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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Mediante aos desafios que estão postos no enfretamento da questão étnico-racial na

atualidade, expressa na realidade cotidiana de opressão, exclusão e violência extrema contra a

população negra. É fundamental a construção de uma análise política das relações raciais em

uma conjuntura de transformações. O que significa compreender que o enfretamento dos

conflitos étnico-raciais perpassa pela construção de um pensamento social sobre o racismo

que dê conta de uma análise sócio-política e histórica, a qual evidencie a luta de classe no

processo de formação e estruturação do capitalismo. Sob essa orientação teórica analisaremos

o processo de escravização dos povos africanos na colonização brasileira e a transição do

trabalho escravo para trabalho livre no Brasil. Nesse sentido a perspectiva histórica marxista

de Clóvis Moura assume sua a importância para este trabalho, a medida em que sua análise

foca nas organizações de luta da classe subalterna e oprimida rompendo com o domínio

ideológico do conhecimento, seus estudos nos possibilita traçar uma identidade político para o

movimento negro  atual enquanto um processo dinâmico, nas relações dialéticas do indivíduo

social com o outro e consigo mesmo, determinado por condições de natureza individual, e

social, Moura extrapola a dimensão humana para além da sua condição biológica e física,



resgata o seu caráter histórico e político. O autor evidencia a trajetória política do movimento

negro no processo de formação da sociedade brasileira no diálogo entre opressão e resistência.

Reconhece o trabalho como categoria fundamental no processo de estruturação das relações

sociais no capitalismo, busca na produção escravista, de exploração do trabalho um eixo

fundamental das relações que alicerçam a formação sócio histórica do Brasil, e seus reflexos

estruturais na sociedade contemporânea a partir de “um pano de fundo” totalizador que é

surgimento, expansão, e crise estrutural do capitalismo mundial.
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A temática étnico-racial nos estudos de Clóvis Moura apresenta um aprofundamento

teórico e uma perspectiva histórica que reconhece a escravidão moderna como sistema de

produção que fundamenta a formação e estruturação da sociedade capitalista brasileira,

alicerçada nas relações de exploração do trabalho, da opressão e extermínio contra os povos

negros africanos. Seus estudos e reflexões sobre essa questão são referências fundamentais

para compreender a luta contra o racismo contemporâneo a partir da elaboração de uma

unidade política que desmonte as contradições que consolidam o processo de produção e

desenvolvimento do escravismo para o capitalismo no Brasil.

Primeiramente destacaremos a luta dos escravos africanos como categoria de análise

fundamental na abordagem de Clóvis Moura, que buscou evidenciar o dinamismo interno

desses movimentos  e a contradição fundamental  de sua reprodução, que estava estruturada à

partir das relações de produção, opressão e exploração no sistema escravista, e também a

resistência  que os povos africanos tiveram a este processo de dominação, que perpassava não

somente pela rejeição do negro africano em relação  aos padrões culturais impostos pelo

escravismo, mas principalmente pela postura política de enfrentamento de sua condição de

escravo, de mercadoria e de homem desumanizado,  o qual   se deu através de processos de

luta.

Sendo de importância aqui destacar que durante muito tempo a temática da luta e

resistência da população escrava foram retratadas como tema secundário e esporádico nos

estudos históricos e sociológicos sobre a escravidão, quando muito reconhecidos por esses

como movimentos “antiaculturativos”. Nesse sentido a escravidão, seu modo de produção e



exploração escravista era camuflado por uma visão harmônica dessa estrutura e

consequentemente também reduzindo a resistência do negro escravizado a cultura de

dominação escravista a uma condição simplista rejeição, identificação ou escolha e não como

uma decorrência da sua condição de escravo, da sua posição de homem desumanizado,

transformado em mercadoria ou coisa. Essa interpretação reducionista e despolitizada em

relação aos movimentos sociais do negro escravizado, não evidenciam a relação existente no

processo de organização da luta em oposição ao domínio da produção escravista, movimentos

esses que colocaram em xeque toda a estrutura econômica e social da escravidão.

