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Resumo

Na cul tu ra oci den tal, a cor ne gra está as so ci a da ora a um sen ti -
men to de fas cí nio exó ti co ora a uma sen sa ção de medo ou hor ror. O que
pre ten de mos é de mons trar aqui lo que per mi tiu que es sas ima gens fos -
sem cons tru í das an tes mes mo que o dis cur so so bre as ra ças ga nhas se for -
ma (no séc. XIX) e ve ri fi car seu peso e sua in fluên cia so bre a ide o lo gia ra -
cis ta. Ou ain da, que re mos pen sar como a re la ção com o pre to/cor está
en tra nha da na re la ção com a pes soa ne gra de modo que o vi sí vel de fi na
in te i ra men te a con cep ção que te mos do “ser ne gro”. Para nós o per cur so
de cons tru ção des te ima gi ná rio con fun de-se com a ela bo ra ção de uma
es té ti ca e de fi lo so fi as que de fi ni am o ne gro e a Áfri ca como exó ti cos, es -
tra nhos, de mo nía cos e as sus ta do res e per mi ti am, por isso, que se jus ti fi -
cas se e se na tu ra li zas se o lu gar do ne gro com ser vil e in fe ri or.

Pa la vras-chave: ne gro, cor, exo tis mo, ide o lo gia, ra cis mo.
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Abstract

Wild, Exo tic, Evil. Ide as and Ima ges about Black Co lor Pe o ple

In the oc ci den tal cul tu re the black co lor is as so ci a ted eit her to an
exo tic fas ci na ti on fe e ling, or to a sen sa ti on of fear or hor ror. The
in ten ti on here is to show wha te ver has per mit ted the se ima ges to be
for med even be fo re a race spe ech has be gan (in the 19th cen tury) and to
ve rify its im por tan ce and in flu en ce re la ted to a ra cist ide o logy. Be si des,
we want to think how the re la ti on bet we en black/co lor is com ple tely
bon ded to a black per son, so that what is vi si ble de fi nes en ti rely the
con cep ti on of “be ing Ne gro”. To us, the path of this ima gery
cons truc ti on is mi xed with an est he tic ela bo ra ti on and with
phi lo sop hi es, which have de fi ned the Ne gro es and Afri ca as exo tic,
stran ge, evil and scary and the re fo re per mit ted a jus ti fi ed and a
na tu ra li zed thought of the Ne gro as in fe ri or and ser vi le.

Key words: Ne gro, co lor, exo tic, ide o logy, ra cism.

Résumé

Sa u va ges, Exo ti ques, Dé mo ni a ques. Ima ges et Idées sur un Pe u ple
de Cou le ur No i re

Dans la cul tu re oc ci den ta le, la cou le ur no i re est as so ciée soit à un
sen ti ment de fas ci na ti on exo ti que, soit à la peur ou à l’épouvante. Ce
que nous vou lons dé mon trer, c’est ce qui a per mis que ces ima ges ai ent
été cons tru i tes avant même que le dis cours sur les ra ces ne pren ne for me
(au XIXème siè cle) et mon trer son po ids et son in flu en ce sur l’idéologie
ra cis te. Nous sou ha i tons éga le ment con ce vo ir le rap port noir/cou le ur
com me in trins èque à la re la ti on avec “l'être Noir”, de tel le fa çon que le
vi si ble dé fi nit en tiè re ment la con cep ti on que nous avons de lui. Se lon
nous, le par cours de la cons truc ti on de cet ima gi na i re se con fond avec
l'élaboration de tou te une est hé ti que et d'une phi lo sop hie qui dé fi nis -
sent le Noir et l'Afrique com me exo ti ques, étran ges, dé mo ni a ques et
épou van ta bles. C'est ce qui a per mis que l'on jus ti fie et fon de la pla ce du
Noir en tant qu'être ser vil le et in fé ri e ur.

Mots-clés: Noir, cou le ur no i re, exo tis me, idéo lo gie, ra cis me.
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Introdução

H an nah Arendt (1998) ao dis cu tir o ca rá ter das ide o lo gi as
con si de ra que elas têm uma enor me for ça de per su a são não

por se rem fun da men ta das ci en ti fi ca men te, mas por cor res pon de -
rem exa ta men te às ex pec ta ti vas ou de se jos, à ne ces si da des ime di a -
tas que, ao fi nal, vão bus car nas ciên ci as e nos ci en tis tas as dou tri -
nas que as pos sam jus ti fi car. É fun da men tal con si de rar que es sas
ne ces si da des e de se jos tam bém são cons tru í dos his to ri ca men te, fi -
lo so fi ca men te. Ora, o ra cis mo é uma ide o lo gia e, como tal, tam -
bém foi con ce bi do como uma es tra té gia de po der em acor do com
as ex pec ta ti vas de par te de uma de ter mi na da so ci e da de.

Entre tan to, em vez de dis cu tir o tema so men te no cam po da
po lí ti ca e da fi lo so fia, pro po nho um per cur so que per mi ta in ves ti -
gar o ima gi ná rio e aló gi co que se ex pres sa, ver ba li za e se de i xa vi su -
a li zar na cons tru ção de uma es té ti ca, de um olhar so bre o ne gro e
so bre a Áfri ca.

É im por tan te res sal tar que há uma ima gem do ne gro e da
Áfri ca for ja da pelo olhar eu ro peu que foi ela bo ra da e re in ter pre ta -
da atra vés das épo cas. O que pre ten do é des co brir aqui lo que per -
mi tiu que fos sem dis pos tas an tes mes mo que o dis cur so so bre as ra -
ças ga nhas se for ma, e ve ri fi car o peso e in fluên cia des te ima gi ná rio
so bre uma ide o lo gia ra cis ta ali cer ça da na so bre po si ção de va lo res
es té ti cos (ou a re la ção que se es ta be le ce com a cor pre ta ou com o
cor po ne gro) e a de fi ni ção on to ló gi ca do ser ne gro.

