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RESUMO 

 

MARTINS, Ricardo de Almeida. O racismo como questão epistemológica: vozes 

silenciadas no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS-

FIOCRUZ). 2018. 99 f.. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de 

História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 
 

O presente estudo se propõe a investigar como o racismo epistemológico se manifesta no 

Programa de Pós-Graduação em História das ciências e da Saúde por meio das atividades 

acadêmicas e da produção docente e discente. As metodologias adotadas são quantitativas 

(número de produções e eventos por categorias específicas) e qualitativas (análise teórica, 

discussão dos dados e aplicação de questionário aberto). As categorias utilizadas para 

classificar o material analisado do referido programa foram África/diáspora, escravidão, 

raça/racismo, análise de pensadores negros e práticas de cura e saúde.  Os resultados obtidos 

na pesquisa mostram que há sim produção acadêmica voltada para temáticas que envolvam a 

contribuição dos africanos para a história das ciências e da saúde, entretanto ela ainda é pouco 

expressiva, ocorrendo de uma forma que coloca os sujeitos negros na posição de objeto de 

pesquisa, mostrando que há um longo a percorrer nesse terreno, mesmo com a promulgação 

da Lei 10.639/03, que impõe a obrigatoriedade de se trabalhar, em todos os níveis de 

escolarização, conteúdos sobre a história da África e do negro no Brasil. 
 

Palavras-chave: Racismo. Educação. Branquitude. Memória 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso visa abordar o tema das relações 

étnico-raciais a nível epistemológico, ou seja, o racismo no campo do conhecimento 

acadêmico e suas formas de manifestação, veladas ou não, que podem excluir, negar ou 

modificar os conhecimentos construídos pelas populações negras que para o Brasil 

vieram na condição de escravizadas por mais de três séculos. 

O racismo epistêmico se configura em um tipo de racismo que é institucionalizado 

e que ocorre ao produzir conhecimento em institutos como universidades e escolas. 

Acontece quando há, implícita ou explicitamente, uma relação de poder entre saberes 

produzidos que são quase sempre racializados, ou seja, há conhecimentos, assim como 

saberes e práticas, que são produzidos pela Europa e que se tornaram padrão nas 

sociedades, ocidentais ou não, desvalorizando práticas e saberes produzidos pelas 

populações africanas.  

As universidades ocidentalizadas promoveram epistemicídios ao longo do tempo, 

suplantando o conhecimento que se localizava fora da Europa, e centralizando-o em 

torno de homens que detinham privilégios sociais e econômicos de vários países 

europeus. No decorrer do século XIX e ao longo da primeira década do século XX, 

essas práticas epistemicidas começaram longe da universidade, com a tentativa de 

aniquilação de outras formas de religiosidade que não a cristã, como aconteceu durante 

a colonização das Américas. Partia-se da premissa de que quem não era cristão, não 

tinha uma alma (GROSFOGUEL, 2016). A isso junta-se o genocídio das populações 

negras durante a partilha da África no fim do século XIX. 

Todas essas relações de dominação que perduraram desde o século XVI 

promoveram um imaginário atrelado a uma ideia de subordinação com base em critérios 

raciais para legitimar a superioridade branca, não só tomando como princípio a religião 

cristã, mas também com base em um status de civilização que era usado de forma 

comparativa para designar se determinados povos eram ou não evoluídos. 

A questão da raça como delimitador de hierarquias no mundo das práticas e das 

representações se torna uma instituição que, à época, era vista com um sentido 

totalmente lógico, que surgiu a partir da imposição da religiosidade, pois o discurso do 

racismo biológico torna-se, no século XIX, um discurso secularizado proveniente da 

visão teológica com a legitimação das ciências biológicas. Nas Américas, por exemplo, 

os africanos escravizados eram proibidos de cultuarem seus deuses e de exporem seus 
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conhecimentos, sendo proibidos de expressar ideias (eram vistos como mercadorias, já 

que não tinham alma). Os negros eram encarados com baixo coeficiente de inteligência 

no século XIX (GROSFOGUEL, 2016). E isso acabou sendo utilizado para reforçar 

ainda mais a superioridade epistêmica. 

