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A CONDIÇÃO SOCIAL DO NEGRO E A SUPERAÇÃO DA SOCIEDADE DE 

CLASSES 

 

Resumo: Este trabalho pretende discutir os fundamentos epistemológicos de 

que parte Florestan Fernandes em sua obra A Integração do Negro na 

Sociedade de Classes. Partimos do pressuposto de que o baixo 

desenvolvimento econômico do Brasil, na primeira metade do século XX, fez 

com que Florestan realizasse sua pesquisa sobre o negro tendo como 

horizonte a sua inserção na sociedade de classes, e não a superação desta. 

Como o materialismo histórico tem como fundamento epistemológico a 

sociedade humanizada, ou a humanidade socializada – onde não existem 

classes – Florestan se permite, por assim dizer, “um passo atrás” no que toca à 

teoria do conhecimento. Almeja a integração do negro na sociedade de 

classes, por isso o seu fundamento teórico é essa mesma sociedade de 

classes em desenvolvimento no país. Discutimos as consequências e os limites 

desse ponto de vista e preconizamos uma outra solução, tanto do ponto de 

vista teórico quanto do ponto de vista prático, para a questão do negro no 

Brasil. 
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Após concluir a sua monumental obra A Integração do Negro na 

Sociedade de Classes, Florestan Fernandes explicou: 

[...] a escolha da ordem social competitiva como 
foco de referência das observações, não nasce de 
qualquer convicção do autor de que ela seja uma 
ordem social natural ou que ela proporcionará as 
soluções efetivas para o dilema racial brasileiro. Ela 
nasceu de uma contingência da própria situação. O 
ainda, o aqui e o agora formam o objeto de nossas 
indagações. [...] Acresce que as motivações e as 
orientações do comportamento social do ‘negro’, 
em suas manifestações individuais ou coletivas, são 
calibradas e dirigidas pelo afã de ‘pertencer ao 
sistema’. [...] Em outras palavras, ele aceita a 
ordem social vigente, deixando as opções 
ideológicas ou utópicas mais amplas para outros 
círculos sociais. (FERNANDES,1978, vol.1, p. 25-
25). 



 

 

Essas afirmações poderiam causar espanto ou confusão. Afinal, como 

entender que a população negra, sobre a qual, em geral, recai o fardo mais 

pesado da exploração capitalista no Brasil, seja condescendente com essa 

mesma exploração, almejando, inclusive, integrá-la, pertencer ao sistema? Por 

que “o negro”, em sua condição de “estrato inferior” dentro da “antiga plebe” 

não condensa em si – ou em seu grupo social – as condições necessárias e 

potenciais para uma transformação radical da sociedade, para além dos limites 

das relações de capital?  

No excerto supracitado Florestan nos explica o que o motivou a tomar a 

sociedade burguesa (“ordem social competitiva”) como parâmetro 

epistemológico de suas análises sobre o negro em seu trabalho. A nota do 

autor é pertinente para que se possa comparar o seu ponto de vista ao do 

materialismo histórico, uma vez que este último tem origem num fundamento, 

por assim dizer, mais avançado que o da sociedade burguesa. Nesta, os 

alicerces de toda a análise repousam sobre a base das relações capitalistas de 

produção, ou seja, a propriedade privada capitalista e o trabalho 

assalariado. Já o materialismo histórico parte do ponto de vista “da 

humanidade socializada” ou da “sociedade humanizada” (MARX & 

ENGELS, 2014, p. 535).  

Desse modo, portanto, resulta que a não inserção do negro – ou a sua 

marginalização, mais propriamente – na sociedade de classes, condicionou o 

próprio paradigma teórico de que parte Florestan Fernandes em sua referida 

obra. O autor, embora não acredite que a “ordem social competitiva” seja uma 

“ordem social natural”, e tampouco acredite que ela proporcionará as soluções 

efetivas para o dilema racial brasileiro, vê-se, dadas as circunstâncias, na 

contingência de partir dos fundamentos epistemológicos dessa mesma ordem 

social.  

Tal procedimento é tanto mais significativo quanto mais revela o atraso 

material da sociedade que se pretende analisar. Uma vez que o negro 

encontra-se “à margem”, ainda não integrado plenamente à sociedade de 

classes, torna-se impossível para este grupo (enquanto grupo social) almejar 

uma superação qualitativa da própria sociedade da qual se vê alijado. Assim, a 

marginalização social em relação à sociedade de classes condiciona, em 



 

grande medida, a tomada de um ponto de vista teórico que parte da 

necessidade da assimilação ou da inclusão do negro a esse sistema de 

relações sociais no qual ainda não pode integrar-se plenamente. Predominam, 

pois, “as motivações e as orientações do comportamento social do ‘negro’, em 

suas manifestações individuais ou coletivas... calibradas e dirigidas pelo afã de 

‘pertencer ao sistema’”.  