O culturalismo exclui a historicidade do contato, não retratando, por isso, a
situação histórico-estrutural em que cada cultura se encontra nesse processo.
Desta forma não se pode destacar o conteúdo social do processo e não se
consegue visualizar cientificamente quais são aquelas forças que
proporcionam dinâmica social e que, em nosso ver, não tem nada a ver com
os mecanismos do contato entre culturas. Para nós este dinamismo não está
nesse contato horizontal de traços e complexos de culturas, mas na posição
vertical que os membros de cada cultura ocupam na estrutura social, ou seja,
no sistema de propriedade”. (MOURA, 1988 p. 46)

Segundo Moura para compreendermos com mais nitidez as maneiras pelas quais os

movimentos de rebeldia escrava se manifestavam se faz necessário uma aproximação com as

particularidades estruturais do sistema escravista.  O autor coloca que a escravidão no Brasil

foi um “anacronismo traumatizante”. No auge do capitalismo industrial, advindo-se das

primeiras manifestações do capitalismo monopolista, o modo de produção escravista era a

contradição para o processo de modernização do modelo econômico de produção, ao mesmo

tempo que gerava riqueza acumulativa necessária para fomentar esses avanços no campo

tecnológico e na produção de bens de consumo.

Quando a escravidão foi abolida já tínhamos iluminação a gás, cabo
submarino, estrada – de – ferro ecoando para Santos o café produzido por
escravos e transportes coletivos (bondes) de tração animal. Era uma
modernização sem mudança social. O Rio de Janeiro expandira-se
rapidamente a partir de 1850, quando o tráfico foi abolido definitivamente.
Como vemos, as principais cidades brasileiras modernizaram-se, mas as
instituições sociais mais relevantes continuavam arcaicas”. (MOURA, 1988,
p 22)

O que fica evidente é que uma contradição entre a modernização aparente da

sociedade e a manutenção das relações escravistas na conservação de seus mecanismos

estruturais. Segundo Moura desde o início da formação da nação brasileira essa contradição é



permanente, fizemos a Independência conservando a escravidão e fizemos a Abolição

conservando o latifúndio, instaurando uma lacuna social, política e econômico e cultural que

não foi preenchido até os dias de hoje. Nesse sentido o autor coloca que a decomposição do

trabalho escravo no Brasil tem particularidades que devem ser consideradas para

compreendermos com profundidade o traumatismo escravista nas relações advindas. Portanto

a abolição da escravatura conserva estruturas de dominação escravista racista, latifundiária e

oligárquica. Isso significa afirmar que “ O escravo, a partir de 1888, deixa de sê-lo para ser

cidadão incorporado à grande franja marginal desse tipo de capitalismo”.

Moura aponta que é neste processo longo e contraditório que devemos situar as lutas

dos negros escravizados e avaliar o seu conteúdo na caracterização fundamental desses

movimentos de resistência. Sendo esse o eixo contraditório decisório para a mudança social,

mas muitas vezes ignorado pelo estudo de historiadores e sociólogos no Brasil. Poucos

cientistas sociais abordaram essa dicotomia básica e conseguiram restituir ao negro escravo a

sua postura de agente social dinâmico, não por haver gerado uma "riqueza comum", mas

exatamente pelo contrário: "por haver criado mecanismos de resistência e negação ao tipo de

sociedade na qual o criador dessa riqueza era alienado de todo produto elaborado".

Assim como a escravidão foi uma instituição nacional, a luta dos escravos
contra ela também se espalhou por todo território. Do Rio Grande do Sul até
o Amazonas eles lutaram contra o instituto que os oprimia. Os quilombos, as
insurreições, guerrilhas, assassinatos de feitores, de capitães do mato e de
senhores, o bandoleirismo, incêndios de canaviais. Roubos e colheitas e
rapto de escravas, quando não o suicídio, tudo isto era um fenômeno
sociologicamente normal porque correspondia à contrapartida de negação ao
modo de produção escravista. (MOURA, 1988, p 28)

Clóvis Moura em seu artigo A quilombagem como expressão de protesto radical

(2001) retrata a formação dos quilombos no período colonial como expressão de um protesto

radical do negro à escravidão e aponta que só é possível compreender essa radicalidade, a

partir do rompimento com uma análise tradicional que se utiliza de símbolos e valores

dominantes, que negaram a relevância política daqueles que lutaram e resistiram à opressão

desse sistema.