O racismo epistêmico se faz presente ainda no ambiente universitário e no escolar, 

com a disseminação de conhecimentos provenientes da Europa, principalmente 

produzido por homens brancos, como dito anteriormente. Foi preciso o estabelecimento 

da Lei 10.639 de 2003, para que todas as instituições de ensino, da Educação Infantil à 

Universidade, pudessem lecionar conteúdos que abordassem a história da África e do 

negro no Brasil, além de suas contribuições econômicas, técnicas e científicas, que não 

se faziam presentes nos currículos oficiais.



15 
 

 

2 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral 

Compreender como determinados grupos se apropriam do conhecimento e 

contribuem para manter a sua hegemonia em comparação com as demais formas de 

produções epistemológicas. Entender como a branquitude impõe, no espaço acadêmico, 

coercitivamente ou não, a sua forma de encarar o mundo, soterrando o conhecimento 

produzido por outros grupos que produzem epistemologias diversas, como a 

contribuição dos africanos à sociedade brasileira. 

1.2 Objetivos Específicos 

As questões importantes a serem abordadas na pesquisa servirão para tentar 

compreender o universo pedagógico do referido programa de pós-graduação e investigar 

como a contribuição dos africanos à ciência e à tecnologia são abordados no currículo (e 

se realmente o são de fato), por meio da produção docente e discente, e quais 

personalidades africanas no campo da história das ciências e da saúde são mencionados 

nas aulas e de que maneiras isso ocorre, para que se possa apreender como o racismo 

epistêmico se manifesta a nível acadêmico dentro de um espaço universitário e como os 

sujeitos lidam com ele, ou seja, se o afirmam, se o negam, e quais os destaques que dão 

para a contribuição europeia à ciência também.



16 
 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A relevância deste trabalho, com o recorte proposto, é agir sob uma perspectiva de 

análise da realidade através de um olhar direcionado às práticas discursivas e 

representativas dos sujeitos que estão inseridos no curso de pós-graduação pesquisado. 

É compreender como se manifesta o privilégio epistêmico da branquitude nesse espaço 

que promove não só atividades de ensino, como também de pesquisa e extensão. 

É importante que a memória das contribuições africanas não seja apagada e nem 

suplantada em meio ao jogo político que impera na seleção de conteúdos no meio 

acadêmico. Conhecimento é poder e está intrinsecamente relacionado com o interesse 

de grupos específicos. Todo currículo é historicamente situado dentro de jogos de poder 

onde grupos disputam o controle sobre a difusão de determinados conhecimentos que 

podem ser legitimados socialmente ou não, tradicionais ou conquistados com muito 

empenho, que é o caso da Lei 10639 de 2003, que obriga as instituições de ensino a 

contemplar temas que sejam propostos a partir das contribuições africanas à sociedade 

brasileira. 

As memórias são seletivas. E a justificativa reside também em compreender como 

determinadas memórias são enquadradas, ou seja, como são aproveitadas dentro de um 

objetivo maior, como a criação da memória nacional, por exemplo, de onde os negros 

foram excluídos sistematicamente. A coesão social reforçada pela construção desse tipo 

de memória é proporcionada por tentativas de enquadramento onde se inclui e exclui 

determinados acontecimentos, incluindo a produção de conhecimentos (POLLAK, 

1989) de acordo com os interesses de grupos majoritários na sociedade. 

Segundo Pollak (1989), é possível perceber uma memória subterrânea articulada 

por grupos que foram marginalizados e que se opõe, mesmo que de forma silenciosa, às 

memórias dos grupos considerados vencedores na história, ou seja, aqueles que 

dominaram e subjugaram outros povos. Neste aspecto, a memória entra em disputa e a 

proposta deste trabalho é entender como esses conflitos ocorrem em um determinado 

ambiente, no caso o acadêmico, com a tentativa de entender como essas memórias 

subterrâneas (dos negros no Brasil, a nível epistêmico) entram na disputa através do 

ensino da história das ciências e da saúde, e como as reivindicações pela transmissão e 

monopólio desses conhecimentos entram em conflito no campo científico. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Os pressupostos teóricos consistem nos conceitos de branquitude e memória. 