O negro, pois, “aceita” a ordem social vigente, e deixa as “soluções 

ideológicas” ou “utópicas” mais abrangentes para outros círculos sociais. A 

maneira como o problema é aqui colocado é reveladora. Ao negro opõem-se 

outros círculos sociais. A mensagem é clara: em outros círculos sociais, 

integrados ao sistema de classes, a situação de contradições por eles vivida 

permite que se possa almejar a superação da ordem social competitiva. Uma 

vez integrado ao sistema das relações sociais burguesas, pode-se fazer frente 

a este mesmo sistema. O “negro”, portanto, aparece aqui na condição social 

de alijado desse mesmo sistema de relações sociais.  

Para ilustrar essa questão, cuja universalidade transcende as fronteiras 

do Brasil, podemos referir, como exemplo, a história relatada pelo escritor 

angolano Vitor Hugo Mãe. Branco e de origem africana, Hugo Mãe mudou-se 

para Portugal à época da Revolução dos Cravos. Num tempo em que a 

imigração maciça da África para a antiga metrópole começou a causar 

situações embaraçosas para os recém-chegados ao continente europeu, o 

escritor, ainda garoto, viveu uma situação emblemática que nos ajuda a 

compreender a construção social do que, em certos contextos, significa ser 

negro. Ao preparar-se para receber o leite da merenda, servido pelas 

funcionárias do colégio em que se matriculara, uma das mulheres dirigiu-se ao 

garoto (branco) dizendo as seguintes palavras: “Agora vamos a servir o negro”, 

deixando o copo com apenas a metade do que servira às demais crianças. A 

manifestação da funcionária responsável pela merenda dos alunos é 

reveladora do fato de que o “ser negro” pode estar relacionado a construções 

ideológicas que transcendem e muito o fator “cor da pele”. No caso de Portugal 

em meados da década de 1970 é possível recorrer a explicações relacionadas 

a condições econômicas e sociais: temores, entre a população trabalhadora, 

provocados pela imigração maciça de um contingente populacional oriundo de 

uma ex-colônia; receio de competição econômica e social com novos grupos 



 

imigrantes etc. Não nos cabe aqui, no entanto, identificar essas questões. 

Basta que assinalemos a desconexão, neste caso particular (e emblemático), 

entre cor da pele e construção ideológica do “ser negro”.  

 

O exemplo referido acima é significativo quando se considera as 

conclusões apresentadas por Florestan Fernandes para justificar a escolha da 

sociedade burguesa como fundamento epistemológico de seus estudos sobre o 

negro. Não se trata de tomar o negro sob o ponto de vista da cor da pele, mas 

sim sob o ponto de vista de um grupo social que, após a dissolução do regime 

servil, viu-se em grande medida marginalizado da sociedade de classes e das 

relações de trabalho assalariado.  

Em que pese o perigo da redundância, há que se especificar: a posição 

econômico-social de um determinado grupo ou classe deve condicionar, 

fundamentalmente, o conteúdo social de sua ação política e “ideológica”, bem 

como fornecer a base epistemológica sobre a qual se erigirão as interpretações 

sociológicas a seu respeito.  

Reveladora do quanto a condição de classe influencia e condiciona os 

embates políticos e ideológicos é a atitude de grupos sociais privilegiados em 

relação às lutas que aparentemente interessavam apenas aos negros:  

As evidências históricas selecionadas parecem demonstrar 
com clareza que aquela revolução se propunha, aberta e 
resolutamente, a transformação das condições de organização 
do trabalho. Tanto a ideologia abolicionista, quanto o “não 
quero” dos escravos foram contidos ou manipulados 
estrategicamente em função dos interesses e dos valores 
econômicos, sociais e políticos dos grandes proprietários que 
possuíam fazendas nas regiões prósperas e concentravam em 
suas mãos as complicadas ramificações mercantis, bancárias e 
especulativas da exploração do café. Por irônico que pareça, 
foram esses círculos dominantes das camadas conservadoras 
que deram impulso e orientações finais às agitações 
antiescravistas, imprimindo-lhes uma direção política 
totalmente avessa aos intuitos humanitários dos abolicionistas 
e frontalmente contrária ao ardor redencionista dos escravos 
ou dos libertos (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 55).  

 

 O fato de que o impulso e as orientações finais das lutas contra o 

escravismo fossem levadas a cabo por setores da elite cafeeira demonstra, de 

maneira contundente, que a posição econômica – e de classe, por conseguinte 

– é, em última instância, o fator determinante das lutas sociais travadas no 



 

referido período. Os negros, enquanto grupo social, não constituíam naquele 

momento uma força material que resumisse em si as condições para a 

superação da escravidão. O passo adiante, do ponto de vista do 

desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção 

era representado, então, pela expansão do trabalho assalariado.  

 Florestan argumenta que a universalização do trabalho assalariado que 

se seguiu à dissolução do sistema servil não foi acompanhada da preocupação 

de uma reparação aos libertos e nem houve qualquer preocupação no sentido 

de dar-lhes um destino adequando no novo quadro de relações sociais.  

