à 

persistência exemplar do caso brasileiro em estendê-lo até o final do século) e, não 

esqueçamos, com o desenvolvimento do materialismo histórico21, todo esse 

arcabouço não mais respondia à realidade enquanto sua forma dominante. 

A despeito da confluência explícita de datas históricas, a legitimação 

ideológica do racismo cientifico quanto à exploração, à dominação violenta e à 

subjugação econômica, social e política das populações negras, aparece como 

                                                             
20

 Pude analisar com profundidade essas concepções de maior visibilidade e sua relação com a 
racionalidade burguesa em minha dissertação de mestrado intitulada Racismo e resistência à 
discriminação. Uma contribuição ao estudo das lutas sociais das negras e dos negros da classe 
trabalhadora, de 2016. 
21

 Além da contraposição aos iluministas, ver a importantíssima análise de Engels sobre Darwin em 
Carta a Pietr Lavrovitch Lavrov (1875). 
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função sine qua non do imperialismo. Analisando o que se desenvolveu ao longo 

dos séculos XIX e XX à luz dos estudos de Ernst Haeckel, Vacher de Lapouge, 

chegando às tipologias de Casare Lombroso, entre outros, vemos que por eles 

transitam influências positivistas e idealismos burgueses que, no plano concreto, 

legitimam a opressão classista da burguesia sobre as populações negras 

escravizadas nas colônias.  

Especialmente no tocante à eugenia22, também Conde de Gobineau, Lois 

Agassiz, Stewart Chamberlain e os brasileiros Nina Rodrigues, Silvio Romero, 

Renato Kehl, entre outros, configuraram-se em teóricos racistas de atividade 

político-jurídica mais empenhados em afirmar a inferioridade das populações negras 

numa espécie de reação às teses de Darwin. Por isso, em sua análise mais geral, 

acertou Callinicos (2000, online) que ―O racismo moderno, com a sua retórica de 

diferença cultural e apelo normalmente tácito a noções mais antigas de inferioridade 

natural, em todo o caso, surge das condições do capitalismo industrial‖.  

Contudo, se considerarmos que ‗a intensa tecnologização da produção, já 

em plena etapa monopolista caracterizada pelo fordismo, exigiu violentas lutas de 

partilha do mundo, com o recrudescimento da colonização, e foi atravessado por 

duas guerras mundiais‘ (FONTES, 2010, p.64), temos um panorama da dimensão de 

destruição gerada pelas contradições de modernização do capitalismo. Ademais, por 

mais ou menos coerentes que pareçam, as formas de consciência social acerca 

desse processo são igualmente reais. 

Do ponto de vista da dominação colonialista de África, o período fordista 

corresposde à exploração predatória dos recursos de países africanos. Um 

importante componente a esse respeito, analisando o inicio do século XX, é 

assimilado por Walter Rodney (1975, p. 286) quando aponta que  

 
 
os trabalhadores europeus pagaram um elevado preço pelos poucos 
benefícios materiais que receberam como migalhas do bolo colonial. A 
classe dominante controla os meios de informação. Os capitalistas 
desinformaram e deseducaram os trabalhadores das metrópoles ao ponto 
de estes se tornarem aliados na exploração colonial. 
 

                                                             
22

 Góes (2015) aponta que a chegada do movimento eugenista no Brasil, entre muitos aspectos e 
motivações político-ideológicas, foi incentivada pelos conservadores racistas que buscavam traçar 
ideologicamente os rumos da nação, apontando as causas do atraso econômico e social sobre a 
miscigenação e a suposta degenerescência da população negra. 
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A constatação de que a democratização e o progresso científico foram 

realizados à base do racismo, apesar de assustadora, não é menos absurda que a 

irrelevância dos fatos históricos para muitas análises pseudocientíficas, 

especialmente para as antidialéticas que pretendiam relacionar o contexto de 

decadência da sociedade ocidental e de uma modernidade supostamente perecida, 

em plena vigência, por exemplo, dos zoológicos racistas europeus23 até meados do 

pós-Segunda Guerra Mundial. 

 

1.3 A ideologia da ―pós-ideologia‖ 

 

A continuidade daquelas contradições identificadas por Rodney no 

período de ascensão do fascismo podem ser analisadas enquanto a extensão do 

problema do imperialismo como um todo. Afirmava assim, sem sombra de dúvidas, 

que 

 
 
O Fascismo foi um monstro nascido de países capitalistas, o Fascismo 
surgiu como produto final de séculos de exploração, dominação e racismo 
capitalista – exercidos principalmente fora da Europa. É altamente 
significativo que muitos colonos e oficiais coloniais desempenharam um 
papel predominante no fascismo. O <<apartheid>> sul–africano não é outra 
coisa senão o Fascismo (RODNEY, 1975, p. 286). 
 

Penso que Rodney não estava equivocado ao retratar, de modo 

comparativo, a gravidade e a essência da segregação racial desenvolvida na África 

do Sul após a Segunda Guerra Mundial. A comparação não me parece ingênua, por 

mais que concebamos a especificidade do fascismo das décadas de 20-30-40 na 

Europa ocidental, mesmo sob a égide do imperialismo. Mas uma pergunta a ser 

esclarecida talvez seja sobre quais as contradições envolvidas para que o racismo 

em seu nível tão distinto de violência fosse, agora, durante a fase neocolonialista do 

imperialismo, conformado por um estado dominante de depolitização. 

A ―pós-ideologia‖, que marcou a intelectualidade dominante do pós-

Segunda Guerra Mundial até a entrada em cena do ―pós-modernismo‖, já galgava 

seu espaço embebida no irracionalismo desde a década de 30, e possuiu, em larga 

                                                             
23

 Acerca dos zoológicos racistas, que comportavam pessoas negras retiradas do continente africano 
para exposição em confinamento, sabe-se que eram apresentados como seres primitivos por conta 
das diferenças culturais para provocar sentimento de justificativa das atrocidades imperialistas. 



53 

 

medida, concepções de mudança de épocas conservadoras24, além de 

apontamentos tácitos sobre um encerramento da história. Por sua vez, o conturbado 

período da década de 30 é coexistente historicamente com a aparição do termo 

―pós-moderno‖ mundialmente. 

Penso ser importante afirmar que a aparição de menções sobre a 

susposta inauguração de um tempo ―pós-moderno‖ nem sempre carregou a 

intencionalidade mais recente tomada pelo termo e nem sempre o sentido imputado 

a essa terminologia foi o mesmo.  

É válido que registremos que Perry Anderson (1999) analisou as origens 

do termo, apontando que sua ocorrência inicial estaria ligada às contendas sobre 

estética – quando foi utilizado por Federico de Onis, ensaísta sobre a cultura 

espanhola – e possuía o sentido de referir-se a ―pós-moderno‖ como uma investida 

conservadora no interior do modernismo. Mas seu uso enquanto referência de época 

aparece apenas em Toynbee na década de 1950, com um sentido negativo 

(ANDERSON, 1999), de perda de referência no quadro da modernidade. Lukács 

(2020) já identificava em Arnold J. Toynbee uma diferenciação dentro do 

irracionalismo. Disse que, 

 
 
Assim, a eliminação do irracionalismo biológico de Spengler resulta em algo 
ainda mais absurdo, se é que isso é possível. A perda geral de nível, que já 
havíamos observado em Spengler por comparação com Nietzsche e com 
Dilthey, se revela também claramente em Toynbee perante Spengler. 
 

Lukács (2020) refere-se, com essa crítica, à filosofia política que se 

desenvolve à luz do irracionalismo nesse período, a qual promove uma desconexão 

com toda a atividade real do ser social, entendendo que a proposta de resolução da 

crise social pela via da religião em A Study of History (1934–1961), de A. J. Toynbee 

é uma das expressões disso. 

As bases de uma ―pós-ideologia‖, um suposto plano da realidade no qual 

as determinações da ideologia são dispensáveis e perdem significância possui dois 

vetores muito bem assentados nas transformações sociais das décadas de 1940, 50 

e 60 no mundo ocidental europeu. O primeiro, penso derivar de uma investida contra 

                                                             
24

 No que se refere à caracterização do que viria a ser entendido mais a frente – especialmente no 
pós-Segunda Guerra Mundial por Aron (2016) e Arendt – como ―totalitarismo‖, uma categorização da 
violência que termina por assimilar indiscriminadamente socialismo e capitalismo, também situamos o 
livro de George Orwell Animal Farm (1945) Apesar dos anseios ―pós-ideológicos‖ de conceber 
pertencer a um ‗mundo novo‘, retornam à concretude das ideologias sem dela nunca terem saído. 
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a necessidade da ideologia, na qual, segundo Mészáros (2012) aparecem 

reordenadas diversas conceituações weberianas, prioridades conceituais postas à 

conveniência. O segundo vetor é próprio da ação politica antiideologica, a qual, 

aludindo à bipolarização ideológica, se coloca ―nem à esquerda, nem à direita‖, e 

gera despolitização. Devemos analisar esse processo, por conseguinte, em suas 

contradições postas no mundo concreto, o que nos impulsiona escancarar desde já 

o neocolonialismo do pós-Segunda Guerra Mundial. 

Como vimos, o fascismo emerge, entre diversos aspectos, na função de 

sustentáculo para o fortalecimento do capitalismo em crise. Sob o colonialismo, a 

potencialização do domínio capitalista implicou e pressupunha igualmente a 

potencialização de necessidades reorganizativas em razão das imanentes crises 

internas geradas. A insustentabilidade do imperialismo nesses moldes, pelos quais 

havia um choque de ―imperialismos‖ e que deflagraram a Segunda Guerra Mundial 

promoveu um reordenamento global no capitalismo. Kwame Nkrumah assim 

concebeu os desafios postos na realidade: 

 
 
Desse holocausto, o socialismo emergiu como um desafio muito mais 
ameaçador ao capitalismo do que jamais fora antes. Ao mesmo tempo, nós, 
os povos dos ―impérios longínquos‖ do imperialismo, havíamos 
compreendido que podíamos ter o controle do nosso próprio destino e 
começamos a fazer nossa exigências de independências como nações. 
Assim, o imperialismo começou a ser desafiado em mais uma frente, a 
frente colonialista, numa época em que a ciência havia elevado a 
capacidade da maquinaria produtiva do capitalismo, aumentando portanto a 
sua necessidade de materias-primas e mercados para novos materiais 
primários produzidos quimicamente, produtos manufaturados e pelo 
socialismo, o imperialismo está agora empenhado numa luta mortal pela 
sobrevivência ante as forças que lhe são antagônicas e que estão se 
avolumando por toda a terra, exatamente quando a luta interna, dentro dele 
mesmo, se torna mais e mais brutal. Nesse múltiplo combate, o 
imperialismo foi forçado a utilizar-se de muitos artificios para continuar 
existindo através da permanência do processo colonialista sem a ajuda do 
controle colonial. (NKRUMAH, 1967, p. 45) 
 

Entendia Nkrumah (1967) brilhantemente que esse estágio do 

imperialismo teria como prerrogativa um predatismo neocolonial, que buscava, 

nesse sentido, colonizar por outros meios. De fato, do ponto de vista das relações 

internacionais, a política mundial conduzida por interesses estratégicos representa 

uma tendência de dominância dos pactos e alinhamentos por meio dos 

investimentos. Essa marca do periodo inicial da chamada Guerra Fria não é o 
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bastante, porém, para ocultar as contradições reais do capitalismo num mero jogo 

de bipolarização. 

A ocorrência desses ideários se deu de forma dinâmica na história, 

interrelacionada, e aquilo que surgia antes passou a tomar forma, o que não significa 

que são formas ideológicas que deixaram de existir, ou que perderam validade no 

seio da ciência burguesa. O fato da burguesia se valer ou se espelhar nas ideologias 

dominantes não as configura, por si só, como dominantes, pois sua dominância é 

também dada pela história. 

Sobre os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, entende 

Mészáros (2012) que a perspectiva antiideológica apenas se difundiu a partir da 

década de 1950. É justamente na alienação (entenda-se exploração) imposta na 

reprodução do capital que residem as pistas interpretativas da ideologia da ―pós-

ideologia‖ e que abrem o leque ideológico de compreensão das raízes da ideologia 

―pós-moderna‖.  

A ―pós-ideologia‖ não é mera perda de referência ou puro irracionalismo, 

mas o produto de uma totalidade social. Wood (1996) compara as concepções mais 

gerais de Oswald Spengler, nos anos 1918 e C. Wright Mills, em 1959, 

respectivamente uma mais reacionária e outra com aspectos progressistas. Analisa 

Wood (1996) que permanece ainda nas análises de Mills em face à crença no 

―promissor‖ ocidente pós-Segunda Guerra Mundial – argumentações históricas 

discutíveis. Especialmente no tocante a Mills – que relaciona de forma muito 

particular o declínio de valores Iluministas ao suposto fim da modernidade – Wood 

(1996) considera que suas preocupações apareciam centradas nas discussões 

sobre liberdade e igualdade, reivindicando a necessidade de retomada de 

fundamentos clássicos para contrapor uma espécie de fracasso do liberalismo e do 

socialismo. 

Mas os componentes da ―pós-ideologia‖, integrantes das tendências e 

debates ideológicos do pós-segunda guerra, como bem identificou Mészáros (2012) 

possuiu seus exímios sistematizadores. Afirma então, que, ‗na verdade, o clima 

intelectual dominante durante quase três décadas após a Segunda Guerra Mundial 

favoreceu a ampla difusão de uma ideia que era apenas a racionalização de um 

desejo, e que recebeu o nome de ―fim da ideologia‖‘ (MÉSZÁROS, 2012, p. 109). 

Obviamente que realizar um estudo detalhado deste processo é um 

trabalho muito amplo, impossível de ser abarcado nesta tese em razão de nossos 
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propósitos. Mas podemos nos ater a alguns elementos que permitirão dimensionar o 

impacto da entrada em cena, mais à frente, do ―pós-modernismo‖, o qual carrega, 

como veremos, muitos pressupostos da ―pós-ideologia‖. 

Em distintas frentes, era expressiva a dominância de uma perspectiva 

política de ocultação de interesses de classe, que tratava de conformar os 

problemas socioeconômicos enquanto problemas de resolução técnico-científica, ou 

seja, pretendendo atribuir ao conflito entre as classes a roupagem da neutralidade 

da questão social (RODRIGUES, 2006). Por isso, o recurso à bipolarização entre 

capitalismo e socialismo sempre tendia à eliminação dessa oposição para o triunfo 

do capitalismo.  

Inferimos, então, pelos apontamentos de Mészáros (2012), que a 

caracterização da ideologia como desnecessária, ou superada por uma sociedade 

―pós-industrial‖, como em Daniel Bell em seu O fim da ideologia, de 1960, não estão 

apartadas da alusão ao envelhecimento ou perda de sentido das categorias 

proletariado, revolução e esquerda política em Raymond Aron em O ópio dos 

Intelectuais, de 1955.  

Especialmente em Aron (2016), defrontamo-nos com uma sistematização 

muito refinada do que caracterizamos como ―pós-ideologia‖. A proposição de 

inutilização da categoria proletariado, por exemplo, é justificada centralmente pela 

condição de participação política de trabalhadores e de uma democratização nos 

mercados, mas sabemos que isso ocorreu num determinado contexto na Europa 

ocidental para uma parcela da população proporcionada pelo chamado Estado de 

bem-estar social (EBES). Também no tocante à crítica às esquerdas, não se tratam 

de ponderações acerca do movimento de trabalhadores, mas de uma busca por 

enquadramentos teóricos (como aqueles feitos por Weber) à luz da existente 

burocratização stalinista. 

Ademais, o problema da ação política de partidos e sindicatos, um 

problema que envolveria uma análise concreta em torno da abdicação de pautas 

programáticas, do oportunismo eleitoral e dos pactos para a manutenção de sua 

base em determinado governo vigente aparece em Aron (2016) como algo da 

essência da esquerda, assim, suposta prova de que as categorias esquerda e 

direita, agora difundidas mundialmente seriam termos inúteis. 

Aspecto que não está distante dessa argumentação de Aron (2016) 

consiste na análise indiscriminada de fusão ou de uma conveniente ausência de 
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distinção entre socialismo e capitalismo. À base de ponderações sérias sobre, por 

exemplo, a violência no processo revolucionário e as rupturas concretas daí 

advindas, conclui Aron (2016, p.42) que, ‗Infelizmente, a experiência negou-se a 

apresentar o exemplo da Revolução em conformidade com a profecia marxista ou 

com as esperanças humanitárias. As revoluções que não fracassaram pertencem a 

espécies já identificadas [...]‘ e continua, afirmando (apesar de concebermos ser 

falso) que  

 
 
A revolução de tipo marxista não aconteceu, porque a própria concepção é 
mítica: nem o desenvolvimento das forças produtivas nem o 
amadurecimento da classe operária preparam a derrubada do capitalismo 
por trabalhadores conscientes da sua missão. As revoluções que 
reivindicam ter laços com o proletariado, como todas as revoluções do 
passado, marcam a substituição violenta de uma elite por outra. Não 
apresentam característica nenhuma que nos permita saudá-las como o fim 
da pré-história (ARON, 2016, p. 43). 
 

A despeito de se debruçar sobre questões importantes para o marxismo, 

Aron (2016) convive com a desilusão da cooptação na esquerda e que conduz sua  

argumentação a uma apologia ao capitalismo e ao status quo. Por isso, a aparente 

‗confusão‘ categorial, não é desproposital (por exemplo, a alusão a ―revolução de 

tipo marxista‖, como se fosse pretendido transformar o mundo em marxistas, 

quando, na verdade, falamos das possibilidades concretas de uma sociedade 

comum a todos, comunista, de seres sociais emancipados, livres da propriedade 

privada, do trabalho explorado, das classes sociais e de toda forma de opressão).  

Embebido no mal-estar da ideologia – sobre o qual a filosofia política (e a 

práxis política como um todo) da contestação empreendida por muitos intelectuais 

europeus assumia perspectivas críticas em tom de rebeldia, e se tornavam simbolos 

antissistêmicos sem ruptura –, Aron (2016) passa a atribuir ao marxismo a 

incapacidade de prover bases ideológicas reais de uma revolução social. 

À luz do arcabouço metodológico weberiano, as análises de Aron (2016) 

reunem conveniências analíticas, como suas menções ao pensamento ―racional‖, 

que apenas se encontraria em outro patamas que a filosofia marxista ao considerar 

esta última uma quimera. Ou ainda quando realiza uma segmentação categorial, 

como no caso dos ―tipos ideais‖ weberianos, Aron (2016) consegue problematizar a 

apatia política do proleteriado francês da década de 50, trazendo à tona o aspecto 

da subjetividade das relações de propriedade e do nível de expropriação do 
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proletariado; mas, ao apontar que a cooptação sindical de trabalhadores industriais 

na Europa ocidental seria atenuadora de tensões e de revoltas, silencia-se sobre a 

violência imperialista sobre os trabalhadores de África e América do Sul.  

Fanon (1968), por outro lado, já denunciava à época da análise de Aron o 

caráter essencialmente burguês desse tipo de cooptação em se tratando da relação 

entre os partidos nacionais das colônias e a burguesia nas metrópoles 

colonizadoras. Ao escancarar a dimensão da violência da colonização nos países 

subdesenvolvidos, retrata que 

 
 
Toda a atividade desses partidos políticos nacionalistas no período colonial 
é uma atividadede tipo eleitoralista, é uma sequência de dissertações 
filosófico-políticas sobre o tema do direito dos povos a dispor de si mesmos, 
do direito dos homens à dignidade e ao pão [...] Os partidos políticos 
nacionalistas nunca insistem sobre a necessidade da prova de força, porque 
seu objetivo não é a destruição radical da ordem... nova, essas formações 
políticas dirigem sem rodeios à burguesia colonialista o pedido que lhes é 
essencial: ―Dêem-nos mais poder‖ (FANON, 1968, p. 45). 
 

A ironia de Aron (2016) em apontar a superação da oposição proletariado 

versus burguesia, para o advento da união de ambos é, então, seletiva, pois mesmo 

entendendo que os trabalhadores da indústria moderna são escassos naqueles 

continentes, Aron (2016) em nada resolve o que pretendera explicar sem esforço: o 

fato de que ‗os proletários, como tais, estejam menos dispostos à violência do que 

as nações privadas de independência ou as raças tratadas como inferiores‘ (ARON, 

2016, p. 80).  

Em seguida, Aron (2016) encerra o debate com uma assimilação 

perigosa, a qual marca diversas análises ―pós-ideológicas‖. Assim compara que 

 
 
No Terceiro Reich e na Rússia soviética, os dirigentes das organizações 
operárias transmitem as ordens do Estado aos assalariados bem mais do 
que, no sentido inverso, levam ao Estado as reivindicações dos 
trabalhadores. Os donos do poder, é verdade, se dizem investidos pela 
comunidade de classe ou de raça (ARON, 2016, p.81). 
 

Aron (2016), no entanto, se vale dessa comparação equalizando a 

situação política dos trabalhadores soviéticos à dos alemães sob o fascismo para 

afirmar um problema em geral do socialismo. A chave virada por Aron nessa 

concepção está no atrelamento (que concebemos metodologicamente não ser 

científico) entre a massificação das chamadas ―civilizações industriais‖ com uma 
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acusação de utilitarismo ou oportunismo como sendo a via de regra da ação política 

dos comunistas para com a classe operária. 

O tamanho imbróglio realizado por Aron não poderá, porém, ser aqui 

resolvido, mas se faz importante situá-lo para compreender os preceitos ideológicos 

e a intencionalidade da ―pós-ideologia‖. E, na compreensão do movimento em que 

se insere, também se faz importante caracterizar os projetos societários em disputa, 

à luz das transformações históricas em curso.  

Ao tratarmos da ideologia dominante enquanto marcada por concepções 

―pós-ideológicas‖, não poderíamos atribuir a existência dessas marcas apenas à sua 

receptividade pela burguesia ou convergência no seio do pensamento conservador-

burguês ou às motivações pessoais dos ideólogos. A frente política de Aron, mais 

conservadora, e até mesmo a ocorrência de certa revitalização das propostas 

políticas reacionárias de Carl Schmitt no imperialismo do pós-Segunda Guerra 

Mundial, coexistem historicamente com outras perspectivas e de forma dinâmica em 

todo o conjunto ideologicamente ativo do período. Muitos estudos, como o de 

Mészáros (2012) e Coutinho (2010) analisaram com profundidade os entraves ―pós-

ideológicos‖ das referidas frentes, não cabendo aqui as detalharmos. Por outro lado, 

não nos escapará buscar analisar a situação concreta mais geral que delineava a 

luta de classes e pela qual se assentou o ideário ―pós-moderno‖.   

Entre o existencialismo de Beauvoir e Sartre, o estruturalismo de Lévi-

Strauss, a teoria crítica de Adorno e Habermas, a via pós-estruturalista de Michel 

Foucault, o marxismo de Lukács e o socialismo e marxismo anticoloniais de Fanon, 

Kwame Nkrumah, entre outros, que colocaram em ebulição as guerras de libertação 

em África, a teoria da dependência na América do Sul, entre tudo o que se produziu 

e refletia as sensações sobre o tempo histórico, há elementos da realidade social a 

que se relacionam as formas ideológicas, seus condicionantes para além da 

ideologia. Por isso, não é estranho que as transformações da industrialização 

percebidas por Aron tiveram outras denotações em Adorno, Habermas, Lévi-Strauss 

e Foucault, e que sua posição com relação ao colonialismo tenha sido tão distante 

daquela assumida por Sartre.  

No plano concreto, a produtividade tecnológica permitiu que a exploração 

do operariado ao mesmo tempo se intensificasse, mas gerando igualmente uma 

condição de vida significativamente melhor para os trabalhadores na Europa do 

bem-estar social. Meszáros (2012) concebe que o desenvolvimento do capitalismo 
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depois da Segunda Guerra Mundial aporta a continuidade de uma fase 

expansionista, afirmando, sobre a esfera da produção social e do trabalho, que: 

 
 
Nos felizes dias da expansão do pós-guerra, as condições de utopia 
administrativa de Taylor pareciam ter sido plenamente realizadas, 
transformando a disputa sobre as relações do poder social na questão 
tecnológica e organizacional de como maximizar (ou ―otimizar‖), sob a 
autoridade da ―ciência‖, a produção do excedente, que seria destinado a 
uma divisão desigual, mas generosa para com os trabalhadores 
(MÉSZÁROS, 2012, p. 119). 

 

Tomava grande importância, contudo, a dominância dos EUA sobre o 

mercado financeiro global. Entretanto, a totalidade desse processo dentro do 

imperialismo não se realizava sem que se sustentasse às custas da exploração do 

trabalho e apropriação de riquezas em África e América do Sul de modo geral. Isso 

se mostrou desde a maior internacionalização do capital financeiro ao financiamento 

– por parte de próperas democracias ocidentais – das contrarrevoluções naqueles 

continentes para a contenção das guerras de libertação e de ditaduras. 

A antiideologia, como bem analisou Mészáros (2012), em meio à extrema 

desigualdade global dos ―benefícios‖ do crescimento econômico direcionados a uma 

parcela ínfima da população global, possuía ‗seu horizinte político-intelectual [...] 

confinado aos problemas dos ―países capitalistas avançados‘ (MÉSZÁROS, 2012, p. 

122) 

Por isso, analisado o quadro social e político no qual emerge o 

estruturalismo e entendendo-o como uma nova forma de ―miséria da razão‖, analisa 

Coutinho (2010) que o mesmo possui um arcabouço ideológico que enlaça conceitos 

anti-humanistas, contra o historicismo e a dialética. E pontua que, ao cabo, 

 
 
Afirma que o homem é um puro ―dado‖ passivo de estruturas apriorísticas, 
que a liberdade é apenas uma ―ilusão), que o humanismo (os problemas da 
construção do homem por si mesmo) são um ―falso problema‖, uma mera 
―doxologia‖. Ao proclamar a ―morte da ideologia‖, pretende precisamente 
decretar como irracionais, como problemas alheios à ciência e à razão, as 
questões do sentido da vida, da luta por uma nova sociedade, da liberdade 

humana real (COUTINHO, 2010, p. 72) 
 

Interessante apontar que o marxismo consistia à época em uma 

perspectiva muito mais respeitável entre a intelectualidade dominante que nos 

tempos de difusão dos ideais ―pós-modernistas‖. O fato de que Raymond Aron tenha 

se debruçado contra as análises marxianas de modo, se não igual, até mais 
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aguerrido passionalmente que Weber, bem ilustra o momento de tensão na disputa 

de projetos societários com a perspectiva socialista levada à frente pelos marxistas.  

Frente a necessidade explícita da ideologia na luta de classes, as 

investidas contra essa necessidade perpassaram um grande número de frentes 

ideológicas que tinham o marxismo enquanto um parâmetro do qual partiam suas 

construções intelectuais.  

Não apenas o estruturalismo, mas a teoria crítica de Theodor Adorno é 

também analisada por Mészáros (2012) como repleta de imposturas políticas 

conformistas e investidas contra o pensamento dialético. Entretanto, o que nos 

importa apontar é que acerca das particulares contradições da chamada ‗sociedade 

industrial‘ mais recente, Adorno coloca, segundo Mészáros (2012), os termos da 

inconsistência do arcabouço teórico marxiano para sua compreensão.  

Com essa referência, o estruturalismo, o existencialismo, as concepções 

foucaultianas e a heterogênea teoria crítica da Escola de Frankfurt alçaram vôos, 

mas rompendo significativamente com o legado marxiano e a tradição marxista. Não 

é mero acaso que a dominância ―pós-moderna‖ nos anos 90, com seu relativismo 

exacerbado, tenha sido o berço de um ecletismo que elocubrou o ―pós-marxismo‖ e 

complementaridades supostamente idôneas entre perspectivas antitéticas.  

 

1.4 A ―pós-modernidade‖ vem à luz 

 

Todo o ―mal-estar‖ da ideologia que retratamos muito brevemente até 

aqui, possui sua continuidade, aprofundamento e renovação de bases essenciais 

com a entrada em cena das concepções sobre a ―pós-modernidade‖, as quais 

assumiram um sentido muito particular ao longo das transformações na dinâmica do 

capitalismo e das lutas sociais na passagem dos anos 1960 para a década 

subsequente. Contudo, faz-se importante ponderarmos em que medida há uma 

continuidade e também uma ruptura no desenvolvimento do capitalismo e quais as 

determinações reais desse movimento que tornou vertiginosa a emergência do ―pós-

modernismo‖. 

A análise da entrada em cena do ―pós-modernismo‖, como muito bem 

assinalou Rodrigues (2006, p. 25): ‗requer demonstrar que o pós-modernismo é 

tanto um produto da mercantilização da cultura na fase tardia do capital quanto do 

impacto do fracasso das lutas políticas empreendidas no período de 1968–76 sobre 
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o projeto socialista revolucionário‘. Outro aspecto, e que remete aos propósitos 

deste trabalho é dimensionar a continuidade e a originalidade dessas tendências 

econômico-ideo-políticas no desenvolvimento do capitalismo com a especificidade e 

a ininterrupção do racismo, identificando suas conexões e que levam à 

complexificação da teia estrutural do racismo.  

A maior amplitude no uso do termo ―pós-moderno‖ a partir dos anos 70, 

tendo em vista que a ideologia da ―pós-ideologia‖ já possuía suas grandes marcas 

em seu conjunto de ideias, já demonstra, do ponto de vista ideológico, um sentido de 

continuidade e de excepcionalidade.  

Perry Anderson analisou que ‗o uso, nesse sentido, do termo ―pós-

moderno‖ sempre foi de importância circunstancial. Mas o desenvolvimento teórico é 

outra coisa. A noção de pós-moderno so ganhou difusão mais ampla a partir dos 

anos 70‘ (ANDERSON,1999 p.20). De fato, a ideia de que a ―pós-modernidade‖ é 

uma caracterização da vida cotidiana no capitalismo contemporâneo, na qual a 

produção social entraria em uma nova fase – por muitos aludida enquanto ―pós-

industrial‖25 –, passa a ganhar uma sistematização na produção cultural e no 

compromisso político em torno da ―desconstrução‖ das bases que teriam regido a 

sociedade na suposta perecida época moderna.  

O que é pretendido pelo movimento pós-modernista, está conectado com 

a especificidade da lógica cultural do capitalismo tardio, para usar a cunhagem de 

Jameson (1991), ou seja, o ―pós-modernismo‖ não se configura como uma 

categoria, uma vez que indica muito mais a especificidade do modo de produção, 

que se destaca especialmente no âmbito da cultura (JAMESON, 1991).  

 

1.4.1 A ideologia ―pós-moderna‖ e a crise estrutural do capital 

 

Não pretendo aqui esgotar a ampla gama de discussões referentes às 

transformações econômicas no desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. 

                                                             
25

 Importante, para tanto, tomar nota dos apontamentos de Mészáros (2012) sobre as análises do 
economista John Kenneth Galbraith, entendidas pelo filósofo como uma conceituação problemática, 
que assentou bases ―pós-ideológicas‖ de compreensão do capitalismo contemporâneo expressas na 
produção do conhecimento hegemônico acerca do tempo histórico, nas quais o ideário ―pós-moderno‖ 
ficou absorto. Igualmente importantes são as críticas de Rodrigues (2006) acerca de uma inversão na 
compreensão dialética promovida por Jameson (1991), ao elasticizar a sobredeterminação da cultura 
sobre o consumo, que resulta em uma análise que poderia se equiparar à compreensão da ideia do 
―pós-industrial‖ de Galbraith. 
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Intento, nesse momento, a partir de alguns aspectos, traçar uma linha de raciocínio 

sobre tais transformações e o nascimento da ideologia ―pós-moderna‖ que também 

dê subsídio, quanto à periodização, nos próximos capítulos, ao caracterizar sua 

aparição e impactos no cenário brasileiro.  

Jamais, nesse sentido, um momento no desenvolvimento do capitalismo 

pode ser compreendido sem suas determinações anteriores e o movimento em que 

se insere na totalidade das tensões sociais em questão. Especialmente acerca da 

caracterização do capitalismo contemporâneo, à luz do que se tornou mais evidente 

em diagnosticar ao longo da década de 70, vemos que suas determinações 

fundamentais já se davam em movimento, apresentando sintomas específicos e 

gerais.  

A identificação do funcionamento do sistema sociometabolico do capital26 

em sua fase contemporânea é brilhantemente identificada por Ernest Mandel. 

Mesmo o que considerarei aqui enquanto ―contemporâneo‖, será devidamente 

alargado em comparação às concepções mais comuns restritas sempre a um 

passado extremamente presente. Assim, a caracterização de Mandel (1982) 

converge com esses propósitos, ao analisar que as determinações contemporâneas 

remontam ao que deu forma ao que muitos chamaram de sociedade ―pós-industrial‖, 

por exemplo, no fato de que o crescimento da taxa de mais-valia durante o fascismo 

foi exemplar em rebaixar os salários reais dos trabalhadores. 

Não deixemos de assinalar, nesse sentido, a função do racismo na 

desigual absorção global de trabalhadores negros, sendo um componente eficaz na 

contenção do movimento operário, como instrumento de segregação de classe, e de 

opressão, que, pelo lado dos trabalhadores racistas, conforma e justifica sua 

desgraça material e simbólica, que apenas ilusoriamente seria restabelecida, 

enquanto fica pressuposta a violência contra as populações de judeus na Europa e 

negras, e sua extrema expropriação, nas linhas do que analisou Rodney (1975). 

Daí que a chamada onda longa de expansão identificada por Mandel 

(1982) no pós-Segunda Guerra Mundial tenha sido fortemente condicionada pela 

produção de mais-valia relativa, promovida pela interposição das tecnologias na 

esfera produtiva, no departamento dos bens de capital constante, de modo a 

                                                             
26

 Mészáros (2002) considera que as formas de produção e reprodução do capital consistem 
inevitavelmente em um sistema sociometabólico, à medida que as relações entre a natureza e a 
humanidade são indissociáveis nesse processo.  
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sustentar o padrão de extração da mais-valia e ampliar o mercado de bens de 

consumo. O que Mandel está problematizando, nesse sentido, é a generalização do 

processo de industrialização na reprodução social no mundo e que marca o 

capitalismo tardio (RODRIGUES, 2006). 

Mandel, ao analisar o modo de produção capitalista buscando por sua 

particularidade no desenvolvimento do capital no pós-guerra, busca reafirmar as ―leis 

básicas de movimento do capitalismo, reveladas por Marx em O Capital‖, em um 

momento muito delicado das ideologias que permeiam o pensamento econômico e 

social. Estejamos cientes de que O Capitalismo Tardio representa uma forte 

oposição às tendências do neokeynesianismo e da suposição de que o legado 

marxiano enunciaria leis gerais um tanto ―abstratas‖ acerca do funcionamento do 

capitalismo (MANDEL, 1982). 

De fato, os desafios da realidade que estavam postos à luz das 

transformações profundas do pós-guerra foram objeto de busca pela explicação 

científica de diversas frentes ideológicas. A despeito da proximidade das 

publicações, que é um fato a ser considerado, o persistente e aclamado Toynbee 

(1976), reconhecendo que o desenvolvimento do capitalismo ameaçava a existência 

da humanidade devido ao esgotamento dos recursos naturais direcionados a um 

desenvolvimento desenfrado na produção, resolvia que o problema contido nessa 

ideia de ―progresso‖ levaria, em breve, a uma estagnação. Mas, longe de uma 

análise com perspectiva de classe e de interesses reais de classe, Toynbee (1976) 

depositava uma grande esperança de que não houvesse um colapso, a partir da 

readequação espiritual, imaterial da humanidade com a natureza, intermediada pela 

religião. Ademais, apontou alternativas: ―um amplo Estado mundial teria de ser 

estabelecido por outros meios que não a guerra‖ (TOYNBEE, 1976, p. 125), sendo o 

mesmo essencialmente intervencionista, de contenção dos anseios do progresso 

(em verdade, de controle do capital), e de uma ―nova ideologia ou religião que se 

estenderia por todo o mundo‖ (TOYNBEE, 1976, p. 125). 

No plano ideológico, a solução de Toynbee parecia anunciar a própria 

revitalização do capital, uma nova ideologia capitalista e mudanças no modo de 

produção que comportariam e pressuporiam uma universalização tamanha, a que 

Toynbee chamaria de religião, mas que seria uma alternativa ainda dentro da 

referida ―anarquia‖ (da incontrolabilidade), e, que infortúnio!, agiria renovando os 

indivíduos moralmente, mas não era ainda a ditadura do proletariado já anunciada 
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com desespero por Toynbee como possibilidade dentro da iminência das 

contradições postas na realidade. 

 Por isso, o lastro material da ideologia que reafirmamos aqui é 

indispensável na análise. Aron (1981), por sua vez, no início dos anos 60 

sistematizou, o que já vinha trabalhando e que parecia fazer mais ainda sentido na 

disputa ideo-política retratada por Mandel, ao apontar que as leis gerais de 

desenvolvimento do capitalismo analisadas por Marx em O Capital seriam abstratas, 

já que Marx não conheceu a faceta das sociedades industriais avançadas em 

aumentar a mais-valia e ao mesmo tempo diminuir o salário real, proporcionando 

ainda, nesse processo, qualidade de vida aos trabalhadores superior que outrora.  

Contudo, Aron (1981), ao refletir sobre a ―autodestruição do capitalismo‖ 

possui uma compreensão equivocada acerca dos fundamentos em que Marx se 

baseou para formular a ideia das contradições entre forças de produção e relações 

de produção, buscando atestar sua invalidade de prelúdio de crise pela dinâmica 

fenomênica do estado de bem-estar. Então, ao subsumir a discussão sobre a 

incapacidade do sistema em comportar renda que dê conta de absorver os valores 

das mercadorias pelo consumo, Aron não compreenderia (nem teria, para sermos 

justos, ainda na década de 50, os subsídios reais para inferir) os efeitos da ―onda 

longa‖ analisada por Mandel. Assim, Aron (1981), de forma ainda inconclusa, 

direcionava a discussão sobre a ―autodestruição do capitalismo‖ para as 

possibilidades de investimentos que garantiriam, na sua fase de maturidade, a 

permanência desse modo de produção como tal. Então atestou que 

 
 
Na medida em que se pode observar, na medida em que se pode 
raciocinar, não há razão alguma para crer que o crescimento econômico 
crie, por si mesmo, as causas da paralisia, devido à distribuição da renda. 
Há, sim, motivos sérios para pensar que a insuficiência do poder aquisitivo 
aparece de modo mais claro numa fase inicial do que numa fase de 
maturidade. [...] É num país subdesenvolvido, no início do seu 
desenvolvimento econômico, que aparece o fenômeno do contraste entre a 
capacidade de produção e a capacidade de compra. 
Em compensação, nos países desenvolvidos, as dificuldades intrínsecas 
ligadas à pobreza tendem a diminuir. (ARON, 1981, p.194-195). 
 

Buscando, portanto, pela essência do fenômeno em questão, O 

Capitalismo Tardio não consiste em uma verificação empírica das leis gerais 

analisadas por Marx em O Capital. Mandel (1982) se coloca hostil, inclusive, a essa 

impostura, embebida no estruturalismo de Althusser. A despeito de uma análise 
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realizada por meio de ―conceitos‖ plasmados como modelos, pela qual se alcança 

padrões a serem interpretados, a busca pela validação empreendida por Althusser 

conduziria a um recuo na dialética para o idealismo (MANDEL, 1982). Daí que a 

concepção de ideologia como reflexo direto do modo de produção, ou de uma 

oposição dual entre aspectos próprios ao conhecimento e aqueles postos na 

realidade (certamente identificáveis na aparência de uma relação possível, mas que 

se tornaram, agora, um modus operandi independente do conteúdo das 

determinações das relações em questão), conduzem à inevitável fratura entre o 

universal e o particular (MANDEL, 1982). 

Sobre o quadro que se desenha no pós-guerra, assim identificava Mandel 

(1982, p. 43) que há 

 
 
Uma mudança nas formas de justaposição do desenvolvimento e do 
subdesenvolvimento. Mas corretamente, estão emergindo novos níveis 
diferenciais de acumulação de capital, produtividade e extração de 
excedente – e estes, embora de natureza diversa, mostram-se ainda mais 
pronunciados que os da época do imperialismo ―clássico‖. 
 

Ademais, ao contrário do que considerou Aron (1981) sobre a função 

estabilizadora dos investimentos externos em países subdesenvolvidos, Mandel 

(1982) concebe que seu fluxo estaria condicionado à existência da venda da 

mercadoria força de trabalho a um valor com tendência ao rebaixamento, a qual 

estaria afetada pela existência nesse mercado de um amplo exército industrial de 

reserva. Nos anos iniciais da ditadura militar-burguesa no Brasil, assim, a tendência 

à queda da taxa de lucro podia ser contornada com o aumento da mais valia advinda 

da redução dos salários reais (MANDEL, 1982). Mandel (1982) ainda analisa, após 

dar muitos elementos que agem sobre a tendência aos investimentos nesses países 

fora da área industrial, que os entraves ao desenvolvimento capitalista nos países 

subdesenvolvidos para assumir os moldes de articulação dos países desenvolvidos 

é ocasionado não pela ‗alegada insuficiencia de renda nacional‘ (MANDEL, 1982, p. 

45), mas por um circuito vicioso de funcionamento. 

Há, certamente no estudo de Mandel, aspectos imprescindíveis para os 

objetivos deste trabalho. Ao apontar os aspectos que envolvem a não valorização do 

capital na indústria, Mandel (1982) analisa sua convergência para o setor de 

serviços e do consumo (RODRIGUES, 2006). Assim, a lógica do capitalismo tardio, 

comporta o aspecto de que as sociedades produtoras de mercadorias criam e 
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recriam incessantemente sua negação, ou seja, não se sobredeterminam a uma 

suposta sociedade que se realizará pelo ―fim do trabalho‖ ou ―fim do trabalho 

industrial‖, por isso, concebeu sobre o capitalismo tardio que ‗longe de ser uma 

―sociedade pós-industrial‖, [...] constitui uma industrialização generalizada universal 

pela primeira vez na história‘ (MANDEL, 1982, p. 271).  

A análise de Jameson (1991) sobre a centralidade que a cultura passou a 

assumir no processo de reprodução social acusa um problema posto na realidade. 

Certamente que a percepção de sobredeterminação da cultura à produção social 

que deixa transparecer Jameson (1991), como bem ilustrou Rodrigues (2006), é 

aspecto que demonstra certo afastamento conceitual com Mandel (1982), o qual 

retrata não apenas a essência do movimento de generalização cultural pelo qual os 

artigos anteriormente de luxo são incorporados ao mercado do consumo das 

massas, como identifica visíveis alterações da qualidade originários, de forma a não 

proporcionar sua inexistência a longo prazo, porém, que caracteriza a logica cultural 

do capitalismo tardio em torno da ―volatilidade, a obsolescência, a efemeridade, a 

promoção incessante de novidades‖ (RODRIGUES, 2006, p. 30). Ademais, outro 

elemento identificado por Rodrigues (2006) se dá sobre em que medida essa 

sobredeterminação da cultura seria apenas aparentemente (ou em alguma medida) 

induzida pelos meios de informação e midiáticos, ou ainda por uma inteligência 

manipulatória, já que Mandel (1982) demonstra haver fatores concretos que induzem 

a esse consumo. 

É como visualizar a ampla oferta de serviços de alimentação por 

aplicativos atualmente, por exemplo, e colocar em xeque mais sua difusão e plasma 

na vida cotidiana, sem levar em conta a intensificação do trabalho que leva à busca 

por redução do tempo dispensado, bem como quais setores de classes os acessam, 

igualmente ao tratar daquilo que é consumido efemeramente para que, na realidade, 

tenha-se a sensação de que o tempo seja melhor aproveitado ou até mesmo que 

passe mais rápido. Certamente que há um nível de alienação que é constitutivo 

dessas relações e que permeiam aquilo que Harvey (2008) analisou enquanto as 

alterações na compreensão do tempo-espaço que o regime de acumulação flexível 

de capital impõe, e que solapa, implacavelmente os trabalhadores, como sabemos, 

e em maior peso, as negras e negros da classe trabalhadora. 

As transformações que se seguiram e impulsionaram a mudança de 

quadro nas condições de regulação do sistema financeiro internacional partiram 
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sobremaneira das condições imanentes do funcionamento do capitalismo. É o que 

identificava Harvey ao conceber que ‗o período de 1965-1973 tornou cada vez mais 

evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições 

inerentes ao capitalismo‘ (HARVEY, 2008, p.135). 

As condições de desenvolvimento do capitalismo delineadas pela análise 

mandeliana enquanto indícios e tendências parece confirmarem-se como sendo a 

lógica dominante do período que estava por se constituir mais solidamente na 

primeira metade da década de 70. Porém, os limites encontrados pelo modo de 

acumulação ao traçar saídas na realização do capital tendo em vista um alcance de 

patamar de valorização maior, seu objetivo crescente, estavam ligados à 

intransponibilidade da contenção realizada pela classe trabalhadora (HARVEY, 

2008).  

Antunes (2009) identificou alguns aspectos importantes: advinda do 

crescente preço da força de trabalho, temos a decrescente taxa de lucro; ‗o 

esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista (ANTUNES, 2009, p.31) 

incapaz de dar respostas à queda do consumo que o desemprego crônico 

provocava; excessivo crescimento da esfera financeira; crescente concentração de 

capitais advinda de uma conglomeração de empresas, com fusões empresariais que 

intentavam reduzir os riscos de investimento; ‗crise do Welfare-State ou do ―Estado 

do bem-estar social‖‘ (ANTUNES, 2009, p. 32); tendência crescente de 

privatizações. 

Isso implicaria, portanto, para a garantia do capital, a necessidade de 

alteração na relação com o Estado, cujos pactos com a classe trabalhadora dos 

países de capitalismo central estavam bem definidos e aparentemente assegurados 

do ponto de vista da seguridade social e do trabalho, já que as alternativas, entre 

elas as já realizadas alterações na política monetária apareciam como 

insustentáveis. Somado a diversos fatores na política internacional que conduziram 

as economias mundiais a processos inflacionários e deflacionários já identificados 

por Harvey (2008) seguiu-se um processo de recessão econômica em 1973, que 

inauguraria mudanças muito específicas na acumulação de capital. 

Nesse sentido, podemos entender que essas mudanças não vieram de 

forma automática, mas consistiram nas ‗respostas do capital à sua crise estrutural‘ 

(ANTUNES, 2009, p. 37). A reestruturação produtiva, como nos mostra Antunes 

(2009), estava em consonância com uma forma renovada de acumulação flexível, 
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para utilizar a formulação de Harvey (2008), e, apesar de seus impactos desastrosos 

à totalidade da vida social, tais respostas ainda visaram a confrontar a 

superficialidade desta crise (ANTUNES, 2009). Por isso, é válido o que considerou 

Mészáros (2002, p. 699) ao afirmar que 

 
 
a crise estrutural do capital corresponde a um giro significativo na estrutura 
de reprodução ampliada do capital e, conseqüentemente, na tendência de 
desenvolvimento social sob os marcos do capital. Distinto do período de 
Marx, quando o capital era portador de um potencial civilizatório, o momento 
atual do capital, radicalizando o antagonismo entre a produção genuína e a 
auto-reprodução do capital, traz as mais devastadoras e cruéis implicações 
para o futuro da humanidade (MÉSZÁROS, 2002: 699). 
 

Mészáros (2002) concebe ainda que as respostas à crise estrutural do 

capital se dão desde esse período nesses termos, revelando que o capital tem 

encontrado seus limites em termos absolutos.  

As marcas que então aparecem são ‗flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. [...]‘ 

(HARVEY, 2008, p. 140), os conhecidas ―explosões‖ do emprego no setor dos 

serviços, novos polos industriais que se tornariam propulsores da produção 

tecnológica e desenvolvimento de outras economias recém-industrializadas 

(HARVEY, 2008). Temos ainda nesse bojo, segundo o referido autor, as 

consequências em torno do desemprego crônico, a eliminação e recriação de 

competências profissionais que promoveriam ampla rotatividade nos postos de 

trabalho, momentos específicos de aumento nos salários reais e enfrequecimento da 

organização sindical (HARVEY, 2008).  

No que se refere ao trabalho, vemos que as tendências que venceram 

nesse momento histórico propiciaram ‗impor regimes e contratos de trabalho mais 

flexíveis‘ (HARVEY, 2008, p.143). Mas todo o contexto de alteração que implicava 

um novo modo de acumulação, não significaria – ao contrário do que o ―mundo 

novo‖ do ―pós-modernismo‖ acusava – uma revolução de suas bases, pelo contrário, 

jamais significou uma mudança estrutural no modo de produção. Antunes (2009) 

bem identificou que um maior dinamismo fora buscado para contornar um sistema 

produtivo já em plenos sinais de exaustão.  

Ademais, a profundidade desta crise – que a configura como uma crise 

estrutural do capital –, permite caracterizá-la de modo distinto na história. Mészáros 

concebe a esse respeito que  
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A diferença crucial dessa crise com relação as anteriores é que ela 
pressagia não só o rompimento do processo normal de crescimento 
econômico, mas também a perda de energia da complexa maquinaria 
empenhada na administração das crises. Ela expressa, portanto, o colapso 
das válvulas de segurança que cumpriam, até então, um papel vital na 
perpetuação da sociedade burguesa – da família à intervenção econômica 
do Estado, da política como arena da mediação de interesses antagônicos à 
possibilidade de conter as crises através de guerras. Uma vez que opera 
sobre a base da míope racionalidade do estreito interesse privado, o capital 
é incapaz de promover a racionalidade abrangente de um controle social 
adequado. Assim sendo, a aproximação do sistema metabólico do capital 
de seus limites absolutos está associada a uma crise estrutural geral das 
instituições capitalistas de controle social na sua totalidade (MÉSZÁROS, 
2002, p. 699). 
 