Uma Cor Assustadora

O ima gi ná rio eu ro peu, du ran te toda a Ida de Mé dia até os sé -
cu los das Lu zes, foi cons ti tu í do pela exis tên cia de se res fan tás ti cos
que lhes ge ra vam si mul ta ne a men te medo e fas cí nio. Ra ças mons -
tru o sas, ho mens com um pé só ou com ore lhas enor mes, gi gan tes,
se res com o ros to no meio do pe i to, ocu pa vam lu gar nas des cri ções

277

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



da Áfri ca e Ásia des de a Anti güi da de, e fi gu ra vam na cos mo gra fia
re nas cen tis ta. Ain da em 1660, em uma gra vu ra de Ma zot re pre -
sen tan do a Áfri ca (F. Ma zot, As Qu a tro Par tes do Mun do: a Áfri ca.
Pa ris, Bi bli o te ca Na ci o nal) se po dia ver a ima gem de um dra gão,
so bre vo an do os céus.

La u ra de Mel lo e Sou za (1989:50) con si de ra que os “ha bi -
tan tes das ter ras lon gín quas, que os eu ro pe us acre di ta vam se rem
fan tás ti cas, cons ti tu íam uma ou tra hu ma ni da de, fan tás ti ca tam -
bém, e mons tru o sa. Con for me ocor re ram as gran des des co ber tas,
fo ram elas mi gran do da Índia à Etió pia, à Escan di ná via e fi nal -
men te à Amé ri ca”.

Esse mun do ma ra vi lho so tam bém era um mun do de mo nía -
co com um di a bo qua se sem pre pin ta do de pre to já que, en tre os
me di e va is, Satã é cha ma do de Ca va le i ro Ne gro e de Gran de Ne gro.

O ne gro po de ria ser re pug nan te: “São Ben to de Pa ler mo,
por exem plo, su pli cou a Deus que o fi zes se he di on do a fim de não
su cum bir às mu lhe res. Deus o en ten deu e o trans for mou em ne -
gro, foi des ta for ma que ele tor nou-se São Ben to, o mou ro” (Co -
hen, 1980:39). E ser ne gro po de ria ser se du tor: “João Cas si a no,
mon ge do sé cu lo V e au tor de um dos ma nus cri tos mais an ti gos e
mais li dos so bre os Pa dres da Igre ja, des cre ve como su je i to à ten ta -
ção, um ere mi ta ator men ta do pelo di a bo dis far ça do em uma ‘mu -
lher ne gra, im pu di ca e las ci va’” (ibi dem). Seja “na for ma hu ma na
ou na for ma ani mal Satã é fre qüen te men te ne gro ou es cu ro, como
con vi nha ao Prín ci pe das Tre vas” (No gue i ra, 2000:69).

Ain da se gun do Co hen (1980), os eu ro pe us en xer ga vam o
pre to como mar ca do mal e da de pra va ção hu ma na e não po di am
en ten der que hou ves se po vos por ta do res de uma cor que era mo ti -
vo de gran de in qui e ta ção. Não era sem fun da men to que mu i tos se
pro pu nham a in ves ti gar e com pre en der a ori gem e o por quê dos
ne gros te rem a pele es cu ra. Argu men tos de or dem te o ló gi ca se per -
fi la vam a ar gu men tos pse u do ci en tí fi cos e fi lo só fi cos. Os ne gros te -
ri am a pele es cu ra de vi do à for te in fluên cia do sol nas re giões ha bi -
ta das por eles? Se ri am tão es cu ros por sua des cen dên cia de Caim
que, como cas ti go, teve sua face ene gre ci da por Deus após ma tar
Abel? Ou pela mal di ção de Noé so bre Cam do qual to dos os ne gros 
des cen de ri am? Se ri am ne gros por ca u sa da água e dos ali men tos
que os nu triam, en con tra do so men te na Áfri ca?

Ain da em bus ca de ex pli ca ções, di zia-se que o ca lor tro pi cal
da zona tór ri da ha bi ta da so men te por gen te de cor pre ta te ria dis si -
pa do os “ele men tos mais su tis” não de i xan do se não “a par te ter res -
tre [que] re te ria cor e con sis tên cia de ter ra”. Ter cor de ter ra sig ni fi -
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ca, de acor do com o pen sa men to ne o pla tô ni co, ser equi va len te ao
mi ne ral, ser de na tu re za in fe ri or e es tar dis tan te da per fe i ção e da
di vin da de.1 Isso jus ti fi ca ria a for ma como os ar tis tas eram ori en ta -
dos a uti li za rem-se das co res:

O bran co é sím bo lo da di vin da de ou de Deus. O ne gro é o sím bo lo do es -
pí ri to do mal e do de mô nio.
O bran co é o sím bo lo da luz... O ne gro é o sím bo lo das tre vas, e as tre vas
ex pri mem sim bo li ca men te o mal.
O bran co é o em ble ma da har mo nia. O ne gro, o em ble ma do caos.
O bran co sig ni fi ca a be le za su pre ma. O ne gro, a fe i ú ra.
O bran co sig ni fi ca a per fe i ção. O ne gro, sig ni fi ca o ví cio.
O bran co é o sím bo lo da ino cên cia. O ne gro, da cul pa bi li da de, do pe ca -
do ou da de gra da ção mo ral.
O bran co, cor su bli me, in di ca a fe li ci da de. O ne gro, cor ne fas ta, in di ca a
tris te za.
O com ba te do bem con tra o mal é in di ca do sim bo li ca men te pela opo si -
ção do ne gro co lo ca do per to do bran co. (ibi dem:307)

Essas con cep ções con du zem Co hen a in fe rir que os  eu ro -
peus, lan çan do mão des ses ele men tos, cri a ram uma ima gem de ho -
mem ne gro com ple ta men te abs tra ta. O au tor afir ma es tar con ven -
ci do de que “[...] um tal ho mem não cor res pon de ria a nada a não ser
a uma abs tra ção que par ti ci pa va da mi to lo gia que en vol via todo o
con ti nen te afri ca no” (ibi dem:10, ên fa ses mi nhas). E con clui: “quer
esta in ter pre ta ção seja jus ta ou não, per ma ne ce ine gá vel que no
Oci den te o ne gro en con tra-se mais fre qüen te men te as so ci a do às
co no ta ções pe jo ra ti vas” (ibi dem:38).