 Como os escravos foram mais dirigidos do que protagonistas (enquanto 

grupo) de suas revoltas, outros setores souberam tirar maior proveito de suas 

lutas. “Esses grupos não precisavam lutar nem pela liberdade, nem pela 

segurança, nem pela dignidade da pessoa, pois tudo isso possuíam na escala 

desproporcional dos privilegiados...” (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 56). Assim, 

estavam preocupados em enterrar o sistema servil, mas sem que houvesse 

uma preocupação semelhante em poder integrar de modo eficaz os antigos 

agentes da produção escravista na nova sociedade de classes. Enquanto a 

rebeldia dos escravos pudesse ser dirigida contra o antigo sistema, eles 

estariam dispostos a “dirigir” essa mesma rebeldia para os seus próprios fins: 

“... eles podiam perceber, identificar-se e utilizar impulsões revolucionárias 

lídimas de outros grupos sociais, filtrando-as e domesticando-as, porém, em 

sua própria ‘situação de classe’” (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 57). E o 

problema mais premente das camadas dominantes, nas zonas cafeeiras, era o 

da renovação da mão-de-obra. “A resistência escravista apegava-se a motivos 

estritamente egoísticos”, argumenta Florestan, “pois via-se no escravo uma 

inversão de capital e um instrumento de trabalho que deveria ser espremido até 

o bagaço”.  

 Outro fator que impulsionou a luta contra os últimos resquícios do 

trabalho servil foi uma constatação puramente econômica: a de que a 

sobrevivência do trabalho escravo ao lado do trabalho assalariado terminava 

por encarecer este último; encarecimento este provocado pela relativa 

escassez de trabalhadores assalariados, tornando-os mesmo “um luxo”. Some-

se a isso a descoberta da maior produtividade do trabalho livre. Contudo, para 

que se pudesse aproveitá-la, eram necessárias inovações na organização das 



 

fazendas que eram incompatíveis com o regime servil (FERNANDES, 2008, 

vol. 1, p. 58).  

Esgotadas as reservas internas do trabalho escravo, recorreu-
se ao trabalhador assalariado estrangeiro. “Os fazendeiros 
paulistas tiveram a habilidade de converter uma transformação 
violenta e profunda, suscetível de tornar-se uma “catástrofe 
econômica”, numa política oficial empenhada em solucionar a 
questão da mão-de-obra agrícola de acordo com os interesses 
e as conveniências da grande lavoura do café – a 
transplantação maciça de trabalhadores europeus.” 
(FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 58). 
 

 As consequências, para o negro, dessa introdução de trabalhadores 

europeus foram as piores possíveis. Sem qualquer garantia de reparações 

morais ou materiais, que repercutissem de maneira efetiva e eficaz em sua 

inserção no novo contexto de relações sociais de trabalho livre, a Abolição 

significou, para o negro – sobretudo nas zonas cafeeiras – “a eliminação no 

mercado competitivo de trabalho”, ou ao aviltamento de sua condição como 

agente potencial do trabalho assalariado: “Longe de equipará-lo ao trabalhador 

assalariado branco [...] expunha-o fatalmente, de modo previsível e insanável, 

ao desajustamento econômico, à regressão ocupacional e ao desequilíbrio 

social” (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 59).  

 Para compreender tanto a desintegração do regime servil como a 

construção da nova ordem social e econômica baseada no trabalho assalariado 

é necessário atentar ao processo de desenvolvimento da “grande fazenda de 

café” – ou, da empresa agrária. Do campo veio a “dinamização final da crise 

do antigo regime”, bem como “a contenção ativa das tendências de 

reintegração da ordem social, desencadeadas ou inerentes a essa mesma 

crise” (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 59-60).  

 Não seria, pois, a cidade que forneceria a base econômica para a 

formação da nova ordem competitiva, mas, como argumenta Florestan, “os 

fazendeiros prósperos” e os “agentes da comercialização” do processo de 

exportação do café e sua vasta rede de associados e dependentes. Era esse o 

círculo dos grandes homens de negócios da época. Desse modo, entende-se 

que:  

As inovações institucionais e a eficácia da liberalização 
jurídico-política republicana foram circunscritas, na prática, às 
necessidades da adaptação da “grande-empresa agrária” ao 
regime de trabalho livre e às relações de troca no mercado de 



 

trabalho que ele pressupunha. Fora e acima disso, continuaram 
a imperar os modelos de comportamento, os ideais de vida e 
os hábitos de dominação patrimonialista, vigentes 
anteriormente na sociedade estamental e de castas 
(FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 61).  