A despeito de outros aspectos das novas formas de acumulação de 

capital empreendidas na recuperação do capital, as quais relacionaremos com a 

percepção do mundo e teorização realizada pelos ideológos ―pós-modernos‖ no 

tópico a seguir, a crise estrutural do capital teve seu segmento à luz da luta de 

classes. A formulação recuperada por Mandel aqui já explicitada, pela qual as 

contradições do capitalismo, em especial, o confronto entre as forças de produção e 

as relações de produção, que abrem tempos de tensões sociais, tanto do ponto de 

vista da crise do sistema, mas de sua reação no plano das revoltas sociais, é muito 

importante em ser considerada. Esse quadro, tendo em vista a emergência de um 

amplo conjunto de lutas sociais do período final da década de 60 é apresentado por 

Antunes (2009, p. 38) em uma totalidade no período que segue até o início a década 

de 70, quando aponta que tais lutas ‗não resultaram na instauração de um projeto 

hegemônico do trabalho contra o capital, coube a este, derrotadas as alternativas 

mais ousadas no mundo do trabalho, oferecer sua resposta para a crise‘. 

As mudanças estruturais aqui delineadas já nos anos 60 e que já 

demonstravam a tendência de esgotamento das capacidades do capitalismo 

monopolista em sua fase ―gloriosa‖ em comportar o Welfare State foram as 

condições sob as quais a revolta da classe trabalhadora se ordenou politicamente no 

conhecido conjunto de revoltas que teve em Maio de 68 seu ponto de viragem nas 

lutas sociais. 

O contexto de instabilidade econômica e desemprego crônico, que 

provocou uma reviravolta na estabilidade promovida pela ―Era de ouro‖ do 

capitalismo tardio, escancarava, ademais, que os pactos da classe trabalhadora com 
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a burguesia ainda eram capazes de promover sua subsunção e flagelo, como 

brilhantemente nos mostrou Hobsbawn (1995) na análise do período. 

Um amplo conjunto de greves, tensas negociações salariais, numerosas 

manifestações estudantis de contingentes ímpares na história mundial, bem como o 

surgimento de lutas sociais com pautas fragmentárias e imediatistas apareciam com 

o conteúdo de crítica às instituições e aos limites civilizatórios do capitalismo que 

novamente revelava sua face mais predatória. Sigamos cientes de que tal face 

predatória jamais foi excluída pelo capitalismo, como podemos ver pelo que nos 

mostrou a longa tradição das perspectivas anticoloniais de Kwame Nkrumah, Steve 

Biko, Franz Fanon, entre muitos outros e também grandes inteletuais e militantes do 

movimento negro no Brasil, como Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento, Clóvis 

Moura, entre muitos e muitos outros. 

No plano da ideologia dominante do pós-guerra e das contradições do 

capitalismo global, cujos impactos se faziam naquele momento na Europa ocidental 

e EUA de forma profundamente distinta, o surgimento de correntes da chamada 

―nova esquerda‖ e de inúmeros movimentos sociais foi um marco inequívoco. Não 

se faz possível, em razão de nossos propósitos, detalhar e ponderar acerca do 

quanto suas pretenções apenas tangenciaram a luta proletária, ou se estava ligadas 

a ela em alguns segmentos, ou se realmente consistiam em um rompimento com os 

interesses mais gerais da classe trabalhadora, mas se torna importante identificar 

que houve uma predominância – ou foi essa predominância que se mostrou mais 

triunfante – de uma perspectiva de ação social na qual o sujeito individualizado 

ganha uma centralidade inconteste. 

Essas percepções, certamente, como nos mostram Sandra Regina Vaz 

Silva (2020) e também Mavi Rodrigues (2006), advém de um evidente desprezo ou 

perda de prestígio dos ideais vinculados à esquerda e, em especial, ao marxismo. A 

esse respeito, concebe Silva (2020, p. 153) que 

 
 
as lutas sociais que se destacaram à partir do Maio de 68, denominadas 
como lutas identitárias e/ou pós – modernas, ou de influência pós – 
estruturalistas, apesar de sua radicalidade, desencadeou também em um 
antimarxismo e uma rechaça à todo e qualquer movimento de esquerda de 
base classista, que deve ser analisado juntamente com o 
fortalecimento/eclosão das diferentes tendências da própria esquerda 
marxista de base classista no período. Aliado a isso é preciso considerar as 
particularidades de cada país influenciado por tais tendências. 
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A postura mais assertiva da intelectualidade dominante que se colocava 

nas linhas da crítica à modernidade e que difundiram as importantes bases do ―pós-

modernismo‖, mas que nutriram os anseios da radicalidade do período de lutas da 

virada cultural do final da década de 60 e início da década de 70 fora marcada, entre 

diversas frentes, pela influência geral uma teoria crítica oposta aos fundamentos do 

materialismo histórico. Isso não significa que não houve participação de correntes 

revolucionárias no período, apenas denota uma tendência ideológica dominante 

difusa. 

A crítica da sociedade moderna e da cultura, em que as lutas sociais do 

período apareciam embebidas, estava diretamente ligada ao um suposto paradigma 

de queda da razão, pela qual havia uma cisão entre o indivíduo e a sociedade. 

Especialmente no tocante à caracterização do sujeito, Mèszáros (2012) situa as 

influências ideológicas de Max Horkheimer e Theodor Adorno que promovem uma 

ruptura com a perspectiva revolucionária27. A influência pós-estruturalista de Michel 

Foucault, por sua vez, foi compreendida por Rodrigues (2006) como essencial na 

consolidação e desenvolvimento teórico da ideologia ―pós-moderna‖. 

Mavi Rodrigues (2006) concebe que a atividade política e produção 

intelectual de Foucault no pré-68 foi muito intensa, de tal forma que estariam postas 

nas suas obras do período importantes bases que marcam todo seu projeto teórico. 

Isso não significa que a agitação política do período tenha sido ordenada por seus 

ideais, isso seria extremamente falso e antiideológico. Mas, do ponto de vista 

ideológico, as premissas pelas quais ‗Foucault derrui os núcleos progressistas 

fundamentais da filosofia clássica moderna: o humanismo, o historicismo e a Razão 

dialética‘ (RODRIGUES, 2006, p.129), e que ganhariam ampla receptividade no 

ambiente acedêmico da época, mostram as intenções políticas de seu objeto de 

estudo e a emergência de uma forma de compreensão de mundo específicas. 

                                                             
27

 O sociólogo francês Alain Touraine, do qual discordamos veementemente em muitos temas por sua 
incursão na análise de uma sociedade ―pós-industrial‖ e diretamente no ideário ―pós-marxista‖ – como 
na suposição de que o agente da transformação social teria entrado em transição do proletariado 
para a intelectualidade universitária, ou ainda, a compreensão de ―sujeito enquanto movimento social‖ 
(TOURAINE, 1994) –, via, porém, com tamanha lucidez que ―em tempos que já anunciavam Michel 
Foucault, Horkheimer condena o movimento de subjetivação dos Tempos Modernos [...]. As filosofias 
do sujeito levam à resignação; nada é mais perigoso que reivindicar um individualismo indiferente à 
organização da sociedade que deixa lado a lado uma moralidade abstrata e a violência (TOURAINE, 
1994, p.162). 
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Tanto que, sua arguição de fundamento irracionalista pode ser claramente 

associada à recuperação da lógica filosófica de Heidegger28, mas especialmente de 

Nietzsche, porém, no tocante a este último, na obra A palavra e as coisas, de 1966, 

como bem ilustra Rodrigues (2006, p.129), há ‗uma tentativa explícita de subvertê-la, 

isto é, de utilizá-la como fundamento para uma filosofia crítica, de integrá-la num 

horizonte ético e político de esquerda‘.  

Enunciamos aqui que o entendimento foucaultiano da razão moderna 

como encobrimento da verdade, ou de que não teria conduzido à sua revelação 

(RODRIGUES, 2006), assenta um caminho irracionalista na ideologia do período 

que pode se entendido como uma inflexão de grande invergadura pela qual a 

desrazão passa a integrar o horizonte político ―pós-modernista‖. 

Asertivamente concebe a esse respeito Rodrigues (2006, p. 132) que 

 
 
Ao ―depurar‖ o pensamento nietzscheano de seus conteúdos políticos mais 
retrógrados, a produção foucaultiana dos anos 60 antecipou em mais de 
uma década a lógica cultural pós-moderna que, tornando-se dominante no 
último terço do século XX, contagiou a própria esquerda. Depois de 
Foucault, depois do fracasso de 1968-76, Lyotard, sem causar qualquer 
frisson, pôde em 1979 se insurgir contra as metanarrativas e propagar o 
saber caótico, fragmentário, intuitivo - próprio do irracionalismo -, como um 
recurso útil às lutas de esquerda. 
 

Certamente que a integração de novas formas de pensamento ao 

conjunto das esquerdas à época, a exemplo do estruturalismo de Althusser, ou das 

análises políticas de Jürgen Habermas, não estaria à margem das transformações 

sociais em curso, como influenciadas pelo contexto das lutas por independência em 

África, nem da descrença nas tentativas soviéticas sob o comando de Stálin em 

proporcionar um patamar civilizatório de emancipação.   

Mas Harvey (2008) nos provoca ainda acerca da forma como a ideologia 

―pós-moderna‖ congrega formas de pensamento específicas, mas que, de modo 

geral, manifestam-se sobre a compreensão do espaço e do tempo. De fato, os 

tempos nefastos abertos no processo de crise estrutural do capital produziram 

formas de compreensão acerca desse processo tão caóticas quanto ele o é. Não 

significa dizer que são mera ilusão, ou mero reflexo do modo de produção em 

                                                             
28

 Situo, na verdade, o papel da influência teórica de Heidegger e Nietzsche nas concepções mais 
gerais de Foucault sobre a refutação da forma universal do ser social para sua adequação no plano 
categorial do sujeito.  
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ruínas, para lembrar um conhecido desdobramento da hipótese estruturalista sobre 

a reprodução social e do neopositivismo29. 

O período que marca as respostas do capital à sua crise estrutural, nesse 

sentido, não se resumiu a transformações no processo produtivo. As novas formas 

de acumulação desenvolvidas para a reorganização do capital perante a crise do 

padrão taylorista/fordista também estavam ligadas ao projeto ideológico hegemônico 

do ―pós-modernismo‖. Como já afirmado, as ocorrências do termo ―pós-moderno‖ na 

estética, na política, nas artes, na arquitetura, ao longo das três décadas que se 

seguiram à Segunda Guerra Mundial não ocorreu com o mesmo emprego de 

sentido. 

Anderson (1999) ao analisar os sentidos de seus usos, identificou uma 

inflexão interessante no emprego do termo. A despeito de seus usos iniciais, quando 

ainda não estivera vinculado a um horizonte político assertivo nas bases de um 

projeto societário ―pós-modernista‖, o desenvolvimento teórico do ―pós-moderno‖ 

passou primeiro a aportar o sentido de um moderno extremamente moderno, para o 

advento de uma caracterização do que não seria, de forma alguma, moderno. 

Certamente que essa inflexão não implicava em uma substituição de 

terminologias no mainstream da produção científica. Mas de aparições com 

significações específicas. Assim, no início da década de 70, os usos do termo foram 

identificados por Anderson (1999) nas análises contidas no periódico boundary 2,  

com o caráter de projeto coletivo, expressamente como uma via de contestação de 

um conservadorismo em voga. Entretanto, analisa Anderson (1999) que, as 

perspectivas originais não obtiveram amplo sucesso. Aqui, importante apontar as 

marcas na revista para uma produção com tendência mais voltada ao 

existencialismo heiddegeriano. 

Mas, nesse início dos anos 70, a figura intelectual de Ihab Hassan, 

produto da empreitada daquele nicho intelectual ligado ao círculo da produção que 

opunha modernidade versus ―pós-modernidade‖, foi fundamental para promover 

uma sistematização teórica dos ideais ―pós-modernistas‖ (ANDERSON, 1999). 

Porém, Hassan não fora adepto dos rumos tomados pelo ―pós-modernismo‖ em face 

ao exacerbado ecletismo que tomou conta de manifestações artísticas à época. 

Seguia-se, a partir de então, para Anderson (1999, p. 28), ‗a fonte de inspiração da 

                                                             
29

 Acerca das marcas neopositivistas presentes na análise althusseriana sobre a ideologia, ver 
Coutinho (2010). 
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mais destacada teorização do ―pós-modernismo‖ a surgir depois da sua‘. A tradição 

seguida por Venturi, Robert Stern e Charles Jencks atrelava, segundo Anderson 

(1999), usos do ―pós-moderno‖ na arquitetura para definir um sistematizado 

programa ―pós-modernista‖. Estava inscritos, assim, os pressupostos da hegemonia 

tecnológica sobre a produção, bem como acusava a falância das categorias 

proletariado, capitalistas e os signos da esquerda e direita (ANDERSON, 1999). 

Até aqui, torna-se importante frisar que, enquanto marca de ideologias 

dominantes, permanece a lógica de analisar os problemas dos países de capitalismo 

central, assim como na ampla maioria dos estudos políticos e estéticos anti-

dialéticos das tendências ideológicas dominantes ao longo de toda a fase 

imperialista do capitalismo. 

O advento da hegemonia do padrão de acumulação toyotista, que 

implicou em expressivas mudanças culturais e na esfera produtiva/reprodutiva do 

capital, consistia, como concorda Antunes (2009), na universalização do modo de 

produção e não em uma ruptura profunda com o ―moderno‖, nem mesmo em sua 

transição. Em verdade, Antunes (2009) aponta sobre as marcas desse contexto a 

maior concentração do poder na mão dos proprietários, crescente intensificação do 

trabalho, um revés que aprofunda o controle do trabalho com a entrada da 

tecnologia computadorizada, tendência à queda da qualidade do produtos – que 

envolve a decrescente taxa de valor de uso das mercadorias (ANTUNES, 2009). 

Mesmo no que se refere aos serviços e sua predominância, Harvey 

(2008) identifica um tempo para uso dos mesmos muito reduzido. Concebia assim, 

haver ‗limites para a acumulação e para o giro de bens físicos‘ (HARVEY, 2008, p. 

258), por isso essa necessidade da produção de serviços efêmeros e segmentados.  

Ademais, as consequências disso, Harvey concebe influenciarem ‗as 

maneiras pós-modernas de pensar, de sentir e de agir‘ (HARVEY, 2008, p.258). De 

fato, essas alterações na percepção do tempo e do espaço que Harvey aponta à luz 

de uma análise materialista histórica nos é mostrada com um extremo subjetivismo e 

relativismo por parte dos ideólogos da ―pós-modernidade‖. 

Certamente que a virada para o abandono da razão, da totalidade e do 

progressismo é uma marca evidente, como nos mostram os estudos de Eagleton 

(1998), em grande parte dos intelectuais que trilharam o horizonte político ―pós-

moderno‖, de tal forma que, após os acontecimentos de 1968, da desilusão com a 

transformação social à luz de um projeto societário de esquerda, mudaram de 
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posição política, assumindo uma posição conservadora, de direita. E esse indicativo 

é permeado não apenas por convicções próprias e que incidem da história. As 

mudanças sociopolíticas a que essa ―virada‖ está relacionada são intensas. 

Com pinceladas de contestação e subversão, Jean Baudrillard (1995), um 

ativo intelectual ―pós-moderno‖ na década de 80, já em 1966, quando ainda parecia 

orbitar em alguma concretude histórica à luz do grande contato com os escritos de 

Marx, até mesmo com trabalhos de tradução de obras na França, argumentava 

sobre o mesmo problema colocado em questão por Mandel, Jameson e Harvey 

acerca da incorporação dos artigos de luxo nos bens de consumo das massas e de 

sua tendência de rebaixamento da qualidade do consumo, quando criticou o fetiche 

por bens da elite enquanto forma de posse dos ‗graus de descendência da nobreza 

pós-industrial‘ (BAUDRILLARD, 1995, p. 90). Ademais, nesse período, apontou que  

 
 
a concentração monopolista industrial, ao abolir as diferenças reais entre os 
homens, ao tornar homogêneos as pessoas e os produtos, é que inaugura 
simultaneamente o reino da diferenciação [...] também agora é sobre a 
perda das diferenças que se funda o culto da diferença (idem, p. 89) 

 
 Concebeu ainda uma sociedade do consumo que possuiria o aspecto de 

uma ‗categoria de mutação fundamental na ecologia da espécie humana‘ 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 15). Baudrillard (1995) reconhecia ainda, neste momento 

de início de sua produção intelectual, que ‗a verdade do consumo reside no facto de 

ela não ser função de prazer, mas função de produção‘ (BAUDRILLARD, 1995, 

p.78), entendendo, desse modo, que o objetivo que deveria atingir, o do prazer (ou 

aqui a que denominaremos sem subjetivismos enquanto o valor de uso das 

mercadorias) fica em demasiado afluído para uma ‗racionalização individual‘ (idem, 

p. 78), que extirpa o prazer como finalidade, exasperando culturalmente o consumo 

como forma hegemônica de significações, constituindo ‗um sistema global, arbitrário 

e coerente de signos, sistema cultural que vem substituir o mundo contingente das 

necessidades e dos prazeres, a ordem natural e biológica, a ordem social de valores 

e de hierarquia‘ (idem, p. 79). 

Mas a dose de subjetivismo relativista que marcará o arcabouço 

ideológico ―pós-moderno, terá como ponto de inflexão em nossa análise a obra de 

Jean-François Lyotard A condição pós-moderna, de 1979, em que Lyotard, segundo 
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Anderson (1999, p. 33) trata a ‗pós-modernidade como uma mudança geral na 

condição humana‘. 

 

1.4.2 O racismo frente ao nascimento da Ideologia ―pós-moderna‖ 

 

Alô, Foucault? Cê quer saber o que é loucura? 
É ver Hobsbawm na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura! 

Falar pra um favelado que a vida não é dura 
e achar que o teu 12 de condomínio  

não carrega a mesma culpa... 
 (CRIOLO, Duas de Cinco) 

 

A demonstração que aqui se segue no intento de relacionar o racismo e a 

ideologia ―pós-moderna‖ está centrada no aspecto geral do nascimento do ―pós-

modernismo‖ como lógica cultural que aprofunda a condição social marginalizada 

das populações negras no mundo. Entre as diversas nuances dessa relação, temos 

a atenuação e conformação do racismo no plano ideológico e o sustentáculo da 

violência no plano da sociabilidade, onde vemos que o período de vigência do ―pós-

modernismo‖, bem como do neoliberalismo na reprodução social no âmbito do 

Estado, estende de modo desigual suas contradições às negras e negros 

trabalhadores no mundo30.  

Veremos que, para analisar essa tensão desde aqui, irremediavelmente 

nos perguntaremos de onde partem, regionalmente e do ponto de vista étnico e da 

classe, as formulações do ideário ―pós-moderno‖ 31. Mas não nos limitemos a uma 

explicação a partir das convicções pessoais e posicionamentos políticos unilaterais 

que, certamente, apontam caminhos para um menor ou inexistente compromisso 

político emancipador da ideologia ―pós-moderna‖.  

Lyotard (1998), antigo militante de esquerda na França até poucos anos 

antes dos acontecimentos de Maio de 68, ao se debruçar sobre a referida condição 

humana ―pós-moderna‖, deixa explícito a concepção pela qual identifica uma 

desordem no campo científico, especialmente articulada na condição moderna, pela 

                                                             
30

 No terceiro capítulo, veremos como essa relação aparece no caso particular da realidade brasileira 
e as tendências abertas no interior da luta antirracista que dão caráter singular a essa dinâmica. 
31

 Apesar de referir-me aqui à formulações mais ―clássicas‖, entenda-se consagradas ou originárias, o 
não uso do ―clássico‖ se faz providencial em anular qualquer suposição de que haveria uma tamanha 
novidade nas formulações mais recentes sobre o ―pós-moderno‖. Especialmente no que se refere ao 
caso brasileiro, no terceiro capítulo, darei elementos para subsidiar esse problema de periodização de 
um conjunto ideológico que possui suas partcularidades em cada realidade social analisada, mas, 
não pretendo que apareçam desvinculadas as determinações históricas fundantes do ―pós-
modernismo‖, numa perspectiva global. 
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qual o desenvolvimento industrial que move a produção de riquezas seria a condição 

essencial do desenvolvimento da ciência e do conhecimento científico.  

Aprofundando a compreensão ―pós-moderna‖ sobre o problema teórico 

que Baudrillard (1995) enuncia, entende Lyotard (1998) que o conhecimento se 

transforma em valor de troca na proeminente sociedade ―pós-industrial‖ de cultura 

―pós-moderna‖ 32. Afirmava categorialmente, assim, que ‗O saber é e será produzido 

para ser vendido, e ele é e será consumido para ser valorizado numa nova 

produção: nos dois casos, para ser trocado. Ele deixa de ser para si mesmo seu 

próprio fim; perde o seu ―valor de uso‖‘ (LYOTARD, 1998, p. 5). 

Lyotard procede então a uma inversão categorial que alude ao 

irracionalismo. Afirmaria, então, que  

 
 
o saber tornou-se nos últimos decênios a principal força de produção, 
que já modificou sensivelmente a composição das populações ativas nos 
países mais desenvolvidos e constitui o principal ponto de 
estrangulamento para os países em vias de desenvolvimento 
(LYOTARD, 1998, p. 5, grifos meus) 
. 

Ao inverter essa relação, em que a condição ―pós-moderna‖ inauguraria 

um singular processo no qual a técnica e a produção científica é que precederiam a 

produção de riquezas, Lyotard elide a ontologia própria à relação que está posta. A 

produção social e o trabalho produtivo, desse modo, são relegados à 

secundarização no processo da reprodução social. 

A posição de Barroco (2010) é assertiva a esse respeito, ao compreender 

o significado ontológico do trabalho, quando afirma que as eferas da realidade social 

não podem ser segmentadas na análise e nem mesmo podem possuir o mesmo 

desenvolvimento em todas as esferas, ou seja, a categoria do trabalho, por exemplo, 

não possui o mesmo desenvolvimento em todas as esferas da realidade social. Dizia 

então: ―[...] por exemplo, a reprodução da exploração econômica gerada na esfera 

da produção material supõe a esfera do direito. Mas é falso pensar que ela opere 

com a mesma dinâmica na fábrica, no Estado, nas leis.‖ (BARROCO, 2010, p.26). 

Igualmente se torna falso apontar que a cultura como um ―fundamento ontológico-

social do ser social‖ (idem, p. 26), uma vez que  

 

                                                             
32

 Para que melhor compreendamos sua referência, a mesma é situada por Lyotard (1998) no marco 
temporal do final dos anos 50, cujas características permitiram a Mandel ilustrar enquanto capitalismo 
tardio. 
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―a condição ontológico-social ineliminável do trabalho, na (re)produção do 
ser social, dá a ele um caráter universal e sócio-histórico. [...] responde a 
necessidades sócio-históricas, produz formas de interação humana como 
a linguagem, as representações e os costumes que compõem a cultura‖ 
(BARROCO, 2010, p. 27). 

 

Mas, ao afirmá-lo, Barroco (2010) não está elidindo a cultura, nem suas 

constituições à base de outras determinações da realidade. A autora chama a 

atenção, à impossibilidade de eliminação do papel da centralidade do trabalho, invés 

de supostamente apontar que a totalidade seria reduzida a ele. Essa suposição, que 

mal compreende o estudo da ontologia lukacsiana, é um pressuposto de Lyotard 

(1998), quando tece críticas ao que chamaria de teorias ―totalizantes‖ ou 

―metanarrativas‖, pois estava convicto de que nessas teorias (como no marxismo) 

haveria hierarquias de valor que anulariam a possibilidade da particularidade da 

cultura ser composta por determinações de outra ordem que aqueles advindos da 

esfera econômica, ou da produção material. Mas a produção material não pode ser 

eliminada ou sucumbida pela esfera da cultura.  

Mesmo a relação entre a forma de existência mais individual da vida dos 

seres sociais e seu conteúdo mais genérico, como argumentou Marx (2010) 

brilhantemente, possui um nível de complexidade que não permite a sua cisão, 

especialmente quando refletimos sobre isso politicamente. Essa reflexão sobre a 

subjetividade, que aparece nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844 e que foi 

muito estudada por Lukács (2012) em sua investigação sobre a ontologia, 

caracterizava o ser social, afirmando que a sua vida genérica e a sua vida individual 

não se desvinculam entre si.  

A disseminação de uma ideia de experiência humana como sendo uma 

espécie de microcosmo no qual toda relação parece possível, cujo apelo 

sensacionalista remete a sua forma dominante em nossos dias, extrapola e rompe o 

sentido elástico que ela possui, permitindo um rol de consequências drásticas à 

ação política da classe trabalhadora. Suas nuances, na verdade, apresentam 

marcas evidentes que vão desde o liberalismo progressista ao conservadorismo, 

nunca os abandonando.  

Ademais, a interpretação política de Lyotard, em plena oposição à análise 

de Rodney (1975) sobre as reais causas do ―estrangulamento‖ dos países 

subdesenvolvidos, reveste-se de erudição enquanto via de contestação, mas reflete 

uma revolta resignada, respondendo a um anseio que, na verdade, é 
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contrarrevolucionário. Como poderiam os contingentes de trabalhadores não-

brancos da América do Sul e África não serem mais as principais forças de produção 

é algo que, no mínimo, já expressa um ponto de vista elitista da economia global. 

Mas, na inversão que promove Lyotard, não há preocupação em utilizar 

tal ferramenta discursiva como instrumento de transformação. Assim colocava em 

claro tom de conformação, que ‗o saber pós-moderno não é somente o instrumento 

dos poderes. Ele aguça nossa sensibilidade para as diferenças e reforça nossa 

capacidade de suportar o incomensurável‘ (LYOTARD, 1998, p. XVII). 

A despeito dos diversos exemplos que sustentam seus argumentos em 

torno da legitimação do saber estarem circunscritos a situações específicas de 

relações sociais dos estratos médios, cujos problemas estão situados para uma 

intelectualidade (para que se faça a ironia) ―ilustrada‖, o problema acerca das 

narrativas que é aberto por Lyotard (1998) particulariza as narrativas como a síntese 

‗em si mesma‘ do real, retirando-as de seu papel enquanto parte do processo de 

conhecimento de mundo e atribuindo-lhe caráter de prioridade sobre o 

desenvolvimento material das relações sociais. 

É possível afirmar que a ideia difusa das narrativas, aparece atrelada à 

base relativista partilhada pelos pensadores da ―pós-modernidade‖, para os quais se 

tratava de combater o que concebiam ser um rol de teorias (e, entre elas, 

especialmente a teria social de Marx) ‗totalizantes‘, que abordariam supostamente 

relatos unilaterais sobre a história – história que, segundo eles, não permitiria isso, 

uma vez que as diversas apreensões possíveis existentes sobre ela não a tornariam 

um campo de ‗metanarrativas‘ (LYOTARD, 1998). 

Outros aspectos, no entanto, nos permitem situar tais ideais como 

integrados ao pensamento pós-moderno, como o núcleo burguês do qual 

geralmente partem, de perspectivas antirrevolucionárias, e até mesmo o significado 

de sua ação para a aceitação e manutenção do racismo em tempos de regressão 

dos direitos sociais conquistados historicamente, de ascensão de governos 

neofascistas que elevam o grau de violência e mortalidade das negras e negros 

trabalhadores. 

Obviamente que há impactos da mercantilização da cultura e da 

educação apontados por Lyotard (1998) que solapam a produção intelectual 

atualmente em níveis brutais.  
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Entretanto, como vemos, ao longo deste estudo, a ideologia pós-moderna 

partilha de uma base relativista teórico-prática que lhe dá forma e cuja ocorrência 

está diretamente relacionada às transformações materiais, culturais e políticas de 

um tempo histórico determinado: o processo de crise estrutural do capital. Essa 

caracterização, por sua vez, não pode se realizar de forma abrupta, pois é 

importante considerar ainda a dialética que é própria a essas relações, no sentido de 

compreender o papel e situar na análise da realidade como se posiciona a ideologia 

―pós-moderna‖ no âmbito da luta de classes.  

O que aqui se evidencia, nesse sentido, é que a ideologia ―pós-moderna‖ 

é uma manifestação ideológica constitutiva da dominação burguesa, cujos 

desdobramentos subjetivos nas formas de consciência no interior da classe 

trabalhadora são intensos e profundos.  

Sobre essa intensidade, vemos que as discussões teóricas entre a ―pós-

modernidade‖ e modernidade tomam maior difusão a partir das décadas de 80 e 90. 

As polêmicas culturais no âmbito acadêmico da década de 90, inclusive foram 

marcantes em torno desses debates.  

De fato, a posição de Jürgen Habermas nesse debate provocou um 

grande dinamismo nas polêmicas até então correntes, quando centrou sua crítica à 

caracterização dos ―pós-modernos‖ (Mészáros, 2012) em torno do conservadorismo. 

A despeito da possível rejeição ao enquadramento realizado por parte de Habermas, 

ao analisar as obras de Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, 

entre outros, enquanto antimodernistas ou ―pós-modernos‖ e enquanto 

conservadores ou neoconservadores, a crítica não se faz contraproducente, no 

entanto, sem levar em conta os argumentos de Habermas e seu projeto de 

consenso universalista em torno da teorização da ação acomunicativa, segundo 

Mèszáros (2012) igualmente conservadores. 

As diversas nuances dessa polêmica foram identificadas por Mèszáros 

(2012) e encontramos em Rodrigues (2006) elementos de tamanha importância 

conceitual, de tal forma que nossa apreensão trata de ilustrar a enormidade do 

conjunto de desenvolvimento teórico a respeito do tema em seu surgimento. 

Ademais, a grande gama de perspectivas que passam a atuar nesse 

cenário se complexifica de tal forma, que mesmo Habermas, assentado numa 

postura em defesa da modernidade (não de seus produtos deletérios), mas 

discutindo sobre a liberdade e igualdade por seus parâmetros, orbitando o espectro 
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político da esquerda (RODRIGUES, 2006), assume ainda uma postura ―pós-

moderna‖ de emancipação social distante da supressão positiva do modo de 

produção pela classe trabalhadora como agente revolucionário (MÈSZÁROS, 2012), 

sendo essa ‗substituída pela centralidade da esfera comunicacional ou da 

intersubjetividade‘ (ANTUNES, 2010, p. 146). 

Apesar de nuances em maior ou menor medida críticas, o irresoluto 

engodo do conjunto ideológico ―pós-moderno‖ que reduz ao pó a discussão da 

superação da oposição entre capital e trabalho empreende um caráter teórico 

regressivo no tocante à emancipação social e à superação do racismo. 

A posição de Baudrillard (1991), por sua vez ao longo da década de 80, 

era muito distinta de sua fase inicial. Em Simulacros e simulação, de 1981, assim 

atestava, com tamanho elitismo intelectual, que ‗enquanto tantas gerações e 

singularmente a última, viveram na peugada da história, na perspectiva, eufórica ou 

catastrófica, de uma revolução – hoje tem-se a impressão de que a história se 

retirou‘ (BAUDRILLARD, 1991, p.60). 

A história, que também foi a história das guerras anticoloniais e de 

independência em África – apenas para dar um exemplo, desde a independência de 

Gana em 1957 até o fim do Apartheid sulafricano em 1994, houve a criação de 

novos 50 Estados libertos, por mais que o imperialismo revigorasse em sua versão 

neocolonial, mas libertações que, em geral, exigiram muita luta interna e ação de 

movimentos revolucionários – estaria, dessa forma, ainda em 1981, fadada ao seu 

fim. Questionamos a qual história Baudrillard (1991) se referia, mas, para além das 

provocações, torna-se importante explicitar que o fatalismo é uma marca inequívoca 

desta obra, e que transborda o horizonte teórico político ―pós-moderno‖ que solidifica 

Baudrillard nessa corrente ideológica.  

Inferindo, assim, sobre a perfeição das simulações no cinema na 

reprodução dos fatos históricos, atesta que  

 
 
a história era um mito forte, talvez o último grande mito a par do 
inconsciente. [...] a obsessão de uma fidelidade histórica, de um resultado 
perfeito, esta fidelidade negativa e encarniçada à materialidade do passado, 
de tal cena do passado ou do presente, à restituição de um simulacro 
absoluto do passado ou do presente, e que se substituiu a qualquer outro 
valor – somos todos cúmplices e isso é irreversível (idem, p. 65) 
 

Entretanto, um último elemento a ser considerado é que as distinções 

entre Lyotard e Baudrillard em relação a Foucault, quando no seio do ideário ―pós-
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moderno‖ assumem uma postura mais hostil e reacionária frente aos fundamentos já 

anti-humanistas e contra o progresso que aqueles encontrados em Foucault. No 

entanto, isso exigiria um aprofundamento específico, considerando o caráter teórico 

regressivo identificado por Rodrigues (2006) em Foucault acerca de outros temas, o 

que não se torna possível de ser realizado, dados os limites do presente estudo. 

Mas em seu conjunto, podemos compreender que a miserabilidade filosófica do 

irracionalismo é um traço inequívoco de todo o conjunto do ideário ―pós-moderno‖ 33 

e que se aprofunda com o desenvolvimento de perspectivas que se associam, no 

plano político, à atuação prática da direita34. 

Ademais, tais análises, fundadas sobre o relativismo investem, via de 

regra, contra categorias centrais do modo de produção e da reprodução da vida 

social. Esse relativismo, por sua vez, como veremos, está essencialmente 

relacionado às formas históricas da racionalidade burguesa. É decorrente dessa 

relação que o pensamento pós-moderno se opõe também (mesmo que não 

integralmente em alguns casos, como veremos, por exemplo, nos debates sobre o 

―pós-marxismo‖ e a ação política transformadora) aos elementos centrais da análise 

marxiana das classes sociais e ao arcabouço (por vezes depreciado como sendo 

ortodoxo) da tradição marxista.  

Ademais, na lógica categórica da subjetividade como fundamento da 

condição humana (MÈSZÁROS, 2012), alheio à objetividade posta na realidade, sob 

um projeto de revelação antideterminista, o retorno dos ―pós-modernos‖ ao 

irracionalismo que deu base ao determinismo das teorias raciais do mundo moderno 

se faz inequívoco. Especialmente quando da busca pelo alcance da objetividade 

científica das teorias raciais, que negavam os valores de supremacia branca 

intrínsecos ao colonialismo e do fundamento da desigualdade material entre os 

povos. Rodrigues (2006) incluse aponta, nesse sentido, que ‗ao que parece a cultura 

―pós-moderna‖ funciona como um positivismo ao avesso‘ (RODRIGUES, 2006, p. 

70) 

É nestes termos que busco elucidar, primeiramente, não fatos aleatórios 

reunidos, mas a oposição visceral entre a luta antirracista e o conjunto ideológico 

                                                             
33

 Rouanet (1985) concebia, inclusive, que esse ideário seria uma expressão renovada de um velho 
irracionalismo. 
34

 Logo trataremos dessa relação no plano das ações práticas. 
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conservador-burguês que recria estratégias – do reacionarismo ao reformismo no 

seio da ―pós-modernidade‖ – para a manutenção do racismo.  

O período que assimilamos enquanto crise estrutural do capital, em que 

as respostas por parte do capital consistiram em sua revitalização a partir de uma 

forma de acumulação flexível que pressupôs a reestruturação produtiva e permitiu o 

desenvolvimento da ideologia ―pós-moderna‖ a partir de sua lógica cultural própria, 

não é datada de modo simples, devido à processualidade de transformações que 

implicam numa forma determinada de entendimento de mundo e projeto, que, como 

vimos, possui a influência de um longo arcabouço ideológico e se desenvolve a 

partir das condições do capitalismo tardio. E não nos esqueçamos que esse ideário 

que se apresenta como novo, já na década de 1970, apenas o é em alguma medida, 

já que apresenta seus traços fortes de continuidade e aprofundamento de uma 

dinâmica histórica. 

Mas as condições estruturais, conjunturais e pragmáticas em que se 

desenvolve a ideologia ―pós-moderna‖ possuem, um leque de nexos, sendo que 

toda essa relação também estava sendo maturada no âmbito das políticas públicas 

e do Estado, ou seja, da reprodução social. 

O primeiro ponto a que daremos relevo é que as transformações que 

enunciamos há pouco estavam em plena sintonia com a política econômica 

internacional no âmbito da financeirização do capital. Especialmente no contexto dos 

EUA durante a presidência de Richard Nixon, a estabilidade financeira do pós-

Segunda Guerra Mundial que se alinhava em torno dos acordos de Bretton Woods 

acerca da conversibilidade do dólar em ouro, que sempre contou com a mediação 

do Fundo Monetário Internacional (FMI), apresentava os sinais de esgotamento e de 

uma transição fundamental.  

No período ainda da década de 60, o Estado norte-americano buscou 

conter de diversas formas esse movimento. Apontou Eichengreen (2000, p. 175) a 

respeito, desse ‗elenco de artifícios aos quais recorreram as administrações 

Kennedy e Johnson [...]. [...] elas admitiam a gravidade do problema do dólar, 

embora demonstrassem uma disposição para apenas atacar seus sintomas‘. As 

medidas de contenção realizadas pela política monetária dos EUA, tendo em vista a 

recusa à desvalorização do dólar, geravam um problema sério no tocante ao 

orçamento público (EICHENGREEN, 2000). A busca por alternativas por parte do 

Estado foram direcionadas a uma alteração global de tamanha importância. 
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No início da década de 70, segue-se a adoção – um tanto forçada pelas 

condições do sistema financeiro global, um tanto unilateral em alguns casos e um 

tanto profunda – pelo sistema de câmbio flutuante, ‗uma consequência do aumento 

da mobilidade internacional do capital (idem, p. 183), ‗um salto no escuro‘ (idem, p. 

187), porém, mudança essa que estava conectada com aspectos basilares da 

recuperação do capital no mundo. 

A primazia pelo livre-mercado, porém, não significou uma retração no 

âmbito do poder do Estado. Ela sinalizava muito mais uma reconfiguração em torno 

da reprodução do capital, pela qual se exauriam as possibilidades de 

democratização dos mercados (HOBSBAWN, 1995) e se acentuavam as tendências 

às privatizações, ao trabalho flexível e de jornadas parciais (ANTUNES, 2010), 

sacrificando a meta do pleno emprego em prol dos lucros do mercado. 

Essa fase, que foi marcada pelo neoliberalismo como programática no 

âmbito do Estado, que afetou as economias globais e não-desenvolvidas, mas que, 

naquele momento, produziu efeitos expressivos em contextos distintos, foi 

apresentada por Antunes (2010) com muita acuidade, quando analisou as políticas 

neoliberais colocadas em prática pelo governo de Margareth Tatcher, na Inglaterra, 

assinalando que 

 
 
Seu impacto se sente no resultado: menos industrializante e mais voltado 
para os serviços, menos orientado para a produção e mais financeiro, 
menos coletivista e mais individualizado, mais desregulamentado e menos 
contratualista, mais flexibilizado e menos ―rígido‖ nas relações entre capital 
e trabalho, mais fundamentado no laissez-faire, no monetarismo, e 
totalmente contrário ao estatismo nacionalizate da fase trabalhista. Em 
síntese, mais sintonizado com o capitalismo pós-crise dos anos 70 
(ANTUNES, 2010, p.69). 
 

Certamente que as condições retratadas podem não gerar um 

estranhamento aos que realizam um exame sério das condições em que a classe 

trabalhadora brasileira se encontra historicamente, de modo que as negras e negros 

trabalhadores centralmente tiveram, desde a abolição da escravidão e o advento do 

trabalho ―livre‖, condições de trabalho com as marcas dos mais altos níveis de 

exploração e desumanização no trabalho. Mas, a despeito desse fato e de nossa 

ausência de tradição e experiência democrática nos níveis (ainda restritos, 

burgueses e problemáticos) das sociedades desenvolvidas e colonizadoras durante 

a programática keynesiana do pós-guerra, a particularidade do funcionamento do 
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capitalismo internamente nesses países nos permite ponderar sobre o alastramento 

de suas contradições internas para nosso cenário no tempo recente35.  

Aquilo que concebeu Hobsbawm (1995) acerca das políticas de escopo 

consensual que abrandaram o conflito entre capital e trabalho no Welfare State 

chegara ao fim nos países desenvolvidos. Seu aprofundamento, nestes termos, será 

em escala global. 

A lucidez de Abramides (2019) acerca dessa contextualização é 

imprescindível, quando aponta que  

 
 
A política neoliberal tem por diretriz uma estabilidade econômica 
preconizada em: disciplina orçamentária de contenção de gastos em 
políticas sociais e de emprego que sustentaram o EBES; restauração da 
chamada taxa natural de desemprego, que se alastra com o desemprego 
estrutural, em um aumento estrondoso da população excedente, e com 
reformas fiscais de incentivo aos agentes financeiros (ABRAMIDES, 2019, 
p. 129). 
 

Não é coincidência que as teses sobre a ―pós-modernidade‖ apareçam 

em larga medida seguras em apresentar o mundo fragmentário, a perda de 

referencial no projeto societário comum e empreendam um deslocamento magistral 

para o indeterminismo e o subjetivismo da ação política. Certamente que os traços 

de irracionalismo saltam aos olhos na incorrepondência desse ideário com a 

totalidade da vida social, mas do ponto de vista de uma forma de racionalidade 

específica, o ideário ―pós-moderno‖ parece estar em confortável consonância com a 

racionalidade neoliberal de supressão da potencialidade transformadora da classe 

trabalhadora enquanto agente revolucionário. 

Deve-se considerar, ademais, que as tendências de direita que inauguram 

a vigência do neoliberalismo, seja na experiência ditatorial, no Chile, com o governo 

de Augusto Pinochet e, mais tarde, com Margareth Tatcher na Inglaterra e Ronald 

Reagan nos EUA, já se expandem, em termos globais, aos governos de direita na 

região norte da Europa e passam a marcar o compromisso social-democrata que 

orienta os governos do sul da Europa, os quais se submeteram à programática 

neoliberal (ABRAMIDES, 2019). 

Nesse conjunto, compreendemos que a heterogeneidade da ideologia 

―pós-moderna‖ é um fato muito mais ligado a uma aparência da lógica cultural, suas 

variadas expressões, do que uma condição inexorável de indeterminação analítica 
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 Esse aspecto ainda será melhor analisado no segundo e terceiro capítulo. 
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que supostamente não nos permitiria traçar seus aspectos gerais. Em sua essência 

política, essa ideologia é muito dinâmica para realizar seus propósitos pragmáticos 

em face às tensões na luta de classes que se interpõem na realidade. Então, apesar 

de ter podido se expressar por meio de tendências de direita e de esquerda 

historicamente, sinaliza também, em cada circunstância da totalidade da crise 

estrutural do capital, elementos gerais, como o compromisso teórico-político com o 

irracionalismo, o ―fim da história‖, a naturalização da vida social, o ecletismo, a 

desintegração das fronteiras de classe e outros elementos como 

‗desresponsabilização do Estado pelas políticas; e um apelo ao voluntariado em 

detrimento da solidariedade de classe [...]. Interesses de classe, universais, são 

substituídos por objetivos específicos, localistas‘ (ABRAMIDES, 2019, p.133). 

 Mesmo entre os pós-modernos mais progressistas36, e ―pós-marxistas‖ 

Zigmut Bauman (1999) e Boaventura de Sousa Santos (1999), entre outros, como 

Chantal Mouffe e Ernesto Laclau, essas nuances são expressivas.  

Bauman (1999), por exemplo, ao situar que sua posição não é de rejeição 

da modernidade, nem de seu fim, apontava que a mesma seria ‗a modernidade que 

atinge a maioridade. [...] é a modernidade chegando a um acordo com a sua própria 

impossibilidade, uma modernidade que se automonitora, que conscientemente 

descarta o que outrora fazia inconscientemente‘ (BAUMAN, 1999, p 288).  

Nesse cenário, a ―pós-modernidade‖ de Bauman é marcada pela 

supremacia do mercado financeiro, do mercado de ações e bancário, o que daria 

elementos absolutamente novos à dinâmica social. Uma visão ―pós-marxista‖37 que 

analisa que 

 
 
o poder do capital perde cada vez mais sua materialidade, torna-se mais e 
mais ―irreal‖ quando visto a partir do significado que a realidade tem para as 
pessoas que não integram a elite global e tem pouca chance de se juntar a 
ela. Uma nova habilidade para evitar, elidir e escapar substitui o 
engajamento da vigilância, treinamento e administração como recurso 
primordial e essencial do poder (BAUMAN, 2000, p. 128) 
 

                                                             
36

 Os quais retomaremos na análise dos impactos ideológicos de suas proposições nas ideologias de 
prática política no interior do movimento negro brasileiro, no terceiro capítulo.  
37

 Significa dizer: aqueles que se identificam com o marxismo em seu compromisso com a 
transformação social – no caso dos intelectuais em questão, geralmente tendo aderido às 
formulações mais radicais em algum momento de sua atividade intelectual, por vezes se identificando 
ainda como uma alternativa no interior do marxismo –, mas busca reinventar os meios dessa 
transformação por conceber que suas bases teóricas não mais respondem às necessidades da vida 
―pós-moderna‖. 
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Supostamente reconfigurado o poder do capital – a despeito de nossa 

discordância sobre sua perda de materialidade, já que essa perda é aparente, pois 

parece ser tão lastreada na materialidade do poder, dos corpos negros explorados e 

violentados, da classe trabalhadora estrangulada pelo desespero e pela fome, de tal 

forma que é senão o aumento da materialidade expressiva do poder do capital, mas 

de onde sua operação agora se dá num abismo de distância muito maior do que a 

lavoura ou a fábrica –, daí essa ―busca pelo espaço público‖, ―busca dos meios de 

ação‖ e ―busca de uma perspectiva‖ (BAUMAN, 2000). 

Então, ao considerar que a crise das sociedades pós-capitalistas gerou 

um descrédito tamanho entre os ideólogos críticos da modernidade, essa descrença 

posta como justificativa para a criação de um projeto societário ―pós-moderno‖ 

próprio, já atesta que há uma consideração implícita sobre o fim do projeto 

socialista. Bauman (1999), contraditoriamente ainda manifesta ter expectativa na 

realização do socialismo, mas, em sua concepção, este não se daria por um 

parâmetro moderno (quando, na verdade, poderia dizer stalinista38 ou, ao menos, 

não considerar que a sociedade russa sob os governos Brejnev e Gorbatchev 

seriam ―testes últimos‖ de validade do socialismo) 

Assim, apontava que 

 
 
a tríplice aliança dos valores Liberdade, igualdade e fraternidade que 
dominou o moderno campo de batalha político não escapou ao exame 
atento e à censura decorrente.[...] Os novos horizontes que parecem hoje 
inspirar a imaginação e a ação humanas são os da liberdade, diversidade e 
tolerância. São novos valores que informam a mentalidade pós-moderna 
(BAUMAN, 1999, p.288-289) 
 

E esses novos valores enunciados por Bauman (1999) seriam o 

fundamento de uma práxis política. Por isso, ao se perguntar sobre o possível 

anúncio do fim da política, assertivamente considerou que ‗há sinais de que a era 

pós-moderna pode gerar formas políticas próprias‘ (BAUMAN, 1999, p. 294). Sem 

observar a presença das manifestações cujo horizonte teórico-político no projeto 

socialista ainda vivem, ou considerando sua obsolescência, observa uma 

supremacia de um variado espectro das lutas sociais – em alguma medida, 

aproximado daquilo que considerou Touraine (1994) sobre a novidade dos 

                                                             
38

 Analisou Netto (1985) sobre a autocracia stalinista e suas consequências deletérias, nefastas que 
―[...] o fenômeno stalinista nada tem a ver com a transição socialista. Ele está vinculado à história 
russa: constitui a forma específica pela qual se criaram, na Rússia, as bases da moderna sociedade 
urbano-industrial na direção da transição socialista‖ (NETTO, 1985, p.87). 
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movimentos sociais – e caracteriza, então ‗uma nova visão da política e do poder 

político, uma visão da qual a imagem moderna tradicional da sólida e firme 

―materialidade‖ da dominação política estava, estranha mas patentemente, ausente‘ 

(BAUMAN, 1999, p. 294-295). 

No ponto em que a história da modernidade é vista por Bauman (1999) 

como um conflito intenso entre a cultura e a sociedade, podemos identificar 

reminiscências weberianas do entendimento dos eixos da vida social no qual o 

capitalismo aparece como a lógica cultural ―em si‖ e atravessaria a sociedade, 

dando-lhe caráter normativo, de condutas, de padronização, racionalização. 

Desse idealismo, considero partilhar Santos (1999), em sua análise da 

descontextualização da identidade na modernidade (SANTOS, 1999) quando atesta 

um problema da modernidade com relação à diversidade. Ao compreender que ‗a 

modernidade deixou que as múltiplas identidades e os respectivos contextos 

intersubjetivos que a habitavam fossem reduzidos à lealdade terminal ao Estado, 

uma lealdade omnívora das possíveis lealdades alternativas‘ (idem, p.142), Santos 

entende que a legitimação da sociedade capitalista pressupunha uma espécie de 

identidade dominante liberal, ou seja, fundada na identidade do indivíduo com o 

Estado. 

Porém, no ponto em que a identidade de classe aparece como um 

atributo decorrente da razão – pela qual o marxismo ―contestaria‖ tal identidade, se 

colocaria em oposição à alternativa subjetividade romântica e à identificação liberal 

com o Estado (SANTOS, 1999) –, há um idealismo conceitual sobre as formas pelas 

quais a identidade de classe se conecta com a materialidade da vida social. 

Por isso, a identidade de classe – que mereceria maior atenção do ponto 

de vista da organização proletária real – não merece ser subsumida ao ímpeto de 

Lênin como ideólogo, como o faz Santos (1999). Outrossim, abre-se outro problema, 

pois já está aí suposto que a oposição de classe em que se centra o marxismo elide 

―em si‖ a vinculação da classe ao partido. Como sabemos, no entanto, o processo 

revolucionário não continha essa vinculação a priori. A vinculação, ao que me 

parece, estava voltada a um processo real39.  