Do Fascínio ao Repúdio

Algu mas con si de ra ções de Ju ran dir Fre i re Cos ta são exem -
pla res.

[...] a bran cu ra trans cen de o bran co. Eles [os bran cos] in di ví du os, povo,
na ção ou Esta do bran cos po dem ‘ene gre cer-se’. Ela, a bran cu ra, per ma -
ne ce bran ca. Nada pode ma cu lar esta bran cu ra que, a fer ro e fogo cra -
vou-se na cons ciên cia ne gra como si nô ni mo de pu re za ar tís ti ca, no bre za
es té ti ca, ma jes ta de mo ral, sa be do ria ci en tí fi ca etc. O belo, o bom, o jus -
to, e o ver da de i ro são bran cos. O bran co é, foi e con ti nua sen do a ma ni -
fes ta ção do Espí ri to, da Idéia, da Ra zão. O bran co, a bran cu ra, são os
úni cos ar tí fi ces e le gí ti mos her de i ros do pro gres so e de sen vol vi men to do
ho mem. Eles são a cul tu ra, a ci vi li za ção, em uma pa la vra, ‘a hu ma ni da -
de’. (Cos ta, 1986:106)
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Luz e som bra: opos tos. Se o bran co re pre sen ta a ra zão, o
belo, o bom, o jus to... a hu ma ni da de, ou seja, sim bo li za os va lo res
de se já ve is, o ne gro, por sua vez, pode re pre sen tar a des ra zão, a lou -
cu ra (a bí lis ne gra que obs cu re ce ), o feio, o in jus to, a ani ma li da de.
Ou, de uma for ma mais ra di cal, o ne gro pode sim bo li zar o es tra -
nho. Esse veio con duz a pen sar a opo si ção bran co/ne gro como a
tra du ção mais aca ba da de sen ti men tos pro fun dos ge ra dos pela ca -
pa ci da de e pela in ca pa ci da de de sim bo li zar.

Ter ro rí fi co, o que mais as sus ta aos se res hu ma nos é o pâ ni co
de per der o sim bó li co, de não con se guir re pre sen tar aqui lo que é
vi vi do. Esse é o cam po da es tra nhe za, des se algo que é ir re pre sen tá -
vel, que é vi ven ci a do como medo de des tru i ção, de cas tra ção,
como uma ame a ça. “Uma das for mas de ad qui rir se gu ran ça con tra
essa ame a ça é no meá-la como algo que (fa zen do par te de mim) é
ex ter na li za do como se não per ten ces se [a mim], cria-se, des ta for -
ma, um du plo. O du plo é um ‘ou tro eu de mim pró prio’” (Chna i -
der man, 1996:89), mas que, cri a do para dar se gu ran ça ao eu con -
tra aqui lo que hor ro ri za, não pode mais ser en ten di do como du plo
e é to ma do como um ou tro di fe ren te e es tra nho.

Esse “es tra nha men te fa mi li ar” é o apa re ci men to de algo que se pre ci sou
cons tru ir em um de ter mi na do mo men to da vida, por an gús tia, por
medo de per da da iden ti da de, por pâ ni co do es ti lha ça men to. Mas quan -
do isso emer ge, quan do isso que não se sabe que está den tro apa re ce fora,
ocor re o “es tra nha men te fa mi li ar”. (ibi dem)

O ne gro, des ta for ma, pode ser vis to como o ou tro do bran -
co, um du plo, como aque le que, ao sur gir di an te do bran co, lhe re -
me te a essa sen sa ção de es tra nha men to, de ter ror, de algo que so li -
ci ta, de al gu ma for ma, uma sim bo li za ção. Essa sim bo li za ção ocor -
re atra vés da cons tru ção, em pri me i ro lu gar, do exo tis mo.

É Octá vio de Sou za quem afir ma:

O es pec tro se mân ti co da pa la vra “exó ti co” abran ge des de o sen ti do de -
no ta ti vo de es tran ge i ro ou não na ti vo, até o sen ti do co no ta ti vo ori un do
de sen ti men tos es té ti cos, sen ti do que ex pres sa o char me ou a fas ci na ção
do que não é fa mi li ar, o es tra nha men te belo ou ex ci tan te.
De ten do-nos no sen ti do co no ta ti vo da pa la vra, ob ser va mos que con si -
de rar belo ou ex ci tan te o es tra nho já é, em si, um modo de apro xi ma ção
[da qui lo que é] pu ra men te es tra nho. (Sou za, 1994:127)

O au tor co men ta o tex to de Edward Said, Ori en ta lis mo,
quan do este aler ta que o Oci den te ob ser va o Ori en te à dis tân cia
como se fos se um qua dro vivo de es tra nhe za.
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Um ca rá ter de ex ci ta ção es té ti ca tam bém ocor re em re la ção à 
Áfri ca. Ve mos isso nos tex tos dos vi a jan tes, nas des cri ções apre sen -
ta das por La u ra de Mel lo e Sou za e por Wil li am Co hen. O pri me i -
ro olhar em di re ção ao ne gro é o do exo tis mo, da ad mi ra ção da di -
fe ren ça, da ten ta ti va de ofe re cer-lhe sen ti do para se afas tar do
medo di an te des se des co nhe ci do que foge a qual quer sig ni fi ca ção;
é uma pri me i ra ten ta ti va de fa lar so bre, de se apro xi mar. Os mi tos
e as “ex pli ca ções” so bre a ori gem da cor da pele ne gra aten dem a
essa ex pec ta ti va.