 

 Assim, para que as novas relações sociais de produção pudessem 

florescer plenamente, livres dos entraves herdados do antigo regime servil, era 

necessário que se desenvolvesse nas cidades um sistema produtivo que as 

pusesse em pé de igualdade com o campo. Contudo, segundo Florestan, nada 

podia impedir que o coronelismo, como substituto da antiga nobreza agrária, 

“convertesse o sistema republicano-presidencialista numa transição com o 

antigo regime e, principalmente, que a ordem social competitiva se ajustasse 

às estruturas persistentes daquele regime”. Tais estruturas, por conseguinte, 

atuaram também em sentido nefasto para a modernização das relações 

sociais, uma vez que, mesmo nos principais centros urbanos, a nova sociedade 

organizou-se como uma sociedade de classes que apenas era igualitária entre 

as camadas dominantes e só era aberta para os que já detinham o poder.  

 O novo contexto social e econômico iria beneficiar aqueles que 

estivessem “aptos a combinar, nas zonas urbanas ou nas rurais, o trabalho, a 

poupança, a mobilidade espacial e ocupacional como instrumentos de 

ascensão social”, ou seja, os imigrantes e os segmentos cultos das populações 

nacionais (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 61-62). Como poderia, portanto, o 

negro integrar-se nessa nova estrutura social e econômica? Apenas de 

maneira mais esporádica e periférica, como parte agregada das “grandes 

famílias brancas”. Para os negros, “na quase totalidade, a sociedade de 

classes permanecia não igualitária e fechada” (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 

62). 

 Sobre a situação do negro nesse contexto de transformações, nosso 

autor reconhece: “A desintegração da sociedade estamental e de castas não os 

favoreceu socialmente, pois eles se convertem, rapidamente, em elementos 

residuais do sistema social”. Tal constatação é tanto mais significativa quanto 

mais se tem em conta o quadro geral em que se deu a participação efetiva do 

negro na luta pelo fim do regime servil. Como argumentávamos acima, o negro, 

em si, enquanto fator da produção escravista, não poderia reunir as condições 

inerentes a uma transformação revolucionária da sociedade em que estava 



 

inserido. O trabalho escravo apenas poderia ser substituído pelo trabalho 

assalariado, a forma histórica de organização social que se apresentava como 

“um passo adiante” pelo estágio de desenvolvimento das forças produtivas e 

das relações sociais de produção daquele momento. Como se pode notar, o 

advento e a expansão do trabalho assalariado naquele contexto histórico 

corresponderam aos interesses de outras camadas sociais que souberam 

aproveitar de modo consequente, para os seus próprios fins, a rebeldia e as 

insatisfações do escravo negro. As relações sociais baseadas no trabalho livre, 

por paradoxal que possa parecer, não correspondiam diretamente às 

aspirações do negro enquanto grupo social. É certo que o advento do 

trabalho assalariado, como nova relação social de produção, e a despeito de 

todos os entraves políticos, ideológicos, institucionais e econômicos que 

encontrou para o seu desenvolvimento em solo nacional, representou um 

avanço enorme do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas. 

Pode-se argumentar, evidentemente, que o escravo era um aliado “natural” das 

classes que concorriam para a superação do antigo regime. No entanto, é 

preciso ter sempre em conta que:  

O fato do escravo e do liberto terem intervindo como o principal 
fermento explosivo na desintegração do sistema de castas não 
é, em si mesmo, um índice de participação revolucionária 
consciente e organizada em bases coletivas autônomas. Não 
existiam condições para que isso ocorresse e, se chegasse a 
ocorrer, o abolicionismo daria lugar a uma “união sagrada” 
entre os brancos, para conjurar o “perigo” de uma subversão 
racial. (FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 63).  

 

  A colaboração do escravo e do liberto, portanto, era aceita apenas como 

“combustível indispensável” no processo de lutas para precipitar a 

desagregação do regime de trabalho escravista. Escravos e libertos não eram 

vistos como elementos autônomos – ou como grupo social autônomo – 

portadores, enquanto grupo mesmo, de uma nova forma de produzir a vida 

material do país e tampouco como portadores de relações sociais mais 

avançadas que aquelas conhecidas pela história naquele momento: ou seja, o 

trabalho assalariado. Florestan argumenta que “os escravos e os libertos 

sabiam bem, coletivamente, o que não queriam”. No entanto, essa atitude 

negativa em relação sistema escravista não era garantia de que pudessem 

saber, conscientemente, o que viria após a sua superação: escravos e libertos 



 

“não tinham consciência clara sobre o que deveriam querer coletivamente nem 

como agir socialmente, para estabelecer semelhante querer coletivo” 

(FERNANDES, 2008, vol. 1, p. 63).  

 Como consequência dessa situação, o negro, embora tenha lutado 

bravamente contra o sistema de trabalho escravo, conta a “situação de castas”, 

não foi grande beneficiário – pelo menos imediatamente – de sua supressão. 

Viu-se, invariavelmente, numa situação marginal no novo contexto de trabalho 

livre, na nova “situação de classes”, o mais das vezes alijado do processo 

produtivo, desamparado, em condições morais e materiais desvantajosas, 

tendo que competir, mesmo nas ocupações mais modestas, com o colono, com 

o operariado imigrante, com artesãos de origem europeia e outros elementos 

nacionais. Nesse contexto de desilusão com a nova ordem social e econômica, 

“as humilhações, os ressentimentos e os ódios, acumulados pelo escravo e 

pelo liberto sob a escravidão”, argumenta Florestan, “lavravam destrutivamente 

o ânimo de negros e mulatos”.   