Para Moura o quilombo era organização política, econômica e social em oposição

direta a relação de produção escravista. Moura apresenta a ação de rebeldia e resistência

radical do negro a escravidão, e dá um enfoque expressivo ao movimento de “quilombagem”,

compreendida pelo autor como processo histórico de caráter coletivo, decorrente de ações



contínuas e permanentes que se opuseram com as estruturas de domínio e poder social

escravistas. Esse pensamento evidencia as contradições que fundamentam historicamente a

formação da sociedade brasileira, em que “escravistas e escravos” aparecem mediadas pela

opressão, força e violência.  Identificado como um movimento de rebeldia em todo território

nacional que solapou as bases estruturais do sistema escravista em níveis econômico social e

militar.

A partir do que o autor narra sobre as práticas quilombolas, podemos identificar no

processo de luta do povo negro uma radicalidade, de uma oposição que não se adapta e nem

se enquadra “aos meios termos”, para o negro na sociedade escravista só havia duas condições

ou de escravo ou de negro livre.  Segundo Moura, a condição de escravo é a condição de

“mercadoria”, destituído de qualquer direito, de qualquer condição de vida humana sendo

somente uma propriedade particular de quem detém os meios de produção. Já a de negro livre

era justamente aquele que conseguia se opor a essa estrutura de domínio, e a oposição não

significava somente a fuga, pois fugir do sistema escravista era negação, mas era também

proposição de uma maneira diferente de se estabelecer socialmente, de se articular e construir

um novo modelo de organização social.

O quilombola era, portanto, um ser novo, contraposto ao escravo e que
somente quilombola podia assim pensar e sobretudo agir. O interior
quilombola tinha, por isto mesmo, como unidade permanente o anseio de
conservar a liberdade conquistada quando objetiva e subjetivamente negou a
ordem escravista e consequentemente a sua condição de escravo. Era,
portanto, um ser para si no nível em que reconhecia e se reencontrava na
negação dessa ordem. O quilombo tinha, portanto, como justificativa de
existir essa resistência radical por parte do ser escravizado, era um módulo
de protesto organizado, o qual variava de tamanho e de particularidades,
região, detalhes, etc., mas a sua substantividade se expressava na negação do
sistema.  (MOURA, 2001, p.104)

Para o autor o negro fugido era aquele rebelde solitário seu segundo estágio era

justamente a socialização dessa revolta com outros negros fugidos, era a passagem de uma

consciência individual de si próprio para a coletividade, de negro fugido para quilombola.

Uma identidade que encontra uma consciência política que aponta a necessidade da

organização, da articulação e da superação de estruturas econômicas, culturais e sociais

impostas pelo escravismo. “ O quilombola é o homem que adquire, pela sua posição radical,

a sua liberdade. Ele não pode ser meeiro, camponês, posseiro ou arrendatário. Só pode ser

homem livre ou escravo”.  Não há dentro da ordenação social e econômica do sistema

escravista uma mobilidade sócio massiva que possibilite a passagem do escravo a cidadão



pleno a não ser pela radicalidade, para o escravo não havia possibilidade alguma de ser

cidadão, ou homem livre, portanto a luta era a única condição de reencontrar sua humanidade,

reestabelecer a sua interioridade, a partir do momento que resiste a escravidão e que se

organiza coletivamente em um território livre, na sua totalidade , por isto, o quilombo é uma

instituição radical, negando o regime escravista nos seus aspectos social, político e

econômico. A radicalidade neste sentido é a reconstrução do ser social negro quilombola, na

integração da sua essência humana e cidadania.

Por estas razões, somente através desta radicalidade, o quilombo
transformou-se em um “continuum” social, cultural e econômico e político
durante a vigência dos sistema escravista : “a quilombagem”. Não interessa,
por este motivo, a análise factual da vitória ou da derrota desse ou daquele
quilombo isoladamente, mas analisar a quilombagem como um continuum
de desgaste permanente que dá a quilombagem o nível de resistência
revolucionária porque corrói por desgaste permanente e eficiência do sistema
nas suas bases: a produção. (MOURA, 2001, p.108)

Para o autor se analisarmos o quilombo através de um olhar reducionista que restringe

a sua identificação somente ao ato da fuga, não conseguimos visualizar a totalidade não é

possível compreender a proposta e o projeto político das organizações quilombolas e o seu

papel como agente social. Moura a também destaca a importância de compreender o

movimento na sua coletividade e não como grupos isolados, delimitados em um espaço

geográfico, pois a “quilombagem” se articulou socialmente como arma permanente de

negação do sistema, trata-se muito mais de uma postura política que nega as relações de

trabalho entre o escravista e o escravo. É nesse processo político de rebeldia que a

“quilombagem” rompe bruscamente com o sistema escravista a medida que o escravo,

mercadoria ao se tornar quilombola passa ser aquele que se opõe, aquele que aterroriza e

fragiliza o sistema, ou seja deixa de ser a coisa e se torna o outro ser e sujeito social.