Mito é a pa la vra fa la da que pres cin de da ló gi ca, que ex pli ca o 
mun do de acor do com o sa gra do e com a au to ri da de de quem a
pro fe re e a pro fe riu nos tem pos dos prin cí pi os, an tes que o mun do
pu des se ser ex pres so e com pre en di do como lo gos; é a his tó ria nar -
ra da para ga ran tir que o ho mem pos sa con tro lar seus me dos di an te 
da qui lo que não con se gue tra tar ra ci o nal men te. Por isso,

o mito cris ta li za-se em cren ças que são in te ri o ri za das num grau tal que
não são per ce bi das como cren ças e sim ti das não só como uma ex pli ca ção 
da re a li da de, mas como a pró pria re a li da de. Em suma, o mito subs ti tui a
re a li da de pela cren ça na re a li da de nar ra da por ele e tor na in vi sí vel a re a li -
da de exis ten te (Cha uí, 1998:5).

O mito, des ta for ma, tor na-se su por te de ide o lo gi as. A ima -
gem da Áfri ca, cons tru í da atra vés de in ces san tes mi to lo gi as, é re i -
te ra da e re i te ra a re pre sen ta ção do ne gro ou do afri ca no como um
cor po pre to. Assim, po de mos di zer que o mito tam bém nar ra aqui -
lo que o olhar vê como exó ti co.

Con tu do, o exo tis mo não se li mi ta ao mo vi men to es té ti co
da ad mi ra ção. Ele im pli ca, ao mes mo tem po, uma ten são en tre um 
fas cí nio e um re pú dio, po den do fa cil men te trans for mar-se em um
de se jo de des tru i ção do ou tro con si de ra do es tra nho e ame a ça dor.
Esse olhar exó ti co, que pode se re ve lar na for ma de re pú dio, é pa -
ten te na iden ti fi ca ção do ne gro como um de mô nio que gera ter ror.

Atri bu ir aos ne gros atri bu tos de mo nía cos pos si bi li tou que a
es cra vi dão fos se to ma da como for ma de re den ção já que se fos sem
ví ti mas ou agen tes de Satã os afri ca nos não po de ri am ser aban do -
na dos sem a ten ta ti va de li vrá-los da in fluên cia do Ma lig no.

Gente Sem Rei, Sem Lei, Sem Fé

Co hen de mons tra que ha via uma gran de di fe ren ça en tre a
for ma como afri ca nos e in dí ge nas ame ri ca nos eram vis tos pelo
olhar eu ro peu. Pen sa va-se que os ín di os da Amé ri ca que vi vi am
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além do mar num mun do novo não pu de ram re ce ber ou en ten der
a men sa gem de Cris to. Como os po vos an ti gos que te ri am nas ci do
an tes da vin da do Re den tor, eles ti nham sa ber e vir tu de, não sen do 
res pon sá ve is por suas fal sas cren ças re li gi o sas. Ca be ria ser to le ran -
tes e con ver tê-los com do çu ra. Era essa, por exem plo, a ati tu de do
frei do mi ni ca no Bar to lo meu de Las Ca sas, de fen sor da ino cên cia
dos ín di os e con trá rio à sua es cra vi za ção. É sa bi do que ha via aque -
les que pen sa vam de for ma di fe ren te e de fen di am, como Juan Gi -
nes de Se púl ve da, a guer ra jus ta con tra os in dí ge nas, ti dos como
bru tos, sem alma e cor res pon den tes aos es cra vos na tu ra is des cri tos 
por Aris tó te les em sua Po lí ti ca (se res que só po de ri am ser úte is
atra vés da eter na es cra vi dão).

Con tu do, hou ve bu las pa pa is em de fe sa dos na ti vos (a bula
Su bli mis Dei, de Pa u lo III, as se gu ra va que os ín di os pos su íam alma 
e não de ve ri am ser es cra vi za dos). Além dis so, mu i tos eu ro pe us,
ali men ta dos por uma tra di ção an ti ga e me di e val, viam a Amé ri ca
e, prin ci pal men te o Bra sil, como um lo cal no qual os ha bi tan tes vi -
vi am como se vi via an tes da ex pul são do Pa ra í so e con tri bu í ram
para a cons tru ção de um ou tro mito: o do bom sel va gem ame ri ca -
no.

Mes mo que es sas idéi as não te nham im pe di do a des tru i ção
de di ver sas na ções in dí ge nas, ob ser va-se (prin ci pal men te en tre es -
pa nhóis) uma pre o cu pa ção com o tema da jus ti ça ou da in jus ti ça
no tra ta men to dado aos na ti vos. Por isso, Le wis Han ke faz a ques -
tão a qual não ofe re ce res pos ta: “[...] não há do cu men to co nhe ci do 
que re ve le uma opo si ção sé ria à es cra vi za ção do ne gro no sé cu lo
XVI. Por que as cons ciên ci as es pa nho las afli gi am-se mais fa cil -
men te pe los in dí ge nas do que pelo ne gro?” (Han ke, 1962:26).

Uma pos si bi li da de de res pos ta tal vez se en con tre na cren ça
de que os in dí ge nas da Amé ri ca eram gen ti os e não após ta tas como
os afri ca nos. Cria-se que os ne gros te ri am tido a opor tu ni da de de
co nhe cer o Evan ge lho (que, após a mor te de Cris to, te ria sido pre -
ga do nos qua tro can tos da Ter ra),2 São To más te ria pre ga do nas
Índi as e, mes mo as sim, vi vi am sem ace i tar a fé cris tã. Isso com pro -
va va que eram po vos que re sis ti am em sal var suas al mas abra çan do
a úni ca re li gião tida como ca paz de con du zir os es pí ri tos para
Deus.