 Vimos, até aqui, as dificuldades por que passou o negro na transição 

para a sociedade de classes, o modo como foi manipulado pelos setores 

produtivos interessados na superação do regime servil e no advento do 

trabalho assalariado; a maneira como suas lutas foram direcionadas pelos 

interesses de classes sociais que, uma vez obtidos os objetivos almejados, 

relegaram o negro a uma situação de desamparo, abandono e humilhação 

social e moral. Explicamos o modo como, uma vez superada a escravidão, o 

negro se viu na contingência – o mais das vezes em condições absolutamente 

desfavoráveis – de competir com imigrantes, colonos e outros elementos 

nacionais que, por questões históricas e sociais diversas, se encontravam em 

melhores condições de ocupar mesmo os postos profissionais mais humildes. 

Por fim, notamos que esse quadro favoreceu a acumulação de ódios e 

ressentimentos. 

 

 A marginalização histórica do negro na sociedade de classes e as 

consequências sociais e psicossociais que daí resultaram parecem encontrar 

atualmente, em diversas produções culturais – particularmente na chamada 

“cultura pop” –, um canal de expressão. O mais relevante, contudo, para além 

das discutíveis qualidades artísticas de tais produções, é o discurso embutido 



 

nessas realizações. O caso mais recente, e com expressiva repercussão na 

imprensa, é aquele representado pelo videoclipe de “Boa esperança”, 

produzido por um cantor de rap conhecido nacionalmente como “Emicida”.   

 No vídeo realizado pelas empresas bigBonsai e Laboratório Fantasma 

um grupo de empregados domésticos de uma mansão, negros em sua maioria, 

revolta-se contra as humilhações perpetradas pelos patrões. No enredo os 

empregados respondem às violências com a mesma violência de que foram 

vítimas. Na letra da música, à qual serve de mote ao videoclipe, o compositor 

expressa um sentimento significativo: “Nóiz quer ser dono do circo/Cansamos 

da vida de palhaço” (REVISTA BRASILEIROS, Julho de 2015, p. 41).  

A cena mais expressiva do clipe – e sua raison d`être – é aquela em que 

o motorista, após jogar vinho na cara do patrão, acaba tomando sua filha. A 

solução é emblemática porque revela o segredo da ópera: “o humilhado e 

ofendido”, alter-ego do rapper, não deseja acabar com a situação de 

humilhação e ofensa, mas apenas mudar de lugar nessa mesma situação. Não 

deseja superar uma estrutura que encerra “opressores” e “oprimidos”, mas 

inverter os termos da relação e tornar-se o opressor.  

Essa aspiração é própria da pequena burguesia ascendente, 

desajustada, rancorosa, em luta para afirmar-se entre seus pares1.   

A cultura do revanchismo, do ódio irracional e do desejo de desforra 

expressos no vídeo da Laboratório Fantasma e bigBonsai é típica da 

mentalidade estreita do pequeno-burguês. Incapaz de enxergar para além dos 

horizontes de sua classe, deseja vingar-se dos “seus superiores” por meio da 

mesma ofensa de que foi vítima. O mais problemático no clipe do rapper 

Emicida, no entanto, é o fato de que trabalhadores domésticos são usados 

para expressar as frustrações de sua própria classe. O pequeno-burguês não 

                                                           
1 Emicida é um exemplo de trabalhador que conseguiu tornar-se pequeno-burguês. Começou 

sua trajetória vencendo batalhas de rima e improviso entre MC`s. De vendedor de hot dog e 
servente de pedreiro chegou a empresário. Em 2009 fundou a empresa Laboratório Fantasma, 
um misto de produtora, selo e grife. A marca vende camisetas, bonés, discos, canecas e outros 
acessórios. De um faturamento de R$ 1.500 mensais em seu primeiro ano, a empresa saltou a 
80 mil reais mensais em 2012. O videoclipe de “Boa esperança” é o resultado de uma parceria 
da Laboratório Fantasma com a produtora bigBonsai. Fundada em 2004, essa empresa tem 
entre seus clientes marcas como Nike, Natura, Ford, Fiat, Samsung, Google, O Boticário e 
agências famosas como Africa e LiveAd. A bigBonsai faturou R$ 8,3 milhões em 2013 e suas 
projeções para 2014 indicavam um crescimento fantástico: R$ 16 milhões. Sua estimativa é 
atingir os R$ 30 milhões já em 2018. Diante desses números é lícito imaginar que a “Boa 
esperança” das empresas produtoras do videoclipe não se resuma apenas à expectativa de 
vingança das classes oprimidas. 



 

pensa em revolução, não pensa em superação das relações sociais burguesas. 