A “quilombagem” segundo Moura se manifestou durante todo a vigência do sistema

escravista, de maneira polifórmica  através dos quilombos grandes ou pequenos, com diversas

formas de organização econômica e social. Sua trajetória histórica percorre, choques, as

assimetrias com o sistema, as lutas, as vitórias, a destruição dos agrupamentos, enfrentamento

e recuo atuam como peça desgastadora e permanente do sistema.

Historicamente o quilombo aparecerá como unidade de protesto e de
experiência social, de resistência e reelaboração dos valores sociais e
culturais do escravo em todas as partes em que a sociedade latifundiária –
escravista se manifestou. Era a sua contrapartida de negação. Isto se verifica
à medida em que o escravo passava de negro fugido. Esses núcleos de ex-
escravos manipulavam assim seus valores ancestrais e experiências empírica
adquirida no trabalho de plantations, dando-lhes um novo conteúdo. Isto é



transformando-o em trabalho livre. E com isto imprimia um selo de negação
ao trabalho executado no quilombo em confronto com o trabalho executado
nas fazendas escravistas. Era, portanto, uma negação total do seu universo
existencial e de trabalho que se verifica ao transformar-se em “quilombola”
(MOURA, 2001, p 103)

Interessante observar que nos estudos de Moura sobre a escravidão, a luta e resistência

escrava aparecem como processos fundamentais na formação e transformação histórica da

sociedade de classes brasileira.  No entanto essa perspectiva analítica adotada pelo o autor não

nega a ambiguidade presente na postura do negro escravizado perante a escravidão, que por

suas vezes aceitava a subordinação sem revolta interiorizando os valores do sistema. Moura

ressalta que do ponto de vista teórico mais abrangente são as contradições estruturais que

determinaram de forma positiva ou negativa o dinamismo do processo da passagem do

escravismo para o trabalho livre.

Quando dizemos que a contradição fundamental no regime escravista era
que existia entre senhores e escravos, isto se aplica de forma genérica e
abrangente (teórica) e serve como indicador, para se ficar sabendo quais
forças impulsionaram o processo de dinâmica social. Isto não exclui a
existência de grupos ou de segmentos escravos que mantiveram impassíveis,
estáticos, dentro dessa contradição (pois ela era objetiva e independia da
consciência que o escravo tinha da sua existência) sem friccioná-lo,
aceitando conviver e sobreviver dentro do sistema. (MOURA, Clóvis, p. 37,
2003)

O autor ao apresentar essa contradição presente na postura do negro escravizado

mediante ao sistema escravista, porém traz com ênfase na sua análise a postura de

enfretamento, resistência da população negra e o conflito gerado pelas relações de exploração

e opressão escravistas.  Para Moura esse conflito advindo dessas contradições é o elemento

chave do dinamismo social do sistema escravista, evidencia o processo dinâmico dessas

relações, e também reconhece a representação da luta de classe nesse determinado momento

histórico e consequentemente a participação dos negros escravizados nas principais mudanças

e transformações políticas da sociedade brasileira. Essa leitura de Moura dialoga com as

determinações materialistas históricas para com a realidade escravista, e também dá conta de

desmontar um processo ideológico de desumanização do negro escravizado, à medida que traz

uma análise estrutural que denuncia a exploração como fundamental na determinação das

relações de trabalho e de  produção, ao mesmo tempo que reconhece o movimento de

resistência escrava como um processo de negação deste modelo, e também da sua condição



social e política de “escravo” “mercadoria” se afirmando através da organização de luta,

enquanto sujeito coletivos.