W.G.L. Rand les (1994) nos au xi lia a es ta be le cer uma co ne -
xão en tre es ses ele men tos apa ren te men te dis per sos. Se gun do esse
au tor, a Cris ti a ni tas Me di e val di fun dia a idéia de que, atra vés da
do a ção de Cons tan ti no, os cris tãos te ri am her da do o Impe ri um
Mun di. O co nhe ci men to equi vo ca do do ecú me no (de acor do com
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as te o ri as bí bli co-aristotélicas, bí bli co-cratesianas, de João de Sa -
cro bos co, Lac tân cio e San to Agos ti nho) e a te o lo gia ba se a da no
Evan ge lho e no mito da pre ga ção de São To más, le va va-os a crer
que a hu ma ni da de de ve ria ser ma jo ri ta ri a men te cris tã.

O pri me i ro con ta to des ta Eu ro pa com po vos que ex pres sa -
vam a cren ça em um Deus não an tro po mór fi co foi nas ilhas Ca ná -
ri as (sé cu lo XIV). E os ca na ri nos fo ram des cri tos como:

ho mens in do ma dos qua se sel va gens que não es tão vin cu la dos a ne nhu -
ma re li gião, não se cur vam a ne nhu ma lei, pou co se in qui e tam em re la -
ção a seus con ci da dãos, vi vem nos cam pos como bes tas. Entre eles não se
co nhe ce o co mér cio por mar, o uso das le tras ou o uso de qual quer me tal
ou mo e da” (Rand les, 1994:112).

Ou seja, um povo sem rei, sem lei e sem fé.
De fi ni dos pela au sên cia de go ver no, or dem, jus ti ça e re li -

gião, os ca na ri nos eram pen sa dos como se res da na tu re za e não da
cul tu ra, su je i tos, por tan to, à lei na tu ral.

A te o ria de jus ti ça re i nan te na Ida de Mé dia e par te da Re nas -
cen ça ti nha como base a fi lo so fia aris to té li co-tomista se gun do a
qual ha via uma hi e rar quia de di re i tos de acor do com gra us de per -
fe i ção: jus to se ria dar a cada um o que é de seu mé ri to, obe de cen do
a uma igual da de na tu ral men te es ta be le ci da. Fa zia par te des sa con -
cep ção de jus ti ça a exis tên cia de di re i tos na tu ra is e di re i tos po si ti -
vos. O pri me i ro, o mais im por tan te en tre os dois, es ta be le cia uma
re la ção de au to ri da de na tu ral en tre as co i sas mais per fe i tas e as me -
nos per fe i tas e foi ge ra do por Deus no mo men to mes mo da cri a ção 
do mun do (des ta for ma, a mu lher se en con tra ria em si tu a ção in fe -
ri or de au to ri da de em re la ção ao ho mem, os ho mens em re la ção
aos an jos, o cor po em re la ção à alma, os ani ma is do ta dos de alma
sen si ti va em re la ção aos do ta dos de alma in te lec ti va, etc.); e o se -
gun do foi cri a do pe los ho mens para au xi liá-los nas re la ções en tre
igua is na so ci e da de. Por tan to, quan do se tra ta va da re la ção en tre
se res di fe ren tes, o que de ve ria ser con si de ra do era a au to ri da de es -
ta be le ci da por Deus e ex pres sa atra vés da for ma como Ele or de nou
o mun do.

Os se res da na tu re za, os ani ma is, es tão imer sos nes sa or dem
ne ces sá ria onde a lei é sem pre jus ta e ir re ver sí vel, pois é lei e ação
di vi nas. Pri va dos de von ta de, qua se nu los em per fe i ção, se apre -
sen tan do como ma té ria pra ti ca men te ca ren te de for ma, mas ple -
nos em po tên cia, eles te ri am como fi na li da de ser vir aos se res mais
per fe i tos. Apo i a do nes sa te o ria po de-se con si de rar jus to es cra vi zar
os se res in fe ri o res. O es cra vo per ten ce ria à or dem dos di re i tos na -
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tu ra is (à sua hi e rar quia) e se ria ex clu í do do di re i to po si ti vo. Por
esse in ter mé dio jus ti fi ca-se a es cra vi dão, tor nan do-a o fim na tu ral
de al gu mas “gen tes”.

A Igre ja da Ida de Mé dia tam bém di vi dia os in fiéis em dois
gru pos: os po si ti vos (aque les que re je i ta vam de li be ra da men te a
dou tri na cris tã, os mou ros) e os ne ga ti vos (aque les que não ti ve -
ram oca sião de en ten der a dou tri na, en tre os qua is es ta vam, ao me -
nos du ran te um pe río do da his tó ria, os ne gros não is lâ mi cos). Se -
gun do São To más de Aqui no, os pri me i ros es ta vam em pe ca do e os 
se gun dos me re ci am pena exa ta men te por não te rem lei, rei ou fé.

Se ob ser var mos os re la tos do cro nis ta Zu ra ra, po de mos per -
ce ber que a es cra vi za ção dos afri ca nos era vis ta como uma boa ação 
e uma for ma de sal var-lhes as al mas.

[...] e que me lhor era sal var dez al mas que três, que pero ne gros fos sem,
as sim ti nham al mas como os ou tros, quan to mais que es tes ne gros não
vi nham da li nha gem de mou ros, mas de gen ti os, pelo qual se ri am me lho -
res de tra zer ao ca mi nho da sal va ção. (Zu ra ra, 1973, cap. XVI:86)
E as sim que onde an tes vi vi am em per di ção das al mas e dos cor pos, vi -
nham de todo re ce ber o con trá rio: das al mas, en quan to eram pa gãos,
sem cla ri da de e sem lume de san ta fé; e dos cor pos, por vi ve rem as sim
como bes tas, sem al gu ma or de nan ça de cri a tu ras ra zoá ve is, que eles não
sa bi am que era pão nem vi nho, nem co ber tu ra de pano, nem alo ja men to
de casa; e peor era, a gran de ig no rân cia que em eles ha via, pela qual não
ha vi am al gum co nhe ci men to de bem, so men te de vi ver em uma so ci e da -
de bes ti al. (idem, cap. XXVI:126).

