
  ELETRÔNICO  

  BOLETIM 

Edição nº 67                 Maio de 2020

QUEM PARIU A ESCRAVIDÃO, QUE A EMBALE E 
REIVINDIQUE O 13 DE MAIO

1

“Art. 1º. _ É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão     
no Brasil. Art. 2º._ Revogam-se as disposições em contrários...”²

Que tipo de conexão há entre racismo estrutural³ e a assinatura da Lei Áurea em 
13 de maio de 1888? Porque a partir da segunda metade Século XX diversos 
sujeitos sociais, majoritariamente homens e mulheres negros/as, empreenderam 

esforços no sentido de refutar qualquer similaridade entre o dia 13 de maio e os processos 
de emancipação da população negra brasileira?

 Hoje, passados 132 anos, a violência do Estado brasileiro, presente desde o período 
colonial, continua a atingir sobremaneira mais da metade da população brasileira, que 
é negra e ainda é medida pela régua do preconceito, da discriminação étnico-racial, do 
lugar da inferioridade, da baixa capacidade intelectual, entre outros atributos negativos e 
que se reproduzem de maneira sistemática para legitimar o lugar da branquitude (Bento, 
2002) na condução da vida social e dos processos de exploração, dominação e opressão 
a ela inerentes.

 O projeto de nação liberta da escravização, que começa a ser gestado nas primeiras 
décadas do Século XIX tem como bases estruturantes o branqueamento da população, 
expresso nas políticas públicas e nas legislações que regem o período, nomeado por 
Clóvis Moura (1994) como escravismo tardio e que não se encerra com a promulgação 
da República.  

 A disputa de projeto societário é signatária de uma narrativa conservadora e racista, 
que no curso daquele período se efetivou pela via do eugenismo e da miscigenação como 
um mal necessário diante da maciça presença negra no país. A miscigenação é um dos 
fatores que dá credibilidade ao mito da democracia racial, fortalecido pela Abolição da 
Escravidão, um ato heroico, de benemerência, rumo ao mundo civilizado, diga-se de 
antemão, branco, cristão e cisheteropatriarcal.

 Pós-abolição a reprodução das relações sociais permanece estruturada sobre bases 
racistas, ampliando a desigualdade étnico-racial e reforçando as disparidades entre pertencer 
a parcela da classe trabalhadora, com potencial produtivo, e ser preta e parda, na sociedade 
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do Capital. O que se vê crescer desde então são práticas racistas institucionalizadas, 
naturalizadas pelas diferenças étnico-raciais, tratadas como desigualdades.

	 A	desumanização	dos	corpos	negros	justifica	ações	autoritárias	e	violentas,	com	
vistas a disciplinar os descendentes de africanos. A política social voltada para a população 
negra em geral pressupõe o encarceramento em massa; a destituição do poder familiar, 
por	“motivos”	financeiros,	e	a	institucionalização	de	crianças	e	adolescentes,	por	questões	
de pobreza; a internação, como medida corriqueira, nas situações de atos infracionais 
cometidos por adolescentes negros – cujo elemento principal da prática infracional está 
associado ao consumo ou comercialização de substâncias ilícitas e/ou crime contra o 
patrimônio	que	não	configuram	ameaça	grave	contra	a	vida,	o	que	justificaria,	segundo	
a legislação, a medida de internação; a precarização do ensino desde os anos primários 
e o estímulo à evasão escolar. O genocídio negro, assim como o genocídio da população 
nativa chamada de indígena (e aqui abro parênteses para pautar a urgência de refutar as 
comemorações no âmbito da Política de Educação acerca do dia do índio, “selvagem e 
folclórico”) não despertam repulsa ou indignação daqueles, que ao silenciar acerca destas 
violências	podem	se	beneficiar	dos	“lugares”	da	branquitude.

	 	Cabe	aos	brancos	“civilizados”	e	“civilizadores”,	representados	pela	figura	“doce”	
da princesa Isabel, a árdua tarefa de libertar os “negros” de seu passado escravista. Há 
algum tempo o 13 de maio passou a ser retratado como expressão do legado da escravidão 
ao grupo branco. Para além de não ser reverenciada, a data tem sido utilizada pelos 
diversos movimentos negros como dia de denúncia da perversidade orquestrada pela raça 
“civilizada”.

 Sim o derramamento de sangue negro desde o Século XVI em terras brasileiras é 
um legado da branquitude e contra ele, negras e negros em marcha, em lutas e rebeliões 
se posicionaram e se posicionam até os dias atuais na disputa de um outro projeto de 
sociedade, onde a supremacia branca não tem lugar e o seu dia da Abolição também não.
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