                                                             
39

 Na obra A doença infantil do “esquerdismo” no comunismo (1920), Lenin retrata que a posição de 
apoio direto de toda a classe a uma vanguarda de luta proletária pressupõe o importante compenente 
da particular experiência política das massas. A posição de identificação com o projeto societário 
comunista, como alternativa dentro de todo o espectro da dominação burguesa se constituiu, na 
história da Revolução Russa, pelos efeitos da generalização da violência sobre os oprimidos, da 



90 

 

Certos de que a motivação de Santos (1999) é analisar, com isso, um 

problema também presente, que é o da universalidade abstrata perante a 

diversidade – quando, em determinados contextos, há a subsunção da segunda à 

primeira por meio da imposição –, primeiramente, isso não nos autoriza inferir que 

concretamente há uma implosão automática da diversidade pela identidade de 

classe40 (apesar de reconhecermos os efeitos drásticos na consciência social com 

esse uso discursivo, ou pela epistemologia da identidade de classe entendida 

naquela roupagem que suprime o particular). Em segundo lugar, é um equívoco 

atribuir a identidade de classe ao conteúdo geral deletério da razão moderna, supor 

que a identidade de classe seria ―em si‖, assim como toda a razão, uma 

universalidade falaciosa, que elidiria ―em si‖ a diversidade.  

Assim, supondo ultrapassar a lógica weberiana de segmentação entre a 

cultura e a sociedade, entende Santos (1999) que a subjetividade ―pós-moderna‖ já 

não permite a mesma definição, pois aparece dividida entre a ―cultura global‖, as 

―culturas locais‖ e as ―culturas regionais‖. A despeito da real diversidade cultural que 

emergiu nas últimas décadas, e da supressão das mesmas na modernidade, como 

no caso da diversidade étnica brasileira, tanto indígena como negra, que foram 

varridas da historiografia dominante41, em se tratando de cultura, esse apagamento 

não era realizado apenas pelo âmbito discursivo ou racional, mas pelo racismo. A 

essa ausência de base material, entendia Rodrigues que 

 
 

[...] em sua totalidade o campo pós-moderno, mesmo heterogêneo, se 
caracteriza, fundamentalmente, por uma perspectiva antiontológica 
associada a uma clara e grosseira concepção idealista do mundo social que 
acaba por responsabilizar a Razão por todas as agruras de que a 
modernidade se revestiu. Ao entificar a Razão (tal como o fez Weber), 
mesmo os pós-modernos mais progressistas, como Santos, deixam na 
sombra a ordem do capital e sua dominação de classe (RODRIGUES, 2006, 
p. 93) 

 

Outro elemento a não ser descartado no debate são as marcas da forma 

como um contingente expressivo da esquerda passa a assumir, no período que 

                                                                                                                                                                                              
sensação de impotência da classe na reversão de quadros, da experiência de sobrevivência sob o 
reacionarismo, entre outros aspectos. Assim, não se tratava de uma questão resolvida por uma 
suposta ação intrasigente de convencimento por parte de partidos ou apenas da vocação singular de 
um de seus membros na agitação das massas. 
40

 A discussão levantada por Santos (1999), ao adentrar os aspectos reais em torno da categoria 
identidade de classe, olvida sua construção no longo processo revolucionário; refere-se, entre 
inúmeros aspectos, às formas de interação e organização pelas quais os sujeitos coletivos atuam 
decidindo caminhos e prioridades com um objetivo em comum, que é classista. 
41

 Como nos apontam os estudos de Nascimento (1985) e Moura (1992). 
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analisamos, uma identificação social-liberal e reformista (ABRAMIDES, 2019) – ou 

seja, não tão matizado no campo socialista, e recusando a via liberal individualista, 

para assim buscar por parâmetros de plenitude e consenso da democracia 

burguesa.  

Nesse ponto, o caráter progressista da caracterização dos ‗novos 

movimentos sociais‘ (SANTOS, 1999, p. 256), de seu potencial contestador – a 

despeito de nos posicionarmos contra a ideia de uma novidade, por assim dizer, tão 

nova e ímpar na história – passa a confluir para a tendência do neoliberalismo em 

investir contra a classe trabalhadora, ou seja, a luta classista pode, então, repousar, 

para dar lugar à suposta ―nova‖ forma de exercer o poder político dos oprimidos. 

Certos de que os agentes dos movimentos sociais não deixam, na medida em que 

não são a burguesia, de ser classe trabalhadora (o favorecimento da burguesia por 

parte de sua ação política é outra coisa), a ausência da classe trabalhadora no 

projeto da ‗nova teoria da emancipação‘ (idem, p. 276) vem pela aniquilação daquela 

por parte dessa nova teoria que de modo determinista a finaliza (encerra a própria 

potência daqueles tais ―novos movimento‖) e se lança à indeterminação conveniente 

do domínio do capital: 

 
 
[...] enquanto futuro, o socialismo não será nunca mais do que uma 
qualidade ausente. Isto é, será um princípio que regula a transformação 
emancipatória do que existe sem, contudo, nunca se transformar em algo 
existente. Dada a acumulação de riscos insocializáveis e inseguráveis, da 
catástrofe nuclear à catástrofe ecológica, a transformação emancipatória 
será cada vez mais investida de negatividade. Sabemos melhor o que não 
queremos do que o que queremos. Nestas condições, a emancipação não é 
mais que um conjunto de lutas processuais, sem fim definido. O que a 
distingue de outros conjuntos de lutas é o sentido da processualidade das 
lutas. Esse sentido é, para o campo social da emancipação, a ampliação e o 
aprofundamento das lutas democráticas em todos os espaços estruturais da 
prática social conforme estabelecido na nova teoria democrática acima 
abordada. O socialismo é a democracia sem fim (SANTOS, 1999, p. 277 
grifos meus). 
 

À luz dessas premissas, retornamos às sérias dúvidas iniciais e que nos 

provocaram questionar o compromisso do projeto ―pós-moderno‖ com a 

conformação do racismo. Sem considerar minha convicção pessoal de dever alertar 

sobre o ínfimo número de seres sociais no globo que poderão ―se dar ao luxo‖ de 

abandonar a luta de resistência nos termos colocados por Santos (1999) e 

abandonar a busca pela igualdade, ―tolerando‖ o sistema, a realidade concreta 

aponta para a intensificação das contradições modernas. 
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Do ponto de vista político, a análise da ―pós-modernidade‖ pelos ―pós-

modernos‖ esvazia o que apontou Manoel (2020, online): ‗o balanço histórico da 

modernidade e, portanto, do liberalismo, Iluminismo, democracia, republicanismo e 

afins, muda radicalmente considerando a realidade da… maioria da população 

mundial – os povos colonizados‘.  

O conteúdo do ideário ―pós-moderno‖, por sua vez, pretende tornar 

marginal o conteúdo ideológico da tradição de luta e da prática e projetos políticos 

emancipatórios das negras e negros da classe trabalhadora no mundo. Ademais, o 

apelo à diversidade, contraditoriamente, não a dá substância e termina por equalizar 

as formações sociais específicas que se atrelam no desenvolvimento do capitalismo 

em termos materiais e de existência concreta das classes sociais. Isso é feito por 

meio de um recorte do particular desconexo com o universal, para buscar eliminar 

uma universalidade difusa e violenta. O percurso, porém, do ponto de vista 

ideológico e discursivo sofre um revés. Assim,  

 
 
a crítica pós-moderna ao universalismo, longe de formular uma crítica à 
teoria racial, apropria-se, na verdade, de muitos de seus temas e reproduz 
os próprios pressupostos sobre os quais, historicamente, assentou-se o 
racismo. Em sua hostilidade ao universalismo e na sua aceitação do 
particular e do relativo, o pós-modernismo corporifica as mesmas ideias 
sobre diferenças encontradas nas teorias raciais românticas do século XIX 
(MALIK, 1999, p. 123). 
 

Assim, cientes de que ‗uma série de lutas de resistência anticolonial 

cortam toda história da modernidade‘ (MANOEL, 2020, online), as mesmas são 

varridas pela necessidade da ―abrir mão‖ da razão (inegavelmente moderna), a qual 

possui um vasto conteúdo em torno da razão revolucionária – e todos os seus 

aspectos centrais como a crítica radical da sociedade burguesa e da ordem do 

capital, a historicidade, o compromisso com o desvelamento das condições objetivas 

e subjetivas da realidade social, o arcabouço teórico da revolução com horizonte 

político comunista, a demolição do Estado, e aqueles que nos são muito caros neste 

tema: a liberdade das negras e negros trabalhadores e a igualdade, exequíveis em 

um mundo livre da exploração, do trabalho alienado, das classes sociais e de toda 

forma de opressão. 
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Capítulo 2. Racismo no Brasil e a luta antirracista na persistência das 

contradições modernas 

 

As lutas sociais da população negra no Brasil não podem ser 

compreendidas de forma dissociada da realidade concreta, na qual são 

engendradas pelas já mencionadas contradições do modo de produção capitalista 

moderno, sob as quais se estruturaram o sistema escravista colonial e se 

reproduzem o racismo. Ademais, inserem-se, aqui, de modo geral, os desafios 

postos na realidade com os quais a população negra brasileira se defrontou e se 

defronta no tortuoso, mas necessário, caminho da organização política de luta pela 

liberdade e igualdade, e que deixa suas marcas em nossa história muito antes da 

transição para o trabalho ―livre‖. 

Esse último apontamento visa a não romper o nexo sociológico entre as 

formas de resistência ao escravismo e as formas de resistência na sociedade 

brasileira burguesa pós-abolição, mas, não rompê-lo significa também analisar 

concretamente essa relação. A enorme contenda que já se formou em torno desse 

tema, a qual não será possível abarcar nesta tese de maneira tão ampla, penso que 

deve ser perpassada neste momento, na busca por evitar equívocos decorrentes de 

uma ou outra isenção frente a uma gama de discussões já consolidadas sobre os 

nexos existentes naquela relação e que significam um avanço no conjunto da luta 

contra o racismo atualmente. 

Penso que analisar esse percurso no caso brasileiro, em que o racismo 

escancara toda a barbárie do escravismo colonial e da objetivação, em nosso solo, 

do mundo capitalista à luz da generalização do processo produtivo (IANNI, 1978), 

igualmente pressupõe uma atitude investigativa que se mostra impossível à luz de 

todo ideário ―pós-moderno‖, qual seja, a concepção de que as contradições 

modernas persistem de forma aprofundada e que a renovação dessas bases, invés 

de ser prova a ser usada contra, essencialmente confirma a validade daquelas 

contradições no tempo presente. 

Ao realizarmos essa análise de modo paralelo à análise global das raízes 

da ideologia ―pós-moderna‖ e do desenvolvimento das contradições capitalistas 

globais, entretanto, não as tomaremos independentes ou dissociadas 

metodologicamente. Sua tomada se dá em foco distinto, o das lutas sociais internas, 

que não se desconectam do cenário global, nem da forma geral de reprodução das 
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ideolgias ou de seu lastro no mundo material. Mas, ao fazê-lo buscando dar ênfase à 

particularidade em que se desenvolve essa relação no Brasil, mostrar-se-ão as 

bases particulares de nossa formação socioeconômica e da resistência empreendida 

pela população negra.  

Assim, o escopo deste capítulo, sua importância, consiste em tecer uma 

aproximação do real sobre como a luta antirracista se constituiu, ou seja, como se 

comportava como forma de resistência à luz daquelas contradições modernas e que 

remontam ao escravismo, mas que culminaram numa tradição de luta política em 

prol de sua emancipação, a partir de um contexto determinado. Aqui, portanto, 

caracterizaremos os aspectos históricos e fundamentais da inserçao da população 

negra na luta política no Brasil, que conduziram a uma práxis emancipatória de luta 

política. 

 

2.1 Insurgência e organização da luta  

 

O fato de que o racismo se desenvolve com o desenvolvimento do 

capitalismo, como vimos, não se fez como uma mera coincidência histórica. Joel 

Rufino dos Santos (1984) realiza uma importante apreensão, nesse sentido, sobre o 

aspecto universal do racismo, de modo que, apesar do racismo possuir marcas 

expressivas e centrais nas relações sociais de todos os países que já foram colônias 

de metrópoles brancas, isso não implica que, nos demais países, o racismo seja 

inexistente ou mero componente lateral das relações sociais na sociedade.  

Assim, esse caráter universal é dado em larga medida pela 

universalização do modo de produção capitalista – o que não significa primazia da 

esfera econômica; mesmo o maior ou menor peso das determinações da esfera 

política e das instituições jurídicas, isso igualmente não implica em uma 

sobredeterminação de esferas, como já analisamos –, mas que permitem conceber 

o modo de produção, nos termos apontados por Jacob Gorender (1990, 1992), como 

uma totalidade orgânica.  

Em escala global, ademais, o racismo não se fez apartado das estratégias 

de sobrevivência e das formas de resistência das populações não brancas ao seu 

conjunto de opressões. Como vimos até aqui, dois problemas aparecem ligados à 

essência do racismo e fundamentalmente à necessidade por parte da classe 

dominante de contenção das formas de resistência. O primeiro deles é relativo ao 
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próprio modo de produção capitalista ao inscrever com o trabalho escravo sua via 

moderna/colonial: a violência direta contra as populações negras escravizadas, o 

controle sobre os corpos negros para a realização do trabalho escravo. O segundo, 

intrínseco ao primeiro, trata da justificação para as atrocidades disso no conjunto da 

sociedade.  

Todo o período do escravismo, entretanto, foi marcado por uma prática de 

revolta constante. De fato, as revoltas ocorreram desde os postos de embarcação 

em África. Tomaram, no entanto, características regionais ao longo dos quatro 

séculos de escravização, mas não deixaram de marcar todo o período colonial no 

Brasil (MOURA, 1997). Moura (1992) concebe, ademais, que, a despeito de diversas 

formas de rebeldia existentes, houve uma forma representativa de um ‗movimento 

de rebeldia permanente organizado e dirigido pelos próprios escravos que se 

verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional‘ (MOURA, 

1992, p. 22), denominado pelo autor de quilobagem. 

Acerca desse movimento de proporção significativa, Moura (1992) 

entende que se constituía no agente social de mudança que tensionava todos os 

alicerces da dominação na colônia, de tal modo que respondia às suas investidas, 

produzindo, à luz dessa oposição dinâmica, suas formas organizativas específicas. 

Por isso, à medida que se expandia, o sistema de produção escravista se defrontava 

com a necessidade de suprimir as barreiras da resistência organizada, em especial, 

nos quilombos e aprimorar seus mecanismos de repressão (MOURA, 1992).  

Importante salientar que Moura (1992, 1997) empreende uma 

investigação sobre o lugar de protagonismo da população negra escravizada na luta 

de classes, a partir do reconhecimento de um desprestígio no interior do próprio 

conjunto intelectual disposto a teorizar sobre a realidade brasileira. De um lado, a 

perspectiva eugenista, de outro a via culturalista de compreensão das relações 

raciais. Mas também esse desprestígio fora identificado no interior de correntes em 

diálogo com o marxismo brasileiro, que teria conduzido, segundo o autor, uma 

tendência de apagamento desse protagonismo negro na historiografia e na análise 

da formação social brasileira, especialmente por meio de modelos esquemáticos do 

modo de produção capitalista.  

As análises de Moura estavam avançando em relação às pretensões de 

interpretação do sistema escravista colonial à luz de assimilações com o escravismo 

em outros modos de produção ou ainda com relação ao um suposto passado feudal 
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no Brasil nos moldes do feudalismo Europeu, quando se buscou, por essa 

esquemática, alcançar as determinações do que viria a ser ainda o capitalismo42. 

Assim, Moura (1997), mas também Gorender (1992) apontam que o passado 

colonial no Brasil, por um lado, se inseria na dinâmica do modo de produção 

capitalista global, mas, por outro lado, a estrutura e organização econômica 

específica singularizam o caso brasileiro. 

Há, nesse sentido, grandes polêmicas em torno da natureza das relações 

sociais no escravismo, especialmente na caracterização das formas de resistência 

anteriores e posteriores à abolição da escravidão. Cabe desde já situar parte do 

debate que envolve a compreensão do fim do trabalho escravo e seus sentidos. 

  As principais posições no interior do marxismo e nas perspectivas que 

orbitam seus debates diferem quanto à análise das mudanças socio-históricas do 

período. Há, por exemplo, distintas perspectivas sobre o protagonismo da população 

negra em proporcionar o desgaste do sistema escravista. Assim, nota-se – a 

despeito das contribuições ímpares de obras muito importantes nos quadros de 

formação política dos negros –, dicotomias na compreensão dos trabalhadores 

escravizados como: protagonistas ou passivos em todo o período do sistema 

escravista; conscientes ou sem consciência de sua situação de classe; como 

―coisas‖ ou pessoas; passivos ou ativos no processo de abolição da escravidão; 

entre outras abordagens. 

Há de se considerar, para tal constatação e para podermos tecer breves 

notas a respeito, a alienação do trabalho escravo, por meio da análise da categoria 

da reificação, pois muitas polêmicas se constituíram a partir do conhecimento 

acumulado no marxismo sobre a mesma. Partiremos da problematização realizada 

por Ianni (1978), a qual é repleta de pontos a serem aprofundados para afirmar 

nossa direção. Ianni é assertivo ao considerar que  

 
 

                                                             
42

 Ver, a esse respeito, as considerações críticas de Jacob Gorender sobre o livro de Ciro Flamarion 
Cardoso Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas (1987), quando Gorender 
(1990) aponta incoerências que olvidam a complexificação da produção à base do trabalho escravo 
nas colônias. Assim, a plantagem aparece como categoria universal de transição, sendo transmutada, 
não correspondendo à sua dinâmica real e particular do caso brasileiro em que pesam (para além de 
relações apenas aparentemente de cunho servil e dadas em alguns casos) sua frágil articulação 
sobre outras atividades marginais e sua real base para desenvolver-se. Do ponto de vista do 
desenvolvimento das forças produtivas, não havia, assim, um grau de incompatibilidade, um 
antagonismo entre a atividade autônoma da população negra nas terras dos senhores e a escravidão 
em geral (GORENDER, 1990). 
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Na formação social escravista o trabalhador é escravo, isto é, alienado do 
produto do seu trabalho e na sua pessoa. É propriedade do outro, do 
senhor, juridicamente e de fato. E está destinado a trabalhar de modo a 
produzir principalmente mais-valia absoluta, que resulta da extensão da 
jornada de trabalho. Sob a escravatura, o poder político exercido pela casta 
dos senhores não é contestado politicamente pela casta dos escravos. Esta 
é principalmente uma categoria econômica. Não são as revoltas de 
escravos (quilombos, cimarrons, marrons, maroons e outros) que destroem 
nem abalam as relações e estruturas escravistas. Em geral, a formação 
social escravista rompe-se a partir dos antagonismos que se desenvolvem 
na esfera da casta dos senhores, ou nas lutas entre a casta dos senhores e 
a emergente classe burguesa (IANNI, 1978, p. 63-64). 

 
As considerações de Ianni, entretanto, não visam a apontar passividade 

dos negros escravizados frente às atrocidades do sistema escravista. Ianni (1978), 

ao buscar compreender a dinâmica de poder posta nas relações de dominação de 

classe no período colonial, infere que a condição subalternizada da população negra 

possuiu seus determinantes ancorados nas relações materiais de produção. 

Ao considerar, ademais, as bases da alienação do trabalho escravo, Ianni 

(1978) aponta um problema real no tocante à formação da consciência, entendendo 

ser uma alienação que possui um aprofundamento de nível e que impõe limites às 

possibilidades de transformação por parte dos explorados. Em linhas gerais, os 

determinantes da alienação do trabalho escravo, dos seres sociais subsumidos aos 

próprios intrumentos de trabalho, implicaria que as práticas sócio-culturais dos 

escravizados não tivessem impacto como forma de oposição direta, no campo 

político, à dominação senhorial. Certamente que, para Ianni (1978), a questão social 

estava posta como ferida aberta da luta de classes no mundo, mas a população 

negra escravizada possuiria seus limites ao não ser, por essa compreensão, 

propriamente constituída enquanto classe antagônica que daria dinamismo em 

tencionar o sistema. 

Na busca por compreender os impasses à formação de consciência 

política dos escravizados, penso que Ianni (1978) teria considerado certa 

diferenciação entre os impasses encontrados nas sociedades burguesas para a 

formação da consciência de classe e aqueles encontrados em sociedades pré-

capitalistas. Em alguma medida, isso pode parecer assumir, digamos, um lado 

―pessimista‖ sobre o protagonismo por parte dos alienados no caminho à sua 

emancipação, mas penso que sua apreensão avança no sentido de problematizar a 

dimensão política dos impasses reais colocados .  
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Fernando Henrique Cardoso (1977), por sua vez, parece ter sido 

ambíguo, ainda que ―otimista‖ frente às condições de trabalho que, à distinção do 

trabalho escravo, proporcionariam desenvolvimento de consciência política. 

Compreendeu que no processo de formação das áreas urbanas, dado terem maior 

tempo de atividade ―livre‖, os escravos em atividades de prestação de serviços 

seriam mais propensos em formar uma consciência ―adequada” para se projetar 

politicamente a partir da compreensão de sua situação de escravo em sentido mais 

amplo (CARDOSO, 1977). 

Contudo, entendo ser possível assimilar que a ideia de ausência de 

compreensão ―adequada‖ por parte da população negra escravizada acerca de sua 

condição social, presentes em Cardoso (1977) e até certo ponto em Ianni (1978), 

contém marcas de uma reflexão sociológica que perpassa os constructos fechados 

weberianos do ―tipo ideal‖. Mesmo que considerem as condições concretas que não 

proporcionam essa adequação, sua não ocorrência e o desdobramento dos fatos da 

continuidade das formas de exploração e opressão do escravismo terminam por 

recair sobre o indivíduo como uma consequência de sua suposta limitação de 

consciência. 

A imensa gama de nuances ligadas a essas distintas perspectivas 

mereceriam, sem dúvidas, para fins de um detalhamento cientificamente correto, um 

aprofundamento maior do que será possível aqui realizar. Entretanto, entre 

concordâncias e discordâncias em pontos chave de análise, buscaremos 

problematizar algumas pistas que se colocam no caminho investigativo. Gorender 

(1990), desse modo, problematizou os percauços da oposição weberiana entre 

classes sociais e status na sociologia brasileira. Assim, à luz dessa perspectiva 

 
 
Estabelecido que, nas sociedades pré-capitalistas, a exploração do trabalho 
decorre da aplicação de meios políticos coercitivos e a própria economia 
não obedece a critérios de racionalidade, as classes sociais inexistem nelas 
e só fazem sua aparição na sociedade competitiva moderna, ou seja, na 
sociedade burguesa (GORENDER,1990, p. 89). 
 

Penso que essa incorporação não é levada de modo stricto nas 

considerações de Ianni (1978). No entanto, do ponto de vista do materialismo 

histórico, há uma ponto de regressão teórica de Cardoso (1977) em relação a Ianni 

(1978), quando aquele entende haver formas de consciência e de reação em termos 

―típicos‖ (idem, p. 219). O parâmetro passaria a gerar uma conveniência analítica, à 
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sombra de Weber, pela qual Cardoso (1977) inferiu que o trabalhador urbano teria 

tido grau mais elevado de compreensão da totalidade da sociedade escravocrata (e 

mesmo Cardoso reconheceu os limites desse enquadramento); entretanto, mesmo 

que consideremos as possibilidades abertas disso e tais situações-limite como 

válidas, a possibilidade parece um tanto difusa, pela ambiguidade própria de uma 

cogitação não concreta sobre a inserção dos negros nestes serviços ―urbanos‖. 

Assim, inferia que essa impossibilidade de inserção 

 
 
―limitava a possibilidade de conhecimento totalizador da sociedade porque a 
‗prestação de serviços‘ era uma atividade lateral na sociedade escravista 
brasileira. A dinamica da sociedade global era regulada pelas relações de 
produção e pelo desenvolvimento das forças produtivas que se 
processavam no setor exportador da economia. Por este motivo, nem 
mesmo o escravo urbano utilizado na prestação de serviços pode 
desenvolver uma consciencia totalizante da situação (CARDOSO, 1977, p. 
218) 
 

A base da ―consciência totalizante‖ da situação social, nestes termos, 

parece distante materialmente daquela identificada por Ianni (1978) acerca da 

contradição no desenvolvimento do conteúdo político dos seres sociais a partir da 

condição social da população negra escravizada. Distancia-se, igualmente da 

apreensão de Gorender (1990), quando afirma que as variantes do trabalho escravo 

não configuraram a emergência de relações de trabalho não-escravistas. Mais 

distante ainda nos parece do reconhecimento de Moura (1997, p. 159-160): ‗[...] o 

sistema escravista, como um todo compacto e fechado não permitia que o escravo 

adquirisse consciência de sua situação social, fato que o impedia de formular uma 

ideologia capaz de desaliená-lo‘. 

O apontamento de Moura (1997), entretanto, é polêmico em relação ao 

que atestara anteriormente sobre a quilombagem. Particularmente, considero menos 

efetiva a abordagem de Abdias do Nascimento (1980) sobre o quilombismo, que 

pressupõe certa convergência de propósitos subjetivos alheios às determinações do 

mundo capitalista e lastreados no constructo de uma práxis afro-brasileira autônoma 

de tais determinações que poderia ser uma via de libertação. Mas Abdias (198) 

problematiza, nesses termos, a viabilidade de um projeto de libertação aglutinador 

dos negros e com tendência desalienante. Certamente, implica numa séria 

discussão sobre o amálgama da questão racial e seu intercruzamento nos 

problemas nacionais como um todo, como apontou Santos (1985). 
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No que se refere a Moura (1997) a polêmica se dá em torno de uma 

possível contradição. Mesmo que seja inegável o fato de que toda a revolta tenha 

existido e em linhas gerais produzido efeitos drásticos ao sistema e exigido 

mobilização ampla de contenção e concorrido com as organizações de quilombos e 

suas práticas próprias, muito se probleatiza sobre o fato de que são muito distintas 

as determinações que permitiram certo modo de resistência daquele movimento de 

contestação permanente, em relação às determinações que permitiram, em termos 

de poder político e de um contexto aberto com o novo patamar de alienação que 

tornou favorável a contestação (especialmente entre aqueles negros inseridos nos 

ramos de trabalho assalariado). Assim, as resistências dos negros na sociedade 

burguesa foram capitaneadas à luz de uma ideologia libertária, consciente sobre o 

necessário tensionamento das estruturas de poder por sua parte para sua 

―desalienação‖. 

Esses apontamentos, apenas problematizam, portanto, aquele nexo 

sociológico, o qual penso não ser interessante romper, mas aprofundá-lo. Mas, 

como Moura (1997) não rompe aquele nexo sociológico da resistência, está de 

acordo com a análise histórica que pondera sobre a consciência da população negra 

ter sido voltada, no início de sua integração à sociedade burguesa, à assimilação e à 

defesa da cultura, ou seja, não se lançava consciente da totalidade a ser 

revolucionada.  

Ainda no tocante à natureza das relações sociais no escravismo, 

Gorender (1992) já salientava o caráter de propriedade pelo qual os escravizados 

possuiriam uma condição de ―coisa‖. Essa relação, que Moura (1992) entende ter 

sido levada pela historiografia dominante enquanto uma transformação absoluta da 

população negra escravizada em mera ―coisa‖, de tal forma que sua humanidade 

desaparecera dos registros históricos, possui nuances da mais alta importância.  

De fato, diversas foram as assimilações no seio da ideologia dominante 

de uma suposta passividade dos escravos, como sujeitos que não teriam realizado 

contestação de sua situação social em razão de sua condição de propriedade, 

atribuindo-lhes, então, subserviência e comodismo. No limite, mesmo que 

compreendamos que a condição de propriedade possa ter sido assumida por parte 

de uma pessoa negra escravizada, penso que, por um lado, isso diz mais sobre o 

grau de alienação em que a dominação foi empreendida, que desumanizou e 

violentou corpos negros. Por outro lado, os estudos de Gorender (1992), Moura 
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(1992, 1977), Nascimento (1985), entre outros, nos dão bases sólidas para inferir 

que essa não era uma situação característica da dinâmica das relações no 

escravismo. 

Ao considerarmos a alienação do trabalho escravo, ademais, isso implica 

conceber que não se trata de uma alienação no sentido da ―falsa consciência‖. 

Ciente disso, Moura (1997) busca explicitar que mesmo sob essa condição, negras e 

negros escravizados criam estratégias de sobrevivência física e psicológica 

continuamente, constituindo, especialmente ao longo do processo de crise do 

escravismo, grupos específicos. Ademais, ‗esses grupos, à medida que sentem a 

atuação de forças restritivas aos seus movimentos de interação com a sociedade 

global procuram, por seu turno, reunir-se através de valores particulares para não 

caírem em estado de anomia total‘ (MOURA, 1977, p. 159). , 

Na medida em que o sistema escravista colonial se engendra na 

articulação da produção de mercadorias na reprodução social global do capital, faz-

se preciso, nesse caso, relacionar sua essência também à dimensão política do 

fetichismo da mercadoria, ponderando acerca desse ―sistema fechado‖, ou seja, do 

distanciamento real entre o trabalho escravo e as atividades urbanas autônomas e 

da produção de mercadorias, bem como do lastro não industrial de seus 

desenvolvimentos. A assimilação dos escravos enquanto ―coisas‖, nos insta refletir 

para além da concepção de apatia dos mesmos ou de mera subsunção na relação 

de propriedade garantida juridicamente, como algo vinculado à suposta essência do 

escravismo em geral. Nesse sentido, possui um caráter determinado e 

essencialmente econômico.  

José Paulo Netto (1981), em sua análise da reificação na obra de Marx, 

aponta que o desenvolvimento do capitalismo implica em uma nova forma e patamar 

de alienação, caracterizada pelo modo como o trabalho se “cristaliza” em coisas, 

assim, sobre o trabalhador servil camponês da Idade Média, por sua relação de 

produção não voltada à produção generalizada de mercadorias, não incidiria tal 

forma de alienação. Partindo de Marx, nos Grundrisse, afirma Netto (1981, p. 75) 

que 

 
 
O fetichismo implica a alienação, realiza uma alienação determinada e não 
opera compulsoriamente a evicção de formas alienadas mais arcaicas. O 
que ele instaura, entretanto, é uma forma nova e inédita que a alienação 
adquire na sociedade burguesa constituída, assim entendidas as formações 
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economico-sociais embasadas no modo de produção capitalista dominante, 
consolidado e desenvolvido. 
 

Certamente que a escravidão em geral, como ilustrou Gorender (1992) 

implica o caráter de propriedade e o aspecto da sujeição dos seres sociais enquanto 

instrumentos vivos de trabalho. Dadas as nuances do desenvolvimento global do 

capitalismo, aprioristicamente poder-se-ia inferir à luz disso e pelo que apontou 

Netto (1981), que sobre a população negra escravizada não incidia a mesma 

alienação como aquela de uma sociedade em que a produção de mercadorias é seu 

eixo central. No que diz respeito ao tratamento do escravo, bestializado, degradado 

como se degradam coisas, mero instrumento substituível, ademais, poderíamos 

inferir que essa seria uma alienação um tanto subjetiva e que não estaria articulada 

em uma totalidade social, de forma que as relações no escravismo não estariam 

centradas, portanto, no duplo efeito dos seres que se coisificam socialmente e da 

própria aparência estrutural de um mundo intermediado pelas ―coisas‖. 

Considerando, outrossim, que Gorender (1990) demonstrou que não 

houve na escravidão alteração do fundamento universal da relação entre explorados 

e exploradores, entendo que todo o período em que estivera vigente o sistema 

escravista contou com transformações no modo de produção capitalista que 

aprofundavam globalmente a trama da reificação. Como apontamos, muitos 

problemas decorrentes de polêmicas não poderão ser aqui aprofundados, mas são 

inúmeras as discussões a respeito das formulações de Gorender sobre o sistema 

escravista colonial como particularidade, como especificidade ou como parte da 

totalidade do modo de produção e em que medida essa conceituação elide as bases 

fundamentais de todo o desenvolvimento capitalista.  

Esse longo processo, no entanto, em que certas formas coercitivas nas 

relações de trabalho são abandonadas e passam por um caráter de ‗mistificação‘, é 

muito complexo. Uma definição bem restrita das formas de alienação elide, em meu 

modo de compreensão, a concorrência de formas de alienação em determinada 

situação em que se encontram os seres sociais na estrutura social, ao mesmo 

tempo em que elide a conjuntura determinada entre o global e o interno, pela qual a 

integração dos mercados globais se configura como um processo, não sendo 

possível precisar com tamanha exatidão sua ocorrência. A dominância de padrões, 

nesse sentido, me parace válida, mas não a definição restrita, como aquela que 

aparece em modelos esquemáticos. 
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Considerando, por sua vez, a importantância dada por Netto (1981) ao 

refinamento realizado por Marx sobre a categoria da reificação em escritos 

posteriores, como em O capital, as apreensões de Marx caminham no sentido de 

‗apreender o sistema social como totalidade‘ (NETTO, 1981, p. 77). Nesse percurso, 

apesar do caráter elementar da realização do valor de troca se dar externamente, no 

mercado capitalista europeu, essa particularidade é tão válida o caráter universal em 

dado pela integração dos mercados globais. Assim, 

 
 
a forma mercadoria (como a própria sociedade burguesa) tem uma história: 
o seu papel histórico-social não é o mesmo quando ela começa a derruir as 
colunas do mundo antigo, atravessa a feudalidade ou quando se torna a 
pedra de toque de uma organização social onde toda a estrutura produtiva 
(e reprodutiva) está articulada para a sua exclusiva obtenção. É somente 
quando a grande indústria (com o seu compulsório acólito, o mercado 
mundial) planetariza, homogeneizando-se segundo seus padrões 
peduliares, o universo social que a mercadoria se transforma de fato 
naquela forma e matriz privilegiadas. Constitui-se então, e só então, uma 
organização econômico-social onde os processos alienantes que, 
outrora - em sociedades permeadas pela produção mercantil - 
derivavam também, mas não só, do eixo propriedade privada/produção 
mercantil/divisão social do trabalho, adquirem uma imanência diversa - 
e estrutura e sentido diferentes (NETTO, 1981, p. 78, grifos meus). 
 

Em razão disso, Ianni (1978) apontou assertivamente que o escravo é 

metamorfoseado em negro e mulato perante as relações de raça na sociedade de 

classes do século XX na medida em que uma alienação metamorfoseia-se na outra. 

Esse processo, entretanto, para que fique claro desde já, não se deu com o marco 

da abolição da escravidão no país. 

Essa concepção, entretanto, não pode significar, para os propósitos deste 

estudo, que houve uma transição ao trabalho ―livre‖ conduzida pelo modo de 

produção ‗em si‘. Nem mesmo pode resultar, no que Rocha (2020) alerta a respeito 

da ―coisificação‖, pela qual muitos estudos, ao tratarem da generalização da 

alienação social, extremam tal generalização ao aspecto mais subjetivo da 

alienação. Não haveria, para uma perspectiva assim conduzida, possibilidades 

abertas de sair da alienação, pela qual a população negra seria um mero agente 

passivo das contradições do sistema. Essa visão mecanicista perde de vista a 

impossibilidade de esquematizar o caso brasileiro à base de um modelo europeu de 

transição à sociedade burguesa, mas carrega consigo, em suas nuances, a 

eliminação da resistência, das possibilidades de suspensão do contexto alienante e 

que, por mais que não alcance uma organização política sólida, um projeto 
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emancipatório concreto, consistem em tentativas que ainda geram seus frutos de 

prática política consciente. Uma série de elementos nos colocam à reserva desse 

entendimento distanciado das situações concretas do país, apesar de 

considerarmos os impasses reais postos na realidade alienante do capitalismo 

(mesmo aqueles mais próprios à sociedade burguesa de fato). A problematização de 

Joel Rufino dos Santos (1985) me parece muito válida, ao buscar investigar as 

condições históricas dadas para que determinado patamar de consciência e práticas 

políticas se realizem em meio às contradições da realidade.  

Mesquita (2002) aponta que mesmo entre os ―livres‖, havia um 

contingente de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Ademais, a crise do 

sistema escravista não foi uma passagem tranquila na história. Por mais que 

perdesse força enquanto sistema de produção dominante, o escravismo concorreu 

até a abolição de fato com o trabalho ―livre‖ (MESQUITA, 2002). 

Do ponto de vista da liberdade da população negra escravizada, a ―perda 

de liberdade‖ sobre o trabalho, que a sociedade burguesa gera para o trabalhador 

―livre‖ não significava, tendo em vista a desumanização do trabalho escravo e em 

um sentido lato, um retrocesso. Em um sentido mais amplo, vemos que a situação 

em que a população negra foi relegada após a abolição da escravidão escancarou o 

tenso processo de constituição da sociedade burguesa brasileira. 

Não houve, por conseguinte, passividade da população negra nesse 

processo. A reação que Cardoso (1977, p. 219) entendeu, à luz do arcabouço 

weberiano enquanto ‗[...] a antiviolência legitimamente violenta porque visava acabar 

todo um ―estado de violência‖‘, e que Moura (1992) caracterizou enquanto 

insurgência permanente, teve suas alterações significativas. 

Segundo Mesquita (2002), o conjunto de efeitos das leis de ‗proteção‘ dos 

escravos e uma divisão do trabalho em sentido crescente levaram a uma atenuação 

da rebeldia dos escravos. Lembremos que com a implantação da Tarifa Alves 

Branco, foi possível uma modernização embrionária no país em torno da 

industrialização (MESQUITA, 2002). Mas, concorrem a esse fato, tanto o aspecto da 

desvalorização do trabalhador internamente no país, como uma reconversão, no 

caso dos trabalhadores negros escravizados na década de 1860, que acompanhou 

um processo de desurbanização. Analisando o fim da incipiente absorção de ―negros 

de ganho‖ pela indústria, no período, Gorender (1990, p. 93) aponta que 
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A cafeicultura atravessava uma conjuntura adversa, o que reduziu sua 
demanda de braços. Empregar escravos ao ganho nas ruas do Rio de 
Janeiro era lucrativo. Na década seguinte, a cefeicultura se recuperou, o 
preço dos escravos subiu em flecha e ficou lucrativo vendê-los aos 
fazendeiros do Vale do Paraíba.  
 

Moura (1997) e Gorender (1992), no entanto, apontam que apesar dessas 

mudanças que condicionaram a existência de maior abrandamento da totalidade da 

resistência, as revoltas não deixaram de existir. Desde esse processo de incipiente 

industrialização, ademais, houve um incentivo às migrações de trabalhadores 

europeus para o interior do país, ou seja, essa não foi uma situação apenas 

circunscrita ao período pós-abolição.  

Com o fim do tráfico de negros trazidos de África, e que implicava no fim 

da livre substituição de trabalhadores escravizados, somado à conjuntura global que 

afetava o cenário decadente do comércio do açúcar no Nordeste e aos novos 

desígnios no capitalismo monopolista sob a égide do imperialismo, emergem, ainda 

no seio burguês, projeções políticas de emancipação. ‗Somente quando o 

escravismo entra em crise estrutural, crise que tem início com a extinção do tráfico, 

começa-se a pensar de forma difusa, esporádica e utópica na ideia de emancipação 

dos escravos‘ (MOURA, 1992, p. 59). 

Ianni corrobora, em parte, com essa perspectiva, quando aponta os 

elementos da obsolescência da força de trabalho escravo para a dinâmica do 

processo produtivo, as reoganizações do ponto de visa da divisão social do trabalho 

como exigências da generalização do capitalismo globalmente e ainda elenca a 

‗transição para a produção de mais-valia relativa‘ (IANNI, 1978, p. 42), quando há 

uma conversão dos proprietários de escravos em um capitalista (empresário, nos 

moldes da sociedade burguesa constituída). 

Como já abordamos no primeiro capítulo, a dimensão ideológica global do 

racismo nessa transição é repleta de contendas, pois respondia à articulação interna 

do sistema escravista, mas que estava articulado, no âmbito da reprodução 

ampliada do capital, ao desenvolvimento do capitalismo industrial europeu e de sua 

passagem para sua fase monopolista. Por isso, o caráter universal da dominação 

burguesa, do ponto de vista ideológico, nunca esteve separado da particularidade do 

colonialismo. 

E, do ponto de vista econômico, temos a concorrência de aspectos de 

grande importância. O capitalismo moderno, em razão de seu funcionamento, longe 
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de proporcionar condições de igualdade e demonstrar potencialidade civilizatória em 

escala global, entra em uma tendência de total abandono dessas possibilidades de 

reforma progressista e reordena, sob o imperialismo, os temos da opressão. Nas 

relações sobre centro e periferia, ademais, parece lançar suas contradições mais vis 

à periferia do capitalismo, mas ainda sim, com o maior nível de desigualdade e 

violência recaindo sobre as populações negras. 

No entanto, segundo Moura (1997), a luta abolicionista não pode ficar 

relegada à significação de que se tratou de um processo conduzido pelos brancos. 

Todo o radicalismo que confrontava a escravidão, segundo sua análise, foi atributo 

da revolta dos escravos e pessoas negras libertas até seu processo de crise43. 

O tensionamento do sistema escravista por parte da população escrava e 

por parte do movimento abolicionista (em ambos, suas ações não deixaram de ter 

um cunho político) para a derrocada do trabalho escravo para o advento do 

assalariamento no Brasil não se realizou, nesse sentido, sem a síntese pelo 

catalisador da opressão racista na sociedade. Em razão de determinações externas, 

mas não sem as determinações internas, isso se dá de tal forma que, como uma 

estratégia de dominação, a intensa atividade abolicionista – caracterizada por Moura 

(1992) em torno de ações de quilombos, grupos insurgentes, mas em que também 

se inserem a organização política que contava com grupos liberais de homens 

brancos de camadas médias – foi direcionada pelas elites, as quais tomam as 

rédeas de uma ―abolição sem reformas‖ (MOURA, 1992).  

Mas isso não significou um descompasso com o aprofundamento do 

racismo, tanto que o longo processo de ‗crise‘ do sistema escravista está em plena 

sintonia com a reorganização do caráter biológico do racismo – que acompanhou 

toda a história do racismo no desenvolvimento do capitalismo – tendo culminado nas 

teorias raciais modernas, de base irracionalista, sempre atreladas às nuances da 

dominação burguesa, de suas impossibilidades de realização da igualdade, mas que 

agora eram ―suportadas‖ por um sistema de abertura ao trabalho ―livre‖.  

Isso pode ser ilustrado, a despeito dos condicionantes internos da 

opressão patriarcal e racista das relações sociais no Brasil, pela forma como  

 
 

                                                             
43

 Moura (1997) compreende que a crise do sistema escravista no Brasil é um processo intensificado 
na segunda metade do século XIX. 
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o negro, ex-escravo, é atirado como sobra na periferia do sistema de 
trabalho livre, o racismo é remanipulado criando mecanismos de barragem 
para o negro em todos os níveis da sociedade, e o modelo de capitalismo 
dependente é implantado, perdurando até hoje (MOURA, 1992, p. 62). 
 

Certamente que a ação dos liberais, de estratos médios que contava com 

negros ―livres‖ para travar um combate abolicionista ―pelo alto‖ e que inauguram um 

projeto de cidadania republicana à população negra representava o anseio imediato 

de uma grande parcela da população negra em cativeiro e que se encontrava 

passível de uma iminente eliminação em massa44. Assim, Joaquim Nabuco apontava 

sobre o abolicionismo ser um movimento político, que tem por escopo ‗reconstruir o 

Brasil sobre o trabalho livre e a união das raças na liberdade‘ (NABUCO, 1982, p. 

58). 

Essa organização da atividade política, no entanto, não foi idealmente 

constituída pela população negra e sim para ela, na verdade, inserindo-a em um 

projeto de libertação para a liberação do mercado de trabalho. Não há ingenuidade 

em conceber, portanto, que a luta pela liberdade e igualdade não começou com o 

movimento abolicionista como o conhecemos, pois mesmo a inserção dos negros 

nesse núcleo de ação política não se realizaria sem que a histórica experiência 

negra em torno dos quilombos e de atividades coletivas e de organização que 

envolviam a religião, a cultura, a logística na produção, a economia, as frentes de 

defesa se realizasse politicamente desde o contexto da escravidão. Por isso, 

analisou Moura (1977) que o movimento abolicionista contou com a participação 

negra em níveis distintos. 

Contudo, mesmo o apoio dos abolicionistas com relação aos quilombos 

possuía uma linha tênue, própria à condição pela qual a liberdade enaltecida 

pressupunha igualmente a ―liberdade‖ da posse da terra e liberdade da posse dos 

instrumentos de trabalho. E, aqui, podemos considerar a validade da consideração 

marxiana sobre os trabalhadores livres espoliados no momento de constituição da 

sociedade burguesa, já mencionada no primeiro capítulo. 

Nestes termos, considerava Ianni (1978) que ‗essa visão desumanizadora 

do sistema escravista ‗segundo as leis de Deus e da burguesia, somente se instaura 

e desenvolve, de maneira irreversível, na consciência da burguesia ascendente, 

                                                             
44

 Bastaría-nos para essa afirmação tomar conhecimento dos diversos projetos eugenistas de 
eliminação da ―raça‖ negra, que empreendiam politicamente ações em prol de eliminar um chamado 
fator de degenerescência. 
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quando a acumulação de capital passa a ser comandada pelo processo produtivo.‘ 

(IANNI, 1978, p. 42). 

Ademais, se o nível de exploração por ela empreendido na periferia do 

capitalismo e no centro possui bases estruturais não idênticas, concordo com 

Florestan (1982, p. 108) sobre a constituição da burguesia nacional brasileira, 

quando analisa que é 

 
 
uma burguesia que teve uma de suas raízes no nexo estrutural entre a 
escravidão e a acumulação primitiva de capital, que tem de recorrer ainda 
hoje a certas modalidades pré-capitalistas de acumulação e que não 
rompeu (e nunca tentou decisivamente romper), com os laços visíveis e 
invisíveis da dominação indireta (por via do mercado mundial ou, mais 
tarde, da internacionalização das formas de produção) não produz 
socialmente, dentro e através de suas situações de classe, o impulso 
coletivo para as grandes reformas (ou revoluções encadeadas) 
 

No Brasil, esses elementos são pulsantes na vida social e política, em 

que a classe dominante até mesmo possui um caráter de personificação, devido à 

clara e constante permanência intergeracional e familiar de privilégios desde a 

escravidão. Não são ocultas, pelo contrário, são inúmeras e até mesmo signo de 

honra as ligações e permanências de famílias tradicionais na política e na burguesia 

com as linhagens das famílias proprietárias do regime escravista e da monarquia.  

Não se torna equivocado igualmente conceber que o processo de crise do 

sistema escravista que levou à sua transição para o trabalho ―livre‖ foi marcado pelo 

que Clóvis Moura chamou de estratégia do imobilismo social contra o negro no 

mercado de trabalho (MOURA, 1988), em um processo arquitetado pelas elites e o 

Estado em torno do branqueamento da população. 

Mas o branqueamento da população não representava apenas ma 

intenção ideológica de núcleos burgueses racistas na reconfiguração dos amplos 

estratos do contingente da população negra. Isso se dava em termos de poder 

político. O sentido ideo-político dessa investida, portanto, visava a retirar as 

capacidades da consciência coletiva de trabalhadores advinda da situação de classe 

dos mesmos, e já arava o terreno de uma abolição que permitiu a passagem de um 

patamar de desumanização a outro. 

Entendamos que Ianni (1978) concebeu uma possibilidade concreta no 

âmbito da organização política da população negra, ao afirmar que a  
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na formação social capitalista o trabalhador (negro, mulato, indio, mestiço 
branco etc) é alienado apenas no produto do seu trabalho. Ao menos 
formalmente ele não é alienado em sua pessoa. O trabalhador livre produz 
principalmente mais-valia relativa, que resulta da potencialização técnica e 
organizatória da força de trabalho. Ele trabalha sob o regime do contrato, 
que pode discutir ou refazer. Neste caso, o poder político da classe 
burguesa pode ser contestado pela classe operária, que é uma categoria 
econômica política. E é na classe operária que se encontra boa parte da 
população negra e mulata das Américas e Caribe. (IANNI, 1978, p. 63-64). 
 

Porém, há de se considerar os percauços do processo de integração do 

negro na sociedade de classes – parafraseando o livro de Forestan Fernandes – 

levado ao cabo pelas políticas de branqueamento e da objetivação do mercado de 

trabalho capitalista que expurga de seus benefícios o amplo contingente da 

população negra, relegados às situações mais degradantes de busca pela 

sobrevivência e por trabalho, cenário cotidiano que recoloca para a população negra 

liberta o aspecto da resistência à alienação racial, à identidade racializada produzida 

pelo racismo. 

A formação, então, dos diversos grupos particulares da população negra 

brasileira é um processo contínuo desde então (MOURA, 1977). Mas é inegável o 

fato de que a perspectiva política de cidadania da qual muitos negros partilharam no 

pós-abolição – em razão dos acontecimentos, entre outros, da formação da Guarda 

Negra, um tanto permeada por ideais não republicanos, monárquicos –, parecia ter 

sido orquestrada pela classe dominante para que fosse possível congregar 

repressão, silenciamento e conformação por parte da contestação negra. 

A despeito das exigências de mudança social profundas e radicalmente 

opostas, com perspctiva emancipatória45, os negros vinculados à Guarda negra 

sofreram um revés de desarticulação (MOURA, 1992). Mas isso também não 

significa que a transformação social advém dessa orientação ―em si‖. Ideal 

revolucionário, ação revolucionária e processo revolucionário são discussões muito 

profundas e que não apenas pressupõem um exame das tensões postas na 

realidade, como também, dependem de condições igualmente distintas da dinâmica 

da realidade. 