A esse res pe i to, con si de ra Di di er La hon: “Este tex to de Zu -
ra ra é de uma im por tân cia ca pi tal para com pre en der o que foi a es -
cra va tu ra, a ra zão de sua lon ge vi da de, as ra í zes ide o ló gi cas do olhar 
que a Eu ro pa lan çou e lan ça ain da, mu i tas ve zes, so bre as cul tu ras
afri ca nas” (La hon, 1999, p. 25).

Os po vos ne gros, e a pró pria Áfri ca, eram des cri tos, mu i tas
ve zes, de ma ne i ra am bí gua. O re la to so bre o re i na do do Mo no mo -
ta pa3 que é fe i to por di fe ren tes cro nis tas e pela li te ra tu ra re ve la
isso. Ca mões, por exem plo, se re fe re a ele como um im pé rio de
“sel vá ti ca gen te ne gra e nua” (apud Rand les, 1969:102). João de
Bar ros des cre ve, em de ta lhes, esse re i no vin cu lan do-o ao mito do
Pres te João, ou seja, da lo ca li za ção do pa ra í so ter res tre no in te ri or
do con ti nen te afri ca no, num re i na do exó ti co e fa bu lo sa men te
rico, ha bi ta dos por gen tes no bres e ne gras, de fen di do por Ama zo -
nas (às qua is De Bry, na gra vu ra in ti tu la da As Ama zo nas do Mo no -
mo ta pa, de 1597, re pre sen tou como mu lhe res bran cas, nuas, com
lon gos ca be los li sos e lo i ros). No ta-se que a Áfri ca se vin cu la, si -
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mul ta ne a men te, a re pre sen ta ções do pa ra í so e do in fer no. Em am -
bos os ca sos, o exo tis mo nun ca a aban do na, ra zão pela qual acre di -
ta mos que es te ja ao re dor da cons tru ção des ta ima gem exó ti ca uma 
das cha ves para a com pre en são da mes cla que pos si bi li tou ela bo rar
a idéia da in fe ri o ri da de do ne gro. Tan to como in fer no quan to
como pa ra í so, jus ti fi ca vam-se as “ex pe di ções” ao in te ri or do con ti -
nen te para sal var al mas e ar re ba nhá-las (e os te sou ros en con tra dos) 
em nome da cris tan da de. E quan to mais se per ce bia que o pa ra í so
es ta va fora dali, ao lon ge, mais se in ten si fi ca va a ima gem da Áfri ca
como in fer no.

Fran ço is Bel le fo rest (cos mó gra fo do sé cu lo XVI) afir ma que
Cam, o mal di to, re ti rou-se para a par te da Ará bia que re ce beu seu
nome, vi ven do com sua mu lher e fi lhos, mas não os ins tru in do ou
trans mi tin do-lhe qua is quer co nhe ci men tos da di vin da de. Des ta
for ma, eles vi vi am con du zi dos por seus pró pri os ins tin tos. Cres ce -
ram, se mul ti pli ca ram, ge ra ção após ge ra ção, sem exer cí cio de re li -
gião ou da pi e da de. Isso jus ti fi ca ria o fato de se rem bru ta is.

João de Bar ros tam bém con si de ra que é no tó rio que os ne -
gros “vi vem sem ne nhu ma po lí cia, ha bi tam as ca ver nas da ter ra,
sem lei, sem jus ti ça, sem di re i to hu ma no ou di vi no, à ma ne i ra dos
ani ma is sel va gens”.4

Se os clás si cos re nas cen tis tas eu ro pe us têm essa ima gem, ela
não será di fe ren te en tre os clás si cos ori en ta is.

Escre ve Leon L’Africain (ára be) que: “Aque les da ter ra Ne gra 
são gen tes mu i to rús ti cas, sem ra zão, sem es pí ri to nem prá ti ca: não 
de man dam ex pe riên ci as de qual quer co i sa que seja e ado tam a ma -
ne i ra de vi ver das bes tas bru tas sem lei nem or dem”.5

O exa me da li te ra tu ra eu ro péia an te ri or à era das des co ber tas 
le vou Rand les a con clu ir que a ima gem ne ga ti va so bre a Áfri ca se
ins pi ra tan to em tra di ções clás si cas eu ro péi as quan to ori en ta is e
tam bém no re la to dos na ve ga do res. Per ce be-se, as sim, que há uma
mes cla en tre fi lo so fia, te o lo gia e crô ni cas con tri bu in do para a con -
fi gu ra ção de uma ima gem do ne gro e da Áfri ca an te ri or à es cra vi za -
ção e às jus ti fi ca ti vas do trá fi co de es cra vos, mas que ser viu per fe i -
ta men te aos in te res ses es cra vis tas já que, “acen tu an do-se o lado
bár ba ro dos ne gros e seu pa ga nis mo, se des cul pa ria à es cra vi dão”.
(Co hen, 1980:46).