Sobre a branquitude, será abordada a questão do privilégio branco como ferramenta que 

impede a ascensão do negro e suas formas de manifestações culturais e epistemológicas 

na sociedade contemporânea e como os brancos agem, consciente e inconscientemente, 

para manter esse privilégio intacto, mesmo reconhecendo que há racismo no Brasil. Para 

tanto, Schwarcz (1993) será ponto de referência com seus estudos sobre a branquitude 

partindo de uma lógica da exclusão. Também será abordada a branquitude no espaço 

escolar e acadêmico e como ela age para consolidar a desigualdade social entre negros e 

brancos nesses espaços de educação, fomentando o destaque dos sujeitos brancos e a 

exclusão de sujeitos negros, desde a colônia até a independência, de acordo com Silva 

(2000), que expõe como a supremacia branca trilhou um caminho na educação 

excluindo as populações de origem africana. Além disso, será abordada a questão do 

medo branco inconsciente em relação a ascensão social do negro e de seus saberes, 

assim como do seu destaque em meio às manifestações dessas populações por mais 

direitos e qualidade e vida, utilizando Bento (2002), que disserta sobre como a 

branquitude coloca a culpa do racismo e da exclusão social de negros no próprio negro, 

como se os sujeitos brancos não fossem portadores de privilégios por conta da cor. E, 

para finalizar, será utilizada pesquisa de Corassacz (2014) para expor como a própria 

branquitude enxerga a si mesma e aos outros. 

O epistemicídio enquanto prática que suplanta os saberes e conhecimentos 

produzidos pelas populações africanas aconteceu foi reforçado a partir da partilha da 

África no século XIX, quando a Europa, em meio à expansão da Revolução Industrial, 

corria atrás de matérias-primas e mercado consumidor para os seus produtos e, ao fazer 

isso, impôs a sua cultura como a única legítima a ser vivida, provocando guerras e 

conflitos entre etnias africanas.  

O conceito de memória, por sua vez, será abordado a partir do ponto de vista 

psicológico e psicanalítico para ilustrar como os atos de esquecer e lembrar dos sujeitos 

suscitam uma série de mecanismos que levam as sociedades a se organizarem de 

determinadas formas, de acordo com Le Goff (1996), e como a memória contribui para 

os processos de aprendizagem dos indivíduos, ou seja, o que eles acham válido absorver 

ou não em relação a sociedade em que vivem. Esses aspectos serão trabalhados dentro 

do conceito de memória nacional e da memória-internacional-popular, com Ortiz 
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(1994), que são caracterizadas como tipos de memórias coletivas que influenciam os 

indivíduos e moldam um determinado tipo de cultura que tenta se fazer homogênea a 

partir de uma matriz eurocêntrica, excluindo todos os outros saberes produzidos pelos 

povos africanos. Além disso, será abordado o conceito de memória subterrânea, a partir 

de Pollak (1989), para ilustrar como algumas memórias são “enterradas” e 

propositalmente esquecidas e também como os sujeitos que a vivenciam acabam, 

inconscientemente, contribuindo para que elas mantenham-se enterradas.
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A abordagem será feita por meio de investigação qualitativa e quantitativa, 

identificando excepcionalidades e regularidades em relação à produção acadêmica do 

referido programa de pós-graduação voltadas para o tema da história da África e do 

negro no Brasil e sua contribuição para história da saúde. A descrição quantitativa 

questiona se há realmente produções acadêmicas voltadas para o tema, como teses, 

artigos, dissertações e eventos diversos e se esse número é ou não significativo, 

utilizando um recorte temporal que vai de 2001 a 2016. Será usada como estratégia de 

pesquisa a revisão da literatura por meio da busca na base de dados do programa de pós-

graduação, como o site oficial, e também o uso de categorias analíticas onde se possa 

encaixar as prováveis temáticas que possam ser encontradas, como África/diáspora, 

escravidão, raça e racismo, análise de pensadores negros e práticas de cura e saúde. 

A descrição qualitativa irá analisar os motivos pelos quais, por meio de uma 

discussão teórica, determinados temas terem sido mais abordados do que outros e quais 

as implicações disso para entendermos as contribuições africanas para a história das 

ciências e da saúde. Além disso, a pesquisa também será desenvolvida por meio da 

aplicação de um questionário com perguntas abertas para entender a prática docente dos 

profissionais do programa e verificar se realmente os temas são abordados. Segue: 

 

1. Você já trabalhou com algum autor africano ou afro-brasileiro em suas aulas? 

2. Já abordou disciplinas cujo tema giravam em torno da questão racial? 

3. Já trabalhou algum tipo de inovação científica ou tecnológica preconizada por 

africanos e afro-brasileiros em sala? 

4. Já abordou a história do racismo científico como parte da história das ciências? 

5. Já trabalhou em aula a história da África sob a perspectiva da ciência e da 

Tecnologia? 