Certamente que os desafios aí colocados ainda devem ser confrontados 

com o racismo brasileiro. Moura (1992), realizando uma análise sobre a Revolta da 

                                                             
45

 Nos termos em que coloca essa discussão, Marx apontava uma distinção, mas não direta 
oposição, entre a luta por direitos sociais nos limites da democracia burguesa, por conquistas 
imediatas, e a luta por uma sociedade humanamente livre de todas as formas de exploração e 
opressão. 
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Chibata, inclusive dá elementos reais de como todas as arbitrariedades da classe 

dominante parecem válidas para a repressão da contestação negra nas instituições. 

Nossa herança escravista, como atributo de um padrão de dominação burguesa que 

é constitutivo da ideologia do colonialismo, como veremos, não é um mero passado 

recente. 

À luz dessas contradições, vemos a importância por ilustrar o movimento 

que se constituiu pela imprensa negra, a partir da criação de diversos órgãos 

jornalísticos no período entre 1915 e 1963, os quais, com o escopo de tratar dos 

temas de importância na vida social das negras e negros paulistas, consistiu em um 

significativo veículo de identificação étnica e independência criativa. Ademais, foram 

fundamentais na formação de consciência política, fato esse que Moura (1992) 

atrela à fundação do ‗maior movimento político negro no Brasil: a Frente Negra 

Brasileira‘. 

As décadas iniciais do pós-abolição contaram com diversas formas de 

organização dos negros, como apontou Moura (1997) e Rodrigues (2006), porém, é 

um momento de grandes tensões no plano ideológico da classe dominante. 

Esse processo, ademais, não se encontra apenas situado no momento 

mais circunscrito ao pós-abolição, tendo suas marcas desde a transição ao trabalho 

―livre‖. Mesmo uma espécie de ‗renovação‘ racista em torno da eugenia foi a base 

ideológica que alimentava esse processo de branqueamento como um projeto de 

nação brasileira (GÓES, 2015).  

Mas a eugenia não consistiu em uma ideologia que foi suplantada com a 

entrada em cena da abordagem racista de intérpretes do Brasil – como Oliveira 

Vianna46, para um posterior advento do mito da democracia racial. Todo o 

tencionamento entre essas frentes, apesar de contraditórias, representavam, por 

meio de sua alternância e disputa por hegemonia, a base ideológica de sustentação 

das políticas de branqueamento e da ideologia do branqueamento que marcou o 

longo processo de incorporação da população negra ao trabalho ―livre‖ e que são 

constitutivas da dominação sobre a população negra sob o mito da democracia 

racial, mesmo que isso se dê em maior ou menor medida naqueles termos, em 

                                                             
46

 Oliveira Vianna (1883-1951) pode ser considerado como o expoente de maior envergadura dessa 
perspectiva, que assimilava a capacidade civilizatória da nação à suposta contribuição dada pelas 
―raças‖, de modo que sobre os negros isso se daria na proporção de sua suposta condição biológica 
inferior. Ademais, inaugura perspectivas de explicação do subdesenvolvimento atrelado ao caráter 
miscigenado da população. Uma boa análise a respeito de sua obra encontramos em Moura (1990). 
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razão de suas renovações. Mas convém apontar que a emergência de tais 

ideologias, no contexto global do capitalismo monopolista configura um tempo 

histórico determinado. 

Não minimizemos o largo conjunto ideológico dominante que se fazia 

ativo desde o período escravista, mas com ampla difusão na sociedade burguesa, 

que contava com: o pessimismo explícito com que Raimundo Nina Rodrigues (1862-

1906) apontou para o destino de uma nação miscigenada condenada à extinção em 

razão de suposta degenerescência do sangue de negros; as assertivas 

elucubrações racistas de Renato Kehl acerca da suposição de formação de 

anomalias sociogenéticas a partir da miscigenação; a profecia de Silvio Romero 

(1851-1914) sobre a tendência ao desaparecimento do ―mestiço‖ por seletividade 

natural; a suposta não civilidade do ―mestiço‖ atribuída por Euclides da Cunha; a 

fórmula eugenista de pessimismo dissimulado de Roquette-Pinto (1884-1954) para a 

proposta de ―melhoramento do povo‖ brasileiro. Assim, frente a todo esse conjunto, 

que diz apenas superficialmente sobre o estado geral da ideologia dominante, as 

formas de organização dos negros no Brasil se opuseram à ideologia racista 

dominante, buscando ressignificar seu conteúdo biológico e social degradante.  

 

2.2 Luta negra e mito da democracia racial  

 

A perda de terreno do racismo biológico no Brasil no plano das ideologias 

da classe dominante se configurou em um fato tardio quando observamos o 

desenvolvimento das ideologias dominantes globalmente. É certo, por exemplo, que 

o pensamento eugenista no Brasil perdura atualmente entre algumas reminicências 

irracionalistas do pensamento social e na vida cotidiana sobre o destino da nação 47. 

Mas é certo também, que a ideologia dominante sofreu readequações ao longo da 

                                                             
47

 Lembro-me aqui da declaração da jornalista Micheline Borges, no ano de 2013, nas redes sociais, 
quando manifestou sua inconformação com a contratação de médicos cubanos para trabalhar em 
solo brasileiro por meio do Programa Mais Médicos do governo federal: ―Me perdoem se for 
preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica. Será que são 
médicas mesmo? Afe que terrível. Médico, geralmente, tem postura, tem cara de médico, se impõe a 
partir da aparência...Coitada da nossa população. Será que eles entendem de dengue? Febre 
amarela? Deus proteja O nosso povo!". Ver JORNALISTA diz que médicas cubanas "têm cara de 
empregada doméstica". UOL, São Paulo, 27 de Ago. de 2013. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/08/27/jornalista-diz-que-medicas-
cubanas-tem-cara-de-empregada-domestica.htm?..&cmpid=copiaecola. Acesso em 10 de Jun. de 
2020. 
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primeira metade do século XX, constituindo uma frente ideológica que não era 

inteiramente nova, mas que foi ganhando espaço e se consolidando. 

Dois caminhos nos levam a conceber as determinações dessa relativa 

―transição‖, a qual não deixou para trás seu conteúdo subjetivo anterior. A primeira, 

diz respeito ao plano das transformações materiais na organização da produção da 

vida. Em alguma medida atrelado a essas mudanças, a reconfiguração no plano da 

intelectualidade dominante aparecia em consonância com as mesmas. Sob esse 

aporte, analisaremos os desafios postos à população negra em sua trajetória de luta 

política. 

A perspectiva de Oliveira Vianna, declaradamente racista, que atestava 

em Populações Meridionais do Brasil, de 1920, um destino inevitável à 

hierarquização social, reunia com erudição e pretenso cienficismo grande parte do 

pensamento dominante entre as elites do país. Com Vianna, a incapacidade 

civilizatória nacional estaria subsumida a uma distintinção desigual contributiva das 

―raças‖ nesse processo (MOURA, 1990).  

Seria idealismo supor que o peso da ideologia de democracia racial, a 

qual se coloca de forma distinta a essa perspectiva, teria sido grande o bastante 

para suplantá-la. Mas podemos compreender que sua solidificação enquanto forma 

ideológica dominante estava em total conexão com as transformações sociais em 

curso.  

O genocídio da população negra, que desde a abolição do trabalho 

escravo à primeira metade do século XX se fazia de forma descortinada (MNU, 

1989), não se configurou como intenção explícita no conjunto ideológico do ―mito da 

democracia racial‖. Segundo Joel Rufino dos Santos (1985, online) 

 
 
A tese de democracia racial – e democracia foi, aliás, naqueles anos, uma 
expressão da moda – que estava, como intuição, no senso-comum, veio 
cimentar a fratura. Serviria também de instrumento para desmontar a 
nascente organização dos negros, ou, quando menos, lhe afrouxar os 
parafusos. Na ótica da democracia racial, o real apareceria, desde logo, 
invertido: a discriminação e a resistência não eram a regra, mas a exceção. 
 

A ideia de democracia racial no Brasil, segundo Fernandes (2007, p. 43) 

‗constituiu uma distorção criada no mundo colonial, como contraparte da inclusão de 

mestiços no núcleo legal das ―grandes famílias‖ – ou seja, como reação a 

mecanismos efetivos de ascensão social do ―mulato‖‘. Beatriz Nascimento 

igualmente pontua sobre o ideal de ―democracia racial‖, afirmando que ‗sua origem 
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pode remontar-se aos primeiros séculos da colonização‘ (NASCIMENTO, 2006, p. 

107). Na prática, naquele momento, implicava muito mais um disfarce ideológico das 

opressões e da naturalização do genocídio da população negra. 

Assim, cientes de que toda a ideologia dominante até então havia tomado 

a miscigenação como aspecto de justificação para as perspctivas civilizatórias, 

podemos caracterizar que a parcela eugenista, com seu pseudocientificismo racista, 

fazia fundamentar o destino sem sucesso para a nação de ―sangue negro‖. A via de 

interpretação racista que traz Vianna, como entendeu Moura (1990), representa um 

ápice de como as raízes eugenistas aparecem travestidas de ciencia social. A 

ideologia de democracia racial, desse modo, de forma aparente elevou o aspecto da 

miscigenação em um patamar civilizatório que buscava estipular que, de alguma 

maneira, o componente negro da nação ―daria certo‖, contudo, elidindo as raízes da 

opressão racial. À medida que perdiam terreno as análises racistas biológicas na 

antropologia, emergia uma via culturalista de interpretação das relações raciais. 

Mas isso que se exasperava seu sentido aparente, de uma crença 

dissimulada no progresso, revestiu o conteúdo mais amplo pelo qual ‗a democracia 

racial é, basicamente, o pacto nacional, supraideológico, de não considerar a 

interação racial como significativa‘ (SANTOS, 1985, online). 

Isso não implicou, de imediato, a transmutação de uma perspectiva a 

outra no pensamento social. Pelo contrário, a ideologia de democracia racial 

amadureceu especialmente ao longo das décadas de 1930, 40 e 50, acompanhando 

a efetiva constituição da sociedade burguesa brasileira, até cristalizar-se como sua 

base, passando por renovações até os dias atuais. 

A realidade social brasileira ao longo da década de 30, na verdade, é a 

realidade da seletividade social, do afunilamento racial conduzido pela sociedade do 

embranquecimento, o produto das políticas das migrações de trabalhadores 

brancos, que integrava um projeto de manutenção das populações negras nos 

patamares mais baixos da pobreza, da barbárie genocida e do encarceramento, das 

condições de vida degradantes em termos de saúde e habitação, da fome, do 

conjunto das opressões. Lembremos que, em 1929, ocorreu, no Rio de Janeiro, o 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia.  

Sob esse prisma, a organização das negras e negros se deu, como 

afirmou Moura (1997) em torno de grupos específicos como associações culturais 

independentes, religiosas, da imprensa negra (que contribuía na denúncia da 
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violência racista, no diálogo de pautas políticas da população negra). Assim, a 

Frente Negra Brasileira surgia em 1931 como um produto dessa agitação em torno 

da organização, especialmente conduzida pelo conjunto da imprensa negra. Assim, 

Joel Rufino dos Santos compreendeu que o movimento negro emerge como 

resposta ao mito da democracia racial. ‗O movimento negro como tal é a ruptura 

deste pacto‘ (SANTOS, 1985, online) 

Em meio a essa conjuntura, que contava com a ação do Partido 

Comunista Brasileiro, fundado no país em 1922, mas que não atrelava em seus 

primórdios os problemas nacionais à condição social da população negra 

(DOMINGUES, 2007; SANTOS, 1985; MOURA, 1995), surgiam tendências de maior 

oposição entre esquerda e direita. Nesse sentido, foi inequívoca a adesão, por parte 

de militantes da FNB, ao integralismo, até mesmo incluindo o elemento da ―raça‖ no 

sentido de progresso com que o integralismo aludia à ―Pátria‖, ―Deus‖ e à ―Família‖ 

(MOURA, 1992). Mas, nesse conjunto, era muito vívida a dissimulação acerca do 

racismo existente, seja pela não ação da esquerda no plano do trabalho de base 

com as populações negras, seja pelas investidas direitistas de negação do racismo, 

que já àquela época iniciaram ideologicamente a acusação do ―racismo reverso‖ 

para com a FNB. Mas a FNB deu seguimento à mobilizações e tomou partido de 

causas importantíssimas como o reconhecimento do trabalho das empregadas 

domésticas e a denúncia da violência policial (SANTOS, 1985). 

Fato crucial, nesse sentido, penso ter sido o caráter de modernização que 

a urbanização e industrialização assumiam na sociedade brasileira. Identificamos, 

nesse sentido, o caráter excludente e conservador desse processo de modernização 

e que estava em consonância com a articulação do ―mito da democracia racial‖. 

A inexistência do anseio por uma real democracia racial por parte da 

burguesia brasileira, em minha forma de entendimento, se alinhava à incapacidade 

desta como condutora de um processo generalizante integrador em níveis 

democráticos. Sua viabilidade de realização parcial, de uma modernização 

excludente, conservadora, nos termos de Rago Filho (2010) está depositada numa 

via autocrática. Ao analisar que essa particularidade no caso brasileiro foi 

profundamente delineada nos estudos de José Chasin, Rago Filho (2010) atribui 

uma grande importância à chave categorial da Via Colonial de objetivação do capital. 

Assim, até mesmo o aspecto da manipulação, pela qual a FNB foi dissolvida após o 
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golpe de Estado de Vargas em 1937, teria sido parte dessa projeção nacional em 

sentido amplo, irremediavelmente racista. 

Não se tratava, por sinal, da ideologia de democracia racial como a 

conhecemos hoje, longe disso. Como muito bem ilustra Renata Gonçalves (2018, p. 

518), ‗Vianna se tranformou num dos maiores ideólogos das políticas de intervenção 

social na era Vargas‘. Nesse sentido, a despeito de ganhar espaço, como visto pela 

publicação de Casa-grande e senzala (1933), de Gilberto Freyre, a via culturalista de 

interpretação dos problemas nacionais e das relações sociais, não coadunava com o 

caráter regressivo pelo qual ‗materializou-se, literalmente, a segregação racial, a 

discriminação, a dominação branca‘ (GONÇALVES, 2018, P. 518). 

Nestes termos, a questão social no Brasil se constiui, 

 
 
[...] fruto desse processo de transição para o trabalho livre. No entanto, o 
defeito de cor da população ex-escravizada imputou enormes obstáculos 
para queesta se constituísse como parte, de fato, da classe trabalhadora, 
dificultando, inclusive sua constituição comoexército industrial de reserva. 
Comprimidos nos porões da sociedade, os(as) negros(as) ou estavam 
destinados amorrer, com vidas nuas, supérfluas e, portanto, facilmente 
escartáveis ou se constituíam como um viveiro demão-de-obra barata [...]. 
Em tais condições, tornaram-se alvo prioritáriodas caridades (e de certa 
dose de eugenia) do Estado, especialmente no que compete à Assistência 
Social (GONÇALVES, 2018, p. 518). 
 

Ferreira (2010) igualmente aponta esse caráter dado pela ordem 

burguesa na gênese do Serviço Social brasileiro, até mesmo da nuance de absorção 

da ideologia racial dominante.  

Situamos, nesse sentido, a obsolescência do racismo científico e a 

hegemonia da ideologia de democracia racial como atrelada ao desenvolvimento 

econômico que se dá ao longo das décadas de 40 e 50. Sob esse contexto histórico, 

ilustrou Ferreira (2010) com o Censo de 1940, que contava com a introdução de 

Fernando de Azevedo, pela qual concluiu que ‗a mestiçagem e a ausência de 

preconceito racial no Brasil eram já ideias tão fortes que subsidiavam uma 

publicação oficial‘ (FERREIRA, 2010, p. 119). 

O desenvolvimento social e econômico, por sua vez, foi dado em sentido 

muito restrito. Fernandes (2007) apontou a esse respeito que ‗não se processou 

uma democratização real da renda, do poder e do prestígio social em termos raciais. 

As oportunidades surgidas foram aproveitadas pelos grupos melhor localizados da 

―raça dominante‖‘ (FERNANDES, 2007, p. 46). Tão mais se mostra incompleta a 
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democratização real da sociedade brasileira, sua incipiente ocorrência pressupõe o 

disfarce da isonomia, dada pela fórmula pela qual as negras e negros trabalhadores 

teriam que ―serem melhores‖ duas, três, ou quatro vezes mais que os brancos (o 

que significa suportar as opressões, comer ―o pão que o diabo amassou‖, persistir 

em meio à barbárie, para encontrar alguma forma de ascensão social). 

Não há, nesse sentido, vastos estudos acerca do caráter econômico da 

―democracia racial‖, entendendo que a mesma se reveste de forma categorial e não 

como mero aspecto da subjetividade da opressão racial, ou seja, muitos são os 

elementos ainda a serem explorados acerca do modo como a ideologia de 

democracia racial, se mostra como uma extensão ideológica (material e concreta) de 

uma democratização determinada, sobre a qual pesam a branquitude e a 

mistificação das desigualdades entre negros e brancos. A generalização da 

reificação, nesse sentido, por ela se expressa como particularidade nacional. 

Se assim não o fosse, Casa-grande e senzala seria um equívoco sobre a 

interpretação do passado, e não uma obra cujo sentido foi absorvido com tamanha 

força em explicar o Brasil ao longo da segunda metade do século XX. E isso 

também aparece do ponto de vista cultural, pois, se a referida obra de Gilberto 

Freyre anaquilava o conteúdo da cultura real da escravidão, a cultura capitalista 

instituía suas bases organizativas que terminavam por suplantá-la. Isso não apenas 

mostra uma conveniência desta obra no conjunto na ideologia dominante, mas 

ilustra um fundamento importante da sociedade burguesa identificado por Ianni 

(1978, p. 63): 

 
 
Nos casos em que a sociedade tem-se urbanizado mais amplamente, ou 
industrializado, recebido imigrantes europeus ou asiáticos, modificando as 
suas estruturas político-economicas etc, nesses casos a cultura da 
escravidão ―dissolve-se‖ na cultura do capitalismo. 
 

A resistência à dissolução das formas organizativas da população negra, 

de seus grupos específicos – para usar a terminologia de Moura (1997) – teriam o 

desafio inequívoco de colocarem-se contra o caráter duplamente excludente e 

dissolvente dos desígnios capitalistas. Só aparentemente, o ―mito da democracia 

racial‖ atua enquanto forma de consenso. 

Sob a insígnia de Casa-grande e senzala e o pensamento freyreano em 

seu conjunto, pesam os elementos mais significativos sobre a ideologia de 

democracia racial brasileira. 
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Enquanto exímio conjunto ideológico justificador do preconceito racial, 

certamente, o mito implica que ‗o combate ao preconceito seja dificultado nos seus 

diversos níveis, escondendo e escamoteando a realidade da nossa ―situação racial‖‘ 

(MOURA, 1997, p.70). Dessa maneira, não apenas restitui a colonização na 

perspectiva do colonizador, como posiciona a cultura da escravidão à luz da 

compreensão da classe dominante branca, por último, readequa a questão racial na 

compreensão dos brancos (MOURA, 1997). 

Mas, em sua análise particular, Gilberto Freyre (2003) possui como ponto 

de partida a suposição de que há uma singularidade nas relações raciais no Brasil 

frente a outros países, expressa por um suposto estado de relações harmônicas, 

livre da predominância das tensões que se dariam em maior nível de igualdade em 

relação, por exemplo, ao contexto estadunidense. 

O pensamento de Freyre (2003) é simpatizante, em alguma medida, 

como se sabe, do irracionalismo do sociólogo alemão Oswald Spengler, não apenas 

no tocante à transmutação do caráter biológico, pelo qual os supostos agentes 

multiétnicos da civilização brasileira, o negro, o índio e o português, carregariam (de 

forma cósmica) seus valores instrínsecos. Mas também quanto ao caminho 

investigativo inspirador, pelo qual seu otimismo no tocante ao produto miscigenado 

das raças fundadoras e que levaria ao progresso seria um tanto distinto, do profundo 

pessimismo do autor de O Declínio do Ocidente, que teria atestado o fracasso das 

sociedades ocidentais. 

Seu pensamento acerca do progresso atrelado às identidades nacionais, 

por um lado, era distinto do pessimismo articulado por Oliveira Vianna – 

antimoderno, não contratualista, voltado aos anseios dos grandes proprietários do 

latifúndio, contra a abertura ao grande mercado. Por outro lado, complexifica a trama 

do desarme ideológico das opressões na consciência social sobre o racismo. A 

dupla interação entre a perspectiva intimista com que Freyre (2003) atribui uma 

equalização das relações entre senhor e escravo, também as menções à suposta 

bondade dos senhores e do conformismo dos escravos proporciona o 

escamoteamento das relações concretas envolvidas.  

Assim, o que parece valorizar a cultura negra, na verdade, age contra ela, 

pois atenua as relações em torno de um idealismo. Outros elementos, desse modo, 

teriam predominado nas relações de interação entre as ―raças‖. Ao afirmar certa 
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predisposição dos negros em relação ao índio na formação econômica e social do 

Brasil, segundo Freyre (2003, p. 385) 

 
 
Pode-se juntar, a essa superioridade técnica e de cultura dos negros, sua 
predisposição como que biológica e psíquica para a vida nos trópicos. Sua 
maior fertilidade nas regiões quentes. Seu gosto de sol. Sua energia sempre 
fresca e nova quando em contato com a floresta tropical. 
 

Igualmente no tocante ao tema da miscigenação, está presente em Freyre 

(2003) uma alusão ao benefícios dessa interação, mas, concretamente, como bem 

demonstrou Moura (1997), não houve uma mudança significativa na vida das proles, 

já que os mestiços continuavam na condição de cativos. Ademais, justamente esse 

contato e interação sexual com as mulheres negras configurou uma condição de 

degradação sexual das mesmas, que sempre sofreram, em linhas gerais, as 

consequências mais aviltantes da dominação senhorial. Esse relativismo freyreano 

que retira de foco o estupro e a dominação de classe substituindo-os por 

benevolência e desenvolvimento de afetuosidade recíproco elidia toda a vinculação 

material dessas relações no escravismo. Assim, como bem identificou Gorender 

(1990, p. 90), ‗Inteiramente correto – e não abusivo – é afirmar que todos os 

escravos nas formações sociais escravistas das Américas, todos sem exceção, 

foram abrangidos pelo modo de produção escravista colonial‘. 

Posicionamo-nos, desde o início, em uma tácita diferença com relação a 

esse enquadramento de Gorender quanto ao modo de produção ―escravista 

colonial‖, mas aqui, entendendo sua classificação como a particularidade do modo 

de produção, sem nos atermos a maiores problematizações, damos razão ao modo 

pelo qual compreende que não é possível cindir os aspectos gerais que permeiam 

todas as relações no escravismo. Por isso, tem razão a problematizar isso em 

termos econômicos, quando afirma que Gilberto Freyre lança foco em sua análise 

sobre os escravos improdutivos (GORENDER, 1990), tomando-os, ademais, de 

forma homogeneizada.  

É certo que há uma valoração positiva de Freyre (1972) acerca disso, ao 

apontar acerca do trabalho improdutivo, disse com tamanho idealismo sobre ‗[...] a 

mulher india ou negra arrancada aos poucos do trabalho mais duro no campo para o 

serviço principalmente doméstico conforme os estilos tradicionais da Europa cristã 

(FREYRE, 1972, p. 149-150) 
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O pensamento freyreano sobre aquela equalização também pode ser 

ilustrado com seus apontamentos sobre a condição humana em geral, visao de 

modernidade e de futuro, ao afirmar que  

 
 
o cristão português no Brasil, ao contrário, não tardou em fazer da 
mandioca dos indios o seu segundo pão – às vezes o único; da mulher índia 
ou africana – sua mulher, às vezes sua esposa [...] confraternização com o 
exótico e ao mesmo tempo perpetuação do tradicional.[...] universalismo 
combinado com regionalismo – combinação que se apresenta, cada vez 
mais, como a solução dos problemas de ajustamento dos homens entre si e 
de todos os recursos reginais de natureza [...] (FREYRE, 1972, p. 149) 
 

Esse pensamento sobre o devir da nação passou a se encontrar, num 

período mais à frente das análises de Casa-grande e senzala, em 1945, muito mais 

voltada ao elogio de uma cultura que pensava dever ser resgatada (por considerá-la 

símbolo de integração), frente à homogeinização individualista da cultura capitalista. 

Com um tom mais conservador, já sinalizou perceber um maior distanciamento entre 

grupos distintos da população, a que considero ser o produto, por um lado, do 

racismo e do ódio de classe, por outro lado, da individualização da vida nos moldes 

da sociedade burguesa constituída. Porém, penso, a fundo, que tal integração nunca 

existiu, configurava-se em relações centralmente alienadas, de profundos níveis de 

opressão. Mas, tal distanciamento, Freyre entendeu ser ‗[...] o resultado de 

consciência de classe, mas do que qualquer preconceito de raça e de cor. [...] é de 

larga toletância a atitude dos brasileiros em relação a pessoas que, embora com 

sangue africano, podem passar por brancos‘ (FREYRE, 1971, p.139).  

Fidedigno à sua utopia, que supõe um ‗familismo‘ por parte do 

colonizador, reiterava sua perspectiva de que ‗a escravidão, no Brasil, foi, 

evidentemente, menos cruel do que na América inglesa, e mesmo do que nas 

Américas francesa e espanhola‘ (FREYRE, 1971, p. 209). 

Toda essa caracterização do pensamento freyreano deve ser contrastado 

pelos fatos reais de que o branqueamento da população brasileira, como bem 

ilustrou Moura (1997, p.85),  

 
 
‗não se processa através de casamentos interétnicos, como apregoam os 
que difundem o mito da democracia racial. Pelo contrário, ele surge 
exatamente do fato de os negros e mulatos pauperizados ficarem 
praticamente confinados à taxa de marginalidade, do subemprego e da 
miséria, o que acrreta, como consequência, altos níveis de mortalidade. Não 
é, portanto, um branqueamento feito através da miscigenação, mas da 
morte. 
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Nestes termos, Clóvis Moura (1997) problematiza o padrão de cidadania 

reservado à população negra na sociedade burguesa brasileira. Após o período de 

arrefecimento das lutas da ditadura Vargas, o autor nota uma fase de renascimento 

da ação política dos negros (MOURA, 1992), num momento de grande ebulição dos 

temas da identidade étnica levado a cabo especialmente pelas vertentes 

culturalistas de Gilberto Freyre e Arthur Ramos.  

Assim, configurou-se um tempo de grande ativismo de intelectuais negros 

que se organizavam em torno de grupos específicos e no âmbito da militância nos 

quadros da esquerda, especialmente com uma reorganização do Partido Comunista 

do Brasil e dos movimentos sindicais.  

Esse período também foi marcado por uma ampla produção da 

intelectualidade que se debruçou sobre o tema das desigualdades entre negros e 

brancos, como os estudos da Escola Paulista de Sociologia, os diversos estudos 

econômicos de uma tradição que visava compreender o capitalismo dependente no 

Brasil, que contaram com estudos de Caio Prado Jr., Celso Furtado, entre outros 

nos quadros da esquerda, na historiografia temos igualmente grande atividade 

intelectual, como a produção inicial de Clóvis Moura, bem como a produção de 

cunho político cultural, entre os quais, destacamos Guerreiro Ramos e Abdias do 

Nascimento, mas esses apanas mostram o primeiro grau da larga escala de 

produção científica dos intelectuais sobre a questão racial na época, especialmente 

entre os negros. 

 Nessa fase de abertura democrática, que vai até o início da Ditadura 

Militar-burguesa em 1964, houve a fundação do Comitê Democrático Afro-brasileiro, 

cujas pautas estavam atreladas à integração da população negra sob o 

fortalecimento dos pilares da democracia. Mas pautas que buscavam alargar todo o 

conjunto da prática democrática. Entre as pautas mais significativas e objetivos, 

Moura (1992, p. 74-75) elenca  

 
 
a convocação de uma Assembléia Constituinte; anistia ampla e 
incondicional para os crimes políticos e conexos; extinção do Tribunal de 
Segurança Nacional; intensificação do esforço de guerra; librdade da 
palavra escrita e falada; liberdade de agremiação; direito de voto aos 
membros das Forças Armadas sem distinção de postos e direito a sua 
participação na Assembléia Constituinte; direito de voto nos navios 
mercantes; reconhecimento do direito de greve; atamento de relações 
diplomáticas com a URSS; autonomia sindical; direito de sindicalização para 
o trabalhador das organizações autárquicas; assistência ao trabalhador 
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rural; direito de sindicalização para as empregadas domésticas; liberdade 
de culto às religiões afro-brasileiras; ensino gratuito; punição às empresas 
que fazem seleção racial e de cor; abolição das seleções raciais e de cor na 
diplomacia; abolição da seleção de cor nas escolas militares; participação 
do negro nos assunstos de colonizalção e imigração; democratização de 
todas as organizações negras, aproximando-as das organizações dos 
brancos; fazer a aproximação das escolas de samba, clubes dançantes, 
associações esportivas, sociedades beneficentes, organizações religiosas, 
livrando-as da exploração política e comercial; e criar escolas de 
alfabetização em todo o território nacional. 
 

O período que se seguiu também contou com a criação do Teatro 

Experimental do Negro, com o protagonismo de Abdias do Nascimento, Edison 

Carneiro, Guerreiro Ramos, entre outros, estampando os problemas raciais e a 

condição social da população negra em uma importante articulação com os estratos 

da classe média negra no Rio de Janeiro. O grande ativismo de outros quadros da 

atividade política organizada dos negros, como aqueles ligados a Solano Trindade e 

Edison Carneiro na criação do Teatro Popular Brasileiro, que promoveu impacto nas 

camadas populares (MOURA, 1992). A partir disso, diversas foram as associações 

negras formadas ao longo da década de 50, cuja atividade aparecia ligada à 

contestação e reivindicação ideológica, em torno de discussões, propostas e 

projetos orbitando a direção da libertação e da igualdade. 

Após o golpe militar de 1964, à luz do que Moura (1992) identificou, houve 

impasses colocados em torno da ausência de diálogo democrático com o regime 

autocrático, quando toda contestação acerca dos problemas raciais da realidade 

configuravam-se em ―desordem‖ ou reação ao regime. Lélia Gonzalez e Carlos 

Hasenbalg (1982) apontam que o período da chamada nova ordem foi marcado por 

um modelo econômico que contou com a abertura ao capital externo em 

consonância com uma maior diversificação da produção industrial nacional. No 

entanto, esse movimento permitiu, à base da ampliação do capital constante, uma 

redução dos salários reais. Assim, a população negra e a classe trabalhadora 

conviveu com um empobrecimento acrescido de uma redução sistemática do leque 

da atividades de trabalho que passaram a ser cada vez mais raras. Acerca dessa 

voracidade com a qual o capital estrangeiro avançou sobre as transformações 

produtivas, isso teria determinado  

 
 
a desnacionalização ou o desaparecimento das pequenas empresas. E era 
justamente por elas que o trabalhador negro participava do mercado de 
trabalho industrial. Enquanto isso, no campo, desaparecia a pequena 
propriedade rural para dar lugar à criação de latifúndios, por parte das 
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poderosas corporações multinacionais, amparadas pelo governo militar. Era 
o capitalismo invadindo todos os setores da economia brasileira 
(GONZALEZ, HASENBALG, 1982, p. 12-13). 
 

Não apenas as consequências disso foram a ampliação do desemprego 

rural, como provocou um amplo processo migratório que terminaria por inflar os 

centros urbanos (GONZALEZ, HASENBALG, 1982). Acirrava-se, com isso, o 

engendramento das trabalhadoras e trabalhadores negros em trabalhos de menor 

qualificação profissional, que especialmente agora, desenvolviam os setores de 

serviços. Essas mutações entre o rural e o urbano, provocadas pela própria 

mobilidade do capital e de seus expurgos para a lucratividade, tanto provocam uma 

concentração da renda, como também terminam por assentar espacialmente a 

população negra sob específicas condições. Gonzalez e Hasenbalg (1982) afirmam, 

nesse sentido, que o resultado desse movimento seria uma divisão racial do espaço. 

Nesse percurso, houve a estruturação de diálogo entre esses grupos ‗que 

retomam a tradição de uma posição de luta étnica e cultural‘ (MOURA, 1992, p. 78), 

cujo desdobramento foi a sua unificação. Gonzales e Hasenbalg (1982) aludiram ao 

caráter político que as entidades culturais de massa assumem em potencial ao 

realizar concretamente um estado de abstração pela mediação da cultura, 

lembrando assim, que justamente em meio à experimentação de práticas políticas 

ao longo das décadas de 40 e 50, isso propiciou, por exemplo, o terreno de 

investigação de Florestan Fernandes. Mas, mais importante que isso, foi nesse 

duplo caminho de afirmação da identidade étnica e contestação da exploração e 

opressão dos oprimidos que a tradição de luta política da população negra se 

constituiu com maior força (GONZALEZ, HASENBALG, 1982). 

Os desafios postos na realidade aos finais da década de 1970, contudo, 

após uma série de situações de racismo de impacto nacional, ganham grandes 

proporções em termo de revolta, as quais aparecem coordenadas pela consciência 

política, reflexiva e de ação prática sobre o que fazer a respeito dos fatos (MNU, 

1988). O fruto desse movimento é a organização e criação do Movimento Unificado 

Contra a Discriminação Racial (MNU, 1988) e, ‗a partir daí, várias outras 

organizações de militantes surgiram no Brasil inteiro e atualmente reivindicam o fim 

do racismo e da exploração econômica, social e cultural do negro‘ (MOURA, 1992, 

p. 79). 
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2.3 O antirracismo e o panorama geral das questões de liberdade e igualdade  

 

A formação de um programa de luta contra o racismo, cujas linhas gerais 

se encontram nos registros da atividade dos quadros de formação do Movimento 

Negro Unificado, consistiu no desdobramento efetivo de uma tradição de luta política 

que se projetou pautando uma ação política emancipatória. 

Diversos elementos da organização política apontam o direcionamento da 

superação da atuação individual e de grupos coletivos isolados, que passam a 

compor uma síntese importantíssima entre as questões viscerais de engendramento 

da condição social da população negra, cuja perspectiva emancipatória se situou 

nas linhas de oposição ao racismo, ao machismo e ao capitalismo. Assim, a 

atividade de enfrentamento permanente se fortifica, atrelando a luta contra o racismo 

à necessária disputa pelo poder político, pela qual o movimento negro tensionou a 

luta contra a autocracia e a defesa da democracia como terreno de projeção da luta 

pela liberdade e igualdade. 

Ainda no momento de formação, registrou-se que houve divergências 

com relação às ações e formas organizativas que poderiam levar à repressão (MNU, 

1988). Nesse sentido, é certo que a ação política não se dá num campo de 

determinismo, pois a experimentação, como campo de indeterminação imputava que 

sua constituição tenha se dado em um processo. Não se saberia, de certo, mesmo 

com a organização precedente, os rumos das ações empreendidas. O ato, então 

produto da ação histórica dos movimentos negros e que marcou a criação do MNU, 

possuiu um sentido muito mais amplo e que pode apenas em alguma medida ser 

dimensionado pelo conteúdo programático da inaugural Carta aberta à população. A 

carta continha uma convocação para a população negra em luta formar ‗―Centros de 

Luta‖ nos bairros, nas vilas, nas prisões, nos terreiros de candomblé e umbanda, nos 

locais de trabalho e nas escolas, a fim de organizar a peleja contra a opressão 

racial, a violência policial, o desemprego, o subemprego e a marginalização da 

população negra‘ (DOMINGUES, 2007, p. 114). 

O movimento de unificação, nesse sentido, aportava um conteúdo 

ideológico potente, fruto da conjugação e subsequente superação das formas de 

assimilação e práticas culturais que marcaram as atividades organizadas dos negros 

historicamente.  
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Obviamente que não se processou um movimento ideal, pois desde as 

primeiras interações, houve diversas divergências, algumas em relação ao 

colorismo, que não permitia a concreta mediação sobre a ampla variedade de 

práticas racistas em relação ao conjunto da população negra brasileira (MNU, 1988). 

Igualmente sobre a questão de gênero, pois 

 
 
Os homens achavam que trabalho mesmo era panfletagem nas ruas e no 
ensaios de blocos. As mulheres, que até chegaram a afundar a Frente 
Negra Feminina, apresentaram, na épocam uma proposta concreta de 
atuação na área de educação para alfbetizar aldultos pelo método Paulo 
Freire ( não devemos esquecer que havia muitas professoras no grupo) e a 
proposta não recebeu a devida ateação do coletivo predominantemente 
masculno (MNU, 1988, p.14). 

 
Temos elementos muito sólidos para afirmar que havia uma vanguarda 

dessa militância negra que atrelava a totalidade da questão racial. Em suas 

experiências em torno das práticas culturais, da intelectualidade da esquerda, dos 

quadros da luta operária e dos movimentos de mulheres é nítida uma disputa, mas 

também uma tendência de combinação necessária entre raça, classe e gênero na 

luta por uma sociedade humanamente emancipada. 

Assim, as pautas que norteavam o movimento em sua Carta de princípios 

continham os posicionamentos de luta contra a discriminação racial; a opressão 

policial; o desemprego o subemprego e a marginalização; contra a exploração 

sexual, econômica e social das mulheres negras; pelo direito à infância negra; contra 

o mito da democracia racial; contra a comercialização da cultura; pela extinção de 

todas as formas de perseguição, exploração, repressão e violência a que a 

população negra é submetida; pela afirmação do compromisso com a luta 

internacional contra o racismo e em favor de toda reivindicação da luta de setores 

populares de nossa sociedade, cujo objetivo se volta à conquista dos direitos 

políticos, econômicos e sociais; por uma autêntica democracia racial que 

proporcione a libertação (MNU, 1988; GONZALEZ, HASENBALG, 1982; 

DOMINGUES, 2007). 

É inegável, nesse sentido, que se tratou de um ato de tamanha 

envergadura no contexto da ditadura. Como afirmamos, toda a movimentação 

contou com dissonâncias particulares. No que se refere aos seus desdobramentos 

na Bahia, houve grandes embates entre perspectivas individualistas, não radicais, 

divisão entre socialistas que reconheciam trabalho de base e outros que tenderam 
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ao oportunismo, setores que ficaram distantes da mediação entre cultura e política, 

entre outros aspectos da experimentação, como as iniciativas mais imediatistas, 

entre outros percalços (MNU, 1988). 

Mas o movimento ocorreu em diversas frentes e, o mais significativo foi 

seu impacto nos estratos populares. Lembremos a articulação com o apoio de 

detentos do sistema prisional em São Paulo (MNU, 1988) 

No III Congresso do MNU em Minas Gerais (1982), atesta-se com 

veemencia o anticapitalismo na fundação do MNU e seu intrínseco compromisso 

com a desmistificação do mito da democracia racial (MNU, 1988). Nesse sentido, 

sempre foi presente a visão crítica sobre o universalismo abstrato e o culturalismo 

contemplativo. 

Estava presente, outrossim, a perspectiva de contestação do processo da 

abolição, o qual contou com uma via branqueadora da população, de tal modo que 

‗se na escravidão o racismo serviu para justificar a dominação de classe escravista, 

na sociedade de classes o racismo servirá para escamotear a expropriação do 

trabalhador negro, a negação de sua cidadania e de seus direitos‘ (MNU, 1988, p. 

22). Nesse sentido, foi inconteste a atenção do movimento à recomposição de uma 

espécie de via eugenista da política de saúde em pretender impor políticas de 

controle de natalidade, numa articulação de proporção federal que pretendia a 

esterilização em massa dos pobres, assim reconhecida pelo movimento no início da 

década de 1980, que envolveu ministérios, a Escola Superior de Guerra, institutos 

internacionais, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Importantíssimo 

apontar o modo como as denúncias do Movimento Negro Unificado aparecem 

atreladas à questão agrária, à distribuição de renda, à universalização da educação, 

à transparência, ao combate à fome, à luta pelo direito ao emprego e moradia (MNU, 

1988). 

Em Gonzalez e Hasenbalg (1982) encontramos registros importantíssimos 

e detalhes das discussões internas em que se formou o embasamento, as 

perspectivas de ação e o programa de ação delineado ainda no ICongresso. 

Vemos, nesse sentido, que foram centrais as contendas entre sexismo e 

racismo. À luz do reconhcimento das questões identitárias, ficava nítido que o 

direcionamento assumido era sobre a defesa intransigente da eliminação da 

discriminação contra homossexuais e mulheres, atrelando o duplo reconhecimento 
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de que não são esferas de identidade que possam se desvincular de sua condição 

de classe (MNU, 1988). 

Por isso, as considerações críticas no sentido de que as abordagens 

culturalistas não abarcam a totalidade das opressões e seus epicentros geradores, 

que extrapolam o preconceito e se assentam no conjunto material das ideologias, ou 

seja, o modo de produção e a sociabilidade. Uma concepção fundamental acerca 

disso, se mostrou no posicionamento sobre os setores ‗apolíticos‘, que extenuam a 

sociedade de classes. Igualmente importante o reconhecimento dos papéis sociais 

nas estruturas familiares, que mostram a limitação do problema se entendido apenas 

em torno da compreensão da situação de classe particular (MNU, 1988). 

A radicalidade no interior dos quadro de formação do Movimento Negro 

Unificado Contra a Discriminação Racial, especialmente no tocante às tarefas 

internas com vistas à eliminação do sexismo consistem em práticas políticas 

emancipatórias de grande refinamento teórico. Não é inequívoca certa assimilação 

entre as perspectivas revolucionárias do direcionamento assumido em seu conjunto 

e as pautas mais progressistas dos conjuntos socialistas feministas ao atralar a luta 

contra o sexismo e o racismo ao fim de todas as formas de exploração e opressão 

da sociedade de classes capitalista. 

No tocante a suas perspectivas de ação, discutidas no I Congresso, 

assumia-se que 

 
 
a presente discussão deixa claro que não nos bastará eliminar essa origem 
comum das discriminações, ainda que essa origem seja a principal para que 
automaticamente desapareçam as opressões de raça e de sexo. É preciso 
atacá-las todas ao mesmo tempo, para que a nova situação criada não 
esbarre em concepções ideológicas do passado. Os seres humanos são 
totalidades, e como tal devem ser transformados (MNU, 1988, p.31). 
 

O universal e o particular, desse modo, aparecem em torno de sua 

necessária relação dialética, pois, a luta dos grupos singulares assume a função 

explícita de mediação pela qual o conjunto de oprimidos possa incorporar uma luta 

ulterior, que comporte a necessária transformação radical da sociedade. 

O desenho de um programa de ação em que pesam as reivindicações 

sobre a questão da luta contra o sexismo; de igualdade política, econômica e social 

em termos substantivos; contra a discriminação de sexo; pelos direitos reprodutivos 

das mulheres negras; o aborto gratuito; a informação ampla e gratuita; o fim da 

condenação de homossexuais e da prostituição; prioridade no acesso ao emprego, 
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aprendizagem, promoção no trabalho para mulheres e homossexuais negros, 

colocando nesses termos a reparação histórica (não como compensação do 

passado, mas dos efeitos deletérios das décadas de opressão e discrminação; 

universalização dos direitos trabalhistas; creches infantis de funcionamento integral 

e gratuitas, custeadas pelos governos, de acesso universal a todas as crianças, 

cujas regras seriam determinadas pelo povo, que a utiliza (MNU, 1988).  

Considero, com isso, que o direcionamento ideo-político assumido no 

processo de formação e desenvolvimento do Movimento Negro Unificado, ao 

experimentar a práxis política em torno de uma tradição da luta pela igualdade e 

pela liberdade, imprime a concorrência de pautas revolucionárias, que reúnem não 

apenas os anseios de uma parcela da população, mas de toda a população oprimida 

brasileira, em especial, das negras e negros trabahadores. ‗O objetivo era fortalecer 

o poder político do movimento negro. Nesta nova fase, a estratégia que prevaleceu 

no movimento foi a de combinar a luta do negro com a de todos os oprimidos da 

sociedade‘ (DOMINGUES, 2007, p. 114-115). 

Colocam-se, ademais, em face ao exposto, o parâmetro teórico e 

fundamental sobre o caráter regressivo da perda de hegemonia que viria a 

configurar o período seguinte que identifico ser permeado pela emergência das 

perspectivas ―pós-modernas‖ sobre a questão racial, delinadas especialmente ao 

longo da década de 1990, mas que produzem novos desafios à luta política da 

população negra no período mais recente de nossa história. 
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Capítulo 3. O antirracismo na encruzilhada 

 

A análise da trajetória de luta política da população negra não é 

estacionária nos grandes movimentos negros, mas as determinações concretas que 

levaram àquela configuração específica da luta antirracista – luta essa que possui 

tendências diversas, direcionamentos ideopolíticos heterogêneos –, à construção de 

uma programática de ação política em torno do enfrentamento ao mito da 

democracia racial, insta-nos apreeder que aquela aglutinação dos objetivos dos 

movimentos negros, cujo impacto só em parte avaliamos pela organização do MNU, 

não foi uma mera vertente alternativa de luta que ganhou espaço.  

Assim, justificando e ilustrando a tomada de posição sobre o percurso 

escolhido, vimos que, na esteira das contradições modernas, a luta política dos 

negros assumiu um combate direto com as perspectivas eugenistas, em dado 

momento, e, mais a frente, constituindo uma frente antirracista contra o mito da 

democracia racial, elevando pautas sólidas na direção de um programa 

revolucionário que visava a lutar contra todas as formas de exploração e opressão 

da sociedade de classes capitalista (em plena ditadura militar-burguesa e seu 

―milagre‖ econômico). 

O período em que se deu a grande contestação antirracista do MNU a 

partir de seu processo de formação foi um salto singular em toda a pujança dos 

movimentos sociais. Em muito menor medida isso se deu ao contrário, como 

observou Joel Rufino acerca dessa relação com o movimento negro (SANTOS, 

1985). Ressalto aqui, uma interlocução existente no período em questão com o 

Serviço Social brasileiro, por meio de assistentes sociais negras protagonizando a 

luta no movimento negro48, representando o compromisso ético da categoria de 

assistentes sociais imbricado nos processos de lutas sociais da população negra. 

Mas houve uma linha ascendente de abandono de militância radical, já 

identificado por Gonzalez e Hasenbalg (1982) alguns anos após a grande atividade 

inicial do MNU e se aprofunda no contexto de abandono de pautas em face às 

conquistas democráticas formais que vão de 1985 à Constituição de 1988. Esse 

contexto foi avaliado por Joel Rufino dos Santos (1985) como um momento de crise 

                                                             
48

 Esse aspecto histórico é particularmente ressaltado por Moreira (2020). 



130 

 

no movimento negro, mas uma crise determinada, ou seja, estava lastrada no 

caráter conjuntural de crise pelo qual passava a sociedade brasileira.  

Fiori (2003) analisa, a esse respeito, que o interregno de 1981 a 1983 é 

marcado pelos impactos de uma grande recessão econômica, situando que, do 

ponto de vista político, esse percurso de reinvenção de uma sociedade democrática 

era tensionado por forças sociais em conflito. Em segundo lugar, foi marcado pelas 

transformações globais e nacionais no tocante à produção material da vida, as quais 

proporcionaram mudanças efetivas na vida cotidiana, até do ponto de vista 

ideológico, pelo qual o irracionalismo econômico mostrava sua incapacidade de 

solucionar os problemas de crise econômica (FIORI, 2003).  

Em terceiro lugar, instrinsecamente aos dois aspectos anteriores, os 

diversos grupos que se colocavam na luta contra o racismo se defrontaram com uma 

tendência de fragmentação determinada, que tratou de conduzir o antirracismo a 

uma encruzilhada. 

Joel Rufino caracterizou esse momento de forma brilhante, enquanto o 

vivia, apontando que 

 
 
Se a crise brasileira, na sua melhor definição, é o descompasso entre o 
conjunto de imagens e expectativas idealizadas – como a crença na 
democracia racial – e o comportamento da realidade, pode-se concluir que o 
movimento negro, na sua fase atual, é um sinal notável dela. Por outro lado, 
a crise interna do movimento negro – evidenciada na sua incapacidade de 
crescer além de certos limites – advém da sua incapacidade de se pensar 
como aspecto da crise brasileira (SANTOS, 1985, online). 
 

À luz desses apontamentos, Santos (1985) compreende que alguns 

fatores internos e externos ao movimento negro expressavam essa questão. Entre 

eles, a ausência de condições favoráveis dadas pela classe dominante para a luta 

racial, de tal forma que ganhavam predominância, internamente ao movimento e no 

campo político espraiado na sociedade, as ações políticas em torno da defesa das 

práticas culturais da população negra.  

Não significa afirmar que o problema estaria nessa defesa ―em si‖, mas no 

caráter determinado pelo qual ela se materializou na predominância da perspectiva 

de não radicalidade e da adequação aos desígnios do comportamento político 

dominante. Para Santos (1985, online), ‗isso explica que, no bojo do movimento 

negro, as entidades consagradas à pesquisa e ao debate das culturas negras 

tendam a se fortalecer mais que as explicitamente anti-racistas‘. 
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Mas os impactos disso não foram apenas do ponto de vista da concepção 

particular de grupos dos movimentos negros e das lideranças. De modo prático, o 

afastamento das questões de classe, que levaria à recusa à atividade institucional e 

na esfera da disputa política em prol da defesa cultural da população negra teria 

implicado no fato de que, durante as eleições da ―abertura gradual‖ da ditatadura, a 

atividade política do movimento negro em torno das alianças políticas e das 

vinculações com os agrupamentos partidários, bem como na discussão da 

autonomia nesse campo, teria ficado à deriva (SANTOS, 1985). 

Ainda no tocante a esse percurso, ampliou-se o número de associações, 

da imprensa negra, especialmente presentes com inúmeras figuras mulheres que 

amadureciam os debates sobre o racismo também em sua atividade no movimento 

de mulheres. Colocaram-se, assim, novas formas de militância nas universidades, 

nos ambientes de trabalho, sindicatos, partidos, entre outras. A tendência que se 

apresentava, nesse sentido, era de ampliação e consolidação da atividade política 

nos ramos da sociedade. A tarefa imediata mais evidente estava centrada na 

conquista do poder. 