Bem o contrário: ele deseja conservá-las. Deseja prosperar como burguês.  

No final do clipe, depois que os empregados promovem incêndios, 

acorrentamentos e outras agressões nada sutis, a voz de uma jornalista 

informa que o motivo da revolta foi o desejo de mais dignidade, mais direitos 

etc. Emicida chegou atrasado. No que se refere às domésticas, o senador 

Romero Jucá (PMDB-RR), que não se distingue propriamente por suas 

qualidades subversivas, andou trabalhando, nos últimos anos, pela garantia 

desses mesmos direitos e a luta por reconhecimento à qual se vincula em 

grande medida o discurso do videoclipe é parte do projeto que Francis 

Fukuyama reconhece como sendo o de nossa época, de “fim da história” e do 

“último homem” (FUKUYAMA, 1992).  

A pequena burguesia, em termos políticos, é a classe mais perigosa da 

sociedade. Não tem caráter. Sua condição pendular na economia a coloca 

como um pêndulo também na política. Para salvar-se economicamente pode 

cerrar fileiras tanto com a “extrema-esquerda” quanto com a “extrema-direita”. 

O discurso vazio e, de certo modo, despolitizado, pleno de ódio e vingança, 

que ela cultiva em suas produções “artísticas” de gosto duvidoso é o fermento 

que, mutatis mutandis, fez crescer o pão do fascismo. A mesma classe que 

pavimentou o caminho para a Marcha Sobre Roma de Mussolini é aquela que 

cria e dá publicidade a realizações como o clipe “Boa esperança” de Emicida. 

Quando a subcultura lúmpem se junta ao discurso manipulador do pequeno-

burguês, a combinação é explosiva.  

 

 Se é certo, portanto, com argumenta Florestan, que o negro foi 

historicamente manipulado pelos setores produtivos mais interessados na 

superação do trabalho servil, mas sem a contrapartida necessária a uma 

melhoria de sua condição social e econômica, também pode-se argumentar 

que atualmente a indústria pop e outros setores produtivos tem sabido 

transformar o ódio e o ressentimento acumulados por esse grupo populacional 

em mercadoria vendável.  

 Com um discurso demagógico e falsamente libertador, realizadores da 

cultura pop, direcionando-se a públicos específicos, com “nichos de mercado” 

bem definidos, tem construído uma ideologia do combate à discriminação, mas 



 

sem qualquer proposição efetiva com vistas a uma real superação da situação 

de humilhação histórica conhecida pelo negro. Do mesmo modo como o negro 

negou a escravidão sem poder propor algo superior, em virtude da sua 

condição de ex-escravo e liberto, tendo sua rebeldia canalizada por 

empresários do café, em nossos dias a indústria cultural encontra nas 

populações negras um público alvo para o consumo de seus produtos, 

fabricados sob medida, com discursos de conteúdo conservador travestido de 

revolucionário. O mais perigoso, acreditamos, no discurso de ódio que tem sido 

fomentado por setores da indústria pop, é o esvaziamento da questão política 

(“não há luta de classes, mas de raças”) e a elaboração dessas formulações 

com vistas a escamotear ou falsear uma luta que, entendemos, é sobretudo 

uma luta de classes.  

 Conforme notou Octavio Ianni: 

O preconceito racial é um processo social constituído por 
determinados componentes ideológicos das relações sociais 
entre grupos que são levados a definir-se como pertencentes a 
raças distintas. É um tipo de ordenação da convivência entre 
pessoas ou grupos que se concebem ideologicamente como 
diversos. Mas essa é apenas a expressão empírica do 
fenômeno, conforme ele cai no horizonte da observação. 
Examinada mais detidamente, contudo, essa formulação revela 
fundar-se em outros elementos, permitindo ampliar a sua 
compreensão. Assim, por um lado, o preconceito racial é 
engendrado e se manifesta em situações em que as pessoas ou 
os grupos se defrontam na competição por privilégios sociais 
(especialmente status em instituições econômicas ou políticas) 
ainda que se exprima em abstrações ligadas à raça ou à cultura. 
(IANNI, 1987, p. 334).   

 

Sabendo aproveitar de modo eficaz essas abstrações, muitas 

realizações culturais tem conseguido vender-se não apenas como mercadoria 

(CD, camisetas, bonés etc.), mas como “postura política”, como 

“comportamento rebelde”. O discurso falsamente “politizado”, embalado em 

produtos culturais acaba por condicionar o comportamento de vários setores da 

juventude engajada em movimentos culturais, sociais ou políticos. Mais uma 

vez vê-se um grupo social historicamente alijado do processo produtivo 

envolvido em embates ideológicos que não são, necessariamente, os seus. 