6. Já trabalhou em aula com a contribuição dos africanos em relação ao aproveitamento 

de recursos da natureza (ex.: ervas medicinais)? 

7. Já focou alguma vez na contribuição africana à arquitetura, engenharia e matemática? 
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8. Já trabalhou com o conceito de racismo epistêmico nas suas aulas? 

9. Você se considera branco, preto (pardo ou negro), amarelo ou indígena?
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

6.1. A supremacia branca europeia e as teorias raciais 

O Brasil, no fim do século XIX, era analisado constantemente por viajantes 

europeus que vinham visitar o país e registrar suas impressões e difundi-las pela 

Europa. Ao longo deste período, esses mesmos viajantes descreviam a nação como um 

caso extremamente exótico de miscigenação racial, fornecendo atenção para este 

aspecto em particular, além das paisagens naturais e do clima, que eram muito 

diferentes do continente europeu. Entretanto, como mostra o quadro de M. Broccos, 

pintor espanhol do fim século XIX, chamado de A redenção de Cam, essa miscigenação 

era fator que caracterizava um processo de transição que tinha o objetivo de branquear 

cada vez mais a população. Na obra é possível ver uma mulher mestiça, um homem 

branco e um bebê igualmente branco; porém, é nítida também a figura de uma mulher 

negra, já de idade avançada, levantando as mãos pro céu e agradecendo que sua 

descendência fora branqueada com o passar do tempo. 

Ilustração 1 - A redenção de Cam 

 

Fonte: Jornal O Globo, 20181 

 

 

                                            

1 Disponível em <https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/conheca-tela-redencao-de-cam-de-1895-

destaque-em-mostra-no-mnba-22740416> Acesso em abril de 2018.  

https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/conheca-tela-redencao-de-cam-de-1895-destaque-em-mostra-no-mnba-22740416
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/conheca-tela-redencao-de-cam-de-1895-destaque-em-mostra-no-mnba-22740416
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O exotismo e o estranhamento presentes nos relatos de viagens, embora 

colocassem o Brasil em uma posição diferente da dos outros países, principalmente dos 

europeus, que viam essa caracterização como um elemento extremamente prejudicial à 

saúde e ao desenvolvimento dos seres humanos, eram encarados com curiosidade pelos 

viajantes. Segundo Schwarcz (1993), os peregrinos que aqui permaneciam durante suas 

viagens atribuíam ao país um cenário desolador de deterioração das raças, já que na 

época vigoravam teorias que deixavam muito nítidas posições que colocavam a 

miscigenação racial como algo que pudesse gerar seres humanos com problemas 

mentais e físicos graves e irreversíveis. O conde Arthur de Gobineau, francês que 

também visitara o Brasil no início do século XX, queixava-se que os mestiços eram 

muito feios e de aparência assustadora. 

A miscigenação, embora fosse encarada como um erro e uma brecha que dá 

origem a seres humanos incapacitados a viverem de forma civilizada, acontecia de 

forma explícita no Brasil. Schwarcz (1993) mostra que, fora da região Sul do país, os 

mestiços somavam aproximadamente 46% do total da população.  

No fim do século XIX, com todas as ideias negativas acerca da miscigenação, 

chegam ao país as famosas teorias raciais que já se faziam presentes na Europa desde o 

século anterior, sendo amplamente aceitas pela elite intelectual do país; essas ideias 

entraram no Brasil junto com correntes positivistas que vigoravam na Europa, fonte da 

qual beberam as ciências sociais e humanas que se utilizavam delas para elaboração de 

suas metodologias. O positivismo defendia a aplicação de métodos das ciências naturais 

para o exame e pesquisa de relações humanas e sociais, estabelecendo hierarquias entre 

grupos de seres humanos. Um dos principais precursores da difusão desse método pela 

Europa foi Augusto Comte, francês e considerado um dos fundadores da sociologia 

enquanto ciência. Ele tentou investigar leis que determinassem o funcionamento da 

sociedade, assim como as ciências da natureza buscavam leis rígidas para entender o 

funcionamento da natureza. Emile Durkheim, seu sucessor, que tornou a sociologia uma 

disciplina universitária, tomou como objeto os fatos sociais, que são maneiras de agir, 

sentir e pensar que são exteriores aos sujeitos, exercendo um poder de coerção sobre os 

mesmos. Ou seja, o fato social impõe uma certa autoridade para quem o sente, 

obrigando o indivíduo a se comportar de determinadas maneiras. Além disso, Durkheim 

se propôs a tratá-los como “coisas”, para garantir uma padrão de objetividade para as 

ciências sociais e, desta forma, aproximar seus métodos das ciências da natureza, com o 
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estabelecimento de leis que caracterizassem o funcionamento da sociedade, reforçando 

as ideias de Comte. 