A Constituição de 1988, ao reconhecer que há racismo na sociedade 

brasileira, deixava implícito, dessa forma, a necessidade de uma atuação do Estado 

em torno da questão racial. Mas seu caráter universalista difuso, um tanto abstrato, 

não faria antecipar de qual forma isso se daria, nem era claro quanto às forças 

sociais necessárias envolvidas em torno desta superação. 

Certos de que as conquistas da população negra sempre se deram à 

base da contestação das estruturas de poder, o movimento negro em seu conjunto 

passa a demandar por parte do Estado os termos dessa atuação. Em um momento 

de maior visibilidade do movimento negro, houve diversas pautas por alteração e 

inclusões no reconhecimento de datas de significação política, como a mudança no 

13 de Maio para Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo e o dia 20 de 

Novembro como Dia de Consciência Negra, que passou a ser ta de celebração do 

MNU, entre outras, como a assumida terminologia ―negro‖, enquanto ―homens de 

cor‖ foi levada ao ostracismo (DOMINGUES, 2007).  

Houve, nos primeiros anos da década de 1990, atuações do movimento 

negro na área educacional em torno de diversas pautas; igualmente no tocante à 

imagem e cultura própria dos negros, incluindo-se um revisionismo no tocante à 

religião, pelo qual notou Domingues (2007) ter havido uma cobrança moral para que 
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os militantes assumissem a representatividade das religiões de matriz africana como 

símbolos do movimento. Nos termos de Domingues (2007, p. 113)  

 
 
O movimento negro organizado ―africanizou-se‖. A partir daquele instante, 
as lides contra o racismo tinham como uma das premissas a promoção de 
uma identidade étnica específica do negro. O discurso tanto da negritude 
quanto do resgate das raízes ancestrais norteou o comportamento da 
militância. 
 

Certamente que Domingues (2007) não está realizando nenhuma 

condenação moral desses aspectos. Temos ciência da autonomia do movimento e 

de demandas históricas que passam a ser levantadas em momentos em que são 

possíveis de serem levadas em razão das forças sociais que lhe dão dinamismo. 

Como veremos, entretanto, a população brasileira como um todo e em especial a 

população negra brasileira passou a enfrentar, ao longo da década de 1990, os 

impactos da avalanche neoliberal no Brasil.  

 

3.1 Breves notas sobre o problema de periodização do nascimento da ―pós-

modernidade‖ no caso brasileiro 

 

O neoliberalismo, cujo contexto analisei no primeiro capítulo em seu 

surgimento nos países desenvolvidos – que se deu à base da síntese entre 

tendências de privatização, ampliação do setor de serviços, desindustrialização, 

flexibilização das relações de trabalho e de formas de acumulação capitalista, 

emergência da ideologia ―pós-moderna‖ –, agora passava a ser uma realidade muito 

mais próxima em nosso país. 

Não apenas em face ao notável atraso econômico de nossa economia 

subdesenvolvida e de capitalismo dependente, mas também em razão do próprio 

movimento globalizante do capital que externaliza – por seu caráter imperialista, 

devido a suas necessidades de realização e reprodução –, suas contradições a 

todos os espaços do globo, produzindo efeitos diversos, a ideologia ―pós-moderna‖ 

adentra o campo da disputa ideo-política brasileira com maior ímpeto apenas ao 

longo da década de 1990. Busco sustentar, nesse sentido, que ela já adentra o 

contexto brasileiro com a busca explícita por ganhar espaço na disputa por projetos 

societários nos debates sobre a questão racial, colocando em xeque as bases 

revolucionárias no antirracismo. 
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Como analisamos, a ideologia ―pós-moderna‖ emergiu nos países de 

capitalismo central à base de uma lógica cultural vinculada aos desígnios do 

capitalismo contemporâneo, mais recente, tardio. Suas características e modo de 

evolução, desse modo, são amplamente permeadas pelas determinações do modo 

de produção capitalista. No que se refere à concretude histórica das ideologias, suas 

raízes globais apareceram ligadas, por um lado, ao problema de todo o 

irracionalismo em face às necessidades de reorganização do capital em razão de 

suas contradições imanentes. Assim, em consonância com um não rompimento 

efetivo das bases da reprodução social capitalista, mas sim, com seu real 

aprofundamento, o que parecia ser exclusivo do conjunto ideológico ―pós-moderno‖, 

como vimos, trazia, na verdade, uma parcela razoável do que já fora históricamente 

realizado em serviço à ordem burguesa. 

Exatamente à luz dessas considerações gerais, concebo que a 

emergência da ―pós-modernidade‖ no Brasil se deu sob um contexto repleto de 

particularidades. A ideologia ―pós-moderna‖, ademais, enlaçara centralmente não as 

conhecidas proposições pós-ideológicas dominantes no mundo ocidental europeu, 

mas as ideologias dominantes históricas que se atralavam à dinâmica das relações 

sociais no Brasil, assumindo o compromisso imperialista, agora ―pós-moderno‖ sobre 

a ideia de democracia racial. 

Certamente que, devido à ação de muitas frentes em torno da ideologia 

de igualdade racial e em razão dos impactos mais profundos das transformações 

globais nos países subdesenvolvidos, temos uma dificuldade muito maior no nível da 

consciência social. Não é ilógico, nesse sentido, que a ideia de democracia racial, 

portanto, sofre uma atualização pelo revestimento ―pós-moderno‖ de seu conteúdo e 

essa atualização configura a emergência determinada dessa ideologia no âmbito da 

disputa política sobre a luta contra o racismo.  

Buscaremos caracterizar, com isso, as nuances da disputa política sobre 

a luta contra o racismo que trataram de colocar o antirracismo numa encruzilhada 

entre a radicalidade e a conformação. Para utilizar uma terminologia de Santos 

(1985) a respeito disso, nossos dilemas, sem dúvida, são muitos. Como veremos, 

isso não se deu apenas por parte de agentes centrais da luta antirracista ou de suas 

vertentes, mas de um todo complexo fragmentário no qual a ideologia ―pós-moderna‖ 

passa a ser assimilada de modo prático entre diversos setores dentro ou fora do 

movimento negro, no campo de atuação da direita e da esqueda política, 
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tensionando para que se conduzisse um isolacionismo ao conjunto de luta calcada 

na tradição da busca pela liberdade e igualdade.  

Obviamente que esse isolamento não significou ausência de luta, mas 

será preciso situar em que termos também foi o produto de uma desarticulação de 

poder político da população negra trabalhadora entendida em sua totalidade. Os 

primórdios desse processo estão ligados ao direcionamento assumido pelo Estado 

brasileiro e países da América Latina nos anos da década de 1990 em torno da 

efetiva realização das pretenções do Consenso de Washington (1989).  

Tratava-se, portanto, de uma recomendação internacional ampla por parte 

de funcionários do governo norte-americano e representantes das organizações 

financeiras internacionais, entre elas o Fundo Monetário Internacional, Banco 

Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento, bem como institutos que se 

voltavam a realizar balanços e avaliações das reformas até então empreendidas, e 

que contou com a participação de economistas de países da América-Latina 

(BATISTA, 1994). Desse modo, o ―consenso‖ atribuía um conjunto de medidas 

neoliberais ao ―enfrentamento‖ das crises e da miserabilidade, especialmente entre 

os países subdesenvolvidos. 

Pelo conteúdo do receituário, de maneira geral, a busca pela instituição 

plena do mercado é privilegiada enquanto seu principal objetivo (BATISTA, 1994), 

assim, destacavam-se no seu conteúdo a prioridade pela facilitação tributária que 

era devida pelas empresas e as aberturas comerciais. 

Batista (1994) compreende que a hegemonia neoliberal ao longo da 

década de 1980 e 90 se realizou a base de um contexto muito específico: uma 

polarização entre os estereotipados modelos capitalista neoliberal (como 

exemplificamos com Tatcher e Reagan) e o socialismo (tomado como modelo a 

síntese da tentativa soviética stalinista já em plenos sinais de desagregação); 

desintegração das tentativas socialistas na Europa central; fragmentação da União 

Soviética; apoio por parte dos ―socialistas‖ de países de tradição política e impacto 

como Espanha e França; ademais, seguiu-se uma deslegitimação sistemática do 

‗modelo de desenvolvimento, inspirado pela Cepal, que se havia montado na 

América Latina sobre a base de capitais privados nacionais e estrangeiros e de uma 

participação ativa do Estado, como regulador e até empresário‘ (BATISTA, 1994, p. 

7). 
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Nesse conjunto, podemos compreender como toda a ideologia que aludia 

ao ―fim da história‖, ―fim das metanarrativas‖, ―falência do Estado‖, ―impossibilidade 

de encontro com o moderno‖, ―nova prática política‖, ―socialismo como democracia 

infinita‖, entre todas as demais abordagens ―pós-modernas‖, deixavam intocadas as 

bases de um conjunto de mudanças e tendências, agindo em seu favor, atestando, 

assim, a vitória inexorável do capitalismo. 

A estratégia, no entanto, visava à recuperação do capital global 

irrecuperável, mas que amortizaria, por um tempo, suas contradições implosivas que 

se davam perante sua crise estrutural. A série de acordos bilaterais promovidos e a 

grande efervescência de disposição para áreas de livre comércio caracterizaram o 

modo de subserviência das elites nacionais à burguesia internacional. 

Com o escopo do combate à inflação, o resultado foi o ―entreguismo‖, a 

abertura consentida para que o grande capital se apoderasse do capital nacional, 

aprofundando os níveis de condição de vida da população. Segundo Abramides 

(2019, p. 149),  

 
 
o combate à inflação do governo Collor se realiza por uma política ofensiva 
de desmanche do Estado e de privatizações; abre a economia ao mercado 
internacional pela liberalização comercial, com significativa redução das 
taxas alfandegárias por meio do Plano Collor I. 
[...] Entre 1991 e 1993, as políticas deflacionárias de Collor conduzem à 
uma das maiores recessões da história do país. [...] Economicamente, ao 
estabelecer as medidas neoliberais, o plano Collor empobrece ainda mais 
os pobres, aqueles para os quais o presidente afirmara que enfrentaria a 
situação de pobreza existente. 

 

A generalização do descontentamento com o presidente Fernando Collor 

de Mello, ordenada pelo movimento que conduziu a seu impeachment, entretanto, 

foi marcada por uma tendência, no âmbito da esquerda, de deslocamento da ação 

política. Notoriamente, a maioria dos setores historicamente atrelados à perspectiva 

classista e socialista passou a imprimir uma concepção mais liberal, rumo à 

institucionalidade e aos desígnios da social-democracia (ABRAMIDES, 2019). 

Penso que tal tendência não deixou de afetar os movimentos negros. 

Certamente que o momento de abertura e inclusão de pautas no âmbito do Estado 

concorreu com a ampla visibilidade da problemática racial, e contou com os efeitos 

das ações que se desenvolveram desde os anos 70 no tocante às discussões que 

eram levadas para o interior das entidades por militantes como Beatriz Nascimento, 

Lélia Gonzalez, Hamilton Cardoso, entre tantos outros nomes. Mas os anos 90 não 
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deixaram de ser marcados no duplo movimento de constituição de núcleos mais 

voltados à institucionalização das pautas e da própria forma ―pós-moderna‖ de 

configuração das políticas neoliberais no âmbito do Estado. 

  

3.2 De FHC a Lula: perspectivas politicas do período 

 

O governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi um complexo diluidor 

da tendência de luta racial, na medida em que comportava de modo muito peculiar e 

estratégico a defesa da cultura negra em condições inauguralmente desfavoráveis. 

Na América Latina como um todo, o avanço do neoliberalismo coadunava 

com subsequentes derrotas da esquerda. Os planos de estabilização da economia 

que alicerçavam todo o programa de estabilização macroeconômico capitaneado 

pelos organismos internacionais como FMI e Banco Mundial, mas que visavam a 

combater a hiperinflação seguiram-se com o plano Real, centrado na figura de FHC 

no Brasil, ainda enquanto Ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, do plano 

Cavallo na Argentina de Carlos Menem, no peru com Fujimori as conhecidas 

medidas do ―Fujishock‖, entre outros, que eram, na verdade, as medidas previstas 

pelo Consenso de Washington. 

Com aquelas medidas de privatização de estatais, fixação da taxa de 

câmbio ao dólar, ampla reforma tributária, entre outras, trataram de permitir a ampla 

entrada do capital estrangeiro (a ―dolarização‖ da economia), assim, a ação do 

Estado, de caráter cada vez mais enxugado em termos de gastos públicos aliviava 

ainda mais os custos das políticas públicas sobre os capitalistas e os negócios 

privados e elevando os mesmos custos para a classe trabalhadora. Nesse bojo, ‗o 

Estado transforma os fundos públicos em fundos privados, aviva a acumulação 

financeira pelo ajuste fiscal como um de seus instrumentos de poder de dominação 

capitalista‘ (ABRAMIDES, 2019, p. 153). 

Moura (1995, p. 56), em uma entrevista ainda em 1995 assegurava, 

nesse sentido, sobre o governo FHC, que 

 
 
Ele quer civilizar, modernizar, a dependência [...] a venda das estatais, que 
estão querendo realizar a curto prazo, é um troço criminoso. [...]Quando 
todas as estatais estiverem nas mãos do capital internacional, vamos ser 
recolonizados, vamos virar entreposto colonial. Vão transformar o Brasil 
num grande entreposto das mercadorias e dos capitais do Primeiro Mundo, 
principalmente do imperialismo americano. [...] 
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Eles estão lumpenizando o Terceiro Mundo. E o FHC sabe disso. Nós 
vamos virar países de lúmpens e de uma aristocracia que se beneficia das 
rendas altamente concentradas, ligada aos capitais do Primeiro Mundo. 
Ora, isso e um processo que vai progredindo. A política de FHC, neoliberal, 
é a política do imperialismo. 
 

O caráter diluidor a que me referi num primeiro momento, diz respeito à 

perspectiva de conciliação dos interesses de classe que o governo procura 

estabelecer, a qual veremos que apenas se aprofundará mais à frente, mas que já 

mostra seus precursores nesse período de consolidação do neoliberalismo no Brasil 

realizada pelos governos de FHC.  

Não de maneira contraditória, nesse momento, vemos a inaugural 

predominância da entrada em cena do chamado ―terceiro setor‖ na execução das 

políticas públicas, no contexto da desresponsabilização estatal. Ao analisar a 

conjuntura e as tendências em torno dessa desresponsabilização pretensamente 

progressista, considera Abramides (2019, p. 153) que  

 
 
O ajuste estrutural imposto pelo neoliberalismo ao Terceiro Mundo prevê 
uma modernização excludente em embalagem social-democrata. 
Aparentemente, a lógica entronizada é a da estabilização da moeda pela 
introdução do Real, que amplia o desemprego, flexibiliza e desregulamenta 
direitos sociais e trabalhistas. O governo de FHC mercantiliza as demandas 
sociais básicas: saúde, educação, previdência e habitação. Aplica 
programas sociais compensatórios por meio do ―Programa Comunidade 
Solidária‖, direcionado às camadas sociais mais empobrecidas e, junto a 
ela, busca apoio para base de sustentação de seu governo‖. 
 

Permitirei-me dar um exemplo de um duplo caráter da luta racial nesse 

contexto de busca pela cooptação dos mais afligidos da sociedade, mas que, ao 

mesmo tempo, provoca um tensionamento das estruturas de dominação e das 

tendências contrarrevolucionárias do racismo brasileiro. 

Em 1995, um grande ato do movimento negro, a Marcha Zumbi Contra o 

Racismo pela Igualdade e a Vida (MZCRIV), que mobilizou um grande contingente, 

em torno de 30 mil pessoas, justamente no aniversário de 300 anos do assassinato 

de Zumbi dos Palmares, causou um tremendo impacto na vida política. A 

contestação foi assim direcionada no documento oficial: ‗Já fizemos todas as 

denúncias. O mito da democracia racial está reduzido às cinzas. Queremos agora 

exigir do Estado – um requisito de nossa maioridade política‘ (MZCRIV, 1995, p.3). 

O movimento, com isso, demandava diretamente uma posição do Estado 

no que se refere às políticas de combate ao racismo, cujo diagnóstico apontado no 

documento partia da compreensão de que as incipientes iniciativas no âmbito do 
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Estado tomadas até então estava circunscritas aos parcos instrumentos legais que 

as sustentam e a desconexão das mesmas com a aparelhagem Estatal. A denúncia 

da perpetuação da discriminação racial e das desigualdades foi inserida na 

problemática da própria criação democrática, na contradição entre igualdade formal 

e substancial. Assim, a inexistência de reconhecimento do racismo por parte do 

Estado seria um primeiro passo para a ampliação de ações transformadoras. 

Porém, o governo FHC parecia atuar de forma a sustentar as 

contradições em que estava inserido o Estado brasileiro e aquelas em que esse 

Estado se colocava como gestor. Nessa configuração, os avanços ficaram limitados 

à esfera formal do reconhecimento do racismo e das injustiças sociais por parte do 

Estado. No mesmo dia da Marcha, FHC assinara um decreto instituindo o Grupo de 

Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. No ano seguinte, 

formava-se o Seminário Internacional ―Multiculturalismo e racismo: o papel da ação 

afirmativa nos estados democráticos contemporâneos‖. 

A posição de FHC na abertura do referido evento ilustra sua recorrente 

ambiguidade e retórica. Ciente dos percalços de uma possível má compreensão 

acerca da valorização da cultura negra, pela qual também seria possível uma alusão 

aos ideais freyreanos, dos quais não partilha, a princípio, sua fala buscou falar das 

expectativas que possuía sobre o seminário. Desconsiderarei o fato ambíguo de que 

seu apelo ao ―bom-senso‖ no fazer democrático parecia mais ser uma pré-

disposição do ―Brasil intolerante, pero que no mucho‖, ou seja, que pudéssemos nos 

valer de nossa suposta razoável tolerância para encontrar consenso. 

Fato é, que o multiculturalismo defendido por FHC buscava ordenar as 

tensões raciais em torno dos princípios democráticos gerais do Estado. A diferença 

como insígnia, o múltiplo e a não homogeinização da nação foram recursos retóricos 

para uma ressalva que se fez ao longo de todos os anos em seu governo: ‗Nós aqui 

temos discriminação, temos preconceito, mas as aves que aqui gorjeiam não 

gorjeiam como lá, ou seja, não é o mesmo tipo de discriminação, não é o mesmo 

tipo de preconceito de outras formações culturais‘ (CARDOSO, 1996, p. 47-48). 

O reconhecimento de que o seminário evocaria as tensões da luta racial, 

inclusive, realizado em seu discurso, é feito com certo tom de aviso, no sentido de 

que o dogmatismo (o qual entenderei como radicalidade) não levaria a nada, pois 

não nos caberia enquanto povo, ‗que sejam compatíveis com o nosso modo de ser‘ 

(CARDOSO, 1996, 48). E atestaria, assim, à exemplo do multiculturalismo de raiz 
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―pós-moderna‖ particularmente brasileiro, que esse não se constituiria em um apelo 

culturalista da diferença, apenas, disse ‗não acredito que o mundo do futuro venha a 

ser definido por esses fatores homogeneizadores‘ (CARDOSO, 1996, p. 48). 

Essa ideia do dogmatismo não supera, em minha compreensão, a 

perspectiva de Lyotard (1998) sobre as ―metanarrativas‖. Desse ponto em diante, 

ademais, coube-lhe o pesar de condenar a dialética ao possibilismo, como sinônimo 

de alternância do múltiplo, atestando a inocorrência da ―pós-ideologia‖ de Raymond 

Aron, para o advento da construção criativa que possibilita a emergência do diverso 

e da indeterminação. Assim, nossa cultura brasileira estaria propensa a fazer ocorrer 

―o inesperado, não o inevitável‖ (CARDOSO, 1996, p. 49) 

 
 
Então, não há nada de inevitável - no caso nosso - em termos do que vai 
acontecer com as nossas relações, com os modos pelos quais vamos lutar 
contra o preconceito ou como nós vamos, digamos, compensar as 
desigualdades existentes, de que forma temos que atuar. Sei que, no meio 
disso, tem toda essa discussão, que deve ser feita mesmo, sobre se é 
possível haver cotas para isso ou para aquilo. Enfim, há mil fatores a serem 
tomados em consideração. Mas vamos acreditar sempre em que existe a 
possibilidade do novo, de inovar, de criar uma coisa que não esteja ainda 
prevista na análise, pura e simplesmente, do que já ocorreu, porque isso é 
uma análise mecânica (CARDOSO, 1996, p. 50). 
 

Penso que essa perspectiva estava divergindo que historicamente 

apontava o movimento negro, especialmente sobre as armadilhas ideológicas que 

envolvem a ideia de mestiçagem como atributo cultural positivo da nação 

(DOMINGUES, 2007). Certamente que uma posição mais assertiva de tendências 

do movimento negro sobre relações antimiscigenação, por meio da condenação de 

relações entre brancos e negros se fizeram. Porém, o caráter de diluição da 

identidade negra, permanece intocado, para que se atinja o objetivo multiculturalista 

da identidade. 

Esse justamente é um dos impactos que analisamos anteriormente sobre 

a incursão da via ―pós-moderna‖. Mas sua ocorrência, que Cardoso (1996) muito 

bem sistematiza, é determinada. Por isso, é correta a afirmação de que o governo 

buscava por essas bases populares, especialmente por setores mais elitizados que 

pudessem satisfazer-se ou amortecer os impactos reais do neoliberalismo em 

consolidação. 

Obviamente que não houve passividade do movimento negro quanto a 

isso. Nem mesmo houve a livre disseminação dessas perspectivas no evento, 
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Vejamos, por exemplo, o contraponto de Fabio Wanderley Reis a respeito, quando 

avaliou: 

 
 
Portanto, um sim, sem dúvida, à ação afirmativa, num sentido que envolve a 
oposição frontal à perspectiva daqueles que pretendem ver nas condições 
da dinâmica econômica e tecnológica da atualidade as razões para uma 
espécie de abdicação do estado. Ao contrário, tais condições, com suas 
consequências socialmente perversas (em que nossos fatores autóctones e 
tradicionais de desigualdade e exclusão são cumulados em seus efeitos 
pela atuação de fatores ―modernos‖), não fazem senão tornar mais 
imperiosa a necessidade da ação intencional do estado para compensar tais 
consequências, ainda que as circunstâncias tornem também mais difícil a 
própria ação do estado (REIS, 2010, p. 458). 
 

As políticas de combate ao racismo, no entanto, no governo FHC se 

deram em larga medida na dimensão do reconhecimento das desigualdades. Não 

que estejamos impossibilitados de entender as conquistas advindas de um 

processual reconhecimento por parte do Estado brasileiro, mas suas ações 

estanques eram asseveradas com a ampliação da violência policial, a tendência 

privatista e o amplo número de contrarreformas sociais do período. 

Assim, trata-se de algo que não apenas está ligado à perspectiva 

particular do então presidente, mas se atrela ao caráter determinado, pelo qual o 

neoliberalismo conjuga as contradições que levam a esses aspectos ideológicos em 

seu bojo. 

Duas frentes de ação, por conseguinte, contrárias à atuação do 

movimento negro, no meu modo de compreensão, aparecem com mais força aos 

finais do período do segundo governo de FHC em tamanha visibilidade e o 

significado de suas aparições, cujo conteúdo não é tão novo assim, se mostra como 

parte dos impasses postos na realidade. Haverão de marcar, desse modo, o período 

abrangente que vai até os dias atuais. 

A primeira frente se desdobrou como produto da consciência social que 

se forma a partir do marco neoliberal: a perpectiva de superação do racismo como 

ligada à superação da pobreza. Na verdade, essa perspectiva ressoava nos 

discursos contra essas medidas durante os governos de FHC e Luiz Inácio Lula da 

Silva (Lula).  

Simon Schwartzman, sociólogo, presidente do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) durante o segundo governo de Fernando Henrique 

Cardoso, tributário de suas perspectivas mais gerais de condução da política é uma 
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figura que muito bem ilustra essa vertente. Após a conhecida Conferência de 

Durban, singular evento internacional patrocinado pela ONU, em 2001, que foi signo 

do multiculturalismo como perspectiva global dominante, de qual partiram 

compromissos dos Estados na ação de políticas reparatórias, frente à repercussão e 

os grandes debates sobre ações afirmativas que realizava o movimento negro, 

assim sintetizava que, no tocante à questão das cotas raciais ‗O princípio 

fundamental deve ser o de que as políticas de identidade devem permanecer no 

âmbito privado, da sociedade civil, enquanto que a esfera pública deve continuar 

sendo universal e baseada na igualdade formal de todas as pessoas‘ 

(SHWARTZMAN, 2001, online). Os grandes problemas disso enquanto uma espécie 

de ―investida contra a democracia‖, seriam também descritos da seguinte maneira:  

 
 
Uma coisa é fazer estatísticas gerais sobre "cor" ou "raça", para pesquisar e 
entender a situação de grandes grupos sociais; outra coisa muito distinta é 
começar a distribuir carteirinhas raciais, que possam dar acesso especial à 
universidade e a outros benefícios que possam ser inventados 
(SCHWARTZMAN, 2001, online). 
 

Darei mais alguns elementos acerca dessa compreensão mais à frente, 

no contexto do governo Lula, mas é importante salientar que essa perspectiva aqui 

já se fazia ativa.  

A segunda frente, mais conservadora, se organizava também contra a 

defesa realizada pelo movimento negro, tendo, nessa época, incorporado a noção 

de que a cidadania brasileira deve ser exercida a partir da afirmação cultural de uma 

nação mestiça. Sua maior expressão se deu com a formação, em 2001, do Nação 

Mestiça, particular nome do Movimento Pardo-Mestiço Brasileiro, o qual reivindica a 

‗valorização do processo espontâneo de mestiçagem‘49, especialmente à luz de uma 

recuperação teórico política dos legados culturalistas, entre eles os parâmetros 

freyreanos. Como é possível ver pela atuação mais recente do movimento, tem-se 

assumido cada vez mais uma perspectiva reacionária, atrelada aos segmentos 

restauradores monárquicos, como o conjunto de Dom Bertrand de Orleans e 

Bragança e os núcleos de extrema direita apoiadores declarados do governo de Jair 

Bolsonaro. 

Fundamentalmente, o grupo é formado em oposição às perspectivas 

críticas do movimento negro sobre a mestiçagem e propõem a infundada 
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 As concepções gerais do movimento podem ser encontradas em seu website: nacaomestica.org. 
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compreensão de que o movimento negro realizaria a morte do ―mestiço‖, buscando 

por uma oposição que não existiria na sociedade brasileira, entre negros e brancos. 

Essa vertente, porém, está, em alguma medida, ligada à primeira, pelo menos no 

plano dos resultados e não na totalidade da ideologia. Há pontos em comum, porém, 

com a ideologia do multiculturalismo, pelos quais os interlocutores intelectuais que 

se mostram mais vinculados ao conjunto ideológico ―pós-moderno‖ – como pode ser 

visto pela identificação de figuras ícones como Yvonne Maggie50 e sua predileção 

por aqueles resultados pretendidos pelo Nação Mestiça –, compreendem que a 

totalidade não se faz dialeticamente, mas pela soma dos diversos. 

Suas ligações perigosas mostram-se, por outro lado, no tácito descrédito 

sobre a centralidade das tensões raciais, pelo qual um exemplo é Schwartzman 

(2001), quando transpassa a ideia de que não há polarização entre pretos pobres e 

brancos pobres na sociedade, o que seria justificativa que inviabiliza a ação 

afirmativa de critério racial. 

Isso que estou caracterizando como o âmbito dos resultados e de uma 

aglutinação dessas perspectivas, na verdade já anuncia o que virá a seguir e talvez 

seja mais fácil compreender quando chegarmos ao ponto de inflexão desse debate. 

Primeiramente, porém, gostaria de tecer algumas considerações a respeito daquelas 

contrarreformas no âmbito do Estado no governo FHC.  

O caráter historicamente desigual dos direitos sociais da população 

brasileira é, certamente, um dado relevante quando se pensa na questão da 

reparação histórica que é devida à população negra. Não centrarei esse 

apontamento na reafirmação daquelas demandas históricas do movimento negro 

que já apresentei, mas no sentido que as mesmas assumem, não para aqueles que 

lutam por esses direitos no conjunto da sociedade, mas para aqueles que, por meio 

de subterfúgios, visam a preservar essa desigual configuração. 

É notável como a análise dos cientistas sociais brasileiros se divide, para 

ser didático, entre análises do real para os quais, de um lado, essa desigualdade é 

um mero detalhe, de outro lado, todos os avanços e retrocessos são mesurados, 

dimensionados, levando-se em conta o aspecto intrinsecamente desigual 

correspondente. 

                                                             
50

 Ver MAGGIE, Y. I Congresso Mestiço. G1, A vida como ela parece ser. 30 de Jun de 2011. 
Disponível em: http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2011/06/30/i-congresso-mestico/. Acesso em 
20 de Dez de 2018. 
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Explicita-se, nesses termos, a forma como a política social, como campo 

de disputa, de direitos, de tensões, no âmbito da reprodução social está conectada 

ao racismo. Por isso, se torna importante ponderar sobre os impactos do contexto 

identificado por Abramides (2019) nos governos FHC, marcados pela política social 

sem direitos. O caráter restritivo, regressivo dos direitos já instaurado entre os anos 

da ditadura militar e a Constituição de 1988, cuja dinâmica comportava o 

tensionamento do sindicalismo do operariado e esporadicamente de segmentos de 

trabalhadores organizados, âmbitos nos quais historicamente poucos são os negros, 

assume um caráter de dissolução dessa dinâmica, em nossa recente experiência 

democrática sob o neoliberalismo. Certamente que, em sentido stricto, poderíamos 

assumir que não houve direitos sociais à população negra, já que se encontravam 

na parcela para a qual não havia universalidade, pois não os atingiam, mas isso não 

significa que se tratava do mesmo momento no qual a desresponsabilização do 

Estado sobre os direitos sociais e, em última instância, a ausência dos mesmos, se 

constituiu como aspecto marcante da política social. 

Deste modo, sistematiza Abramides (2019, p. 161) que 

 
 
A programática do governo FHC é a de estabelecer parcerias com a 
―sociedade civil‖ atravé das Organizações não Governamentais (ONGs); das 
Organizações Sociais (OSs), sob a Lei n. 9.637, de 15 de Maio de 1998; 
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), que 
são criadas como o marco legal do ―terceiro setor‖ pela Lei n. 9.970, de 23 
de Março de 1999; e da Lei que trata da isenção de contribuição à 
Seguridade Social das entidades filantrópicas [...]  
  

Essa configuração, é analisada por Montaño (2014) quanto à forma que 

aparece pintada não com as cores representativas do mercado, da esfera privada, 

nem com aquelas do Estado, pretensamente alheia a ambos. Assume, dessa forma, 

um papel singular na reestruturação do capital sob o neoliberalismo (MONTAÑO, 

2014). 

Esse cenário, contudo, se aprofunda nos subsequentes governos de Lula. 

No entanto, somam-se a isso, outros aspectos fundamentais que se constituem no 

período e que atingem a população negra de forma determinante. Toda essa 

tendência expressa por meio de muitas medidas que provocaram o retraimento das 

políticas universalistas, de caráter universal, é acompanhado, como nos mostra 

Abramides (2019, p. 156), por uma ‗prevalência de políticas compensatórias‘.  
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Nessa forma que supostamente realizaria os espaços deixados pelo 

Estado, é que se encontra sua forma cativante, pela qual parece que os objetivos e 

fins podem concretamente se realizar, ocultando a real fragmentação das políticas 

sociais (MONTAÑO, 2014).  

Somado a esse aspecto do retraimento dos direitos sociais, encontra-se 

um nó significativo, que se torna um fêmur da condução das políticas públicas a 

partir de então. Trata-se de uma série de aspectos da vida econômica. Em primeiro 

lugar, da extensão do acesso aos serviços bancários à população pobre e periférica, 

cujo efeito mais sensível e aparente é a reconfiguração do que se encontrava como 

comum no tocante ao recebimento dos salários e da circulação da moeda na vida 

cotidiana, mas que consubstancia uma série de aspectos interligados, entre eles, 

como a própria fusão de capitais e o atravessamento do mercado financeiro, para o 

qual a atuação do capital bancário é fundamental. 

Vigoram-se nesse período, perspectivas de que a bancarização é 

sinônimo de ―inclusão social‖ e travestem-se de inclusão social as políticas 

compensatórias que, longe de proporcionar uma inclusão, apenas permitem 

espasmos de uma vida fetichizada, mas cuja tendência se mostra alargada, quando 

atrelada à necessária abertura ao crédito a essa população. Necessária, entenda-se, 

para o capital, de tal forma que a democracia do neoliberalismo, assume cada vez 

mais o sentido de acesso ao mercado, a universalização ―democratizante‖ do 

mercado.   

Assim, esses aspectos, que só ilusoriamente configuram um acesso ao rol 

de ―vantagens‖ do mercado, na verdade, configuram uma conjuntura, nos dizeres de 

Mota e Amaral (2016) da ‗década do desmonte da Nação‘ que parte para ‗as 

décadas da restauração ideopolítica e econômica do capital‘. Assim, ‗advoga-se a 

possibilidade de enfrentar a pobreza, mas tangenciando os inconciliáveis projetos 

das classes sociais fundamentais , e que – quando considerados –, são tornados 

muitas vezes opacos, nublados [...]‘ (MOTA; AMARAL,  2016, p. 33). 

Mota e Amaral (2016) identificam, inclusive, que esses constituem 

elementos fundamentais de uma esquerda conservadora, que possui uma prática 

política fundamentalmente atrelada aos desígnios da classe dominante. Nesse 

contexto, igualmente, é que se processam, à luz de uma despolitização sobre aquela 

compreensão idealizada de democracia e mercado, a prevalência da liberdade do 

mercado, da ideologia da irreversibilidade do trabalho alienado e da exploração da 
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classe trabalhadora, bem como das ideologias das ―pós-ideologias‖ e da realidade 

social semiologizada (MOTA; AMARAL, 2016) – pretendida de ser realizada à base 

das representações e do imaginário (vinculam-se aqui, aquelas proposições de que 

a realidade quem faz é o imaginário do indívíduo, de tal forma que mesmo sua 

situação social poderia assim ser explicada, como revertida a partir das 

possibilidades abertas no mercado). 

Isso, por razões muito óbvias, não se mostra distante daquelas posições 

já analisadas entre os ―pós-modernos‖, que tropeçam nessa descaracterização do 

real, especialmente no que se refere a Baudrillard (1991). 

No tocante à bancarização, que se solidifica à base do processo de 

endividamento51 da população pobre, negra, periférica, encontram-se, ademais, as 

recomendações dos organismos internacionais e seu ―combate à pobreza‖, que, no 

caso brasileiro, coloca em evidência o novo papel assumido pelas famílias negras no 

movimento do capital, que os explora de forma inaugural e determinada por sua 

dinâmica.  

Não se mostra um fato isolado, ou mera coincidência histórica, portanto, o 

fato de que as mulheres, com o inconteste maior peso para as chefes de família, em 

sua maioria, negras, encontram-se agora como foco das políticas redistributivas de 

renda desde o final dos anos 2000, e que se amplia nos governos Lula. 

Tudo isso para afirmarmos que, apesar da mudança nos padrões de vida 

e que, em alguma medida, produziram efeitos sobre a miséria e a fome, isso se dá à 

base de um processo que engendra as famílias negras na lógica dominante do 

circuito de reprodução ampliada do capital. 

Assim, alicerçam-se as bases de reprodução da vida que identificaremos 

ao longo da década dos anos 2000. E, no tocante a isso, aparecem somados aos 

aspectos anteriores uma significativa contração da industrialização e expansão do 

setor de serviços. Contudo, sustento que esse movimento tende a estruturar os 

segmentos ocupacionais das trabalhadoras e trabalhadores negros, por 

                                                             
51

 Podemos sentir os efeitos disso no tempo presente, após duas décadas de amplo incentivo 
neoliberal ao endividamento da população. Apenas na cidade de São Paulo, os dados da Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que no mês de Setembro do ano de 2021, 69,2% da 
população estaria endividada, o que corresponderia a 2,76 milhões de lares com alguma espécie de 
dívida contraída e esse número está aumentando mensalmente de forma vertiginosa. Já seriam 81 
mil a mais que em Agosto do mesmo ano. Ver os dados da PEIC. Disponível em: 
www.fecomercio.com.br/pesquisas/indice/peic. Acesso em 10 Out. 2021. 
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conseguinte, suas famílias, implicando no caráter da maior exploração das 

trabalhadoras negras, submetidas a um rol de situações determinadas.  

Isso se dá no tocante às condições de trabalho, aos processos de 

trabalho e aos direitos sociais como um todo, na medida em que convivem com a 

rotatividade nos postos de trabalho, em que pesam a instabilidade e as oscilações 

do desemprego (crônico)52, a flexibilização das atividades de trabalho, dos postos de 

trabalho e dos contratos, do ponto de vista das terceirizações e dos direitos 

trabalhistas53. 

Importante considerar, portanto, a atuação do movimento negro no 

tocante a essas pautas, especialmente no que se refere aos direitos das 

trabalhadoras domésticas e das políticas de reparação, cujo efeito imediato 

pretendia-se que fosse sentido nessas famílias. 

Os governos Lula, por conseguinte, deram ampla continuidade aos rumos 

já estabelecidos pelos governos FHC, apresentando, assim, ‗um conjunto de 

contrarreformas para realizar sua política econômica, a saber: previdenciária e 

tributária (2003), sindical e do ensino superior (2004 e 2005) e a trabalhista que, a 

princípio, seria em 2006, mas foi adiada‘ (ABRAMIDES, 2019, p. 174). 

Consistiu em um processo de subsunção às determinações internacionais 

do FMI, ao mesmo tempo em que sacrificava o aspecto da distribuição da riqueza 

socialmente produzida (ABRAMIDES, 2019). 

Porém, foi também um momento de grandes tensões e desafios para o 

movimento negro. Especialmente no tocante às cotas raciais nas universidades e na 

regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial é certo que a defesa dessas pautas 

entre os ramos mais progressista consistiu, acima de tudo, um campo de atuação do 

qual não se podia abdicar, em função da ampla disputa de projetos societários que 

buscaram bloquear qualquer tipo de avanço nesse sentido. Sabemos que os termos 

pelos quais foram feitos fizeram sucumbir diversas proposições, mas se torna 

imprescindível apontar o dilema aberto e suas condições intransponíveis, limites e a 

configuração da luta antirracista. 
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 Os dados atuais do DIEESE (2020) confimam, inclusive que a desigualdade entre negros e brancos 
durante a pandemia do coronavírus se acentuou de tal forma, que a taxa de desocupação em 
colocações de trabalho no segundo trimestre de 2020 para os homens negros foi de 14%, para as 
mulheres negras 18,2% e entre os não negros quase não houve alteração do percentual no período. 
53

 Os dados do DIEESE (2020) confirmam que entre o quarto trimestr de 2019 e o segundo trimestre 
de 2020 houve perda significativa de emprego entre aqueles com menores rendimentos, 
especialmente informais. 
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Entendido como um campo inerente às contradições sociais mais amplas, 

a institucionalização foi uma predileção de diversos segmentos do movimento negro, 

que para ela partiram ou para a qual se criaram novos grupos. O campo de 

tensionamento notável pela emergência das possibilidades aparentemente abertas 

de um governo dito ―de esquerda‖, de compromisso com as massas, que se mostrou 

inclusivo e não excludente no tocante às pautas da população negra, tratou de 

permitir avanços em meio a exímios retrocessos. 

Primeiramente, a via da institucionalização, tem seus limites intrínsecos. 

No caso das pautas negras, certamente houve uma abertura no tocante às 

demandas direcionadas ao aspecto da defesa das práticas culturais da população 

negra, não consistindo, portanto, um avanço no tocante ao antirracismo, entendendo 

que houve, no período, um aprofundamento dos níveis de assassinato de negros54 e 

da violência policial55, do encarceramento da população negra56, na esfera das 

ocupações de trabalho. 

Somados a esses aspectos, o contexto de fragmentação do movimento se 

amplia. E se amplia na proporção em que se ampliam os impasses que o mesmo 

dificilmente consegue superar. Contudo, a resistência de diversos núcleos de 

contestação produziram, ao longo dos anos, uma prática consciente acerca da 

experiência dos governos de Lula e Dilma Rousseff. 

Um aspecto emblemático, nesse sentido, foi o conhecido ―manifesto 

contra as cotas‖, de 2006, a Carta Pública ao Congresso Nacional – Todos têm 

direitos iguais na República democrática, que contou com a assinatura de 114 

intelectuais de renomada atividade no país que se posicionaram contra as cotas 

raciais nas universidades. Frente ao avanço da atividade do movimento negro em 

concretizar projetos de ação afirmativa pela via do dispositivo legal, como em 2000 

com a Lei n. 3.524 e 2001 com a Lei 3.708, ambas da Assembléia Legislativa do 
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 O Atlas da Violência, de 2020, sinaliza o aumento do número de homicídios de negros ao longo do 
perído de 2008 a 2018, cujo aumento foi de 11,5%, sendo que correspondeu na redução de 12,9 % 
para os não negros no mesmo período. 
55

 Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam o impressionante número de 
assassinatos de negros em decorrência da letalidade policial, que chegou a quase 80% dos mortos 
por policiais em 2020. Ver MELLO, I. Anuário: letalidade policial é recorde no país; negros são 78% 
dos mortos. UOL, 6 de Mai de 2021. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2021/07/15/letalidade-policial-e-a-mais-alta-da-historia-negros-sao-78-dos-
mortos.htm?cmpid=copiaecola. Acesso de 20 Jun 2021. 
56

 O 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2020, aponta que houve aumento de 14% no 
número de encarcerados negros nos últimos 15 anos e redução de 19% no número de brancos no 
mesmo período, ou seja, a cada 3 pessoas presas, 2 são negras. 
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Estado do Rio de Janeiro, tornou-se ―ameaçador‖ a pressão do movimento negro 

para votação do PL 73 /99, quando houve reações de diversos níveis.  

As duas perspectivas que apontamos há pouco, compuseram uma 

sinfonia estrondosa. Porém, o contexto mostrava o nível dos desafios postos na 

realidade da luta política da população negra quando houve uma série de embates 

públicos com os setores contra as cotas raciais e que compuseram o referido 

manifesto. Estavam posicionadas perspectivas liberais, uma ala reacionária e 

setores da esquerda que não vinculavam a perspectiva de raça à classe, supondo o 

―apagamento‖ da luta de classes em meio ao conflito étnico-racial. 

As políticas de cotas raciais dominaram os debates públicos sobre a 

questão racial ao longo dos anos 2000 e na primeira metade da década 

subsequente. Em 2008, estampava-se um manifesto contrário àquele de 2006, em 

favor das cotas, acertando em severas críticas que  

 

 

Ao mesmo tempo em que rejeitam frontalmente as duas Leis em discussão, 

os assinantes do documento não apresentam nenhuma proposta alternativa 

concreta de inclusão racial no Brasil, reiterando apenas que somos todos 

iguais perante a lei e que é preciso melhorar os serviços públicos até 

atenderem por igual a todos os segmentos da sociedade. Essa declaração 

de princípios universalistas, feita por membros da elite de uma sociedade 

multi-étnica e multi-racial com uma história recente de escravismo e 

genocídio sistemático, parece uma reedição, no século XXI, do imobilismo 

subjacente à Constituição da República de 1891
57

 

 

À luz da assinatura de importantíssimos intelectuais, entre os quais 

destaco aqueles ligados ao Serviço Social brasileiro que se ligaram historicamente 

ao movimento de ruptura com o conservadorismo, compreendo que estavam postas 

determinações do real que ultrapassavam as pontuais situações nas quais estariam 

em jogo o campo restrito da defesa da cultura negra. Importante, nesse sentido, que 

possamos ampliar um reducionismo que se desdobrará na teorização da setores da 

esquerda sobre o antirracismo como um todo, no momento mais à frente, como 

demonstrarei no próximo capítulo. 

 Ao mesmo tempo, não adveio dessas conquistas dos núcleos do 

antirracismo a não efetivação das pautas. É certo que sua efetivação, como no caso 
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 Para mais informações sobre o Manifesto em favor da lei de cotas e do estatuto da igualdade 
racial, ver: CONFIRA a íntegra do manifesto a favor das cotas. Geledés, 04 de Jul de 2008. 
Disponível em: www.geledes.org.br/confira-a-integra-do-manifesto-a-favor-das-cotas/. Acesso em 20 
Dez 2017. 
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das cotas raciais nas universidades públicas, produziram efeitos positivos 

recentemente. Mas mesmo no interior do movimento negro, diversas foram as 

posições de desconfiança, pessimismo, ou de análise concreta de uma situação 

concreta (para parafrasear a concepção de Lenin sobre o marxismo)58, pelos quais 

não havia ilusão no tocante às propostas, entendendo-as como pequena parte de 

um projeto estruturante de políticas sociais. 

Na II Marcha Contra o Racismo pela Igualdade e a Vida podemos ver um 

entendimento mais nítido acerca dessa articulação necessária:  

 

 

A superação dessa situação exige mudança na política econômica do atual 

governo, com o objetivo de distribuir renda e enfrentar a pobreza, estacando 

o vertiginoso enriquecimento do setor financeiro. O neoliberalismo 

implantado no Brasil tem significado para população negra atraso político e 

social. O enxugamento do Estado significa a desqualificação da educação e 

degradação da saúde pública. Doenças que já se encontravam sobre certo 

controle voltam a ameaçar a população negra e pobre, como tuberculose, 

cirrose, desnutrição e a AIDS. 

 

A recorrente associação dos governos de Lula e Dilma como sendo a 

conjunção positiva inexorável do caráter da representação (à base da abertura à 

ação afirmativa) e da redistribuição da renda (por meio dos programas de 

transferência de renda, como o Minha Casa Minha Vida), apesar de seus efeitos 

imediatos, é, enquanto política pública efetica, nestes termos, um tanto contestável. 

Isso se dá, claramente pela ampliação dos programas de transferência de renda que 

se consolidaram ao longo dos governos, conjugados àquelas questões que 

abordamos sobre as condições de vida reais, em torno do aprofundamento da 

exploração e do endividamento, com os quais vemos retrocessos sérios. 

Um deles é sobre o progressivo desmonte de políticas públicas que 

sinalizou mais uma continuidade que uma ruptura, de fato, entre os governos de 

Lula e FHC. Ademais, segue-se um aumento da população encarcerada, 

capitaneada inclusive pela Lei de drogas de 2006, a qual imputou uma maior 

criminalização da população negra, pobre e periférica. Isso se dá, inclusive, pelo 

amplo número de assassinatos decorrentes da ação policial na chamada ―guerra 

contra as drogas‖. Somam-se a esses aspectos os efeitos das contrarreformas que 
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 Para informações a respeito, consultar: ESTATUTO da Igualdade Racial divide movimento negro. 
Laboratório de Demografia e Estudos Populacionais. 13 de Set de 2009. Disponível em: 
www.ufjf.br/ladem/2009/09/13/estatuto-da-igualdade-racial-divide-movimento-negro/. Acesso em 20 Dez 2020. 
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roduziram uma ampla fragmentação, desarticulação e sequenciais perdas de direitos 

historicamente conquistados pela classe trabalhadora. 

No que se refere ao Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, e que 

representa um tipo de respaldo mais efetivo da população negra, uma conquista 

inegável no âmbito do Estado, compreendo que seu processo de aprovação, em que 

diversas pautas históricas foram descartadas para o ―consenso‖59, pussuiu uma 

significação política própria aos desafios colocados na realidade da luta, como 

exemplificado por aquelas tensões em disputa. Já demonstrando seus efetivos sinais 

de decomposição, vemos que seguiram-se protestos a respeito do Estatudo, contra 

aquela abdicação de pautas vívidas pesentes na unificação do MNU, como 

 

 

[...] a demarcação dos territórios Quilombolas, as disposições relacionadas 

a medidas de fato no campo da saúde, educação e políticas de cotas. Já as 

lideranças negras do campo lulista saíram em defesa do Estatuto aprovado 

sob a alegação de que ele significava o avanço possível na promoção da 

igualdade racial no Brasil. Porem, o ―possível‖ foi mais uma, de tantas 

outras manobras políticas utilizadas pelos representantes da elite branca 

capitalista brasileira no Congresso Nacional e em todo o aparelho do Estado 

desde a abolição, para impedir, ou no mínimo, dificultar a criação de uma 

legislação específica e políticas de reparação compensatória que removam 

as barreiras sociais reforçadas pela discriminação racial nesse país. 

 

Nessa toada, o governo de Dilma Rousseff aprofundou o quadro dos 

ajustes neoliberais já conduzidos pelos governos de Lula. Especialmente no que se 

refere ao anterior processo de institucionalização das pautas do movimento negro, o 

governo de Dilma é marcado por uma grande perda de atenção significativa por 

parte do Estado na vinculação de suas estruturas às demais instâncias ministeriais. 

Inversamente ao esperado, operava-se uma enorme limitação destes organismos 

em apresentar concretamente ações em prol da população negra, pobre e periférica. 