Por outro lado, em diversas manifestações artísticas e culturais 

direcionadas ao público negro há discursos mais propositivos, que escapam à 



 

demagogia “revanchista”. Fato notável – e que vem a reafirmar a análise de 

Florestan Fernandes – é que, quando se procura, nessas realizações, uma 

superação da condição social do negro, invariavelmente o que se almeja é “um 

emprego”, “estudo”, “uma ocupação”, “dignidade”. Vê-se aqui, portanto, até os 

nossos dias, o elemento alijado da sociedade de classes buscando integrá-la. 

A situação social de marginalização de grande parte da população negra na 

sociedade capitalista é condicionante dos discursos políticos e culturais a ela 

direcionados, seja em sua forma demagógica, seja em sua forma propositiva.  

Em sua forma demagógica o discurso jamais aparece como propositivo 

de algo mais avançado, com uma proposta de superação das atuais relações 

sociais. Pelo contrário, aparece como conservador, na medida em que a única 

“saída” que encontra é a violência pela violência: “Violência se adapta, um dia 

ela volta pu cêis” (REVISTA BRASILEIROS, Julho de 2015, p. 41). Nesse 

contexto a “luta” é travada no plano rudimentar de “negros” contra “brancos”, 

passando ao largo de questões como classe social, relações de produção etc.  

Em sua forma propositiva, porém, o discurso propõe uma integração na 

sociedade de classes. Aqui o que se pretende e se almeja é o emprego, o 

estudo, a moradia, a “vida digna” etc.  

 

Ao comentar o problema racial brasileiro em relação às classes sociais, 

Octavio Ianni notou que a revolução burguesa no Brasil não resolveu, pois, a 

questão do negro:  

“Na perspectiva do índio e do negro, o problema racial continua 
em aberto. O camponês, o operário rural, o operário urbano, 
empregado, funcionário e outras categorias de trabalhadores 
continuam a defrontar-se com as diferenças raciais e de 
classes sociais” (IANNI, 1987, p. 354).   
 

As desigualdades sociais, portanto, mesclam-se às diversidades raciais 

e de classes sociais. No entanto, Ianni observa que a revolução burguesa 

“resolveu muito bem o problema da transformação das raças em população, 

compreendendo-se esta como uma coletividade de trabalhadores”. Todos, 

independentemente de “raça”, são agora “iguais e livres”, proprietários de sua 

força de trabalho, como, aliás, os demais proprietários de mercadorias. “Mas aí 

terminam a liberdade e a igualdade”, arremata.  



 

Para Ianni, a revolução burguesa no Brasil “transformou o negro, índio e 

imigrante em trabalhadores; mas não os transformou em cidadãos”.  

Nos institutos jurídicos obviamente está estabelecido o 
princípio de que todos são iguais perante a lei, 
independentemente de raça, sexo, religião, classe e outras 
diversidades sociais. Mas essa igualdade jurídica é formal, 
abstrata, ilusória, quando se trata de camponeses, operários, 
empregados, funcionários, na fazenda, fábrica, escritório. Na 
prática, há uma larga desigualdade racial, entre outras 
desigualdades sociais, além das diferenças entre as classes. 
No máximo, uns e outros aparecem como cidadãos para 
vender e comprar mercadorias; destacando-se a força de 
trabalho” (IANNI, 1987, p. 355).   

 

 Essa passagem é emblemática do que argumentávamos acima a 

respeito do fato de que a indústria olha para esse público como potenciais 

consumidores. A “cidadania” nesse sentido se daria pelo consumo. “Todos são 

cidadãos de categoria inferior, apenas para exercerem a sua função de 

trabalhadores”, ressalta Ianni. E continua: 

Em geral, as classes dominantes organizam o Estado jogando 
com as desigualdades raciais, regionais, culturais e outras, 
além das desigualdades entre as classes sociais. Em certa 
medida, as várias desigualdades são capitalizadas pelas 
classes dominantes. Uma das razões da reiteração do Estado 
autoritário no Brasil está na realidade das desigualdades 
raciais regionais e culturais, o que permite que as classes 
dominantes joguem com elas, de modo a enfraquecer a 
capacidade de reivindicação e luta de amplos setores da 
sociedade civil (IANNI, 1987, p. 355).  

 

 O problema da sociedade de classes, portanto, é atravessado pelas 

questões “raciais” mal resolvidas, o que termina por tornar ainda mais agudas e 

complexas as contradições sociais. Os trabalhadores, invariavelmente, são 

também negros, mulatos, índios ou caboclos. A sociedade burguesa, desse 

modo, ao desenvolver-se em solo nacional, implicou a reiteração de 

desigualdades herdadas dos regimes de produção anteriores. Assim, ao 

pensar na emancipação do operário e do camponês, Ianni argumenta que esta 

estaria relacionada à emancipação do negro e do índio (IANNI, 1987, p. 356).   