As teorias raciais, nascidas na Europa, se propuseram a estabelecer hierarquias 

entre os povos mantendo como modelo a civilização europeia, considerada superior; e 

essas hierarquias foram estabelecidas através da cor e foram reforçadas quando da 

invasão europeia ao continente africano no fim do século XIX, que será abordada mais 

adiante.  

Tudo começou no século XIX. Schwarcz (1993) detalha como essas teorias se 

desenvolveram justificando a supremacia branca do continente europeu sobre outros 

povos. Surgidas a partir de três correntes que em alguns momentos competiram entre si 

enquanto correntes epistemológicas, elas se desenvolverem por meio de um arcabouço 

teórico a partir de dados colhidos da observação de sociedades vistas como primitivas. 

São elas o positivismo, mencionada anteriormente, que tentava copiar os métodos das 

ciências naturais que se desenvolviam e obtinham destaque na Europa do período, 

incluindo a biologia e outras ciências; o evolucionismo, que considerava as sociedades 

mais ou menos próximas da civilização e do progresso, tendo a Europa como modelo no 

qual todas elas chegariam um dia, e, por fim, o darwinismo social, copiada da seleção 

natural de Darwin, onde, segundo suas ideias, os animais se adaptavam ou não ao 

ambiente, morrendo e cedendo espaço para os que conseguiam sobreviver e evoluir. 

Essa concepção foi aplicada às relações humanas no tocante a qual raça era considerada 

a mais forte e propensa a sobreviver neste mundo. E essa era a branca, que se julgava 

superior e apta a sobreviver. Acreditava-se que o negro era um elemento que iria 

naturalmente desaparecer da face da terra, junto com os mestiços. 

No século XVIII, as populações encaradas como selvagens começaram a atrair a 

atenção de pesquisadores europeus para a origem da espécie humana e das sociedades. 

O objetivo dessas análises, nas quais os viajantes estrangeiros que aqui estiveram 

contribuíram de certa maneira, era investigar o passado dos seres humanos, funcionando 

esses grupos como tipos de laboratórios dinâmicos com seres humanos “primitivos” 

vivendo em plena modernidade. Jean Jacques Rousseau, filósofo genebrino que vivera 

no mesmo século, atribui à figura do selvagem aspectos positivos, como uma 

humanidade plena baseada na perfectibilidade, ou seja, uma qualidade propriamente 

humana que os sujeitos têm rumo à busca da superação e perfeição, independente de 

raça ou classe. A civilização corrompeu os seres humanos, que viviam no estado de 

natureza, metáfora criada por Rousseau para designar a vida humana antes do advento 
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dos Estados Nacionais. Neste mesmo período, cunhou-se uma visão romântica dos 

“selvagens” como seres dotados de inocência e sem a maldade conferida pela vivência 

nas grandes metrópoles. Essa corrente contribui para uma visão que encarava o ser 

humano sendo descendente de um tronco unitário, ou seja, apelava-se para a ideia de 

que a raça humana originou-se de um mesmo ser; a formulação dessas ideias foi 

presente também ao longo da Revolução Francesa com os seus ideais de igualdade, 

liberdade e fraternidade que, embora fossem para todos a nível do discurso, na prática a 

tentativa de se obter igualdade tornou-se válida somente no seio da burguesia nascente. 

Na segunda metade do século XVIII, entretanto, a Europa passou a encarar os 

outros povos e continentes sob o signo da carência e da falta (SCHWARCZ, 1993), 

criando uma visão dos povos colonizados a partir da comparação com a modernidade 

europeia. O discurso racial da supremacia branca começa a surgir neste ponto e a raça se 

fez presente como um marcador, um divisor de águas, que hierarquiza povos de 

diferentes nacionalidades. Neste contexto, surgem duas visões de mundo, a monogenista 

e a poligenista. A primeira teria se originado na segunda metade do século XVIII, cujo 

cerne fora mencionado anteriormente; a ideia principal era que os seres humanos 

descendiam de uma mesma fonte ou tronco, entretanto essa mesma visão estabelecia 

critérios evolucionistas de análise da realidade, estabelecendo a classificação de povos 

mais evoluídos do que outros. Já a segunda, que é a poligenista, rompe com esse 

paradigma ao anunciar que diferentes grupos de seres humanos descendem de 

ramificações distintas, graças à emergência da obra “A origem das espécies”, de Charles 