O período que vai de 2012 a 2016 é permeado por um contexto de lutas 

definidamente arrebatador. Primeiramente, uma sequencia de greves deflagradas 

em 2012 em diversos estados brasileiros, somadas a diversas mobilizações por 

moradia e ocupações de terras sinalizavam um descontentamento generalizado com 

as consequências da condução dos ajustes neoliberais que assolavam a classe 

trabalhadora (ABRAMIDES, 2019). Em 2013, o contexto determinado das 
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Tal readequação, solicitada por diversos políticos, implicou em cortes no texto original do Estatuto e 
tais iniciativas foram executada por núcleos direitistas, a exemplo da figura de Demóstenes Torres do 
DEM, entusiasta da movimentação do já mencionado Movimento Pardo-Mestiço. 
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manifestações pela redução (com debates sobre a extinção) da tarifa dos ônibus, 

conduzidas por um amplo contingente da juventude, deflagrada inicialmente em São 

Paulo, mas que tomou diversas localidades do país e que implicaram em exímias 

repressões, expuseram a própria crise do pacto neoliberal pela qual o governo 

federal era inerte à ação das polícias dos estados, o que catalisou novas revoltas, 

que se tornaram as marcantes ―Jornadas de Junho de 2013‖. 

Mas outros aspectos do descontentamento seguiram-se, como bem 

identifica Abramides (2019), com as denúncias dos gastos da Copa do Mundo de 

2014 paralela ao sucateamento dos serviços essenciais das políticas estruturantes; 

na passagem de 2015 a 2016 igualmente marcante foi o movimento de ocupação 

das escolas públicas, protagonizado por estudantes secundaristas. Assim, ‗as lutas 

de resistência da classe trabalhadora e da juventude com greves, mobilizações de 

rua, ocupação de terras, fábricas e escolas se mostraram intensas contra a 

exploração econômica, dominação política e opressão social‘ (ABRAMIDES, 2019). 

As perspectivas políticas gerais do antirracismo que se desenvolveu no 

decorrer do largo período da hegemonia neoliberal possuiu, portanto, como marca 

inequívoca a tendência ―pós-moderna‖ de enfrentamento ao racismo colocada em 

prática. Ademais, nesse contexto, o mito da ―democracia racial‖ se atualiza 

continuadamente, comportanto matizes ideológicas pragmáticas entre o 

conservadorismo e o liberalismo dos ―pós-modernos‖. 

Na análise sobre esse período, busca-se evidenciar que a defesa da 

legitimidade da demarcação de conquistas no âmbito dos direitos por parte do 

conjunto do movimento negro brasileiro e o compromisso na garantia de conquistas 

imediatas para a população negra, necessárias para transformações profundas na 

sociabilidade, foi também uma disputa de projetos societários.  
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Capítulo 4. Antirracismo entre a identidade e a revolução? 

 

Diversas foram as caracterizações dos períodos de atividade política do 

movimento negro analisados, especialmente pela intelectualidade negra, no que se 

refere às suas fases e configurações específicas. Embora evidencie-se aspectos de 

dissonância, as análises de Clóvis Moura (1992), Beatriz Nascimento (1985), Joel 

Rufino dos Santos (1985), Petrônio Domingues (2007), entre muitas outras, 

permitem-nos refletir sobre o agora e as transformações que conduzem, induzem, 

dão condições históricas para que uma tendência ou contratendência se estabeleça. 

É altamente possível, nesse sentido, que uma série de elementos 

escapem ao diagnóstico que aqui realizo, mas espero que os questionamentos dele 

decorrentes possam nos auxilar a problematizar ainda mais essa contextualização 

que circunscreve a luta antirracista atualmente. 

A linha de raciocínio que estabeleço nessa tese, retomarei-a para 

alinhavar alguns pontos e desenvolvê-los mais adequadamente neste capítulo. 

Primeiramente, vem à tona os pressupostos de que o período que Rufino (1985) 

analisou enquanto divisor de águas, calcado nas determinações do que se referiu 

como ―crise brasileira‖, período imediatamente marcado pelo caráter de não 

superação de alguns ―dilemas‖ postos na realidade da luta política; na atualidade, 

penso que esse caráter permanece. E sua permanência é dada pela não alteração 

profunda de suas contradições fundantes e pela forma como aqueles ―dilemas‖ 

aparecem ainda não superados, em linhas gerais, pela atuação e práxis política da 

população negra. Ou seja, não foram por esta suprimidos e ultrapassados.  

Poder-se-ia questionar, então: com a tamanha diversidade do 

pensamento social, quais aspectos poderiam conduzir a análise das linhas gerais 

das últimas três décadas e que nos apotam impasses não superados e até uma 

ressuscitação de perspectivas anteriormente esmagadas? 

Cientes de que essa posição de enfrentamento também é dada por forças 

que vão além dos ímpetos individuais mais potentes e combativos, há, nesse 

sentido, uma determinação que é socialmente dada pelo movimento da realidade, de 

condições que se abrem ou não favoráveis à ação política e da atuação consciente 

que encontra ou não caminhos que compõem uma linha ascendente nessa 

realização de propósitos.  

Assim problematizou Joel Rufino dos Santos (1985, online) acerca disso:  
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Foi o colapso do mito da democracia racial que permitiu avançar o 
movimento negro nos anos setenta. Ele não abriria caminho sozinho, pela 
exclusiva pertinácia das suas lideranças; mas pela conjugação destas a 
condições históricas favoráveis que liquidaram em bloco o pacto ideológico 
que conformava a noção anterior de Brasil. Um bom número de negros 
urbanos, de baixa classe média, vivendo as tensões contraditórias da 
ascensão e da proletarização, promovem, então, a aceleração do 
movimento. Eles se beneficiam da desmoralização do mito – e não apenas 
aos seus olhos, aliás – e promoveram a sua liquidação final. Já não era a 
resposta canhestra a uma ideologia em construção, como foi o caso da 
Frente Negra, entre 1931 e 1937. Era, agora, a pá de cal numa crença 
socialmente falida. 

 

Para avaliar o nosso tempo mais recente, porém, torna-se preciso 

problematizar que a ―pós-modernidade‖ inaugura um tempo histórico determinado, 

no qual o neoliberalismo não apenas conforma, mas igualmente molda o campo da 

atuação prática, os termos em que a luta negra e a luta de classes em sua totalidade 

se dá. Deste ponto de vista do movimento real do neoliberalismo, vivemo-lo ainda 

em sua sobrevida, pois penso que seus limites estruturais e orgânicos o tem 

colocado numa profunda crise desde os anos 200060. Não se trata mais dos tempos 

áureos do neoliberalismo, nem da Terceira Via inglesa de Tony Blair que se fez 

sentir ao longo dos governos FHC, nem do tsunami da crise de 2008, nem do 

período anterior às contestações do governo Dilma que tanto formaram uma 

consciência muito particular dos problemas sociais e que trataram de atestar o fim 

do pacto entre as classes em muitos militantes do movimento negro. No tempo de 

barbárie em que vivemos, que muitos já caracterizam como um Brasil ultraliberal, 

não tem cabido mais ―neo-neo-neoliberalismos‖.  

A postulação de uma estética ―pós-pós-modernista‖ já está em voga há 

algum tempo. Até o momento, tenho entendido que se faz como contra-tendência ao 

pós-modernismo, mas como refluxo do mesmo, buscando por um lastro menos 

fugaz, que – em razão de seu parâmetro não moderno, mas ultra-―pós-moderno‖ –, 

tem recaído num simples indeterminismo passageiro, que pode ser o sôfrego velho 

indeterminismo ―pós-moderno‖ e seus espasmos, ou ainda seu inexorável 

aprofundamento61. Mas não se trata de subestimar essa realidade que se mostra 
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 Esse aspecto de crise é ressaltado por Castelo (2013), quando analisa o esgotamento das políticas 
neoliberais (revestidas de uma pretensa intencionalidade favorável ao social) já nos governos de 
Lula. 
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 Uma interessante apreensão acerca disso encontramos em NEALON, J. T. Post-posmodernism. 
Or, The Cultural Logic of Just-in-time Capitalism. California: Stanford University Press, 2012. 
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difusa, na medida em que a encruzilhada que a crise estrutural do capital engendrou 

ao movimento negro imputando ao seres sociais seus desígnios ao mundo 

neoliberal e vice-versa, possui seus tortuosos caminhos de superação, como 

pretendo ainda problematizar neste capítulo. A própria questão em evidência no 

título, um questionamento entre o antirracismo estar ou não entre a identidade e a 

revolução, a qual responderei ao longo deste capítulo, o utilizo, supondo que sua 

aparição talvez possa ser um produto dessa crise de ideologia orgânica, 

especialmente da ideologia burguesa, que não nos permite respondê-la com 

tamanha facilidade (digo exatamente ―nós‖, os que lutam). Mas essas são apenas 

algumas suposições iniciais. 

O período que conjuga o esgotamento do neoliberalismo como o 

conhecemos (e esse esgotamento é perceptível por aspectos da realidade, não é 

uma profecia de imediatismo) é quando ele se torna a extenuação completa para os 

problemas sociais, a barbárie, explicitamente irremediável pela via do pacto entre as 

classes. 

Vimos, acerca disso, que o contexto crítico de insatisfação com o governo 

de Dilma Rousseff foi alimentado por diversas frentes, entre elas, umas mais 

progressistas, outras mais voltadas a conservar a odem social. De modo geral, 

sacrificam o igualitarismo concreto por um suposto universalismo nacionalista, que 

na verdade é a própria particularidade elasticizada. Razão essa pela qual diversos 

núcleos de extrema-direita se valem da afirmação ―identitária‖. Vemos como o 

identitarismo da direita traça como alvo a cultura negra, mas possui um sentido 

contrarrevolucionário muito maior. 

Nessa disputa, como vimos, o enfrentamento às perspectivas ―pós-

modernas‖ se deu contra o identitarismo62 ―pós-moderno‖ de dois núcleos de direita 
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 Analisando a categoria da identidade a partir do que nos mostra Lukács (1978) acerca da relação 
dialética entre o universal e o particular, a depender da forma como ela se expressa, concebo que ela 
pode guardar em si aspectos mais particulares a uma realidade e outros menos universais, ou vice-
versa, sem que isso implique na desconexão de sua relação com a totalidade da vida social em 
ambos os casos. Por isso, a identidade negra não pode ser ―arrancada‖ da práxis, como se a ela 
fosse alheia. Até porque, importa neste estudo a consideração de que a identidade negra 
revolucionária existe, em nossa sociedade racializada, em oposição a uma peculiar e histórica forma 
de identidade branca dominante e opressora – e apesar de não resumirem, em si, toda a diversidade 
da identidade, recai sobre elas o fato de que não estão emancipadas, daí a importãncia da 
subjeividade da identidade negra subversiva atrelada à objetividade de suas projeções e 
direcionamentos práticos de liberdade construídos na resistência. Desse modo, se torna preciso 
analisar a contradição desse todo. Especialmente por isso, o problema central que aqui se abre nos 
impele a partilhar do sentido de ―identitarismo‖ dado por Haider (2018), que remete à forma específica 
com a qual uma política de identidade, para assim sê-la, guarda a contradição ardilosa de necessitar 
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indispostos com o antirracismo revolucionário: um deles, signo do liberalismo, 

investiu nos elementos de definição da ação política dominante63, rompendo a 

subjetividade do racismo no plano mais particular da identidade negra, para burlar 

sua relação de oposição com a burguesia em prol de um universalismo apologético 

de mercado e outro núcleo, signo de conservadorismo, sendo contra as cotas 

raciais, renovando o ―mito da democracia racial‖ em prol da busca pela identidade 

(idealista e burguesa) nacional miscigenada. 

 

4.1 Posições políticas e ideológicas acirradas da direita 

 

A professora Angela Davis realizou diversas reflexões publicamente sobre 

a cooptação das lutas de resistência pelas instituições dominantes na sociedade, 

sendo que uma delas será tomada aqui como ponto de partida para a 

problematização sobre o tema geral deste estudo. Ao se referir à resistência ao 

racismo por parte do movimento de mulheres negras, aponta: 

 
 

Afirmamos que, na medida em que nos levantamos contra o racismo, nós 
não reivindicamos ser inclusas numa sociedade racista. Se dizemos não ao 
hetero-patriarcado, nós não desejamos ser incluídas em uma sociedade que 
é profundamente misógina e hetero-patriarcal. Se dizemos não à pobreza, 
nós não queremos ser inseridas dentro de uma estrutura capitalista que 
valoriza mais o lucro que seres humanos.

64
 

  

O caráter estrutural do racismo presente nessa reflexão e a proposta de 

ruptura colocada para essa realidade opressora nos incita a problematizar o que 

reveste e o que constitui o antirracismo, uma vez que diversas concepções 

conflitantes sobre como lutar contra o racismo atualmente coexistem. Ademais, 

                                                                                                                                                                                              
recortar a identidade, ou seja, a identidade tomada em seu formato mais particular possível, 
fragmentado (mas não uma fragmentação por suposta ausência de perspectiva de classe, falamos 
sobre fragmentação que a reduz frente a toda sua complexidade como particular, numa desconexão 
com sua propria diverdidade particular), assim, ela se totaliza como fosse o todo, a fim de se 
estabelecer nas regras da disputa política no âmbito do Estado (Haider, 2018). Sua qualidade e uso, 
digamos, essenciais, como veremos, são típicos da direita, numa ação política que se põe de acordo 
com o poder do Estado. Veremos em certo momento suas consequências no âmbito da esquerda, 
mas convém ter em mente que sua ação política é providencial ao consevadorismo ―pós-moderno‖. 
63

 Sobre esse aspecto de modo geral, bem ilustrou Haider (2018, p. 35) que ―A política no liberalismo 
se caracteriza por nos tornarmos sujeitos que participam da política através da sujeição ao poder‖.  
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 Trecho de uma conferência de Angela Davis realizada na Reitoria da Universidade Federal da 
Bahia, em 25 de julho de 2017, intitulada Angela Davis: Construindo o futuro da luta contra o racismo. 
Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2017/07/28/angela-davis-construindo-o-futuro-da-luta-
contra-o-racismo/. Acesso em 20 mar. 2020. 
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incita-nos a pensar qual a dinâmica dessas concepções inseridas no movimento 

mais geral da luta de classes.  

Na crise estrutural do capital, a luta contra o racismo no Brasil está mais 

intensamente marcada pelo fato de que se une, discute, diverge ou se segmenta 

quanto às concepções sobre os meios (não exclusivamente práticos, mas também 

de reflexão) para se atingir concretamente transformações que conduzam ao fim 

dessa forma de opressão e exploração. No tocante aos projetos em disputa no 

campo da luta contra o racismo, apesar das variadas expressões, segmentos e 

subtendências, compreendê-las em seu movimento mais geral na luta de classes é 

de sumária importância. 

Que o aspecto de crise tem levado a um tensionamento de todo o 

antirracismo, isso é inegável. De um lado, os blocos dominantes no poder aglutinam-

se e tomam equidistância pragmática, como necessidade de seus processos de 

dominação. Assim, isso permite que aqueles grupos reacionários apareçam para 

disputar projetos no campo da luta contra o racismo. Exemplifiquei-os com duas 

subtendências com perspectiva ―pós-moderna‖ que não se inserem numa práxis 

antirracista, nem em um direcionamento progressista e concebo que investem contra 

a população negra trabalhadora.  

Uma delas, liberal, busca diálogo com grupos antirracistas na busca por 

subvertê-los a uma espécie de ―antirracismo de mercado‖, portanto, não rompe, em 

sua totalidade, com o mito da democracia racial. A outra, reacionária, se coloca na 

busca pela revitalização do ―mito da democracia racial‖, assumindo novos contornos 

com as teses pseudo-científicas do ―racismo reverso‖ e com idealismos nada 

concretos, para a ideia de ―identidade miscigenada‖.  

A investigação sobre essas subtendências aponta que as mesmas se dão 

no largo período de dominância neoliberal, como evidências das ações políticas 

particularistas da direita que disputam projetos no interior da luta contra o racismo. 

Partilham-se, desse modo, considerações que não estão inseridas na 

práxis antirracista. A primeira sub tendência, liberal, possibilista, recusa a 

compreensão da categoria classe social enquanto tal e sua centralidade, diluindo 

suas determinações sem dialeticidade na relação entre negros e brancos, implicando 

em não reconhecer que, no Brasil, negras e negros fazem parte da classe 

trabalhadora. Essa sub tendência adentra o movimento negro com ideal social-
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democrata que pode ser adjetivado de possibilista ao conceber deliberadamente que 

o agente social da transformação deve contar com a hegemonia burguesa. Aqui, 

vale-se de um ―pós-modernismo‖ dos neoliberais, fundamental aos preceitos dos 

interlocutores da ―pós-política‖ que atualmente circulam entre os ultraliberais.  

A segunda via, porém, que se nomeia contra o racismo e contra o 

movimento negro, ademais, acusando-o de racismo, redefine o caráter mais 

retrógrado que algumas dessas concepções podem assumir com o embasamento 

inequívoco no ideário ―pós-moderno‖ mais irracionalista, o qual traz compreensões 

muito específicas no caso brasileiro, por vezes cativantes, sobre as minúcias da 

questão racial e congregam elementos de compreensão partilhados pela hegemonia 

conservadora, reacionária, escravocrata e monarquista, especificamente situados 

entre as formas de compreensão de mundo da classe dominante, elitistas e que 

ganham espaço no campo da direita política. 

A primeira via, deliberadamente liberal, fundada à luz da política do 

governo FHC da década de 90 em torno das teses do ―empoderamento‖, impactou-

nos socialmente, por exemplo, com os governos do Estado de São Paulo das 

últimas décadas. Um exemplo de seus sentidos é a conversão do posicionamento do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) enquanto conjunto político contrário 

às cotas raciais, mas que passa a aportá-lo, (certamente como produto do 

amadurecimento da questão racial nos seus quadros negros, mas também pela 

captação social-democrata de uma pauta para inseri-la no projeto neoliberal do 

―empreendedorismo‖), com a atuação do Secretariado Nacional de Militância Negra 

do PSDB, Tucanafro; a despeito da própria evolução interna das discussões no 

partido, suas expressões políticas confirmam uma fundamental ambiguidade, que se 

mostrou muito presente nos rumos tomados na representação do Ministério da 

Igualdade Racial durante o governo golpista de Michel Temer.  

Luislinda Valois, mulher negra, que possui, certamente, uma história que 

a conduziu à atividade política, reuniu, em sua atuação no Ministério do governo 

golpista de Michel Temer, os elementos de representação cultural negra 
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potencialmente libertadora ao estilo ―fake news‖, assumindo uma posição 

conservadora e elitista dos problemas sociais65. 

A segunda via ―brota‖ do mesmo contexto historicamente, pois se valendo 

da abertura democrática ao diálogo sobre o racismo com o fim da ditadura militar, 

vem a público se colocar contrário ao movimento que impulsionou tais mudanças, 

sempre com distanciamento das bases do movimento negro. Ela ganha maior 

visibilidade com as divergências históricas entre o movimento negro e os 

movimentos pró-mestiçagem desenrolados desde a fundação do Movimento Negro 

Unificado e mais precisamente na Constituição de 1988, com base nas teses contra 

as cotas raciais; importante, portanto, aprofundar o debate sobre o apoio explícito 

que buscam em teses de pesquisadores alinhados à tradição de racionalidade dos 

―pós-modernos‖, especialmente Yvonne Maggie e Peter Fry (2006).  

Essa perspctiva pode ser exemplificada pela intensa atividade do 

Movimento Pardo-Mestiço Nação Mestiça nos debates sobre cotas raciais. Mas há 

um outro aspecto a ser explorado nessa assimilação, que passou a se mostrar a 

partir da percepção daquela ―crise‖ a qual inicialmente me referi. Sem relação direta 

com o Nação Mestiça, as obras de Antonio Risério (2007, 2019), cujos flertes 

argumentativos com o reacionarismo liberal de Ali Kamel (2006), Rodrigo 

Constantino, Luiz Felipe Pondé, Leandro Narloch (2012) são inequívocos. Nesse 

bojo, segue-se uma tradição que realiza releituras de Gilberto Freyre (2003) com 

distintas matizes, sustentando sua revolta contra a modernidade e seu elogio à 

barbárie. 

Há diálogo e oposição entre essas subtendências, nota-se também 

pensamentos híbridos sobre as demandas expressas na luta contra o racismo. 

Frente a essas investidas, o enfrentamento dos movimentos negros às perspectivas 

―pós-modernas‖ se deu contra o identitarismo ―pós-moderno‖ de núcleos direitistas. 

 

4.1.1 A atualização do mito da democracia racial: uma nova estratégia? 

 

Novas embalagens para antigos interesses, 
 é que o anzol da direita fez a esquerda virar peixe. 
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 Extensa nota a respeito dos impasses de sua gestão e das declarações do movimento negro 
situando-a à margem do movimento pode ser encontrada em: EM NOTA, entidades do movimento 
negro dizem que Luislinda não os representa. Brasil 247. 3 de Nov de 2017. Dispoível em: em 
www.brasil247.com/brasil/em-nota-entidades-do-movimento-negro-dizem-que-luislinda-nao-os-
representa. Acesso em 20 Dez 2018. 
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(CRIOLO, Esquiva da esgrima) 
 

Essa atualização do mito da democracia racial que assume uma 

roupagem ―pós-moderna‖, que é a expressão mais recente de um movimento mais 

amplo, é uma particularidade que se especifica sem romper com a dinâmica em que 

se insere. Assim, ao expor seus aspectos centrais, isso é mais um recurso para 

assentarmos nossa apreensão sobre suas nuances.  

Intento problematizar o impacto de interpretações dos problemas 

nacionais por parte do conjunto dos ideológos em cujas proposições há aspectos 

centrais do arcabouço ―pós-moderno‖ e que marcam todo o momento de uma crise 

do neoliberalismo que se arrasta. Então, ‗com o aprofundamento da crise capitalista, 

novas fissuras surgirão no bloco histórico neoliberal, que se vê impotente em 

reformar e restaurar o edifício capitalista‘ (CASTELO, 2013, p. 376).  

 

4.1.1.1 Giannetti e o vôo de Ícaro sobre os trópicos: a busca de uma via ―libertária‖ à 

brasileira 

 

Um série de intelectuais se encontram na posição de geradores de idéias 

que prestam um serviço à dominação. Entre esses, considero que não houve outro 

com tamanho refinamento para atrelar uma visão de hostilidade à modernidade e 

elogio à barbárie nos últimos anos como o trabalho do economista Eduardo 

Giannetti Trópicos Utópicos – Uma perspectiva brasileira da crise civilizatória‘, de 

2016, com o qual adquiriu seu passe para a aventura de interpretar o Brasil. Em 

razão de seus trabalhos, ganhou notoriedade que teria impactado a mídia muito 

mais que já o foi, não fosse a atuação principal de Michel Temer no golpe em meio à 

sua famosidade.  

O mais novo Ícaro brasileiro vôa sobre os trópicos em busca de um 

sentido de nação que nos mova para o progresso. Buscarei tecer considerações 

críticas à referida produção, contrapondo duas teses centrais que conduzem a 

reflexão mais ampla do autor. 

Como Giannetti (2016) sugere logo no início, a obra possui um objetivo e 

uma estrutura definidos: em uma série de ensaios interligados, analisa a questão 

identitária nacional e suas particularidades históricas que poderiam nos inserir e 
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conduzir à superação da crise política e social que vivenciamos na 

contemporaneidade. 

Dada a repercussão da publicação do livro em torno de temas diversos e 

atuais, que foi no mínimo, polêmica, como pode ser visto nas matérias e entrevistas 

dos jornais El País66 e O Globo67, acerca das especificidades do racismo brasileiro e 

da crise atual, tal fato coloca-nos em movimento para pensar como suas 

perspectivas se situam enquanto parte integrante do pensamento político e social 

contemporâneo. 

O ponto de partida do autor é uma análise sobre o momento atual, na 

qual sugere, de modo geral, um mal-estar de ordem ética, cultural e política advindo 

do que considera ser a crise do modo de vida e produção social moderno. Segundo 

sua argumentação, o que ilustra essa crise é a corrosão de três ‗promessas‘ 

fundantes da sociabilidade moderna: a ideia de que o pensamento científico 

aperfeiçoar-se-ia a ponto de nos proporcionar ‗encontrar sentido‘ em nossas vidas 

individualmente e socialmente; a ideia individualista de que a exploração 

desenfreada da natureza pelo homem não provocaria um colapso ambiental; e a 

ideia positivista de que o chamado ‗processo civilizatório‘ da modernidade estaria 

vinculado à promoção de uma sociedade justa, eticamente comprometida com o 

desenvolvimento da humanidade.  

O fio condutor da análise crítica que aqui desenvolvo, no entanto, parte da 

discordância, ao mesmo tempo quanto ao método e quanto à perspectiva ideológica 

e política tratada (pois eles não se dissociam). Por isso, a todo momento realizo 

algumas refutações do ‗diagnóstico‘, das razões e da ‗chave‘ para o problema 

defendidos pelo autor. Fato é que, ao desenvolver sua argumentação em defesa de 

um contexto de superação dos ideais iluministas, fundado na certeza do advento da 

dita ‗pós-modernidade‘, mostra-se um forte apelo a argumentos culturalistas, que 

refratam interpretar as mazelas que vivenciamos nessa crise como sendo o produto 

da dominação material, ideológica, cultural e política burguesa. 
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Ver ARIAS, J. O racismo do Brasil é diferente dos Estados Unidos? Um filósofo diz que a discriminação dos 
negros no país é mais social que racial. El País. 27 jun 2016. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/26/opinion/1466966859_490736.html>. Acesso em 20 Jan 2018 e 
BETIM, F. O Brasil ideal não é um país do hemisfério norte. Temos que valorizar nosso dom de celebrar a vida. El País, 26 
Jul 2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/22/politica/1469207930_487623.html>. Acesso em 20 Jan 
2018. 
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 CAZES, L. Eduardo Giannetti critica a modernidade em novo livro. O Globo, 26 Jun 2016. Disponível 
em: <https://oglobo.globo.com/cultura/livros/eduardo-giannetti-critica-modernidade-em-novo-livro-1958614>. 
Acesso em 20 Jan 2018. 
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Mas, além de se posicionar quanto aos escritos de Trópicos Utópicos, é 

também preciso caracterizá-lo quanto à sua novidade, que o aponta como uma 

forma de interpretação recente do tempo presente. Num primeiro momento, seus 

pressupostos possuem uma relação estreita com as linhagens do pensamento 

político brasileiro, especialmente com as teses de Gilberto Freyre, aquelas que 

simbolizam o rompimento com a corrente deliberadamente racista até então 

difundida por Oliveira Vianna. As aproximações se dão especialmente com a 

resposta dada por Casa-Grande e Senzala para o produto da escravidão68, na qual 

se interpreta a relação entre brancos, negros e indígenas, valorizando atributos da 

dita ‗mestiçagem‘. Giannetti (2016), porém, ao sustentar de forma renovada a ideia 

de um ‗libertarismo à brasileira‘, embebido de argumentos presentes na filosofia 

―pós-moderna‖, permitiu-se negar as bases concretas da construção coletiva da 

resistência e da necessidade da luta anticapitalista.  

Nesse ponto, duas teses centrais sustentam seus argumentos e terminam 

por substituir uma ilusão burguesa decadente, por outra não menos burguesa – pois 

enquanto a chamada ‗crise civilizatória‘ coloca para a classe trabalhadora a 

necessidade de conduzir coletivamente uma transformação social concreta em prol 

de uma sociedade comum a todos, apresenta-se no livro a mensagem de que a 

superação desse contexto poderia estar justamente na forma como ela suporta a 

dominação de classe e as diversas formas de opressão que vivenciamos. 

A primeira delas está relacionada com a concepção de Giannetti acerca 

das particularidades da identidade brasileira. O que se apresenta para o leitor é uma 

‗diluição‘ dos elementos determinantes e constitutivos do racismo e da histórica luta 

antirracista em meio a uma espécie de antídoto, supostamente criado no nível da 

cultura, que tem sido eficaz em proporcionar a ‗felicidade‘, em meio à degradação. 

Uma espécie de traço constitutivo de um povo que conseguiria, parafraseando um 

conhecido refrão de Paulo Vanzolini, ‗levantar, sacodir a poeira e dar a volta por 

cima‘.  

Em segundo, e como desdobramento do primeiro, vem à tona seu 

posicionamento sobre as condições concretas de superação dos impasses 

contemporâneos que vivemos. Sendo alheio às formas de resistência classistas, 
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 Interessante ver como o próprio Gilberto Freyre (2003, p. 9) dá pistas disso em seus anseios políticos na 
poesia O outro Brasil que vem aí, de 1926: ―Eu ouço as vozes / eu vejo as cores / eu sinto os passos / de 
outro Brasil que vem aí / mais tropical / mais fraternal / mais brasileiro [...] Os homens desse Brasil em vez 
das cores das três raças / terão as cores das profissões e das regiões‖. 
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fundadas no mundo material de produção da vida em sociedade, o autor recorre ao 

efêmero e ao transitório, analisando de modo indiscriminado as formas de resiliência 

e as estratégias de sobrevivência, como sendo elas mesmas o vetor da 

transformação social. 

A primeira tese a ser desmistificada é sobre a questão nacional. Há algo 

muito específico e sutil no pensamento político de Eduardo Giannetti, que ilustra 

uma aproximação e ao mesmo tempo um distanciamento com as concepções de 

Gilberto Freyre em Casa-Grande e Senzala. Esse talvez seja um ponto de partida 

interessante para realizar algumas considerações a respeito da ideia de identidade 

brasileira presente em Giannetti (2016). 

O fato de que Freyre (2003) sustentou em Casa-Grande e Senzala uma 

ideia ‗apaziguadora‘ das atrocidades produzidas pela dominação senhorial sobre os 

escravos – e o faz ao ‗dissolver‘ a violência e a opressão em meio a aspectos 

culturais de forma a supor uma espécie de ‗balança‘ entre os mesmos –, isso ilustra 

uma justificativa sócio-histórica claramente vinculada aos anseios da burguesia 

conservadora brasileira. Seu posicionamento reuniu ideologicamente o que a classe 

dominante tentava transpor (e, obviamente, os anseios de vasta parcela da 

população brasileira que acreditava na possibilidade de viver em um país onde a 

discriminação por atributos ‗raciais‘ fosse irrelevante e suprimida pelo progresso da 

civilização e conquista da cidadania69), e possuía, de fato, um alçapão ideológico: 

não contestava em nada a forma da ideologia dominante que ficou conhecida como 

‗mito da democracia racial‘. 

Sobre esse aspecto, a valorização das particularidades da cultura negra 

em meio a uma sociedade que aumentava ano após ano o número de negros 

trabalhadores e também aperfeiçoava o racismo, possuiu, ao tempo daquele livro, 

um caráter de pretender dissociar alguns aspectos culturais de outro processo real: a 

luta até então empreendida contra o racismo desde o período anterior à abolição.  

Devido a isso, colocar a dita ‗miscigenação‘, como o fez Freyre (2003), 

enquanto substancialmente positiva numa sociedade opressora – e que não poderia 

mais utilizar os atributos do racismo científico para as bases da cidadania burguesa 

–, alicerçava a pretensão da burguesia de não apenas velar, escamotear, mas 
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 Um conhecido poema publicado pelo jornal O Monitor Campista, de 1888, já retratava esse anseio 
popular: ―Fui ver pretos na cidade/ que quisessem trabalhar./ Falei com esta humildade/ - Negros, querem 
trabalhar?/ Olharam-me de soslaio, / E um deles, feio, cambaio,/ Respondeu-me arfando o peito:/ - Negro, 
não há mais não./ Nós tudo hoje é cidadão./ O branco que vá pro eito”. 
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arrefecer a identidade negra contestadora e de revolta contra o racismo, por meio do 

enaltecimento de uma identidade ligada a um rol de costumes e práticas que teriam 

feito com que o negro ‗desse certo‘. Depreendemos disso, como é mostrado em 

Alfonso e Matos (2013), que o ‗mito da democracia racial‘ teve um papel central na 

condição de fragmentação da classe trabalhadora em sua totalidade. 

Inegável é, no entanto, que a cultura mais particular das negras e negros 

brasileiros do período escravocrata foi construída basilarmente pela resistência: 

como analisou Clóvis Moura (1988), enquanto as maiores atrocidades ocorriam, 

também ocorria a luta contra esse processo, onde a coletividade e as práticas 

culturais compunham, no mesmo tempo da luta, espaço de construção da 

individualidade, do amor, da experimentação, da espiritualidade, do fortalecimento 

das resistências coletivas. Obviamente que tais momentos sempre foram 

amplamente tencionados pela violência física, psicológica e pela expropriação 

(material, cultural, política) constantes. Porém, não foi com essa dialeticidade que 

Freyre conduziu sua análise. 

Moura (1988) retrata o impasse desta falta de dialeticidade, que vai além 

das análises de Freyre (2003), da seguinte maneira: 

 

 

Afirma-se, sempre, que o português, por razoes culturais ou mesmo 

biológicas, tem predisposição pelo relacionamento sexual com etnias 

exóticas, motivo pelo qual consegue democratizar as relações sociais 

que estabelece naquelas áreas nas quais atuou como colonizador. O 

Brasil seria o melhor exemplo deste comportamento (MOURA, 1988, 

p. 61). 

 

Giannetti (2016), nesse sentido, não rompe com a perspectiva criticada 

por Moura (1988). Sobre a forma de se pensar este tema, o que se pode aparar das 

análises de Giannetti (2016) é que o mesmo concorda sobre a repulsa ao fato das 

atrocidades do processo de colonização, porém, é possível inferir uma idealização 

do autor sobre a relação inicial de contato entre brancos e indígenas, que se 

sobrepõe às formas de barbárie em termos morais como o que deveria ter 

prevalecido: quando se afirma que ―seria um erro permitir que elas obscurecessem 

um fato capital da nossa história‖ (GIANNETTI, 2016, p. 149). 

Posto isso, fica agora mais coerente apontar que Giannetti (2016) também 

alude à necessidade de enaltecimento do produto da ‗miscigenação‘. Até certo ponto 
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com razão, sua argumentação se dá devido ao desacordo com o menosprezo por 

parte dos mais conservadores, que insistem em apontar a negatividade da 

identidade brasileira. E o fazem ecoando por todos os lados que as heranças 

africanas e indígenas teriam tido certas permanências que deveriam ser erradicadas, 

como se fossem um impedimento à existência de uma sociedade livre70 (apenas 

como os liberais mais conservadores concebem tal liberdade, é claro).  

E a continuação da abordagem sobre ‗miscigenação‘ parece mais ligada 

às ideias de Freyre, quando atesta sobre a utopia da qual a população 

(majoritariamente negra, não esqueçamos) necessita, que estivesse vinculada, a 

―um Brasil capaz de apurar a forma da convivência sem perder o fogo dos afetos. 

Uma nação que se educa e civiliza, mas preserva a chama da vitalidade iorubá 

filtrada pela ternura portuguesa‖ (GIANNETTI, 2016, p. 172). É de se chamar a 

atenção para essa aproximação com uma colocação realizada por Freyre (2003, p. 

43) no prefácio da primeira edição de Casa-Grande e Senzala:  

 

O português mais puro, que se fixou em senhor de engenho, apoiado antes 

no negro do que no índio, representa talvez, na sua tendência para a 

estabilidade, uma especialização psicológica em contraste com a do índio e 

a do mestiço de índio com português para a mobilidade. 

 

Essa colocação atenta-nos para o que já desmistificava Moura (1988, 

p.61-62), ao afirmar que  

 

 

Nada tem, pois, de especial ou específico o fato do português, em 

determinadas situações especiais, estabelecer contato e intercâmbio sexual 

com as raças das suas colônias, fato que, em absoluto, significaria 

democratização social nesse contato e intercâmbio. 

Mas, com esses argumentos, consegue-se deixar de analisar como foi 

ordenada socialmente esta população poliétnica e quais os mecanismos 

específicos, de resistência à mobilidade social vertical massiva que foram 

criados contra os contingentes populacionais discriminados por essa 

estrutura. 

  

                                                             
70

 A análise de Rodrigo Constantino sobre o livro de Giannetti em questão bem ilustra tal divergência. Ver 
CONSTANTINO, R. Trópicos Utópicos: nossa sensualidade criou um povo malandro ou um povo otário? 
Gazeta do Povo: Blog Rodrigo Constantino, 21 Set 2016. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/resenhas/tropicos-utopicos-nossa-sensualidade-
criou-um-povo-malandro-ou-um-povo-otario/>. Acesso em 10 Jan 2018. 
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Justamente o resgate a um suposto estado de maior realização da 

liberdade e do pacifismo, como sendo constitutivo de momentos em nossa história, é 

o que aparece, enquanto base política, como algo altamente fugaz e particularista.  

A inquietação inicial que me move nessa crítica, no entanto, está sobre o 

fato de se apontar atributos positivos de uma ‗identidade brasileira‘, sem vinculá-los 

à sua base real, ou seja, é preciso falar dos indivíduos da classe trabalhadora 

brasileira. Porém isso aniquilaria o pensamento antimaterialista do autor.  

É nesse ponto que, na busca por apresentar alternativas distantes das 

relações materiais de produção da vida, as quais tem revelado cada vez mais seu 

lado destrutivo, anti-humanista e individualista atualmente, o autor dispensa a 

centralidade de tais relações em nossas vidas e o caráter ontológico da produção 

social e do trabalho.  

Uma segunda inquietação diz respeito ao modo como se pretende falar 

sobre a ‗alegria de viver‘ como marca inseparável da cultura brasileira. O que temos 

visto, no entanto, é que tem se tornado impossível falar sobre felicidade da 

população de um país de maioria negra, sem falar em quantos negros sobrevivem 

ano após ano71.  

Talvez a dureza com que coloco tal problemática possua algum excesso, 

já que Trópicos Utópicos não versa sobre o racismo diretamente, mas é preferível 

pagar por este excesso do que remediá-lo. Não é à toa que as observações do autor 

sobre o racismo brasileiro, entendendo-o como atrelado apenas à condição social, 

resultam no imbróglio político de que a superação da discriminação se daria nos 

limites de uma maior equidade distributiva dentro do capitalismo. Isso se mostra 

evidente na passagem que retrata a utopia (do autor) ―De um Brasil em que a 

democracia racial deixou de ser mito a encobrir para fazer-se forma de vida a 

revelar‖ (GIANNETTI, 2016, p. 172). 

Chegamos a um ponto de questionamento sobre alguns trechos da obra 

que remetem à própria narrativa do autor: afinal, qual seria o espaço geográfico de 

onde partiram tais ideias? Aparentemente, a periferia não responde por elas. Em 

termos históricos, se num primeiro momento vemos as semelhanças com a referida 
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 Conferir os dados do Mapa da Violência 2012, em que se aponta o aumento do número de mortes de 
negros brasileiros entre 2002 e 2010, período em que mais de 272 mil mortes de negros foram registradas, 
ao mesmo tempo da grande queda no número de mortes de brancos. WAISELFISZ, J. J. Mapa da 
Violência 2012: A Cor dos Homicídios no Brasil. Rio de Janeiro: CEBELA, FLACSO; Brasília: SEPPIR/PR, 
2012. 
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obra de Gilberto Freyre, o que vemos é um afastamento entre os autores, na medida 

em que Giannetti (2016) adentra a filosofia ―pós-moderna‖.  

Não delongarei os argumentos em refutar tal percepção, porém é 

substancialmente importante utilizá-los para analisar como se articula realmente o 

que se pode chamar de identidade brasileira.  

Uma questão primordial, nesse sentido, é ter em conta o fato de que o 

racismo, enquanto atributo da racionalidade burguesa, se constitui como meio de 

fragmentação da classe trabalhadora em sua totalidade. Esse é um ponto da 

conversa, mas há outro: é imprescindível irmos além, pensando que a classe 

trabalhadora tem demonstrado a sua resistência em formas de organização, protesto 

e tomada de ação cada vez mais numerosa, o que pode ser visto nas reações frente 

ao recente assassinato da vereadora militante negra Marielle Franco72, denunciante 

das atrocidades da Polícia Militar na favela de Acari, fatos que nos colocam em 

movimento, em luta. É ―mais uma queda, em 15 milhões...‖ lembrando a música a 

Vida é desafio, dos Racionais MC‘s.  

Dando seguimento a essa questão mais geral, convém abordar outra, de 

caráter mais específico: que ‗democracia racial‘ seria essa da qual se fala? Penso 

que o autor deve minimamente concordar que ela não existe, até porque o que 

vemos cotidianamente é o aumento dos casos de violência e discriminação contra a 

população pobre negra jovem do país. Uma análise de conjuntura até mesmo 

simples já aponta o encarceramento crescente73 de negros brasileiros, 

especialmente sem condenação, e o progressivo empobrecimento dos pobres 

(quero dizer, a regressão das condições de reprodução da vida da classe 

trabalhadora em termos de salários, emprego).  

Porém, devo continuar a provocação: que metas seriam essas de 

‗democracia racial‘? Por que vemos que elas aparecem quase sempre 

desvinculadas de propostas fundamentalmente democráticas? Essa seria uma 

pergunta a ser respondida se a irrelevância dos atributos de identificação raciais 

para as condições de vida fossem, como proposto, ‗forma a se revelar‘. De minha 

                                                             
72

 Ilustramos esse aspecto posteriormente, ao adentrar o contexto pós-2018. 
73

 Apenas a título de ilustração, mencionarei os dados do Infopen de 2016, já que representam apenas 70% 
da população prisional total, com prejuízo de informações especialmente em estados de maioria 
populacional negra. Desse modo, minimamente temos conta do aumento de quase 20% de encarceramento 
total em 2 anos (2014-2016) e dos números do encarceramento de negros, em torno de no mínimo 64% do 
contingente. Vide INFOPEN. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Brasília: Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, 2017. 
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parte, penso que é preciso um exame mais detalhado da realidade em tempos de 

regressão dos direitos dos trabalhadores, em pleno Estado de exceção característico 

de um golpe de Estado74, alicerçado em arbitrariedade jurídica, criminalização de 

perspectivas políticas e dos movimentos sociais, enquanto os ganhos do capital 

internacional tomam escalas jamais vistas e a burguesia apenas aumenta sua 

riqueza e a proteção de se fazer riqueza. São tempos assim, que expressam a 

chamada ‗crise civilizatória‘ atual.  

A forma, portanto, com que o posicionamento de Giannetti (2016) sobre a 

identidade brasileira toma proporções amplas é evidente. E a forma como sua 

idealização sobre o racismo incorpora os propósitos pós-modernos é algo muito 

peculiar na renovação do mito de democracia racial. 

A segunda tese que se constitui em torno de uma mistificação é sobre a 

realidade social. Se, num primeiro momento, uma identificação com o pensamento 

freyreano é evocada, um exame mais profundo de seus dizeres mostra uma 

perspectiva distinta da de Freyre (2003). Este último, com todos seus problemas 

político-ideológicos parece ainda ‗terreno‘ na análise da dinâmica das coisas, não 

nega a contradição da realidade e opta por um dos lados deliberadamente, por isso, 

colocá-lo como um pensador irracionalista seria um equívoco. Talvez o trecho a 

seguir, do prefácio à primeira edição da obra seja ilustrativo nesse sentido: 

 

O estilo das casas-grandes — estilo no sentido spengleriano — pode ter 

sido de empréstimo; sua arquitetura, porém, foi honesta e autêntica. 

Brasileirinha da Silva. Teve alma. Foi expressão sincera das necessidades, 

dos interesses, do largo ritmo de vida patriarcal que os proventos do açúcar 

e o trabalho eficiente dos negros tomaram possível (FREYRE, 2003, p. 43). 

 

 Giannetti (2016), porém, coloca-se de modo mais ‗escorregadio‘, aludindo 

a uma realidade difusa: quando ao retratar o caso de uma moradora de uma favela 

que expressava alegria de viver, felicidade e motivação para o dia a dia, o autor 

afirma que:  

                                                             
74

 Sobre o caráter antidemocrático da ascensão do presidente Michel Temer no Brasil, característico de um 
golpe de Estado, ter em conta os cursos e aulas públicas já em andamento no país, em mais de 30 
Universidades, bem como os cursos realizados internacionalmente na Universidad de Los Andes, na 
Colômbia e The University of Bradford, na Inglaterra, em acordo com a inexistência de crime de 
responsabilidade e a arbitrariedade do impedimento. Vide ALVES, G. A psicanálise do golpe de 2016. 
Blog da Boitempo, 15 Nov 2017. Disponível em: < https://blogdaboitempo.com.br/2017/11/15/a-psicanalise-
do-golpe-de-2016/>. Acesso em 15 Fev 2018 e ABDALLA, M. O golpe de 2016 e seu estudo nas 
universidades. Le Monde Diplomatique Brasil, 9 Mar 2018. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/o-
golpe-de-2016-e-seu-estudo-nas-universidades/>. Acesso em 12 Mar 2018.  
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―Mesmo que o palácio subjetivo dos brasileiros seja em certa medida 

criatura — ao que tudo indica menor — do princípio da incerteza, a garra 

manifesta na vontade de não se render ao derrotismo e o dom de sonhar 

profusamente são traços culturais de inestimável valor na economia do 

bem-estar subjetivo (GIANNETTI, 2016, p. 154).  

 

Tal conclusão aparece desvinculada de qualquer ponderação de que se 

trata das estratégias de sobrevivência da classe trabalhadora brasileira frente à 

degradação que o modo de produção capitalismo nos impõe.  

Ora, os aspectos culturais de um ‗povo que não se rende‘ são marcas 

evidentes da condição de vida como classe explorada. Se o autor nada fala disso, o 

que nos transparece, é que tal transformação a qual supostamente devemos almejar 

possui limites claros. Obviamente que essa conclusão que aponto não comporta o 

ideal de que a classe trabalhadora seria espaço inerente de resistência, mas a 

resistência como marca da condição de vida desta classe é algo inequívoco. 

O pensamento mais difuso de Giannetti (2016), porém, ocorre logo em 

seguida: ‗[...] ―a teimosa vocação de felicidade‖ dos brasileiros em meio à 

precariedade da vida material parece buscar qualquer brecha ou pretexto a fim de se 

expressar‘ (GIANNETTI, 2016, p. 154). 

Prefiro, nesse sentido, a ideia de que ―sem felicidade estaríamos piores‖, 

não conseguiríamos nos erguer frente ao abismo que se apresenta, o que já 

pressupõe as possibilidades concretas de converter algo em positivo desse 

chamado estado do ser que resiste, e que seu fortalecimento na esfera coletiva é 

primordial, porque ninguém muda o mundo numa felicidade consigo mesmo e sem 

propósito. E não podemos ignorar que as adversidades de adoecimento e saúde 

mental da classe trabalhadora, nesse tempo presente, não são determinadas 

unicamente devido ao consumo e à corrida desenfreada pelo crescimento, não 

apenas porque se criando produtos cria-se valor, como sugerido na obra, mas de 

todas as determinações da vida social que tornam os indivíduos descartáveis nesse 

processo, desde o processo de trabalho na produção à esfera da reprodução. Isso 

envolve o processo social de produção sendo concomitantemente reprodução, num 

conhecido sentido dado por Marx sobre a ‗reprodução ampliada‘75. 

                                                             
75

 Vide a seção VII de O Capital, O processo de acumulação do capital. 
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Por isso mesmo, esse apelo à ideia de uma ‗potência criadora‘ apenas 

baseada na ‗força de vontade‘ ilude, pois uma classe, apesar de não se expressar 

no pensamento apenas numa relação direta com sua condição material76, 

basicamente não pode se definir sem ela; sendo assim é irracional pensar que os 

despossuídos de meios de produção possam constituir um grupo dominante 

transformador, sem revolucionar o modo de produção e a sociedade por completo; 

tão insano seria pensar que constroem ‗palácios subjetivos‘ alheios à privação do 

tempo, do lazer, do conhecimento, da liberdade.  

Segundo, como tal ‗felicidade em meio à expropriação‘ apenas poderia 

significar a existência de estratégias de sobrevivência e de luta num contexto 

degradante, afirmar que há uma tendência inerente dos brasileiros à felicidade é 

anular a realidade concreta das classes, algo próprio de uma ideia de manutenção 

do status quo, para readequar o ‗mal-estar‘ desse mundo em torno de um antídoto 

que faça desaparecer seus sintomas aparentes, e não a causa.   

O ‗tom‘ da conversa conduzida no referido livro, portanto, parece apontar 

uma intencionalidade muito distinta. O idealismo com que o autor analisa a 

identidade brasileira abre portas à ideia irracionalista ―pós-moderna‖ possibilista, e 

sobre o ‗micro‘ e o subjetivo como ‗potencias criadoras‘ em um mundo no qual 

supostamente não há estruturas.  

Harvey (2008) debruçou-se sobre esse aspecto da racionalidade pós-

moderna, como vimos. É instrutivo o que Harvey (2008, p.293) nos apresenta ao 

dizer que  

 

 

As práticas estéticas e culturais têm particular suscetibilidade à experiência 
cambiante do espaço e do tempo exatamente por envolverem a construção 
de representações e artefatos espaciais a partir do fluxo da experiência 
humana. Elas sempre servem de intermediário entre o Ser e o Vir-a-Ser. 
 

Essa conclusão nos auxilia compreender as alternativas de Giannetti 

(2016) fundadas numa possibilidade de transformação como sendo não apenas 

                                                             
76

 Uma interpretação equivocada da obra Marx merece nota, já que tratou de colocar um impasse ideológico 
de forma capciosa: aponta-se que haveria um ‗erro‘ ou ‗ingenuidade‘ de Marx em supor uma relação direta 
entre ‗situação de classe‘ e ‗interesse de classe‘. Se o indivíduo apenas se sente ‗em si‘ quando está fora do 
trabalho e ‗fora de si‘ no trabalho, como diz Marx, isso não anula as formas de realização cotidiana, anseios 
e desejos dos seres sociais. É por coexistirem outras formas de objetivação, que não há uma ‗ideologia da 
alienação‘ e sim a categoria real do trabalho alienado, explorado. Ver MARX, K. Trabalho alienado, 
propriedade privada e comunismo. In: NETTO, J. P. O leitor de Marx. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, pp. 92-121, 2012. 
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parte de um sonho pessoal, mas refletem uma totalidade social. Isso é algo 

desconcertante e aqui entendo tal compreensão de espaço e tempo do autor de 

Trópicos Utópicos como sendo uma expressão ideológica da própria crise burguesa. 