Clóvis Moura observou que a sociedade escravista no Brasil se estruturou a partir de

uma contradição fundamental “senhores” versus “escravos” e que a violência seria um

aspecto central nas relações sociais.  Com o objetivo de analisar com profundidade o que

significou o escravismo colonial, Moura (1988) dividiu esse período em dois momentos:

escravismo pleno e o escravismo tardio. O primeiro compreende o ápice da escravidão, ou

seja, a fase em que ela estava fortemente estruturada e que somente as lutas escravas eram a

oposição radical ao sistema, o outro período compreende o momento em que a escravidão já

não se torna economicamente interessante para as metrópoles colonizadoras e engloba o

interesses e envolvimento de vários setores da sociedade, que já não via mais a possibilidade

de construir os ideais de modernidade dentro da estrutura arcaica escravocrata. Ele afirma que

enfatiza que o escravismo e o ideais modernos se entrecruzaram e culminaram numa

sociedade aparentemente moderna no aspecto econômico e tecnológico, mas que carregou

fortemente o arcaísmo das relações sociais.

Desde o início da formação da nação brasileira essa contradição é
permanente, visíveis e se aguça progressivamente. Por isso fizemos a
Independência conservando a escravidão e fizemos a Abolição conservando
o latifúndio. Nessas duas fases de mudança não se desarticulou aquilo que
era fundamental. Conservou-se aquelas estruturas arcaicas que impediam um
avanço institucional maior. E, com isto, ficamos com uma lacuna, um vácuo
social, político, econômico e cultural que não foi preenchido até hoje. Por
isso temos ainda atrasos seculares relevantes que continuam influindo em
grandes camadas de nossa população. (MOURA, p.24.25, 1988)

A síntese do pensamento de Clóvis Moura aparece em sua obra Dialética Radical do

Brasil Negro (1994) enquanto uma reflexão sobre as relações raciais no país e principalmente

como proposta teórico-conceitual importante para pensar o Brasil.  Uma das inovações no

pensamento de Moura aparecem principalmente na caracterização do período escravista, em

que o intelectual identifica a escravização dos africanos no Brasil como um “modo de

produção”.  Essa a obra dá continuidade a ideia que Moura apresenta no seu livro Rebeliões

da Senzala (1988), em que o autor apresenta o conjunto de revoltas e lutas dos quilombos e

movimentos negros não somente como “revoltas pontuais”, mas como proposta de

organização social e política em oposição antagônica ao sistema escravista.

Nesse sentido compreensão do pensamento de Clóvis Moura não somente enquanto

um “reflexo” das condições econômicas, sociais e políticas de determinado período, mas



também acompanhar o seu processo de construção intelectual dentro de suas transformações,

suas crises, saltos qualitativos, rupturas, conversões políticas e reorientações.  Portanto seus

estudos se aproximam a perspectiva marxista na medida que busca compreender com

realidade de organização e estruturação das relações sócias econômicas através da categoria

metodológica da totalidade, em que “infraestrutura e superestrutura”, “pensamentos e quadros

sociais”, “teoria e prática”, “consciência e ser “ não são dimensões dicotômicas , separadas

entre si , posições abstratas, e sim que aos mesmo tempo apresentam relativa autonomia, estão

dialeticamente ligadas umas às outras e integradas no processo histórico.

Conhecer com profundidade o passado é o exercício político do tempo

presente. Nesse sentido devolver à vida à história deve romper com domínio cronológico de

narrar e memorizar o tempo. É necessário avançar as fronteiras temporais, pois as mesmas são

abstrações da mente, ou seja, passado, presente e futuro estão sempre inter-relacionados. A

história crítica possibilita a relação dialética entre a permanência e transformação dos

acontecimentos, é a tomada da consciência a partir da ação humana, e também a construção

do conhecimento através da materialização do processo histórico.