  

 Acreditamos que, em que pesem as manipulações políticas e 

ideológicas de setores populacionais marginalizados ou subempregados, a 

emancipação de fato de negros, mulatos (e mesmo de outras “minorias”), está 



 

condicionada, em geral, à emancipação do trabalho. Tanto no regime servil 

quanto na sociedade de trabalho “livre”, setores expressivos da população 

sofreram com as consequências diretas da exploração do trabalho. Se 

quisermos buscar as raízes dos preconceitos diversos, do racismo, da 

marginalização, da degradação física e moral de populações inteiras, 

deveremos investigar as condições em que se deram a produção material no 

contexto em que essas mesmas populações estiveram inseridas. Lá, trabalho 

escravo; aqui, trabalho assalariado: sem que nenhum fosse capaz – ou mesmo 

se propusesse a tanto – de superar as contradições que lhes são adjacentes e 

invariavelmente por eles criadas e fomentadas.  

 Com efeito, Florestan observa: 

Os resultados da análise desenvolvida na primeira parte deste 
trabalho mostram que as transformações histórico-sociais, que 
alteraram a estrutura e o funcionamento da sociedade, quase 
não afetaram a ordenação das relações raciais, herdadas do 
antigo regime. Ela se perpetuou com suas principais 
características obsoletas, mantendo o negro e o mulato numa 
situação social desalentadora, iníqua e desumana 
(FERNANDES, 2008, vol. 2, p. 07).  

 

 Os movimentos sociais reivindicatórios no “meio negro”, argumenta 

Florestan, “pela própria natureza das coisas” estavam destinados ao malogro 

(FERNANDES, 2008, vol. 2, p.10).  

 Como fizemos notar anteriormente, a própria situação do negro e do 

mulato em face da sociedade classes condicionou, de forma decisiva, o 

conteúdo de sua rebelião. Assim, o protesto tendia a dirigir-se mais às 

“imperfeições” da nova ordem competitiva, no intuito de aperfeiçoá-la, do que a 

uma luta pela sua efetiva superação. Tais “imperfeições”, supunha-se, “se 

prendiam antes à persistência camuflada do antigo regime que às injustiças 

flagrantes dessa ordem social” (FLORESTAN, 2008, vol.2, p. 09).  

Ao contrário, admitiam abertamente que ela satisfazia a seus 
anseios de segurança, de dignidade e de igualdade sociais, 
advogando que ela também valesse para eles. [...] Agora, eles 
repontam como uma espécie de vanguarda intransigente e 
puritana do radicalismo liberal, exigindo a plena consolidação 
da ordem social competitiva e do modelo correspondente de 
organização democrática das relações entre os homens. 
Insurgem-se, literalmente, contra as iniquidades e as 
impurezas históricas do regime, propugnando que a sociedade 
aberta não fosse fechada para ninguém e muito menos para 
um contingente racial (FLORESTAN, 2008, vol.2, p. 09).  



 

 

 Desse modo, tratava-se, ante de mais nada, de duas tarefas históricas 

que o negro e o mulato se propuseram a realizar no Brasil: a modernização do 

sistema de relações raciais e de provar, na prática, que os homens precisavam 

assimilar e tornar efetivos os valores relacionados à nova ordem social 

(“competitiva”).  

 Florestan termina por asseverar que “a situação de raça da ‘população 

de cor’ ainda não corresponde, estrutural e funcionalmente, às possíveis 

situações de classe segundo as quais se configura [...] a ordem social 

competitiva” (FLORESTAN, 2008, vol. 2, p. 567). Os motivos para a 

persistência desse quadro seriam: 

De um lado, a desagregação do regime de castas e estamental 
associado à escravidão, não repercutiu diretamente nas formas 
de acomodação racial desenvolvidas no passado. Não só os 
mecanismo de dominação racial tradicionais ficaram intatos. 
Mas a reorganização da sociedade não afetou, de maneira 
significativa, os padrões preestabelecidos de concentração 
racial da renda, do prestígio social e do poder. [...] De outro 
lado, a formação e a consolidação do regime de classes não 
seguiram um caminho que beneficiasse a reabsorção gradual 
do ex-agente do trabalho escravo. A ordem social competitiva 
emergiu e se expandiu, compactamente, como um autêntico e 
fechado mundo dos brancos (FLORESTAN, 2008, vol. 2, p. 
567-568).  
 

Apesar da distância histórica de cinco décadas que nos separam da 

obra de Florestan Fernandes e de suas respectivas conclusões, os resultados 

obtidos pelo sociólogo, ao analisar a situação social do negro e o modo 

deficiente como se deu a sua inserção na sociedade de classes, permite-nos 

observar que a superação das contradições nas quais que se veem encerrados 

o negro e o mulato pressupõe, desde logo, a superação da escravidão 

moderna, que assola a negros e brancos igualmente. O pressuposto de toda 

emancipação “racial” repousa na emancipação do trabalho, na superação do 

trabalho assalariado. A partir daí, apenas, estarão lançadas as condições 

materiais para que os homens construam uma cultura baseada no 

reconhecimento mútuo e em que as eventuais diferenças não sejam utilizadas 

como pretexto para divisões ou separações, mas que revelem, sobretudo, a 

qualidade que todos temos em comum: a de sermos humanos.  
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