Como proposto por Harvey (2008, p. 293):  

 

 

as dimensões do espaço e do tempo têm sido sujeitas à persistente pressão 
da circulação e da acumulação do capital, culminando (em especial durante 
as crises periódicas de superacumulação que passaram a surgir a partir da 
metade do século passado) em surtos desconcertantes e destruidores de 
compressão do tempo-espaço. 

 

Não se trata, pois, do sentido de sonho atribuído, por exemplo, por Martin 

Luther King Jr. no seu conhecido discurso I have a dream77, pelo qual entendo que 

suas idealizações não suprimem, pelo contrário, conectam-se com a realidade posta: 

aponta-se meios concretos e alternativas reais (se elas não conduzem o fim 

esperado, aí sim podemos discutir até que ponto Luther King seria um idealista). 

Com Giannetti (2016) o fundamento é distinto: a realidade presente é negada (por 

isso, insisto em dizer: mensurar felicidade num mundo violento e opressor requer 

tocar as bases reais, simbólicas e materiais, que assim tornam esse mundo). 

 Essas concepções dialogam com a proposta de Jacques Derrida78, como 

sendo o ponto de partida filosófico, social e político de se pensar a realidade como 

desprovida de origem, de unidade nas relações sociais e de relação com 

significados supostamente por prescrever pelo tempo (como supostamente assim 

seriam as ideias modernas e, entre elas, a ideia de luta de classes).  

Mas as ideias modernas estão aí, seja como ilusão ideológica decadente 

da burguesia, e que também se mostra presente entre a classe trabalhadora, um 

pensamento alienante constitutivo das sociedades capitalistas contemporâneas, por 

mais que (agora sim) como reitera Giannetti (2016), de fato sejam ‗promessas‘ sem 

fundamento real. Mas outras análises ditas ‗modernas‘ apresentam concreticidade, 

como expressões da dinâmica do mundo real, como o estudo da categoria das 

classes sociais (que não se trata de ideias ou de conceitos ‗modernos‘).  

 

                                                             
77

 A transcrição do discurso, de 1963, encontra-se disponível em: 
<https://www.archives.gov/files/press/exhibits/dream-speech.pdf>. Acesso em 10 Mar 2018. 
78

 A esse respeito, ver especialmente DERRIDA, J. D’un ton apocalyptique adopté naguère en 
philosophie. Galilée, 2005.  
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4.1.1.2 Síndrome do pequeno poder. Combate à branquitude, em meio à dominância 

identitária pequeno-burguesa: as imposturas de Kamel, Magnoli e Risério. 

 

Ao mesmo tempo em que é um período marcado pela emergência de 

núcleos de direita, identitários de direita79, de um considerável número de grupos 

associados ao espectro político da direita, cujo composição étnica raramente se 

altera80, certos indivíduos  e que, por razões óbvias e convenientes se colocam 

contra uma tendência democrática, entendendo, como Kamel (2006) o fez, 

considerando uma suposta eminente tendência de compreensão do Brasil como 

uma ―nação bicolor‖.  

Empenhados em um sentido de nação único, tais imposturas aparecem 

como uma tendência determinada, aparecem como a depuração dos conservadores 

tradicionalmente identitários (da identidade insuprimível, da valorização expressa da 

identidade normativa, ou de um identitarismo nacionalista mais tradicional) que 

partem para uma ação de assimilar o identitarismo à ―pós-modernidade‖ e essa 

última à esquerda. Centralmente articulados em tono de subverter a luta racial de 

ação direta, ao apontar que as demandas do movimento negro seriam racistas, 

pressupõem uma descaracterização da solidariedade de classe construída pelas 

―raças‖. Assim, supõem que há uma oposição moral entre negros e brancos que se 

traduziria em uma busca, por parte dos oprimidos, de desintegração do ―oponente‖, 

e esse oponente seriam todos brancos.  

As iniciativas de políticas afirmativas, nesse sentido, tendem a repaginar 

os termos em que se dão os privilégios e geram um incômodo, que pode ser 

percebido quando se aponta que não seria correto que parcela da população tenha 

um acesso flexibilizado nas universidades, que ―roubariam vagas‖ de pessoas mais 

qualificadas valendo-se da cor (que não mostra capacidade a ela vinculada), que 

                                                             
79

 Entre os diversos grupos neoconservadores do período, movimentos que fazem ou não eco ao 
movimetno identitário que enlaçou a Nouvelle Droite nos anos 60 na Europa, sob a figura de Alain de 
Benoist, temos os exemplos do identitarismo no sei da direita por: Movimento Brasil Livre (2014), 
Legião identitária (2016), Movimento Brasil Conservador (2018), Movimento Brasil Monarquista 
(2019), entre muitos outros que se lançaram às massas por meio de cursos e formações, ações de 
institutos, parcerias em projetos, participação na política com candidaturas, entre outros.  
80

 Como representante fora dos padrões desse núcleo, temos a intensa atividade política de 
Fernando Holiday após ser eleito vereador de São Paulo em 2016. O vereador mais jovem da história 
até então, negro, homossexual e ligado ao neoconservadorismo. Especialmente veicula a posição de 
que não se deveriam ter mais direitos para as populações negras e LGBTQIA+.  
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isso, nos termos de Kamel (2006) seria o mesmo que ―dividir o Brasil‖ à maneira que 

ele não é. 

Esse moralismo está entre os que acusam o movimento negro de 

―racismo reverso‖ ou ―às avessas‖, por diversas razões: quebra de moral 

tradicionalista, reconhecimento do conflito racial, e o mais perigoso (posto que ecoa 

com maior ambiguidade na esquerda) entende como quebra do pacto democrático 

por uma sobreposição do particular ao universal. 

Assim expõe sua revolta Magnoli (2009, p. 96) 

 
 
Há uma diferença crucial entre os movimentos nacionalistas tradicionais e 
os movimentos multiculturalistas de "minorias". No primeiro caso, as elites 
nacionalistas só têm possibilidades de sucesso se conseguem articular uma 
narrativa capaz de empolgar as massas, que então se dispõem a sacrifícios 
às vezes dramáticos em nome da bandeira de uma nova nação. No 
segundo, as elites multiculturalistas não precisam de apoio popular, pois a 
sua legitimidade se conquista nos salões suntuosos das instituições 
internacionais. Diferentemente das nações, que emanam de um processo 
complexo de fabricação de uma história, uma literatura e uma geografia, as 
"minorias" da globalização emergem apenas de uma postulação étnica 
super- ficial. Nações podem até ser interpretadas como imposturas, mas 
são imposturas nas quais um povo acredita. As "minorias", em contraste, 
são imposturas nas quais nem mesmo os impostores acreditam. 
 

A porta aberta por Kamel (2006) nos lembra que sempre existiu 

hostilidade ao horizonte de combate à desigualdade em geral (enquanto demanda 

imediata real) no formato de conquistas de classe. O combate à desigualdade do 

neoliberalismo, longe de significar um campo progressista para a população negra 

mais pauperizada, possui esse caráter que é determinado, mas é também 

permanência de uma faceta do racismo da atrasada elite brasileira. 

Kamel (2006) empreende uma parca análise sobre a desiguialdade social, 

pela qual buscava argumentar que o real problema da sociedade brasileira estaria 

contido no problema mais amplo da desigualdade em geral. Assim, os argumentos 

giram em torno da suposição de que o preconceito racial e a discriminação seriam 

as exceções em nossa sociedade, não condizendo com o modo de vida brasileiro. 

Por isso, afirmou que ‗a nação que sempre se orgulhou de sua miscigenação não 

merece isto‘ (KAMEL, 2006, p. 40). 

Ademais, gostaria de registrar os efeitos profundos das teorizações 

acerca disso, que propiciaram grandes embates entre militantes nas universidades 

públicas desde os anos 2000. Convencidas de serem iconoclastas do ―politicamente 

correto‖, análises como as de Magnoli (2009) consistem em teorizações de uma 
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dominância já existente desde os primeiros embates acerca das políticas afirmativas, 

como no conhecido debate entre Reinaldo Azevedo e Helio Santos81. Esses 

senhores formam mentes entre aqueles que se colocam na linha de frente contra as 

manifestações negras nas universidades, acusando-as de ―violência esquerdista‖, 

―políticas identitárias‖ (portanto, antiuniversais), violadores da cultura nacional, entre 

outras alcunhas. 

Nesse caminho que Kamel (2006) entende que o ícone do consenso 

multiculturalista seria Fernando Henrique Cardoso, compreendendo que a ênfase de 

seus estudos sobre a marginalização da população negra seria tendenciosa, não 

refletindo a sociedade miscigenada, supostamente alheia às tensões raciais.  

Novamente, seguem-se as pistas de revitalização do mito. Magnoli 

(2009), por exemplo, protagonizou uma polêmica vergonhosa82 e desinforma o leitor 

afirmando que a primazia pelas obras de Florestan Fernandes em detrimento das de 

Gilberto Freyre fora um atributo daqueles que pretendiam ―ceifar‖ a mestiçagem. Seu 

apelo moralista não revela os fatos de que a ―mestiçagem‖ sempre foi um artifício de 

aprofundamento da condição social dos negros e que não foi vilipendiada pelo 

movimento negro, ou seja, seu argumento não é nada científico. A mestiçagem 

enquanto particularidade, foi posta à baixo pelo movimento negro em sua etapa de 

atividade imediatamente anterior ao contexto neoliberal, apenas na medida em que 

a mestiçagem se mostrava como parte integrante de uma ideologia atenuadora da 

questão racial, o mito da democracia racial (SANTOS, 1985). É do reconhecimento 

da particularidade de uma sociedade mestiça real, marcada pelos níveis de 

encarceramento da população negra, seu genocídio e sobre sua pauperização, que 

um importante aspecto no conjunto da luta negra avançou: a compreensão de que 

os efeitos da discriminação e do preconceito racial pesam de modo generalizado 

entre os negros, o que, na verdade, já pressuporia uma correta intersecção entre as 

dimensões de gênero, raça e classe. 

Mas, defendendo seu peixe conservador e conscientemente racista, 

Magnoli (2009) realiza uma inversão magistral. Afirmou, nesse sentido, que ‗Assim, 
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 O convidado para o Roda Viva em 2002, Helio Santos, foi convidado para um debate acerca da 
ações afirmativas e acabou sendo alvejado por questionamentos sobre a existência do próprio 
racismo por parte de Reinaldo Azevedo. Um reprise do encontro stá disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=1e6HHctgWPk&t=2214s. Acesso em 22 Nov. 2020. 
82

 A íntegra da polêmica no lançamento de seu livro se encontra em: RACISMO no lançamento do 
livro de Demétrio Magnoli sobre racismo. Disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=gSh7BW0EbWk. Acesso em 20 de Out de 2020. 



175 

 

por meio de um expediente puramente retórico, o projeto identitário da 

mestiçagem convertia-se em "mito", enquanto um outro projeto identitário - o da 

raça - alcançava o estatuto de realidade‘ (MAGNOLI, 2009, p. 144, grifos meus). 

Nesse ponto, Magnoli (2009) já antecede à tendência mais geral de uma 

defesa culturalista desesperada, que revela um compromisso contrarrevolucionário 

frente às transforações democráticas necessárias.  

Nas mesmas linhas de Magnoli (2009), Antonio Risério (2007), o suposto 

paladino da união entre a esquerda e a direita83, incomodado com os mesmos rumos 

da política com que se ocuparam Kamel e Magnoli, ordenados por pura assimilação 

em sua fúria com o social-liberalismo84, já anunciavam, a miséria da filosofia 

pequeno-burguesa do tempo presente, mas ambos os núcleos, tanto o 

multiculturalismo de FHC, como a utopia liberal da sociedade miscigenada de 

Kamel, Magnoli e Risério são integrantes desse bloco ideológico da burguesia ―pós-

moderna‖ no poder, no contexto do aprofundamento das contradições do capital em 

sua crise estrutural. Qualquer concessão, ou pequeno poder entregue às classes 

oprimidas, no neoliberalismo em crise, transforma-se em uma explícita questão de 

restauração. Os governos de Lula, no entanto, com seu caráter de continuação do 

―pacto entre as classes‖ que o multiculturalismo de FHC já procurou estabelecer, não 

contrapôs essa tendência, não se colocou como real alternativa de ruptura nos 

quadros da esquerda e carregou consigo, todo o imbróglio que engendrou os 

conjuntos da esquerda em um revés na política. 

Risério (2007) produziu em A utopia brasileira e os movimentos negros 

uma obra de singular reacionarismo. De início, elucubrou uma noção de uma 

suposta tendência no interior dos movimentos negros que os teria colocado de 

maneira equivocada frente aos problemas nacionais. Entende Risério (2007) que 

uma nova tendência no interior do movimento negro representaria um desvio das 

questões históricas que eram levantadas pelo movimento negro.  

                                                             
83

 Ver: FINALMENTE um Antonio Risério para unir a esquerda e a direita. Justificando, 18 de 
dezembro de 2017. Disponível em: www.justificando.com/2017/12/18/finalmente-um-antonio-riserio-
para-unir-esquerda-e-direita/. Acesso em 20 Out 2020. 
84

 Entendo aqui, à luz do que propõe Castelo (2013), que o social-liberalismo consiste em uma 
espécie de projeto de restauração da ideologia neoliberal e de suas medidas que remontam aos 
receituários mais tradicionais, agora em sua roupagem ―social-democrata‖, de um capitalismo 
supostamente aberto às possibilidades de reforma. Assim, buscam ofertar aquilo que Castelo (2013) 
brilhantemente inferiu como uma agenda social de reformas, e que visam a dar sobrevida ao pacto 
entre as classes. 
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Em verdade, compreendo que a abordagem de Risério (2007) apenas 

aparentemente aponta uma real crítica, passível de construção. Ela é regressiva, 

pois acusa um limite para as concessões de demandas da população negra, pelo 

parâmetro de uma hipermoralização da questão. A hipermoralização é uma das 

marcas do mundo reificado, por sua vez, é presente nos núcleos identitários da 

direita – uma das formas pelas quais as marcas da branquitude enquanto conjunto 

da identidade branca se manifesta nesse particular patamar histórico da alienação. A 

racialização, que não considero estar determinada pela discursividade da luta e das 

nomenclaturas de grupos e agentes em luta, como pretende Risério (2007), mas sim 

está amplamente assentada na conjugação essencial do racismo: a imbricação 

concreta do preconceito racial nas questões de classe, da qual resulta a violência e 

que colocam dilemas no tocante à luta política. Essa racialização é reproduzida por 

Risério (2007), na medida em que tensiona uma inversão da racialização enquanto 

prática dos negros, do racismo sendo produzido de forma ―reversa‖. 

Mas risério possui sim, uma visão de culturalismo, que repousa sobre as 

considerações acerca de nossa infinda diversidade aglutinadora (talvez ―soma dos 

diversos‖, já que a interação entre os diversos se daria de forma ideal). Ao 

considerar a exceção em pé de igualdade com a via de regra das relações raciais, 

Risério (2007) inverte a relação dialética entre o universal e o particular, de tal modo 

que, agora, eles se anulam. 

Sua recusa à bases do multiculturalismo, ademais, do arcabouço ―pós-

moderno‖ em estabelecer as investigações sobre as estruturas que determinam o 

sujeito85, se dá a base do irracionalismo pelo qual abdica do sujeito real. A logica de 

risério assim coloca o ―pós-moderno‖ em quarentena, de modo não menos ―pós-

moderno‖, à base da crença, e só assim se materializa, como crença de que nossas 

marcas culturais atravessadas pelo múltiplo lhe conferem um significação ulterior 

para a realização democrática. 

Mas uma realização democrática claramente excludente, quando 

estabelece os parâmetros de uma nova velha prática democrática neoliberal a 

respeito: já basta impelir a condenação dos racistas, o restante, a estrutura social 

(nosso modo de produção da vida social e a totalidade da sociedade) não seria 

racista. Assim como Magnoli, sua agressividade contra a classe trabalhadora negra 
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 Apesar de que em Risério (2019) essas marcas são muito mais profundas, aqui já assumia esse 
compromisso. 
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rendeu-lhe certo prestígio nos quadros do pensamento dominante e espaços 

consolidados na mídia dominante. 

 

4.1.1.3 Nuances do identitarismo de direita 

 

O identitarismo que marcou as nuances da extrema-direita no mundo, 

tomou grande espaço após as manifestações de 2013 no Brasil, infiltrando-se na 

tendência de contestação e disputando com a esquerda o ordenamento das massas 

e da revolta coletiva. Suas ações, no entanto, sempre trataram de inverter os termos 

da transformação social. Assim, entre diversas frentes, foi fundamental a ação de 

grupos como o Movimento Brasil Livre, de 2014, na condução de um projeto 

direitista, signo de neoconservadorismo e que visava a contestar o governo Dilma 

Rousseff. Porém, sua ação política foi marcada por uma atuação ―pós-moderna‖ e 

identitária – nos termos de Haider (2018) 

A insatizfação generalizada foi por muitos desses movimentos canalizada, 

até onde as alcançaram na disputa com a esquerda, para um conservadorismo 

disfarçado de iconoclastia. Assim podia o vereador Fernando Holiday colocar-se 

ainda em 2015, numa postura de negação do racismo, considerando que a 

segregação racial é advinda da busca pela institucionalização das pautas anti-

opressão86. Ganhando legitimidade, Holiday passou a ser visto, a exemplo de como 

o descreveu o entusiasta Marcelo Carvalho como ‗um jovem negro que não se 

submete aos estereótipos comuns repetidos como mantras por muitos dos ditos 

―coletivos‖ criados para homogeneizar e monopolizar uma determinada causa‘87. 

Identificamos aqui uma perspectiva inspiradora da forma geral dominante 

sobre o racismo que atualmente é passada na mídia pelo governo de Jair Bolsonaro, 

como no caso do ―racismo reverso‖. Esses núcleos da direita, no entanto, combinam 

valores tradicionalistas com uma autorização pragmática de discursos beligerantes e 

antidemocráticos. 

Do próprio esgotamento das políticas neoliberais, fortalecem-se as 

perspectivas, como as de Holiday que transferem para o mercado a realização da 
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 Vide o Projeto de Lei 19/2019, de autoria de Fernando Holiday, ainda enquanto parte do quadro do 
Patriotas, PL este que busca revogar as Leis 13.791 de 2004 e 15.939 de 2013. 
87

 Ver CARVALHO, M. A escravidão intelectual de nossos tempos: o racismo às avessas. 
APUFSC, 04 de Fev. de 2015. Disponível em: www.apufsc.org.br/2015/02/04/a-escravidao-
intelectual-de-nossos-tempos-o-racismo-as-avessas/. Acesso em: 20 de Out. 2020. 
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superação de todas as opressões. Ou seja, já era uma perspectiva que se 

solidificava na esfera da política, inclusive como alternativas frente ao governo de 

Dilma Rousseff presentes nas disputas eleitorais de 2014. 

Dentre as frentes de direita que caracterizamos enquanto ativas na 

interface com a questão racial, vemos após 2018 uma dominância de perspectivas 

mais extremadas, deliberadamente racistas, mas especialmente desesperadas por 

subverter o conjunto da luta contra o racismo a partir de uma ―narrativização‖ dos 

fatos. 

Esse chamariz em torno da ideia das narrativas em disputa reúne 

elementos que mostram como as investidas burguesas aparecem integradas por 

meio de vias distintas, as quais se fundem e se complementam. Um dos exemplos 

mais atuais disso pode ser observado no conteúdo de um texto divulgado no site da 

Fundação Palmares em 13 de Maio de 2020, assinado por Luiz Gustavo dos Santos 

Chrispino, intitulado ―Zumbi e a Consciência Negra – Existem de Verdade?!‖ 88.   

A leitura do texto proporciona tomar pé da dimensão do problema que o 

relativismo ―pós-moderno‖ promove na leitura da realidade. O primeiro problema que 

se apresenta, ao contrário do que diversos críticos apontaram até mesmo no interior 

da esquerda sobre a incapacidade técnica do autor devido a ausência de base 

historiográfica (o que não deixa de ser um fato o texto não contar com discussões 

por suas fontes, mas isso se torna irrelevante dados os seus propósitos ―contra a 

escravidão intelectual‖ e no fato de que menciona fontes para seu percurso), reside 

na construção de uma argumentação baseada em discussões rasas, igualmente 

sem debates concretos acerca do tema da escravidão, meramente ideológicos, num 

movimento que, na verdade, se sustenta na crença na possibilidade de que a 

vivência do autor e sua percepção sobre o que foi o inicio do Movimento Negro 

Unificado aponte, com essa narrativa, a verdade dos fatos sobre o que foi o início do 

Movimento Negro Unificado. 

Há uma mistura entre uma verborrágica desconfiança dos fatos, que o 

coloca como os conservadores que crêem em uma espécie de ―teoria da 

conspiração‖ da esquerda e uma compreensão ―pós-moderna‖ da verdade, 
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 Ver CHRISPINO, L. G. Zumbi e a consciência negra existem de verdade?. Disponível em: 
https://luizgustavochrispino.wordpress.com/2020/05/27/zumbi-e-a-consciencia-negra-existem-de-
verdade/. Acesso em 20 Ago 2020. 
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relativizada como uma ―narrativa‖, assim, sua ―narrativa‖ é que conduziriam à 

verdade dos fatos89. 

 O segundo problema do texto, que demonstra certa desonestidade 

intelectual propagada pelo autor é que seu conteúdo cumpre o papel central de uma 

real investida de um setor que difunde o pensamento conservador, numa busca por 

revitalizar o discurso que historicamente seria útil à monarquia e aos senhores de 

engenho.  

Essa relação se torna mais estreita com a publicação do texto Machado 

de Assis e Zumbi Noel, de Vera Helena Pancotte Amatti, publicado em 22 de Maio 

no site da Fundação Palmares, sob o acesso através da manchete Enaltecer Zumbi 

Não é Missão Legal da Palmares. A Crítica é Liberdade de Expressão. A despeito da 

atividade da autora enquanto articuladora de uma rede de apoio entre empresas e 

institutos internacionais sem fins lucrativos para a propagação do pensamento 

conservador, o que, é válido ressaltar, possibilita que exerça suas críticas 

conservadoras como prática de liberdade de expressão, penso que muitos 

elementos do texto, na defesa categórica dos pressupostos afirmados por Chrispino 

e do presidente da Palmares Sergio Camargo, ilustram com maior veemência o 

caminho do discurso relativista, do dominador ao oprimido, mostrando que essa 

relação pressupõe sempre a violência contra as negras e os negros (e aqueles aos 

quais chamam ‗mulatos‘ que em alguma medida seriam todos ‗farinha do mesmo 

saco‘ para a Casa-Grande.  

Em um trecho, na certeza de que o movimento negro não teria do que 

reclamar, produzindo então, o que considerou ser um exagero ao manifestarem-se 

no dia que remete à assinatura da Lei Áurea, a autora questiona: ―Certamente 

queriam a revogação da lei, pois eu não entendi qual era a reivindicação deles‖90. 

Em seguida, questiona se isso seria coisa de trabalhador. Certamente, supõe que, 

para ela, todo dia seria um ‗dia de branco‘ – essa herança colonial medíocre que 

visa a colocar o negro em sua função de trabalhar e apenas trabalhar, jamais abrir a 

boca para nada, ou preferem o retorno à escravidão? Essas perspectivas – que 

possuem também lastro no Movimento Cultural Brasileiro DUNA, voltado aos 
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 Esse arcabouço, penso eu, apesar de ser permeado por uma desconfiança típica entre os 
neoconservadores da extrema-direita, possui uma justificativa lógica da verdade que aparece 
validada em Baudrillard (1991) e Lyotard (1998). 
90

 Ver AMATTI, V. H. P. Machado de Assis e Zumbi Noel. [S.I.] : [s.n.], 2020. Disponível em 
www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Machado-de-Assis-e-Zumbi-Noel.pdf. Acesso em 
20 Jan 2021. 

https://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Machado-de-Assis-e-Zumbi-Noel.pdf
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preceitos monárquicos noruegueses e à difusão da história segundo o colonizador91, 

movimento atuante nas relações entre os diversos institutos e empresas 

internacionais ligados à autora chega à periferia do capitalismo com uma mensagem 

disfarçada de ação cultural e educacional para a população, quando busca pela 

retomada do conservadorismo que a fraturou historicamente. 

Outro aspecto que envolve aquela publicação de Chrispino está no fato 

da equalização do problema da escravidão, anulando suas contradições centrais 

para produzir um discurso pelo qual Zumbi não seria tudo o que se pensa dele. 

Ademais, tal formulação, originalmente encabeçada por Narloch92, com o escopo de 

se colocar como uma forma de narrativa acerca da história. Porém, seus excertos 

sobre Zumbi, também recheados de suposições, apóia-se numa argumentação de 

parâmetros definidamente liberais e conservadores no seguinte sentido: buscando 

provar que a violência empregada pelo quilombo e situações específicas era uma 

realidade, coloca tais práticas em pé de igualdade com o ordenamento geral da 

escravidão negra. Suas provocações supostamente fundamentam a aceitação da 

violência do sistema escravagista por parte dos negros, dadas algumas práticas 

violentas – ora que remetem à forma específica de organização do quilombo, ora na 

resistência. 

Porém, o diálogo a partir de certos parâmetros irracionalistas tornam aqui 

fazer um contraponto uma via de mão única, especialmente na                                                                                                                                            

descabida apreensão de que seria um fato amplamente comum e disseminado a 

alforria de mulheres negras, ademais, que as mesmas possuiriam amplas 

possibilidades de vida, construindo toda uma narrativa – uma narrativa racista, pois 

não passa disso – de que predominava, sobre a resistência e a opressão, uma 

ascensão social negra e a escravização de corpos negros sendo protagonizada por 

negras e negros. Ou seja, para afirmar o fato de que, em alguns casos específicos 

isso ocorreu, Narloch (2012) é indiferente a todos os pilares do racismo e da 

exploração. 

O modo de operação do pensamento pós-moderno, como já foi dito 

acima, é muito heterogêneo e isso não diz respeito apenas à sua linguagem de 

demasiada relatividade ou às suas conclusões aligeiradas, mas à sua 
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 Vide suas publicações nas redes sociais através da página do facebook Duna Movimento Cultural. 
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 Constam no seu livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil (2012). 
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intencionalidade, ou seja, à intenção sobre aquilo que se pretende invisibilizar ou 

retirar do foco de análise. 

Nessa linha de raciocínio, não raramente, o que vemos são irracionalistas, 

neoconservadores e reacionários valendo-se de uma autorização inominada, mas 

embebida em pressupostos dos ―pós-modernos‖. Mas, para além do uso discursivo, 

convém apontar uma igual atuação na realidade que ilustra o lado mais sorrateiro do 

―pós-modernismo‖ que enlaça propostas que se pretendem transformadoras. 

 

4.2 O antirracismo e a luta política da população negra após 2018  
 
 

A conjuntura dos anos de 2018, 2019 e 2020 nos apresenta pistas acerca 

dos nós de um impasse que se tornou muito presente entre as formas de 

organização de luta antirracista. Para muitos, o brutal assassinato de Marielle 

Franco e Anderson Nunes produziu uma espécie de impacto antes jamais visto na 

política e nas lutas sociais93. Penso que é possível enquadrar esse fato de uma 

maneira mais profunda. 

Todo o movimento anterior a este fato é que permitiu a significação 

atribuída a ele. Por outro lado, a significação a ele atribuída foi dada também pela 

síntese da atividade política dos movimentos sociais negros e de ativistas 

antirracistas.  

Assim, a grande quantidade de candidaturas de mulheres negras e 

negres LGBTQIA+ no Rio de Janeiro no ano de 202094 não foi o produto unicamente 

de um chamado ―efeito Marielle‖, pois se conecta com os resultados de anos de 

mudança em quadros de perfil dos alunos de universidades públicas oriundos das 

famílias negras da classe trabalhadora, de crescentes articulações dos coletivos 

feministas negros, igualmente capitaneados por uma real mudança perceptível nas 

formas de representação política. Certamente, porém, que, nesse último aspecto, 
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 Importante destacar os diversos atos públicos ocorridos nas universidades brasileiras e as diversas 
manifestações, atos e greves catalisadas pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, até 
internacionalmente, que ainda ocorrem à data de escrita deste artigo. Vide CRISTINA, O.; SANTELLO, O. 
Construir fortes assembleias: por Marielle e a greve dos professores e servidores municipais. Esquerda 
Diário, 18 Mar 2018. Disponível em: <http://www.esquerdadiario.com.br/Construir-fortes-assembleias-por-
Marielle-e-a-greve-dos-professores-e-servidores-municipais>. Acesso em 20 Mar 2018 e BIROLI, F. Favela, 
negritude e gênero: o corpo político de Marielle Franco. Blog da Boitempo, 2018. Disponível em: < 
https://blogdaboitempo.com.br/2018/04/11/favela-negritude-e-genero-o-corpo-politico-de-marielle-franco/>. 
Acesso em 12 Abr 2018. 
94

 Ver NOGUEIRA, I. Sob efeito de Marielle, candidatas negras exaltam diferenças em eleição no Rio. 
Folha de São Paulo, 25 de Set. de 2020. 
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são dominantes as formas de representação midiática e do Black money95, cujos 

círculos remetem à promoção da imagem do negro em todas as esferas da 

propaganda, como artifício de ―democratização‖ desses espaços culturalmente 

marcados pela reprodução do racismo, ou ainda, da visibilidade do sucesso da 

população negra.  

Há, porém, um duplo sentido, pelo qual o chamado ―efeito Marielle‖ teria 

sido um divisor de águas na movimentação dos que se colocam na luta contra o 

racismo, e outro, pelo qual teria sido um catalisador das tendências que respondiam 

ao neoliberalismo em crise, por parte dos movimentos negros, em especial, nos 

movimentos de mulheres negras, exatamente quando se mostra a face ultraliberal 

da democracia burguesa. É do amadurecimento de diversas pautas nesses 

movimentos que o nome e a figura de Marielle tornaram-se símbolos anti-sistêmicos. 

Nesse contexto, grosso modo, entendo existirem atualmente três 

tendências conflitantes por hegemonia na luta contra o racismo, mesmo que exista 

heterogeneidade no interior das mesmas, mesmo que nem sempre conflitem e que 

partilhem de pressupostos convergentes, mesmo que algumas construções na luta 

contra o racismo sejam possíveis entre elas, mesmo que seus interlocutores possam 

se situar entre-tendências, evocá-las para seu pertencimento ou renunciar às 

mesmas.  

Busca-se aqui não enquadrar as citadas tendências em ―caixinhas‖ bem 

definidas, mas compreender seus avanços e ausências em torno de contextos muito 

complexos e de grande importância nos últimos anos.  

 

4.2.1 Sobre o chamado ―identitarismo de esquerda‖ 

 

Especialmente sobre os movimentos sociais negros e feministas, grupos e 

coletivos de universidades recaiu com mais intensidade uma alcunha que já vinha 

sendo elaborada há décadas e que ficou conhecida como o ―identitarismo de 

esquerda‖. Como vimos, as últimas duas décadas foram marcadas por embates 

muito intensos entre tais movimentos sociais e quadros da intelectualidade brasileira 
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 Essa via de resolução das desigualdades entre negros e brancos aponta a transformação social 
pelo agente dos negócios realizados por negros, os quais poderiam alterar as estruturas sociais. As 
teorizações mais gerais dos grupos intitulados como incentivadores do Afroempreendedorismo 
circundam formulações da figura de Marcus Garvey, mas, de modo geral, entendem que mudanças 
estruturais podem advir de um círculo financeiro montado entre negros. 
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de perspectivas elitistas e racistas que suscitaram acusações desta natureza. Todo 

o período desde então é marcado por esses embates. 

Mas a ideia de que o identitarismo seria próprio da esquerda é, como 

vimos, para os ideólogos da direita e os liberais, um subproduto de um apelo das 

esquerdas às minorias, sob o artifício de atrair as massas valendo-se do tema das 

identidades dos grupos sociais. Tais embates, que tem suas raízes históricas, já se 

encontravam constituídos no contexto da institucionalização das políticas de 

―igualdade racial‖.  

As ações afirmativas, em alguma medida, assumem seu caráter político 

numa realidade determinada – em que se deu uma imediata reação dos núcleos 

intelectuais da classe dominante e dos quais não escapam alguns de racionalidade 

pequeno-burguesa, no sentido de tensionar o espaço para essas conquistas. 

Apenas para situarmos a discussão, as ações afirmativas enquanto 

formas de alcance da reparação histórica às populações negras pelos séculos de 

exploração e opressão, são pautas históricas do movimento negro em que se 

colocava os termos das necessidades imediatas sobre igualdade.  

As cotas raciais nas universidades públicas, que são um tipo de ação 

afirmativa, foram conduzidas pela compreensão de flexibilização do acesso da 

população negra (SANTOS, 2001) às universidades, cujo cerne era abrir, 

democraticamente, os meios pelos quais o acesso aos direitos sociais básicos não 

se realiza em razão do preconceito racial e da discriminação, e deveria ainda ser 

integrante de um rol de mudanças na educação como um todo. A concepção liberal, 

porém, como vimos, sempre se valeu da anedota de que a questão racial seria um 

problema de desigualdades de acesso por má formação, má capacitação, ausência 

de ―capital humano‖. Tal pauta em torno das ações afirmativas se colocavam, 

portanto, em outros termos. 

Contudo, sob o neoliberalismo, essas conquistas sociais no âmbito do 

Estado mostram seu caráter cada vez mais restrito, de um Estado enxugado em 

gastos sociais e amplo para dar sobrevida ao capital em crise. Não é por 

coincidência que as possibilidades de luta política pela via da institucionalização das 

pautas dos movimentos negros foram marcadas por conquistas significativas em 

meio a retrocessos mais significativos ainda. 

Aquilo que setores da esquerda vieram a considerar como identitarismo, 

nesse sentido, buscava alertar, de modo geral, sobre a delimitação de um campo de 
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atuação de ampla penetração liberal. Porém, pouco se apreendeu sobre a 

objetivação dessa tendência, pois exprimia, por um lado, os limites próprios do 

sistema e que se colocavam como dilema à atuação do antirracismo. 

Assim, para a direita e a ala liberal, a ideia de ―identitarismo de esquerda‖ 

envolve a concepção de que as pautas de valorização e de promoção da ―igualdade 

racial‖ seriam um rol de políticas pretensamente atreladas ao âmbito da esquerda 

(especialmente sob a insígnia dos governos de Lula). 

Primeiramente, deter-me-ei à caracterização que se encontrou no auge 

desse debate, na oposição feita pelo movimento negro aos liberais, discussões que 

respondiam ao caráter determinado pelo qual o neoliberalismo comportaria ou não 

uma de suas cóleras.  

Segundo Hélio Santos (2001) a população negra deveria ser incluída de 

modo integral na proposta de desenvolvimento nacional. Segue-se, por sua linha de 

raciocínio, o diagnóstico de que no Brasil o não acesso às políticas estruturantes 

coloca a população negra em um círculo vicioso (SANTOS, 2001). 

Mas um problema se colocava, qual seja, atingir o desenvolvimento 

social, quando se pretende ser realizado a base de políticas compensatórias que 

aparecem constitutivas de uma tendência de contradesenvolvimento, uma proposta 

integrada ao conjunto de contrarreformas e que tem caráter regressivo em direitos 

estruturantes.  

Essa porém, não foi uma crítica daqueles setores conservadores. Ou seja, 

entramos na discussão levada por setores da esquerda sobre as disputas em torno 

da ampliação de políticas afirmativas, que, apenas em termos liberais, seriam um 

enfrentamento à desigualdade e à pobreza, de tal forma que o apagamento da 

disputa política em questão – a liberdade da população negra e a igualdade real 

(não apenas de oportunidades imediatas) – romperia a universalidade da luta, ou 

seja, seu aspecto de necessária conjugação à luta mais ampla dos trabalhadores. 

Apesar existirem divergências entre prioridade por mudanças de cunho 

afirmativo por meio de políticas focalizadas ou obtê-las por meio de políticas 

universais, tais ideais aparecem aqui expressos numa parcela vinculada às disputas 

do movimento negro no interior do Estado.  

A concepção de ação política que predominou se ligava à busca pela 

garantia de acessos e políticas afirmativas para a população negra como uma 

questão de incorporação cidadã capaz de fundar uma igualdade. Por sua vez, uma 
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práxis política parte da constatação necessária sobre os abismos das desigualdades 

raciais, mas se coloca circunscrita ao campo da perspectiva de gestão 

governamental, ou político-administrativa de pautas antirracistas. Convém 

analisarmos, dentro daquilo que apontou Haider (2018) sobre a sujeição ao poder do 

Estado neoliberal, tanto as conquistas democráticas e afirmativas decorrentes disso, 

mas também em que ponto recai na armadillha que favorece a uma atuação 

identitarista, nos termos também colocados por Haider (2018). 

Muitos interlocutores, no entanto, apesar de levarem a sério o 

compromisso com a institucionalização das pautas antirracistas, não parecem ter 

indisposição visceral com o cenário que se abre ao longo do século XXI com as 

perspectivas desenvolvimentistas.  

Devido a esse entendimento e aos ideais de ―direito à diferença‖ na 

defesa da igualdade racial, visualiza-se uma clara assimilação com alguns ideais de 

Boaventura de Sousa Santos (2003) quando afirma o direito à busca por uma forma 

de igualdade não nominada, que seja capaz de ―reconhecer as diferenças e de uma 

diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades‖ (SANTOS, 

2003, p.56). Obviamente que os desdobramentos disso não podem ser imputados 

na responsabilidade dos sujeitos aqui nomeados, mas convém observar que houve 

uma tendência amplamente determinada pelo campo de atuação neoliberal ―pós-

moderno‖ que favorecia à contemplação de representatividade de pequenos grupos 

no interior do Estado, em consonância com a focalização das ações públicas e a 

prioridade pelo sujeito social da mudança fragmentado, conduzindo a um cenário 

sustentado por uma espécie de liberalismo de esquerda96. 

Certamente que o processo de institucionalização das políticas de 

igualdade racial não é, por si mesmo, o signo do ―pós-modernismo‖ na esquerda, 

pois assim correríamos no equívoco de olvidar que a pauta racial nas políticas 

públicas foi conquistada por meio de grande atividade do movimento negro desde 

sua constituição, numa luta pela visibilidade e por direitos que sempre custou muito 

caro às vidas negras. Igualmente, correria-se o risco de olvidar que mesmo em 

questões como o apoio à eleição do ex-presidente Barack Obama nos EUA, houve 
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 O sentido que aqui utilizo é de uma via liberal de resolução dos problemas sociais a partir de uma 
agenda de atenção à questão social, visando a combatê-la resguardando o livre-mercado, o que 
aparece ideologicamente como uma via libertária sem ruptura, que pressupõe o livre-mercado na 
dinâmica social. 
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cisões evidentes entre culturalistas, liberais e revolucionários presentes nos grupos 

que compuseram a luta pelos direitos da população negra. 

Contudo, seu contexto e certa tendência ao pacto social com a burguesia 

pressupunha que a burguesia também ditasse seus caminhos e mostrasse suas 

preferências quanto mais fragmentado e particular esse movimento se colocasse. 

Problemática ainda é sua relação com o núcleo identitário liberal da direita, cujas 

alianças97 permitiram a abdicação de diversas pautas no processo de incorporação 

de pautas antirracistas no interior do Estado. Um exemplo disso pode ser observado 

com as alterações promovidas pelos segmentos liberais da direita na aprovação do 

Estatuto da Igualdade Racial, de 2010.  

Nesse ínterim, os segmentos culturais de valorização da identidade negra 

foram amplamente apropriados pela mídia burguesa e pelo politicismo dos governos 

petistas – entendido aqui como a via de transformação não revolucionária, 

fundamentalmente eleitoral, gradualista e amistosa entre as classes (uma falácia) – 

subvertendo a disputa política à lógica burguesa do identitarismo Considerou, desse 

modo Frederico (2016, p. 245) que 

 
 
A proximidade com o pós-modernismo, no que diz respeito à crítica dos 
"grandes relatos", torna inviável a existência de uma história universal por 
todos compartilhada. Alguns autores usam a expressão "guetos cognitivos" 
ou "apartheid progressista" para caracterizar criticamente a proposta; outros 
apontam a proximidade ideológica com o liberalismo

8
 e a visão de uma 

sociedade democrática em que as diferenças se acomodam cada qual em 
seu canto. 

 

Nessa toada, a experimentação que nos levou a pautas roubadas, 

cooptadas, mas que continham um fundamento na luta se defrontam com um 

consciente alinhamento com os propósitos dominantes. O Movimento Black Money, 

nesse sentido, emerge com uma proposta de valorização da diversidade da 
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 Mesmo no contexto de um referido rompimento de alianças, por exemplo, entre PT e PSDB, a 
desconsideração com a articulação de ambos com segmentos classistas para o jogo eleitoral se dá 
ainda, quando a direção assumida pela coordenação do PT é de pragmatismo e conveniência, 
remetendo ao ―caso a caso‖ desses rompimentos e reconciliações entre ―esquerda‖ (com muitas 
aspas) e direita, como é o caso também da iniciativa de criação de uma ―Frente Ampla‖ contra 
Bolsonaro, que contaria com todos os apoios dos contrários à política do governo do presidente, 
mesmo que com setores outrora favoráveis, insatisfeitos, mas de estreito alinhamento ao bloco 
dominante no poder. Ver: ALMEIDA, P. PT barra alianças com PSDB e DEM. UOL, Política, 08 de 
Fev. de 2020. Disponível em: noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/02/08/pt-barra-
aliancas-com-psdb-e-dem.htm. Acesso em 20 Dez 2020; e para a discussão sobre Frente Ampla e 
frente única operária contra Bolsonaro ver SILVA, D. A esquerda brasileira e a ilusão da Frente 
Ampla. Esquerda Diário, 07 de Jun de 2020. Disponível em: www.esquerdadiario.com.br/A-esquerda-
brasileira-e-a-ilusao-na-Frente-Ampla. Acesso em 20 Dez 2020. 
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identidade negra, mas apresenta uma solução que resulta na intensificação da 

exploração da classe trabalhadora negra. 

 

4.2.1.1 O Movimento Black Money 

 

Esse é, talvez, o caso de um expresso identitarismo, muito mal revestido 

de luta social e de organização anti-sistêmica. Sob os pressupostos de que o capital 

que possuem os capitalistas, em geral brancos, deveria ser canalizado pelos negros 

e entre os negros para uma melhor repartição entre negros, uma de suas 

fundadoras, Nina Silva, apresenta os limites estruturais colocados da seguinte 

maneira: ‗Sentia uma inquietação em ver lugares que não são ocupados por outras 

mulheres e outras pessoas negras. Mais ainda, queria criar a autonomia para que 

nós não precisemos desses lugares’98.  

Enquanto prática social transformadora, vemos que a potência desse 

grupo age contra os termos da libertação e da igualdade real da população negra. 

Aqui, o aspecto particular da relação opressora entre brancos e negros é depurada 

de todo seu conteúdo classista, pois leva ao problema de uma representação que 

tem, por teto, o alcance de um capitalismo negro. 

A descrição dada pelo próprio movimento é a seguinte: 

 
 
O Movimento Black Money é um hub de inovação para inserção e 
autonomia da comunidade negra na era digital junto a transformação do 
ecossistema empreendedor negro,com foco em comunicação, educação e 
geração de negócios pretos. Tendo como diferencial o fomento do 
letramento identitário e do mindset de inovação ao ecossistema 
afroempreendedor, estimulamos o espírito inovador de empreendedores e 
jovens negros para a criação de diferenciais competitivos no mercado. 
Um dos nossos pilares de trabalho é a disseminação da filosofia de 
descrença dos poderes/intenção do Estado no sentido de justiça e 
equiparação racial, além da promoção do associativismo entre 
empreendedores negros e comunidade negra a fim de fortalecer o 
afroconsumo e impactar a qualidade de vida de todos nós negros dentro de 
uma visão Panafricanista

99
. 

 

Como podemos apreender, o Movimento Black Money, além de seu apelo 

epistemológico como ferramenta de identitarismo, sua solução para as adversidades 
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 Ver: COMO Nina Silva enfrentou o racismo empresarial e criou o Movimento Black Money. Na 
prática, online, 09 de Jun de 2020. Disponível em: www.napratica.org.br/nina-silva-movimento-black-
money/. Acesso em 20 Jul 2020. 
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 Informações constam no website do Movimento Black Money. Disponível em: 
movimentoblackmoney.com.br. Acesso em 20 Jul 2021. 
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que assolam a população negra seria o empreendedorismo negro, ou seja, possui 

manifesta uma intenção que se pretende anti-sistêmica, mas que permite uma 

manutenção de status e patamares de ascensão social entre grupos muito 

singulares da totalidade da população. 

Obviamente que há uma intencionalidade desses grupos em alterar a 

configuração da concentração de renda de uma parte da população negra, mas 

esses termos são profundamente individualistas enquanto grupo, mesmo que faça 

conservar seu maior nível de ―igualdade‖ perante empreendedores brancos, isso 

caracteriza que o inimigo, em nenhuma medida, é o capital, mas a gerência do 

capital. A representatividade, nesses termos, é de enorme importância para esses 

grupos. 

Pela representatividade, o Movimento Black Money compreende poder 

mover estruturas no interior do mercado partindo da base social. Trata-se de um 

movimento que não é local, apesar de sua recente criação no Brasil, mas que visa a 

reduzir as desigualdades de renda entre brancos e negros. 

E essa não é uma questão moral, na medida em que queremos que a 

população negra tenha acesso ao mercado, renda digna, empregabilidade, porém, o 

Movimento não tengencia a questão dos direitos sociais, pelo contrário, mostra-se 

enquanto uma espécie de ―anarquismo liberal‖ e apolíticismo, ‗O movimento, quando 

fala de seu norte ideológico, fala sobre ter uma descrença com o Estado para 

resolver as questões do racismo estrutural que ceifa vidas diariamente da população 

negra (SHAKUR; ROSA, 2021, online). 

Os impasses enunciados por Nina Silva integram o circuito de vida de 

grupos com suas vivências enquanto classe média. E, novamente, não é o aspecto 

moral que prevalesce, mas sim que a condição sine qua non da reprodução das 

desigualdades permanece intocada, especialmente entre aqueles que se encontram 

na base dessa pirâmide, sobre os quais recaem as mazelas mais aviltantes do 

racismo. 

Também com esse pretenso anseio emancipador, em 2020, a bilionária 

Luiza Trajano, dona das redes Magazine Luiza, desafiou a mídia e a justiça 

anunciando um processo seletivo para treinees negros, tendo ficado conhecida por 

sua postura como uma alternativa importante frente às políticas públicas. A partir 
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dessa iniciativa, diversas foram as empresas multinacionais que se espelharam em 

ações com as quais se afirmava favorecer à transformação social100. 

A decisão do Ministério Público de Trabalho de São Paulo, por exemplo, 

ao concluir que o caso não se tratava de violação trabalhista, autorizou a 

prerrogativa de reparação histórica (entretanto, na mesma toada dessa ideologia 

liberal do Movimento Black Money).  

Apontam Shakur e Rosa (2021, online) a esse respeito, que  

 
 
O movimento, quando fala de seu norte ideológico, fala sobre ter uma 
descrença com o Estado para resolver as questões do racismo estrutural 
que ceifa vidas diariamente da população negra, e pretende incentivar o 
―afroconsumo‖ e livre associação de empreendedores negros que, por fim, 
resultaria em uma melhoria para o conjunto da população negra. 
 

 

4.2.1.2 O ―lugar de fala‖ e as estruturas de poder 

 

A figura de Marielle Franco representava, para alguns críticos, um caso de 

identitarismo de esquerda, quando a vereadora se pronunciava enquanto ‗feminista, 

negra e favelada‘ (FRANCO, 2017, p. 89), ‗cria da favela da maré’ (idem), ligada a 

um partido político do espectro da esquerda. 

Tanto em face do amadurecimento daquelas discussões sobre cooptação 

e capitalismo negro no interior dos movimentos negros, como pelas traduções 

chegadas ao Brasil de livros de Angela Davis, Patricia Hill Collins, entre outras 

militantes feministas negras norte-americanas, todo esse contexto também contou 

com a produção de Djamila Ribeiro O que é Lugar de fala? (2017). Muitas foram 

suas influências nos movimentos sociais, especialmente dando conteúdo de 

discussão teórica e fazendo produzir tais conhecimentos no interior dos movimentos 

negros e grupos do feminismo negro. 

Façamos aqui um contraponto, no sentido de que a maior ênfase a uma 

esfera particular de reprodução da vida social ou a análise particular dessas esferas 

nem sempre se trata de um particularismo101. A tomada de posição de análise em 
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 Ver: EMPRESAS abrem vaga de treinee e estágio para negros e mulheres, veja lista. G1, 
Economia, 21 de Set de 2020. Disponível em: g1.globo.com/economia/concursos-e-
emprego/noticia/2020/09/21/empresas-abrem-vagas-de-trainee-e-estagio-para-negros-e-mulheres-
veja-lista.ghtml. Acesso em 20 Out 2020. 
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 O particularismo será aqui entendido como a elasticidade negativa com que se analisa e age na 
realidade em torno de um aspecto particular, sobre o qual incidem rompimentos sitemáticos com a 
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torno de um aspecto particular e local, com um específico objetivo, por si só não 

rompe com a totalidade, uma vez que, na relação dialética entre o universal e o 

particular, pode-se partir de uma esfera mais especifica da realidade social para 

encontrar suas determinações mais amplas, ou ainda podemos dizer que essas 

determinações mais amplas estão contidas nas formas mais específicas da 

reprodução social (LUKÁCS, 1978). 