“A história é a história da luta de classes", adverte Marx no Manifesto. Por
isso, as conjunturas históricas devem ser tratadas como concentrados de
múltiplas determinações, de modo que as conjunturas atualizam as
estruturas. O presente, portanto, não é tido como um simples elo de
encadeamento mecânico do tempo histórico, mas é, por excelência, o tempo
da ação e da decisão humana. Vista desse modo, a política é a construção do
evento que quebra o curso ordinário dos trabalhos e dos dias, o
encadeamento do tempo do relógio e do calendário. Logo, quando a luta de
classes definha, entram em cena os tempos objetivos e duradouros. O tempo
dessa história "natural" é o tempo da repetição constante, o tempo longo.
Neste momento, é preciso de novo reinventar historicamente e através da
ação humana a política. [...] O pretenso historiador neutro, preocupado com
os fatos "reais", na verdade, apenas confirma a visão dos vencedores e,
consequentemente, o sistema de exploração- opressão regido pela lógica do
capital. Cabe, portanto, ao historiador (revolucionário) combater a tradição
do conformismo e restituir a história, com sua dimensão de subversão da
ordem estabelecida. Somente assim o adepto do materialismo histórico pode
"atear o passado a centelha da esperança", ciente de que essa centelha de
esperança pode propagar pelos tempos e de que as lutas dos oprimidos do
passado podem repercutir no presente. (NÉSPOLI, p.85 a p.93, 2015)

Nesse sentido a perspectiva histórica marxista de Clóvis Moura assume sua a

importância para o enfrentamento da questão étnico -racial a partir do momento em que seus

estudos focam nas organizações de luta da classe subalterna e oprimida, rompendo com o

domínio ideológico do conhecimento. Essa ruptura possibilita reconstruir uma nova história,

em que a população negra, excluída socialmente encontre o seu protagonismo, enquanto



processo dinâmico em que homem se compreende e também se insere como força

transformadora do mundo, em disputa com estudos conservadores, que nada mais são que o

são reflexo de uma dominação ideológica da ciência que busca a manutenção da ordem e está

em defesa de uma única “ verdade”.

Essa postura crítica dos estudos de Moura nos possibilita traçar uma identidade

política para o movimento negro enquanto um processo dinâmico, nas relações dialéticas do

indivíduo social com o outro e consigo  mesmo, determinado  por condições  de natureza

individual, e  social, essa dimensão profunda na análise permite compreender que a essência

não se limita ao corpo, não é natureza que se limita tempo de permanência física da matéria, a

essência humana permite ao homem uma capacidade de se reconstruir no tempo através do

trabalho no seu sentido ontológico. O ser humano para além da sua condição humana

biológica e física, o ser humano social, histórico e político.

Esta concepção mourena tem impactos significativos na discussão das
relações raciais no Brasil. Uma delas foi entender o racismo não como
resquícios de uma sociedade arcaica que poderiam ser enfrentados à medida
que a modernização capitalista fosse avançando, mas como um elemento
central que está na gênese do próprio capitalismo brasileiro – isto é, ele se
desenvolve pari passu às estruturas de opressão racial (Oliveira, 2014, p.18).

É possível apreender nos estudos de Moura (1994) que durante o período que se inicia

com o fim da escravidão e se perpetua com processo de urbanização e modernização do

Brasil, a população negra ex-escrava é diretamente atingida por essas mudanças econômicas,

políticas e sociais. Tanto no campo quanto na cidade, a mão de obra negra era refutada, existia

um ideal de modernização que legitimava uma política de embraquecimento do trabalho livre

e assalariado. Sendo assim, a condição do negro era a de continuar resistindo no campo ou de

resistir na cidade, independente do espaço, a sua condição de existência e permanência nessa

sociedade era à margem, vivendo em condição de extrema pobreza sem acesso as políticas

públicas básicas, que seria acesso à educação, saúde, moradia, saneamento, etc.

Indo ao encontro com esses pensamentos, Clóvis Moura evidencia a trajetória política

do movimento negro no processo de formação da sociedade brasileira no diálogo entre

opressão e resistência. Aponta uma análise estrutural do processo de produção e reprodução

do capital mundial e suas reflexões na formação e constituição da realidade brasileira, em que

denuncia o escravismo e a consolidação da questão étnico-racial com eixo fundamental das

relações de produção e exploração no capitalismo. Ele se compromete com um estudo que

reconhece o processo  e a história de organização da luta e resistência escrava e aponta a



necessidade da afirmação de uma  unidade  e consciência política para o movimento negro

atual “ Para além do capital” , que assimile a sua existência e formação histórica  a partir das

relações de produção e domínio no capitalismo, e que busca romper com essa condição em

um processo de negação das relações de trabalho pautadas na exploração e na dominação, e

no próprio sistema que se fundamenta na desigualdade social.
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