O mes mo pode ser dito dos ar gu men tos uti li za dos para jus -
ti fi car o sis te ma co lo ni al e a es cra vi dão nas co lô ni as, na qual o Bra -
sil, ou tro ra o pa ra í so, é apre sen ta do como co lô nia-purgatório
onde a igre ja aben çoa o ca ti ve i ro como for ma de re den ção. Edu ar -
do Ho o na ert (apud Sou za, L., 1989), ana li san do o pa pel de Vi e i ra, 
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afir ma que o je su í ta tam bém com pa ra va a Áfri ca ao in fer no. Lá, os
ne gros se ri am es cra vos de cor po e alma. Mas no Bra sil os es cra vos
po de ri am ter sua alma li ber ta pelo ba tis mo e, es to i ca men te, al can -
çar a li ber da de to tal do es pí ri to após a mor te do cor po. Fato co -
men ta do por Anto nil:

Nem ca re ce de ad mi ra ção o ser o bar ro, que de sua na tu re za é imun do,
ins tru men to de pur gar o açú car com suas la va gens, as sim como com a
lem bran ça do nos so bar ro, e com as lá gri mas se pu ri fi cam e bran que i am
as al mas, que an tes eram imun das. (Anto nil apud Sou za, L., 1989:78)

O ca ti ve i ro ofe re ce ria o bran que a men to e a pu ri fi ca ção das
al mas dos ne gros es cra vos que, quan to mais obe di en tes e ser vis fos -
sem, mais pró xi mos da sal va ção eter na es ta ri am.

Con tu do, é fun da men tal se di fe ren ci ar o exo tis mo e a mi to -
lo gia so bre a Áfri ca da uti li za ção des se olhar e des ses mi tos para se
jus ti fi car a es cra vi dão, a dis cri mi na ção ou o ra cis mo. É cer to que
um dis cur so se so bre põe ao ou tro se nu trin do dele. Entre tan to, o
que nos so per cur so de mons trou é que an tes de a von ta de de po der
e de ri que zas jus ti fi ca rem a es cra vi dão ou in ven ta rem o ra cis mo, já
ha via um sen ti men to de es tra nhe za em re la ção aos ne gros. Esse
sen ti men to po de ria ter ador me ci do ou ter se trans for ma do se não
aten des se a ou tras ne ces si da des, tan to no que diz res pe i to ao sis te -
ma es cra vis ta, quan to no que se re fe re às te o ri as e prá ti cas de do mi -
na ção atra vés do ra cis mo.

As Necessidades por Trás do Discurso Racista

Octá vio de Sou za e Mi ri am Chna i der man con si de ram que
tan to o exo tis mo quan to o ra cis mo são dis po si ti vos que as cul tu ras
uti li zam para do mi nar o es tra nho. Para que a pes soa pos sa ven cer,
su pe rar a es tra nhe za que lhe é ofe re ci da, tor na-se ne ces sá rio de vol -
ver ao su je i to o po der de dar, a par tir dele pró prio, sig ni fi ca do para
o ou tro. Em ou tros ter mos, eli mi na mos o es tra nha men to quan do
tor na mos o ou tro ob je to de nos sa ação; ofe re ce mos, nós mes mos,
uma ló gi ca a ele, fa zen do-o, en tão, ob je to de nos sa pa la vra sem a
qual nada pode ser.

Vi mos que a ati tu de de ofe re cer sig ni fi ca do ao ou tro a par tir
de si é o que o exo tis mo faz. É essa le i tu ra que per mi te a Edward
Said con si de rar que o Oci den te in ven ta o Ori en te e, lan çan do mão 
des te dis cur so, pro je ta so bre ele suas pró pri as ques tões. Uma in -
ven ção não de i xa de ser face da do mi na ção já que, ao cons tru ir
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uma ima gem do Ori en te, se efe ti vam os va lo res que atra em e ame -
a çam o Oci den te. O mes mo ocor re em re la ção à Áfri ca.

Mas, con si de ra ain da O. Sou za:

Enquan to no exo tis mo a von ta de ma lé vo la do ou tro, im plí ci ta na sig ni -
fi ca ção da fan ta sia, é su a vi za da pelo re co bri men to do es té ti co, no ra cis -
mo ela é en fa ti za da e te ma ti za da de modo ex plí ci to. Nes te, en con tra mos
a cons tru ção de todo um dis cur so que tem por ob je ti vo não só dis cer nir e 
ex pli car o teor da von ta de ma lé vo la atri bu í da ao ou tro, como tam bém
es pe ci fi car e ma pe ar os me i os uti li za dos para le vá-la à con se cu ção. A par -
tir daí, fica cla ro que o sen ti men to que vem to mar o lu gar da an gús tia
fren te ao es tra nho não é, como no exo tis mo, o de ad mi ra ção, mas o de
ódio, o que leva à ne ces si da de do des do bra men to da es tra té gia ra cis ta na
re a li da de, cuja pers pec ti va é a de apro pri ar-se do po der atri bu í do ao ob -
je to de ódio ra cis ta. (Sou za, 1994:137)

Assim po de mos di zer que até o sé cu lo XIX ha via, em re la ção
aos po vos da Áfri ca, um olhar exó ti co (mis to de fas cí nio e de re pul -
sa) e que foi exa ta men te este olhar exó ti co, com tudo o que de cor re 
dele, que, em bo ra não te nha cri a do o ra cis mo, per mi tiu que o sen -
ti men to ra cis ta aflo ras se.6 A cons tru ção de um olhar exó ti co so bre
a Áfri ca res va lou para o ra cis mo no mo men to em que se de se jou re -
ti rar da po pu la ção seu po der de par ti ci pa ção po lí ti ca. Não é à toa
que o dis cur so ra cis ta sur je no mo men to em que o con ti nen te afri -
ca no apa re ce di an te do olhar dos eu ro pe us como um ter ri tó rio de
imen sas ri que zas ain da pre ser va das ou em que, nas co lô ni as, o pro -
ces so de con quis ta da li ber da de por par te dos ex-escravos seja efe ti -
va do.