Em razão disso, pretende-se atentar para a maior acuidade sobre os 

efeitos possíveis de polêmicas injustas, que ao apontar equívocos de certa 

tendência, homogeinizam-na, personificando tudo o que a ela está ligado, 

silenciando particulares pensamentos que alçam universalismo, como os que 

podemos encontrar em Kilomba (2010)102, Crenshaw (1988; 1994)103, Adichie 

(2009)104, entre outras (os), que ainda carecem de maior aproveitamento e 

apropriação por parte do conjunto da esquerda – essa apropriação por feministas 

negras, inclusive, tem feito avanças muitas concepções pelo entrecruzamento de 

opressões e das concepções da interseccionalidade. Mas essas marcas de 

―apagamento‖ que faz a cultura dominante, como aprofundamos no desenvolver a 

tese, também são responsáveis pelo ―apagamento‖ da importância de Lélia 

Gonzalez, Beatriz Nascimento e Sueli Carneiro, como ―intérpretes‖ do Brasil, ou, em 

outras palavras, de importantes figuras do pensamento social e político, as quais 

sempre foram enaltecidas por essa tendência do radicalismo culturalista e passaram 

também a ser revitalizadas no tocante à perspectiva de totalidade no âmbito dos 

debates marxistas105.  

A ideia de lugar de fala, em que as críticas e polêmicas pesam sobre a 

intelectual Djamila Ribeiro (2017), não é inaugural, apesar de ter influenciado uma 

                                                                                                                                                                                              
totalidade, a dialética e, em casos mais extremos, com o humanismo, já acusando aí uma aberta 
vinculação ao irracionalismo moderno e dos ―pós-modernos‖. Tal elasticidade, ao romper com a 
dialética entre o universal e o particular, segundo Lukács (1978), sempre prococou na história uma 
justificação ou defesa útil ao capitalismo.  
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longa linha de pluralismo no antirracismo atualmente. E vem, de fato, a fomentar 

questões da mais alta importância, como a subjetividade das relações étnico-raciais, 

na medida em que trata das estruturas sociais que conformam o discurso dos grupos 

oprimidos da sociedade. 

Em alguma medida, é das demandas de luta que parte essa ideia, em 

sociedades profundamente marcadas pelo racismo e pelo patriarcado, como a 

nossa. De fato, boa parte dos adeptos às reflexões de Ribeiro (2017) está discutindo 

essas estruturas simbólicas e a denúncia de uma sociedade cujo racismo possui 

uma das facetas de silencialmento, especialmente de mulheres negras, racializadas 

estruturalmente enquanto os grupos de maior violação de direitos em nossa 

sociedade.  

Torna-se preciso analisar com responsabilidade em que momento essa 

linha de pluralismo se torna mais tênue, quando mesmo distantes de uma anti-

dialética, irracionalista, parte-se para uma concepção de poder e transformação 

social ilustrados na base ―pós-moderna‖. Obviamente que apontar seus acertos não 

nos faz adeptos de seus ideais integralmente, mas convém ponderar em que medida 

essas tendencias se encontram no rol de influências do ideário ―pós-moderno‖. 

Por mais que os efeitos da ideia de ―lugar de fala‖ tenha sido o subsídio à 

discussão das identidades, o falar sobre as identidades, exatamente o que Ribeiro 

(2017) aponta não ser o objetivo da abordagem de ―lugar de fala‖, pondero acerca 

de outros efeitos. Primeiramente, o inegável conteúdo aglutinador entre as vivências 

individuais e que possui uma interlocução positiva na identificação dos grupos 

sociais e nos processos de identificação de si.  

Em segundo, por outro lado, Ribeiro (2017) traça uma análise sobre o 

poder assimilada à concepção foucaultiana do poder e sua microfísica 

indeterminada por aspectos estruturais macrossociais. Esse sengundo aspecto, 

converge para o fato de que ampla visibilidade do antirracismo, em especial, conjuga 

elementos discursivos e práticas de representatividade que, por vezes, reforçam 

uma hostilidade às análises materialistas sobre a história, ao marxismo e ao 

comunismo. Penso que isso ocorre em razão de uma compreensão equivocada da 

subjetividade do modo de produção, pois é notável em seu pensamento o 

entendimento de que o marxismo e sua prioridade pela organização da massa 

operária pouco teria a apresentar ao amplo contingente de desempregados negros, 

à resistência dos terreiros ou à população encarcerada.  
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Essa argumentação é valida em ser levantada, para que se possa 

problematizar, inclusive, os impactos do recorte racial da intelectualidade dominante, 

inclusive na esquerda, cujas formas de luta, em alguma medida, permeiam a 

identificação com a classe trabalhadora negra ou a não identificação, ou seja, 

práticas que adentram o campo de lutas da esquerda, mas que ainda podem 

responder por uma dominância da identidade branca da dominação, e que é 

contraproducente no interior das lutas. 

Desse modo, Ribeiro considera que os objetivos do debate sobre o lugar 

de fala ‗é entender como poder e identidades funcionam juntos a depender de seus 

contextos e como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas 

identidades‘ (RIBEIRO, 2017, p.31). Mas há um subjetivismo, que aponta uma 

regressão teórica no tocante à perspectiva de totalidade, na medida em que se 

compreende que as desigualdades são ordenadas pela forma como esse poder 

dispõe das identidades. As identidades, desse modo, assumindo-se que possuem 

um conteúdo específico, determinado por um caráter desigual, sobredeterminam, em 

alguma medida, a produção material dessas desigualdades. 

Não intento problematizar, como o fazem diversos de seus críticos, o 

caráter indissociável entre o verdadeiro revolucionário e as identidades dos seres 

sociais. Mas, as determinações que permitem a aglutinação dessas identidades e 

um ordenamento com projeto coletivo de ruptura é algo que permanece intocado ao 

longo da descrita reprodução do poder em Ribeiro (2017). E especialmente pelo fato 

de que esse subjetivismo imbricado em questões de igualdade real, não deixa 

evidenciar os indispensáveis laços de classe, temos um retorno ao sujeito 

individualizado. 

Assim como em Foucault, Rodrigues (2006) identifica que o poder possui 

uma abordagem ambígua, quando pensado não apenas em seus efeitos deletérios 

de opressão, mas em sua positividade. 

Rodrigues (2006), entretanto, aponta o caráter regressivo pelo qual a 

ênfase no sujeito na obra foucaultiana se mostranenquanto respostas postas na 

realidade. 

A reversão ao sujeito, nesse sentido, é a chave da retórica de uma 

discursividade que acompanha diversos movimentos pelos quais a movimentação 

das ―estruturas‖ não está pautada pelos movimentos de massa. Não significa que há 

uma desumanidade em meio às ausências da estrutura de classes conjugadas ao 
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estudo do ―lugar de fala‖, mas sim que, por meio dessa noção, há de se 

compreender o caráter regressivo e anti-humanista da caracterização do papel do 

sujeito alheio à estrutura de classes. 

Especialmente acerca deste último aspecto, a projeção de tal condição 

alheia à dinâmica produtiva da sociedade burguesa provoca um campo de maiores 

tensões com as perspectivas classistas, por conta dos efeitos de uma ação política 

que poderia condizer com aquilo que Haider (2018) concebeu como a mudança no 

sentido originário da política identitária, quando analisou sua passagem de uma 

ação política de cunho revolucionário para uma espécie de desambiguação da 

ideologia liberal, permeada por individualismo. Mas não significa buscar provar 

cientificamente que esse compromisso marca essa autora, e sim que os ideais 

manifestos sinalizam uma tendência, de tal forma que é importante ter esses 

parâmetros ao realizar uma análise mais detalhada de suas bases.  

Enquanto tendência, compreende que devido a uma suposta inexistência 

de subjetividade na relação de conflito entre capital e trabalho, precisamos tratar 

com maior profundidade das significações das consequências do racismo para os 

que são assolados diretamente por elas, com o objetivo de dar maior concretude à 

resistência negra ao racismo. 

A dominância do molde ―pós-moderno‖ de ação política, nesse sentido, 

não raramente se apropria do ―lugar de fala‖ para uma representação com fins 

mercadológicos, bem como se faz útil para determinadas frações de classe. Isso não 

significa acusar que há demagogia na ideia do lugar de fala, apenas que convém 

perguntar sobre quais as possibilidades concretas daqueles que utilizariam o lugar 

de fala como meio de afirmação anti-sistêmica e aqueles que se valem dele para a 

reafirmação de sua posição de classe. 

Penso que isso se confirma, pois justamente a faceta do racismo em 

silenciar tais consequências na vida social não se desvincula totalmente das 

condições estruturais de manutenção do capitalismo em nível global. Mas concordo 

não se resumir apenas a isso a ideologia racista, daí a necessidade de ressaltar 

aquilo que no nível da socialidade, o racismo brasileiro e o machismo aperfeiçoam 

no interior da classe trabalhadora, de forma que as desigualdades e opressões entre 

sujeitos desta classe interpõem-se sobre a população negra com os mais altos 

níveis da alienação e barbárie, como, por exemplo, o ódio racial de trabalhadoras 

brancas que recai sobre as mulheres negras trabalhadoras em seu cotidiano de 



194 

 

trabalho, ou ainda o genocídio da juventude negra que aparece à margem, por 

exemplo, do universalismo de alcance protetivo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de 1990. Considerações assim importam e sempre foram importantes 

para as formas de organização negras no país. 

Entretanto, de modo geral, a via de sobredeterminação da cultura frente a 

classe, igualmente possui um vetor que dificilmente avança nos problemas que 

assolam a população negra pobre periférica. Como não são porta-vozes da ideologia 

―pós-moderna‖, ademais, compreendo que a militância de indivíduos, grupos e 

pesquisadores dessa tendência traz concepções muito necessárias e outras, em 

alguns pontos, equivocadas. Mas que o equívoco a que me refiro consiste no fato de 

que transita por uma visão histórica sobre a constituição da ―raça‖ e da ideologia de 

superioridade branca, mas geralmente congrega elementos ora de discordância 

sobre a dialética da subjetividade com o modo de produção, ora permeia uma visão 

mais culturalista de ação política.  

De fato, a crítica ao universalismo abstrato tem suas razões. Ribeiro 

(2017) é assetiva no ponto em que considera dever romper com o status quo de uma 

universalidade que só pretensamente é universal para sujeitos racializados nas 

estruturas de poder. A ressignificação das vivências e de comportamentos 

opressores na sociedade, entretanto, não a necessidade real de ‗romper com o 

regime de autorização discursiva‘ (RIBEIRO, 2007, p. 70). Porém, em meu modo de 

compreensão, o mesmo deve se fazer à luz de um combate cuja linha de atuação 

política dispute o poder no âmbito da luta de classes, inclusive. Do contrário, funda-

se aqui a necessidade da disputa de poder para erigir uma sociedade coletivizada 

que não é nem capitalista, nem socialista, ou seja, sem projeto societário de 

emancipação do trabalho explorado, da propriedade privada e das classes sociais. 

Parte da esquerda, entretanto, nesse debate nao se inseriu, pois reduzia 

a discussão proposta pelo ―lugar de fala‖ ao signo do ―pós-modernismo‖, agindo, 

como define até mesmo Ribeiro (2017, p.68) ‗de modo ‗arquetipicamente ―pós-

moderno‖‘. 

Outros segmentos que orbitam o campo da esquerda, por sua vez, 

contemplaram-se com a perspectiva instrumental de ―lugar de fala‖, para assumir 

seu abandono de luta conjugado para tendência de só se produzir manuais. 

Para além do impacto do Pequeno manual antirracista, de Ribeiro (2019), 

que nos informa acerca da introjeção de epistemologias e comportamentos 
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normativos sociais em que a reprodução do preconceito racial e da discriminação se 

fazem, uma incrível quantidade de cartilhas antirracistas tem sido criadas por grupos 

de universidades, espaços de trabalho, organizações políticas, organizações no 

interior do Estado, coletivos em luta, grupos específicos aturgidos por problemas 

reais. 

Mas há, na ocorrencia dessas iniciativas, um duplo sentido que gostaria 

de explorar. Por um lado o caráter regressivo dos desafios próprios à fragmentação 

e que nos ativam a dar conta de discussões que já deveriam ter sido superadas, 

como a questão discursiva. Mas que se coloca agora em evidência pelo seu 

particular atrelamento com as opressões, quando elas se colocam mais ainda 

evidentes. 

Bastaria-nos averiguar os porões das posições tão em voga, como as de 

Holiday, que vê desconfiança na qualidade do trabalho de cotistas, ao supor que 

eles já são deficitários em capital humano. 

Por outro lado, denota um campo de ação muito restrito, apesar de 

necessário como fortalecimento e estratégia, que não abre os caminhos concretos 

de luta política para além da resolução individual. A mudança das nomenclaturas, 

uma demanda válida de por à baixo as injúrias raciais e a subjetividade racista da 

"liberdade de expressão", aperta o calo sobre aquilo de doloroso que produzimos 

sobre o outro cotidianamrnte. Entretanto, há uma fuga, tipicamente "pós-moderna", 

do enfrentamento direto, cujo enlace não se faz no campo da representação "em si", 

mas na medida em que não apresenta meios para que se contorne o drama da 

ascendente violência do racismo e na medida em que uma representação potente 

envolveria justamente a ação das massas que não se podem furtar do confronto 

direto com sua condição social de vida.  

Assim, muitas cartilhas colocam a subjetividade do problema que nos 

separa, peneirada de sua determinações objetivas de classe. O racismo que nelas 

aparece, em geral, não é também aquele confrontado com a ação direta de classe, 

ou seja, há uma tendência de transmutação da resolução para a esfera das ideias, 

enquanto pouco se tem de cartilhas que apontam a necessária conjugação da 

perspectiva classista como prática do antirracismo106. 
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 Singulares iniciativas que se colocaram de modo distinto podem ser vistas, a exemplo da Cartilha 
de combate ao racismo do ANDES/CSP-Conlutas. Disponível em: 
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4.2.2 ―Esquerda sem identidade‖?: Um balanço mais recente sobre o mal-estar na 

ideologia das esquerdas com relação à luta política das negras e negros da classe 

trabalhadora.  

 

O enaltecimento da categoria de classe sobre a cultura, ou de outras 

esferas da vida social tomadas de maneira particularizada, na maioria das vezes por 

suas expressões aparentes, apartadas da totalidade, é algo historicamente realizado 

à luz do cinismo do identitarismo branco (do que seria conveniente e normativo do 

ser branco nas estruturas sociais) e sua pretensa disposição para adentrar campos 

da luta contra o racismo nesse país. Essa não é apenas uma escolha de prioridades, 

é uma intervenção anti-dialética, que apareceu na história como uma espécie de 

rebaixamento do trabalho a um assunto tido como exclusivo de ‗classe‘ (suposto 

âmbito da desigualdade) e não de ‗raça‘ (suposto âmbito da identidade). Essas 

expressões se difundem atualmente com um caráter determinado, na busca por 

cumprir o papel de desarticulação da classe trabalhadora justamente quando as 

contradições do sistema tomam proporções insustentáveis no formato que se 

encontram. 

As análises sobre os processos sociais atualmente, sob uma perspectiva 

que se isenta do debate sobre as identidades reais, mostram debilidades, pois como 

há um lapso na análise da subjetividade, tenta-se ‗encaixar‘ a condição de vida das 

negras e negros sob categorias universais perenes107, sem mensurar, por exemplo, 

a complexificação das relações sociais desde a abolição, e seu aprofundamento na 

crise estrutural do capital.  

As organizações de negros e de todo o antirracismo deveriam estar 

voltadas à organização proletária, segundo essa perspectiva, mas não se reflete 

sobre as causas do isolamento histórico da luta antirracista. Percebe-se, nesse 

sentido, certo apelo ao igualitarismo abstrato, que se colocaria em 

sobredeterminação às tensões raciais. 

As formas de pensamento aqui existentes compartilham a ideia de que o 

racismo, em sua função alienante e fragmentadora da classe trabalhadora aparece 

                                                                                                                                                                                              
www.andes.org.br/diretorios/files/PDF/Cartilha%20Racismo%20-%20FINAL_ver04.pdf. Acesso em 20 
Out 2021. 
107

 Aprofundamos ao desenvolver a tese as polêmicas que se formaram no marxismo entre Clóvis 
Moura e Ciro Flamarion Cardoso.  
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como uma espécie de dissociação da relação entre capital e trabalho, sendo uma 

forma ideológica superável apenas com o advento do socialismo. Mas uma aspecto 

de sua insuficiência abstrata se dá no tocante à solidariedade de classe, em que a 

luta política da população negra aparece descaracterizada. 

Especialmente por meio das matérias e análises de conjuntura realizadas 

pelo Partido da Causa Operária (PCO) iniciaremos o debate. O PCO tem se 

dedicado de uma forma ímpar e peculiar a se opor ao que chama de núcleos 

identitários. Entretanto, sistematicamente vemos uma ausência de distinção entre os 

movimentos sociais negros, LGBTQIA+, e os movimentos direitistas, de tal modo 

que tudo parece compor uma totalidade de desvio de atenção, ou de ―cortina de 

fumaça‖ sobre os problemas reais do país. 

Izadora Dias (2020, online) apontou, assim, que 

 
 
O identitarismo é uma ideologia produzida nas universidades dos países 
imperialistas e serve como uma forma da burguesia fazer demagogia com a 
luta dos negros ressaltando fatores secundários como a linguagem, a 
cultura, etc. Nesse sentido, o movimento identitário está programado para 
defender apenas aqueles que aparecem como parte desse manobra 
demagógica. 

 
Certamente que há, no probema do identitarismo, uma questão sempre 

premente sobre a conjugação das lutas, porém, não se pretende que seja apenas a 

livre manifestação de demagogia da burguesia ou uma disputa que desconsidere a 

cultura. Desde o início deste trabalho, temos apontado o caráter determinado do 

identitarismo, cuja análise supõe uma situação concreta.  

O ideário ―pós-moderno‖, em sua versão mais caótica, também apela a 

um alto grau de relativismo. Mas a percepção geral sobre a luta política dos negros 

em sua totalidade (e não apenas à luta de defesa cultural, que poderia ser melhor 

analisada) é a de que haveria um atrelamento entre a crescente valorização de uma 

identidade particular e um ascendente de ordenamento à ordem burguesa. Penso 

que isso é falso, quando se atribui de modo indiscriminado essas questões a um 

problema da identidade negra. 

As diversas críticas oriundas da esqueda às chamadas políticas 

identitárias são direcionadas ao caráter liberal que o afastamento de uma 

perspectiva classista nas lutas sociais tende a assumir no capitalismo neoliberal. As 

revoltas que se iniciaram após os assassinatos de Marielle Franco e Anderson 
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Nunes em 2018, nesse sentido, foram concebidas por setores da esquerda como 

lutas distantes de uma perspectiva classista. 

Essa corrente compreende que houve o papel determinante da 

escravidão para o surgimento do capital industrial, porém, a escravidão se situa sob 

suas determinações mais objetivas no esquema reprodutivo do capitalismo. O 

racismo aparece, desse modo, como mero reflexo na luta de classes, aludindo a 

certa ocasionalidade em sua ocorrência na história. É como se racismo e capitalismo 

‗se encontrassem‘ apenas para realizar a escravidão negra entre os séculos XVI e 

XIX, a fim de estabelecer as bases da acumulação primitiva. Certamente, é o que se 

depreende dessa justificação de Eduardo Vasco em resposta a Valter Pomar, 

dirigente do Partido do Trabalhadores, na polêmica sobre a queima da estátua de 

Borba Gato em ato contra o preseidente Jair Bolsonaro já no ano de 2021: 

 
 
Em sua época, a colonização portuguesa do Brasil foi um progresso. Hoje, a 
colonização estrangeira do Brasil é um retrocesso. Mas é justamente a isso 
que servem os identitários: em nome do combate o progresso histórico, 
tachado de retrocesso, tentam impor o retrocesso ao Brasil de hoje 
(VASCO, 2021, online). 

 
Do lado dos acusados de identitarismo, supõe-se certo eurocentrismo na 

análise da luta de classes quando se transpõe a realidade brasileira para um modelo 

societário do centro do capitalismo; ademais, a ausência da atenção à subjetividade 

de racismo refletiria na invisibilização da condição do revolucionário, particularmente 

negro108, aspecto que não contrapõe, por outro lado, reforça os símbolos sociais da 

branquitude109. A diluição das determinações de ‗raça‘ no interior das determinações 

mais singulares de ‗classe‘, supondo o desaparecimento automático da opressão 

racista com o advento do socialismo 

  Percebe-se ainda uma tendência em eleger as determinações de classe 

em suposta prioridade de demandas em relação às determinações de ‗raça‘, o que 

recusa, de certa forma, valendo-se dos termos de Lukács (1978) uma compreensão 
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 Parafraseando o provocante título do livro de Deivison Mendes Faustino Frantz Fanon. Um 
revolucionário, particularmente negro (2018).  
109

 Segundo Schucman (2014), a branquitude remete à normativização da identidade racial 
dominante, a qual se arregimenta em torno de ―privilégios simbólicos e materiais que os brancos 
obtêm em uma estrutura racista‖ (SCHUCMAN, 2014, p.84). Isso significa dizer que a branquitude, ao 
ser uma posição social ocupada à luz de ganhos, conquistas ou condições cidadãs, é uma posição 
social que priva os sujeitos em não serem alvo de extermínio e discriminação de uma estrutura 
racista, o que permite realizar o modo de ser e existir racializado da população dominante, que pode 
ser heterogêneo dada a sua distribuição heterogênea entre classes na sociedade, mas que não está 
viculado à existência biológica de sujeitos e sim de sua posição ou lugar na sociedade. 
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da relação dialética existente entre o universal e o particular, sendo essa uma base 

importante deste estudo. Naquela relação, como apontou Lukács (1978, p. 93) o 

existir individual não deixa de ser ―um modo mais particular ou mais geral da vida 

genérica, e a vida genérica [...] uma mais particular ou mais geral vida individual‖.  

Devido a essa ponderação, torna-se preciso refletir com maior 

profundidade sobre a crítica que equalizou as manifestações na luta contra o 

racismo da última década enquanto identitarismo (FARIAS, 2018), pois não 

raramente essa alcunha remeteu a uma clara recusa às particularidades da 

identidade negra, pressupondo de modo velado um particularismo no âmbito das 

determinações de ‗classe‘, e, em casos extremos, se expressa o sectarismo e o 

racismo que se vale do recurso à abstração com retorno a um local particular e 

privilegiado do concreto (já que se oculta, com tal recurso, que haveria um 

identitarismo branco, se assim pensado à luz da história particular das instituições 

políticas no país, de sua gênese e se sua condução).  

Da mesma forma que o identitarismo é concebido como esvaziamentodas 

pautas classistas, há um esvaziamento quando se afirma de modo genérico, 

sinalizando que ‗Todo este movimento identitário é financiado pela burguesia através 

de organismos como a Open Society [...] A irmã de Marielle Franco é funcionária da 

Open Society, uma funcionária de Soros, um colonizador vivo, imperialista [...]110. 

‗Queimar estátuas é seguir a política orientada por Soros‘111 

O identitarismo não opera apenas enquanto uma máquina de produzir 

consenso e cooptação, outrossim, é uma própria manifestação de nossa crise e nela 

está contida um dilema nos movimentos negros para responde-la. 

Assim, a ideia de que há setores da esquerda que pensam não ter uma 

identidade para além da identificação abstrata de classe, passa a ser 

problematizada por diversos segmentos da luta antirracista. 

Maria Rita Kehl engrossa essa acusação indiscriminada ao retratar, em 

um artigo a respeito de sua compreensão da ideia de ―lugar de fala‖, o Lugar de 

cale-se: ‗De igual para igual. Por isso não aceito que, em função de nossas origens 

diferentes – e dos privilégios dos quais tenho consciência – os companheiros 

                                                             
110

 Ver: CONFIRA como foi a Análise Política da Semana desse sábado. DCO, 30 de Ago. de 2021. 
Disponível em: www.causaoperaria.org.br/artigo/confira-como-foi-a-analise-politica-da-semana-desse-
sabado/. Acesso em 15 Set 2021. 
111

 Idem. 
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membros do MNU eventualmente exigissem que eu calasse a minha‘ (KEHL, 2020, 

online). 

Um longo debate se estabeleceu, por conseguinte, em torno de 

movimentos negros estarem ―cancelando‖ o debate público ou promovendo o que 

seria o lugar de fala às avessas: o lugar de cale-se. Uma polêmica em especial 

contou com uma lucidez acerca dos fatos por parte de Djamila Ribeiro em oposição 

aos argumentos de Lilia Schwarcz, que fizeram avançar ao menos no ponto que os 

críticos do ‗identitarismo‘ dentro ou fora da esquerda deveriam analisar o concreto 

afastando o recorrente moralismo112. 

Celso Frederico (2016) aponta um aspecto de extrema importância. 

Acertadamente, deixa transparecer a posição de que a ideologia ―pós-moderna‖, nos 

núcleos identitários promove uma inversão, pela qual podem reproduzir-se a 

racialização, bem como a moralização. Mas, ao conceber que 

 
 
Afirmar que, à semelhança dos Estados Unidos, haveria entre nós ―sujeitos 
raciais‖, como pretendiam alguns dos intelectuais presentes, bem como 
algumas correntes do movimento negro, tem como resultado a politização 
das diferenças e uma concepção racializada da vida social. Trata-se aqui da 
transposição de uma problemática norte-americana da race-conscious – a 
tomada de consciência da negritude como pressuposto para a luta por 
políticas compensatórias que visem à diminuição das desigualdades. Mas 
no Brasil, contrariamente, a tomada de consciência surge como um 
resultado da ação estatal que pretende criar os ―su�jeitos sociais‖ a serem 
incluídos através das intervenções focais compensatórias (FREDERICO, 
2020, online) 
 

Na verdade, Frederico não supera ainda a lógica de contraposição ―pós-

moderna‖ que expressa a reiterada mistificação realizada por Schwartzman (2001) e 

Kamel (2006), segundo os quais a racialização poderia se constituir num processo 

discursivo empreendido pelos negros, alheio à dinâmica social concreta da 

racialização. Ressalvas no interior da tradição marxista perpassam uma perspectiva 

de totalidade das opressões, que conjugam à luta dos trabalhadores. 

Não se trata de um apontamento de ordem pessoal dos autores, mas do 

quanto seus trabalhos denotam novas empreitadas que não fizeram avançar na luta, 

por meio de um reducionismo que procede à acusação de identitarismo que atinge 

de modo indiscriminado a luta negra. A alguns setores da esquerda cabe a 

superação da moralização, a acusação identitária e ponderar sobre os parâmetros 
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 Ver a esse respeito SCHWARCZ, L. Filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa 
de oncinha. Folha de São Paulo, 02 de Ago de 2020. e 
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das necessidades colocadas às lutas, de modo a não recorrermo ao erro dos ―pós-

modernos‖ de direita, deixando escapar o protagonismo negro e o apoio às pautas 

anti-opressão. 

Uma pequena digressão ilustra a vivacidade deste tema no embate 

intelectual atual e de como ele se mostra como uma questão global. Recentemente, 

no ano de 2019, um debate entre o influente ideólogo canadense Jordan Peterson, 

professor de psicologia da Universidade de Toronto e o também influente filósofo 

esloveno Slavoj Zizek, do Instituto de Sociologia e Filosofia da Universidade de 

Ljubljana e diretor do Instituto de Humanidades da Birkbeck, Universidade de 

Londres, foi anunciado enquanto ―debate do século‖. Com o título Felicidade: 

Capitalismo versus Marxismo113, a proposta consistia em realizar um embate entre 

posições radicalmente opostas, conduzidas por renomados e influentes pensadores, 

tendo por precedente um desafio pessoal agitado por ambos, mas que se desdobrou 

em uma disputa a ser apreciada pelo público, apesar de ser um debate ―polarizado‖, 

ou seja, entre perspectivas, de fato, inconciliáveis.  

O título sensacionalita deixava mais confuso o tema, enquadrando 

marxismo enquanto sinônimo de projeto de sociedade comunista (e não arma 

teórica) e reduzindo capitalismo a uma ideologia ou modo de ser aparente. Zizek, 

neste ponto, foi muito mais científico ao atrelar capitalismo à barbárie, enquanto os 

ataques sistemáticos de Peterson sobre o Manifesto do Partido Comunista de Marx 

e Engels foram uma tautologia caricata, ao espelho do que fazia Mises, que atribuía 

a Marx o peso de estipular que os capitalistas e os lucros seriam ―maus‖ e ruins‖.  

Se o debate promoveu o efeito de proporcionar alguma ―felicidade‖ 

momentânea para os que se sentiram vingados entre os tributários das ideias de 

Peterson, uma matéria no jornal The Guardian114 encontrou tristeza e 

desapontamento, especialmente com Zizek, em um desfecho pelo qual compreendia 

que Zizek e Peterson teriam muito em comum, mais do que em oposição. Os 

aspectos principais de convergência, segundo a matéria de Stephen Marche seriam 

o rechaço ao comunismo, as críticas ao ―politicamente correto‖ e a hostilidade às 

chamadas políticas “identitárias”. 
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 O debate completo se encontra disponível em: www.youtube.com/watch?v=cw-ZPRnN3Ak. 
Acesso em 20 Ago 2021. 
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 MARCHE, S. The 'debate of the century': what happened when Jordan Peterson debated Slavoj 
Žižek. BST Philosophy, 20 Abr 2019. Disponível em: www.theguardian.com/world/2019/apr/20/jordan-
peterson-slavoj-zizek-happiness-capitalism-marxism. Acesso em 20 Set 2021. 
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Não me aterei à caracterização da particular perspectiva marxista de 

Zizek, nem em discutir se Peterson seria mais um liberal clássico ou um conservador 

em sua raiz ideológica, o que seria mais difícil ainda em se realizar sem considerar 

os distintos sentidos dessas denominações no Brasil e no contexto da língua 

inglesa. Mas chamarei a atenção para o fato de que um marxista recorrentemente 

associado ao pessimismo, mas a uma tradição no historicismo tenha sido 

aproximado (não apenas pelo The Guardian, mas por um grande número de jornais 

do conjunto da crítica global – particularmente no jornal Folha de São Paulo os 

críticos antimarxistas foram entusiastas dessa aproximação115) de uma grande figura 

pública do conservadorismo atual e que se coloca pela negação da luta de classes 

como motor da história. 

No debate, Zizek deu argumentos plausíveis em oposição aos de 

Peterson, em outros a concordância era um recurso de Zizek para mostrar as 

perguntas erradas colocadas por Peterson, houve alguns dos quais discordo 

profundamente, mas todo o anseio midiático e dos espectadores por uma reação 

violenta dirigida a Peterson não ocorreu, não permitindo a muitos visualizarem 

oposição. Como, para muitos críticos, supõe-se que marxistas deveriam elogiar 

Stálin116 e defenderiam o ―politicamente correto‖, já que a crítica comum supõe o 

comunismo como sendo uma ideologia contra o capitalista por concebê-lo 

moralmente ―errado‖, algo distante do eixo de produção material da vida (lembremos 

o comentário sobre o título tendencioso), era de se esperar confusões e falsas 

associações – uma recorrente busca pela equalização, que apenas visa a não 

problematizar a necessidade de radicalidade, uma costumeira atuação ―pós-

moderna‖. 

Por outro lado, houve sim, uma aproximação no tocante às políticas 

“identitárias”, para as quais o argumento de Zizek era acerca de uma 

hipermoralização que levava à impotência política. Da parte de Peterson, isso 

revelaria uma ―covardia‖ por parte dos ―identitários‖, que supostamente utilizariam 

jargões como escudo para acusações moralistas. 
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 Ver BOSCO, F. Zizek é melhor que Jordan Peterson até para chutar cachorro morto. Folha de São 
Paulo, 22 Abr 2019 e COUTINHO, J. P. Entre Zizek e Peterson, não há vencedor ou vencido (nem 
combate). Folha de São Paulo, 22 Abr 2019. 
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 Ver ZANINI, F.Stálin não foi a reencarnação de Lúcifer, diz historiador que influenciou Caetano 
Veloso. Folha de São Paulo, 17 setembro 2020. 
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Reside nessa problemática, um elemento importantíssimo para os 

objetivos desta pesquisa. Após as indiretas de Peterson, Zizek defendeu pontos 

importantes quando aquele verbalizou que a ideologia ―pós-moderna‖ seria um tipo 

de neo-marxismo. Levou à frente a posição marxista de que a ideologia ―pós-

moderna‖ é antimarxista; atrelou brilhantemente a perspectiva direitista dissimulada 

do ex-presidente norteamericano Donald Trump enquanto performance ―pós-

moderna‖; caracterizou a ―construção‖ de Derrida e a microfísica do poder e das 

resistências de Foucault, consideradas fontes da ideologia ―pós-moderna‖ recente, 

como antimarxistas, entre muitos outros aspectos filosóficos pelos quais 

representava o conjunto da esquerda. A despeito da confusão de Peterson que 

coloca toda a problemática enquanto uma conspiração de esquerda, seu ataque 

central permanecia triunfante: a condenação da agitação política dos grupos 

particulares em torno das pautas anti-opressão, especialmente os movimentos de 

mulheres e os movimentos negros. 

É certo que Zizek havia se posicionado, em outra ocasião117, de forma 

muito mais científica e consciente a respeito da cooptação liberal das pautas de 

grupos específicos e da predileção direitista pelo identitarismo118 (entendido como o 

apelo que a direita liberal faz ao individualismo, ao ―eu‖ e não a ―nós‖, etc.), quando 

buscou estabelecer diálogo com tais movimentos. Mas o alvo inequívoco de 

Peterson, os movimentos sociais de luta contra o racismo, o sexismo e a LGBTfobia 

– vindo de um forte sistematizador da ideia de ―racismo reverso‖119, tendo em vista 

ser um ideólogo apreciado por influenciadores dessa ideologia no Brasil atual, entre 

artistas, mas entre mentores intelectuais neoconservadores liberais como Luiz Felipe 

Pondé e Olavo de Carvalho, adeptos manifestos de Peterson –, esse alvo 

inequívoco, as chamadas ―políticas identitárias‖ apareceu ―jogado aos leões‖. 

A crítica do editor chefe do Current Affairs assinalava, registrando seu 

inconformismo: ‗Eu acredito que ambos mostram o quanto longe você pode ir na 
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 Ver: SLAVOJ Zižek: Black Lives Matter & identity politics. 14 de Jun de 2020. Disponível em: 
scrapsfromtheloft.com/politics/slavoj-zizek-black-lives-matter-identity-politics/. Acesso em 20 de Dez 
de 2020. 
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 Utilizaremos a ideia de que o identitarismo é uma condução determinada da identidade (HAIDER, 
2018) à sua transfiguração em torno de políticas de representação que visam a esvaziar o conteúdo 
de identidade real, por vezes complexa e revolucionária dos seres sociais.  
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 Acerca do ―privilégio branco‖, afirmara que ‗A ideia de que se pode culpar um grupo étnico por um 
crime coletivo, independentemente da inocência ou culpa coletiva dos elementos que constituem 
esse grupo, não há absolutamente nada mais racista que isso’. Disponível em: 
www.youtube.com/watch?v=0Dl1alq_6XY&t=61s. Acesso em 20 Set 2021. 
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vida pública sem ter nada de valor a dizer, se você for um homem branco com 

doutorado que fala confiantemente e de forma incompreensível‘120. 

Não concordo que Zizek tenha sido vazio no debate, também não saberia 

precisar de forma responsável o quanto essa ausência crítica estaria relacionada à 

identificação étnica particular de Zizek – como aparece na matéria do Current Affairs 

–, quem acredito conhecer o racismo em seus efeitos deletérios globais na Europa; 

mas reflito sobre estarem exprimidos limites próprios ao afastamento do acadêmico 

com alguns aspectos desenvolvidos no interior da luta antirracista atualmente.  

E muito tem sido desenvolvido acerca desses impasses, gerando um 

conhecimento acumulado da atividade política das negras e negros na luta contra o 

racismo acerca da vinculação entre gênero, raça e classe e da materialização de 

uma práxis negra que não elide a identidade e possa preencher uma das lacuna que 

Zizek viu em Marx e que entregou de ―mão beijada‖ a Peterson, sobre o problema da 

ideação e da vontade política de transformação que deveriam conduzir efetivamente 

à revolução proletária, mas que não raramente leva a frustrações catastróficas.  

Entendida dessa forma, a consciência negra tende a avançar 

intercruzando todos os aspectos que enlaçam a categoria de ―raça‖, e que estão 

fundidos com aspectos políticos de gênero e de classe (SANTOS, 1985).   

 

4.2.3 Antirracismo com identidade e com revolução 

 

Nas trilhas da busca por uma perspectiva de totalidade, entende-se que 

as contradições do capitalismo e o conflito entre capital e trabalho são parte 

integrante e central do racismo que assola as negras e negros brasileiros 

cotidianamente, porém, não haveria uma hierarquia causal-explicativa entre essas 

dimensões, uma vez que o racismo, o sexismo, o machismo reproduzem-se 

centralmente atrelados, de forma que o capitalismo historicamente os comporta 

como processos indissociáveis.  

A heterogeneidade dessa perspectiva transita pela dialética, a totalidade e 

a metodologia do materialismo-histórico para sustentar que o modo de produção 

capitalista e as opressões se interrelacionam.  

                                                             
120

 Ver ROBINSON, N. Live Commentary on the Žižek-Peterson Debate. 20 Abr 2019. Disponível em: 
www.currentaffairs.org/2019/04/live-commentary-on-the-zizek-peterson-debate/. Acesso em 20 Jan 
2020. 
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As concepções da indissociabilidade entre as opressões de gênero, raça 

e classe, repousam especialmente sob o marxismo, as perspectivas anticoloniais e 

também tendências interseccionais do feminismo negro que revisitam as fissuras e 

lacunas de análise que permearam algumas interpretações esquemáticas e 

tendências à secularização da opressão no interior da esquerda.  

As principais trilhas de uma perspectiva interseccional, como bem 

demonstram Parks e Assunção (2021), situam-se na vanguarda do movimento 

feminista, parte integrante de uma disputa de tendências em torno de contradições 

acirradas pelo neoliberalismo e o desenvolvimento de processos culturais 

autônomos.  

Jones Manoel afirma, outrossim, que a relação entre marxismo e luta 

anticolonial demonstra a ‗capacidade do marxismo de ser uma arma crítica e 

emancipatória para todos os explorados e oprimidos [...] as duas grandes razões 

revolucionárias da modernidade: marxismo e luta anticolonial‘ (MANOEL, 2020, 

online). 

Há de se considerar, nesse processo, que as respostas da classe 

trabalhadora às formas de discriminação das negras e negros, como pude analisar 

em minha dissertação de mestrado, não possuem um caminho unívoco, no qual a 

expressão da consciência de classe revelaria uma espécie de estágio superior. No 

entanto, tais respostas constituem potencialidade revolucionária ao passo em que 

produzem unidade de direcionamento e revelam organicidade entre as demandas de 

luta de negros da classe trabalhadora e de toda a classe trabalhadora, colocando-

se, ambas, de forma indispensável para o objetivo de realizar o ser coletivo, 

consciente da necessidade de superação da forma organizativa fundante da 

sociedade, de suas bases estruturais, da ordem do capital. 

Isso pode ser visto no fato de que o movimento Black Lives Matter, ativo 

no Brasil especialmente entre os anos de 2018 e 2020, em cujas proporções 

incorporou variadas tendências, possuiu um aspecto progressista, dada a disputa de 

hegemonia no antirracismo ter se dado em frentes de radicalidade e com perspectiva 

de ruptura. Mas igualmente incorreu em um movimento da realidade das lutas, muito 

permeado pelas iniciativas do capitalismo negro, mas foi um período de disputa de 

hegemonia no interior da classe trabalhadora, pelos quais uma perspectiva de 

ruptura não desistiu de compor o movimento em sua ação política, ou seja, o 

movimento da realidade no qual abrem-se condições de luta tornou-se um cenário a 



206 

 

ser disputado no tocante à consciência coletiva. Por esse entendimento, 

compreendeu Letícia Paks que ‗depois do Black Lives Matter, onda de greves nos 

EUA apontam o caminho da luta de classes para enfrentar a crise‘121. 

Fundamentando essa tradição, temos os caros temas da relação entre 

identidade negra e consciência de classe, entre o patriarcado e as pautas anti-

opressão de mulheres negras e lgbtqia+, e a tensão entre organizações classistas e 

políticas afirmativas. No entanto, apesar de existir essa pluralidade, não se observa 

rompimento com a dialética nesse movimento de análise, nem hostilidade a uma 

específica dimensão das opressões que se expressam com o racismo, além de se 

assumir na luta por um projeto societário demarcado no horizonte socialista. 

Ademais, com razão, relata-se que uma análise com perspectiva ―de 

classe‖ deve adentrar as nuances da objetificação dos corpos negros no capitalismo, 

da hostilidade à presença das negras e negros nos espaços acadêmicos, bem como 

das permanências de condições de vida herdadas entre as famílias negras desde a 

escravidão. Seria preciso, portanto, não recusar o campo das políticas públicas para 

a garantia de direitos nos limites da sociedade burguesa, que permitam uma 

reversão mínima desse quadro bárbaro; mas essa tendência não se ilude que tais 

mudanças devam ser feitas sem políticas estruturantes, pois recusa a imagem do 

sujeito negro que, agora com seu suposto ‗lugar ao sol‘, diz ter ultrapassado as 

condições de vida que lhe foram relegadas desde o nascimento, ora reproduzindo a 

ideia de que os negros devem provar seu valor sendo melhores que os brancos 

duas, três ou quatro vezes, ora produz um pesar social sobre o tema – o sentimento 

de ―pena‖ – que reduz equivocadamente o circuito da discriminação, exploração, 

machismo, intolerância religiosa, encarceramento, apenas à desvalorização de 

atributos físicos e culturais.  

Aqui temos particularidade e universalidade em uma relação que é 

dialética. Em um estado geral de atonia na conjugação da luta negra à luta dos 

trabalhadores, a resistência da classe trabalhadora negra ao conjunto de opressões 

aparece ordenada para o confronto direto com as perspectivas ―pós-modernas‖. 

Frente as acusações da luta antirracista enquanto fantasia fascista da esquerda 
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 PARKS, L. "Depois do Black Lives Matter, onda de greves nos EUA aponta o caminho da luta de 
classes para enfrentar a crise". Esquerda diário. 20 de Out de 2021. Disponível em: e 
squerdadiario.com.br/Leticia-Parks-Depois-do-Black-Lives-Matter-onda-de-greves-nos-EUA-aponta-o-
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identitária122, na verdade, a luta antirracista, nesses termos, busca apreender os 

desafios determinados que se colocam na realidade do capitalismo em crise, 

respondendo ao quadro das opressões enlaçando uma perspectiva classista. 

O neoliberalismo tende a conduzir a uma fragmentação determinada: 

 
 
O exemplo do papel que cumpriu a APEOESP, sindicato dos professores 
estaduais de São Paulo durante a paralisação internacional de mulheres em 
2018 foi emblemática: impediram a unificação dos professores e 
professoras com os fortes atos de mulheres, e para isso contaram com a 
ajuda da Marcha Mundial de Mulheres uma das ―direções‖ do movimento de 
mulheres. Por isso não há qualquer combate a ser dado a serviço de 
responder os dramas da nossa classe que não passe por lutar por fortalecer 
alas antiburocráticas dentro de cada local de trabalho e na base de cada 
movimento social. (PARKS; ASSUNÇÃO, 2021, online) 
 

Entre esses grandes desafios enunciados por Parks e Assunção (2021), 

portanto, colocam-se especialmente ‗a burocracia sindical e as direções burocráticas 

dos movimentos sociais‘,  

É válido ressaltar, como aqui é pretendido, sobre a resistência a esse 

movimento no interior da classe trabalhadora, sendo um momento em que o 

antirracismo ganha fortes expressões, especialmente entre organizações de 

mulheres negras, muito importantes na busca pela união entre a compreensão 

minuciosa das condições de vida da mulher negra e do reconhecimento da 

necessidade de superação de uma ideia abstrata e difusa do universalismo de 

classe ainda presente. 

Um grande protagonismo, nesse sentido, no tocante à organização Pão e 

Rosas é identificado por Parks e Assunção (2021), a qual defende ‗uma estratégia 

proletária para a luta das mulheres e negros, ou seja, atuamos em todos os 

movimentos, mas como uma ala revolucionária que luta para unificar a nossa 

classe‘.  

Na disputa de projetos societários por hegemonia no interior dos 

movimentos negros, não deve haver espaço para as alianças com a direita123 e 

fragmentação da classe trabalhadora que desvia a unidade de ação para a ampla 

composição de frente de enfrentamento e que tornam a desconfigurar o movimento 

de massas, as necessidades reais da população negra, pobre e periférica. 
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 Como o faz Risério (2019). 
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 Vide a chamada coalizão da ―Frente Ampla‖ contra o governo Bolsonaro. 
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Os intelectuais, militantes e organizações coletivas antirracistas que 

partilham dessas concepções assumem a necessidade de enfrentar o sistema 

capitalista enquanto classe trabalhadora e a refutar veementemente 

posicionamentos que dialoguem com o ideário ―pós-moderno‖. Uma das formas de 

consciência nesse processo relaciona-se à recusa em aceitar as provocações ―pós-

modernas‖ sobre a relação entre a periferia e o racismo, quando alguns desses 

pseudo cientistas elocubram conceitos e significações de uma ideia de periferia ‗em 

si‘, resguardada em suas particularidades, supostamente incompreensíveis sob a 

ótica materialista. Com a entrada de um número mais significativo de negras e 

negros nas universidades – especialmente no âmbito das faculdades públicas, as 

quais se tornaram alvos e símbolos inequívocos de resistência ao avanço do 

neoliberalismo – essa perspectiva de enfrentamento à ideologia ―pós-moderna‖ e 

elitista tem ganhado maior profundidade.  

Tal apreensão dialoga com a ideia de Lukács (1978), pela qual se infere 

que uma luta empreendida pelos seres sociais pode concretamente conduzir à 

emancipação humana calcada na relação dialética do universal e do particular, em 

que a condição particular dos indivíduos negros da classe trabalhadora seja 

pensada superando sua forma particular, agregando e assumindo para si as 

necessidades de transformação da sociedade em geral. Evidencia-se, portanto, a 

estratégia e programática de luta política emancipatória da população negra, que 

não se furta de uma sociedade comum a todos. 
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5. Considerações finais: o que a realidade concreta nos aponta sobre a 

potencialidade revolucionária do antirracismo?  

 

O ideário ―pós-moderno‖ no Brasil possui uma complexificação que é 

própria dos dilemas que se colocam na realidade e que devem ser superados à luz 

de uma luta política emancipatória concretamente possível de se realizar no 

conjunto da luta antirracista.  

Como expressão do capitalismo em crise e, por consequência, do 

neoliberalismo em sua crise, as respostas do conjunto da luta contra o racismo, por 

um lado, se mostraram ordenadas pelas contradições estruturais que as 

condicionam, mas possuem uma potencialidade que se projeta à superação de sua 

fragmentação e do identitarismo no atrelamento da luta dos trabalhadores.  

Mas, longe de apontar um estado terminal do capitalismo, a ideia de que 

o mesmo se encontra em crise advém da manifestação das nuances do 

esgotamento de possibilidade civilizatórias do modo de produção capitalista e essa 

crise, no plano da ideologia, na verdade, representa uma via emblemática de 

fortalecimento contrarrevolucionário. Assim, a obra de Giannetti (2016) é analisada 

como um dos últimos suspiros criativos da visão multiculturalista do período, 

enquanto Risério (2007, 2019), Magnoli (2009), Kamel (2006) e toda uma 

contratendência já enunciam a miséria filosófica do ―pós-modernismo‖ decadente. O 

―pós-modernismo‖, como lógica cultural que atravessa a ação política molda um 

conjunto ideológico que visa a revitalizar uma antiga proposta de democracia racial 

que, na verdade, não aparece mais em sua forma originária como proposta de 

nação e sim, como negação expressa do racismo, uma suposta condição superada, 

mas que carregamos enquanto uma relativizada insígnia da exclusão. 

As novas tensões que são provocadas pelo bloco ideológico dominante, 

nesse sentido, retratam as problemáticas de vida da classe dominante, distantes da 

atividade real de luta das negras e negros da classe trabalhadora, se espraiando em 

grupos particulares, conquistando corações, mas sempre preservando seu caráter 

essencialmente retrógrado. 

O neoliberalismo, ao engendrar a população negra na atonia ―pós-

moderna‖ da primazia pelo mercado na resolução dos problemas sociais, tratou de 

reorganizar as condições de reprodução do capital às custas de um novo patamar 

de expropriação, agora marcado pela bancarização, pauperização e endividamento 
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da população negra, pobre e periférica. Delimitou, por conseguinte, os termos da 

luta política no âmbito do Estado, pela qual o identitarismo emerge como tendência 

determinada de ação política. 

As diversas tensões advindas disso, que se fizeram sentir profundas nas 

formas de organização e resistência negras sobrevivem à luz da necessária 

superação dos parâmetros ―pós-modernos‖ dominantes, pelo qual setores dos 

movimentos negros apontam uma saída para o indeterminismo ou para a adesão 

aos pressupostos da sociedade burguesa e sua primazia pelo mercado. 

Após as execuções da vereadora Marielle Franco e do motorista 

Anderson Nunes, no ano de 2018, há um conjunto de revoltas coordenadas no 

sentido da contestação do ainda hegemônico neoliberalismo. Especialmente abertas 

pelos movimentos de mulheres e do feminismo negro, a potência da luta advém de 

um amadurecimento desses movimentos em sua ação real de luta. Nesse bojo, 

encontram-se postas na realidade as possibilidades concretas de uma reversão 

desse quadro em torno da conjugação mais profunda, imbricada e indissociável da 

luta anticapitalista e do antirracismo. Esse direcionamento, por fim, possui um 

acúmulo de subjetivação e solidariedade de classe imprescindível aos desígnios de 

uma luta política negra revolucionária. 
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