O ra cis mo se ori gi na como es tra té gia de di fe ren ci a ção numa
so ci e da de na qual as pró pri as es tru tu ras e a pró pria or ga ni za ção so -
ci al não mais se in cum bem de es ta be le cer di fe ren ças e se pa ra ções
en tre os gru pos que a com põem. Por isso, Li lia Schwarcz (1996)
afir ma que as te o ri as ra cis tas e ra ci a lis tas abor ta ram, no Bra sil, a
frá gil dis cus são da ci da da nia na me di da em que a li ber da de al can -
ça da por for ça da lei (após a for ça das re vol tas e su ble va ções) tor -
na-se inó cua di an te de um dis cur so ci en tí fi co que afir ma e re a fir -
ma a di fe ren ça e a de ter mi na ção do ho mem pe las ra ças. Esse en fo -
que per mi te a Chna i der man di zer que a ques tão prin ci pal do ra cis -
mo não é o medo do di fe ren te, mas o medo do igual. Com pre en -
da-se o igual não só como aque le que, na ver são psi ca na lí ti ca nos
re me te aos nos sos pró pri os hor ro res como tam bém, na ver são po lí -
ti ca e so ci al, aque le que tem aces so aos mes mos di re i tos que nós,
ou seja, par ti lha do mes mo po der. Assim, tor na-se ple na men te
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com pre en sí vel a afir ma ção de Arendt se gun do a qual a per su a são
(a per su a são da ide o lo gia ra cis ta) não é pos sí vel sem que o ape lo
cor res pon da às ex pec ta ti vas ou de se jos ou, em ou tras pa la vras, a
ne ces si da des ime di a tas.

To da via, não se deve pen sar que o dis cur so ra cis ta eli mi ne ou 
subs ti tua o dis cur so exó ti co. Ao con trá rio, os dois con vi vem lado a 
lado, ora pre va le cen do um ora pre va le cen do o ou tro, am bos tor -
nan do im pos sí vel a re la ção com os po vos ne gros den tro ou fora da
Áfri ca, isen tos do es pec tro da es tra nhe za e da du pli ci da de.

Se o hor ror, a du pli ca ção do eu, o es tra nha men te fa mi li ar
são os ele men tos de nos sa psi que, de nos so in cons ci en te, que per -
mi tem a cons tru ção do ou tro como algo ame a ça dor e que deve ser
des tru í do e eli mi na do, não po de mos nos es que cer de que o ra cis -
mo é uma ide o lo gia de do mi na ção; é a efe ti va ção no pla no da his -
tó ria, no pla no da tem po ra li da de e da po lí ti ca, da sub mis são do
ou tro. Por isso, para com pre en der e im pos si bi li tar a re pe ti ção das
ide o lo gi as ra cis tas é pre ci so, por um lado, en ten der a ne ces si da de
da per so ni fi ca ção do mal e do ne ga ti vo que faz com que se ja mos
tão fa cil men te per su a di dos pe los dis cur sos que apre sen tam o ou -
tro como to tal men te ruim, e, por ou tro lado é pre ci so pen sar o que
faz com que os ne gros te nham sido iden ti fi ca dos com o mal e com
a ne ga ti vi da de ou vis tos como de mô ni os, exó ti cos e sel va gens.

Notas

1. O pen sa men to ne o pla tô ni co vi gen te du ran te toda a Re nas cen ça es ta be le cia uma hi e -
rar quia en tre os se res do mun do lu nar (os ar can jos e os an jos) e os se res do mun do su -
blu nar (os ho mens e as cri a tu ras que ha bi tam a Ter ra). Os se res eram or de na dos de
acor do com seu ma i or ou me nor grau de per fe i ção. Os do alto, ha bi tan tes das es fe ras
ce les tes, eram os mais per fe i tos, os mais pró xi mos da di vin da de. No ba i xo, es ta vam
os se res me nos per fe i tos e os in fe ri o res. Na Ter ra, os se res eram or de na dos da se guin te 
for ma: pri me i ro os ho mens (a alma e de po is o cor po), de po is os ani ma is, de po is os
ve ge ta is e por fim os mi ne ra is.

2. Epís to la aos Ro ma nos, X, 18. O ma pe a men to ge o grá fi co de par te da Áfri ca da ta va
das car tas do gre go Pto lo meu (127-145 d.C) e mes mo que os eu ro pe us des ta épo ca
não co nhe ces sem todo o con ti nen te ou ti ves sem no tí cia dos tex tos des te pen sa dor,
co nhe ci am par te da Áfri ca e sa bi am que era um con ti nen te ve lho, ha bi ta do por po vos 
não cris tãos.

3. Se gun do Rand les, vá ri os cro nis tas, além de João de Bar ros, men ci o nam o mito do
Pres te João e o re i no de um gran de im pe ra dor (o Mo no mo ta pa). Sua fama leva o fi ló so -
fo Di de rot, dois sé cu los após, a es cre ver um ver be te na Enci clo pé dia so bre o as sun to.

4. João de Bar ros. Pa ne gí ri co da Infan ta D. Ma ria. Ed. Sá da Cos ta, Lis boa, 1937, p.
169 apud Rand les, 1969:54.
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5. Leon l’Africain. Des crip ti on de l’Afrique. In: Jean Tem po ral, Col lec ti on de Vo ya ges,
Lyon, 1556, p. 45 apud Rand les, 1969:156.

6. Con si de ro que os dis cur sos uti li za dos para jus ti fi car a es cra vi dão dos ne gros tam bém 
se apo i a ram e se apro pri a ram do exo tis mo. Con tu do, to má-los por ra cis tas se ria co -
me ter ana cro nis mo, vis to que a idéia de raça — con ce i to bi o ló gi co no qual o ra cis mo
se fun da men ta — so men te sur giu no sé cu lo XIX. Tan to quan to no ra cis mo, a jus ti fi -
ca ti va da es cra vi dão por meio de ar gu men tos te o ló gi cos e po lí ti cos só foi pos sí vel em
fun ção da es tra nhe za que ha via em re la ção aos po vos ne gros. Essa es tra nhe za foi ex -
plo ra da e ins ti ga da até o seu li mi te tor nan do na tu ral a idéia da es cra vi dão e da in fe ri -
o ri da de dos ne gros.
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