Darwin, publicada no século XIX, que trabalhava a questão. Essa interpretação faz uso 

das ciências naturais para definir que os comportamentos humanos são determinados 

pela biologia. Neste ínterim foi qualificado que componentes de raças mais escuras 

eram inferiores e estariam fadados ao desaparecimento por conta da suposta 

incapacidade de se adaptarem ao mundo e à civilização. Este modelo de análise, 

diferente daquele proposto por Rousseau, que era mais próximo ao humanismo, 

desembocou em métodos como a frenologia e a antropometria, que mensurava a 

capacidade de desenvolvimento dos seres humanos pelo tamanho do cérebro e do 

crânio. A frenologia, que se propunha a investigar a loucura, fazia explícita conexão, 

por exemplo, com caracteres morais dos indivíduos que, para essa corrente, tinham 

estreita ligação com a raça: quanto mais inferior, mais propenso a loucura. Em suma, o 

poligenismo acreditava que as raças humanas constituíam tipos diversos de sujeitos que 

não se encaixavam em uma origem única, como abordava a corrente monogenista. 
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É importante salientar que os estudos antropológicos, e a Antropologia enquanto 

disciplina e campo de conhecimento, surgiram imbuídos dessas teorias. O seu início se 

deu a partir dos escritos dos viajantes europeus que no Brasil estiveram, se reforçando 

no momento da partilha da África pelos países europeus no fim do século XIX. 

Procurando conhecer as culturas, as línguas, os modos e os hábitos das etnias africanas, 

os europeus procuravam dominá-las e torná-las potenciais mercados consumidores para 

suas mercadorias cuja produção estava se expandindo a ritmos alarmantes no período 

subsequente à Revolução Industrial. A Antropologia nascera em meio a investigação da 

vida desses povos, com propósitos de dominá-los e subjugá-los à cultura branca 

europeia, vista como superior e a única válida a ser seguida.  

A dominação europeia sobre o continente africano foi algo impossível de se evitar 

após a decisão proferida na Conferência de Berlim, que dividiu a África em partes que 

seriam colonizadas por vários países europeus, redefinindo a organização geográfica e 

política de todo o continente. Embora os africanos tenham sido manipulados 

etnicamente, com vistas a estimular conflitos entre eles, sendo obrigados a trabalharem 

para receberem salários miseráveis para a subsistência de si mesmos e de suas famílias, 

com sua mão de obra empregada em posições de extrema precariedade e violência, a 

Europa disseminava o discurso de que a colonização precisava ser feita com fins 

civilizatórios, para que as populações africanas pudessem superar o atraso tecnológico 

e, assim, se aproximar, cultural e materialmente, dos países que se aproveitaram dos 

benefícios da revolução industrial, considerados como países avançados. Entretanto, o 

processo colonizador enfrentou intensa resistência por parte dos povos subjugados 

(RANGER, 2011). 

As histórias descritas nos relatos de viajantes e de colonizadores europeus 

exprimem testemunhos distorcidos sobre o papel das tradições orais, aí incluída a 

transmissão de tradições religiosas, modificando-as em um contexto onde a forma do 

outro de encarar o mundo, referencialmente localizado, é destruída, impedindo que todo 

esse conhecimento ancestral, transmitido pela oralidade, ritos, e das vivências 

cotidianas, se manifeste em sua plenitude, sendo soterrado pelos saberes dos países  

europeus. 

O conhecimento utilizado em meio a todos os movimentos de resistência, 

espiritual ou metafísico, é uma tentativa dos povos subjugados utilizarem os seus 

saberes, que são plurais, heterogêneos e sincréticos, na luta contra a dominação. Saberes 



26 

 

esses que foram silenciados em detrimento do conhecimento europeu, encarado como o 

mais erudito, mais próximo da verdade, universal e generalizável. A humanidade da 

África foi negada a partir do momento em que todos os saberes produzidos por esse 

continente foram rotulados de primitivos e selvagens, incluindo os religiosos, 

subordinando-os aos dos europeus. 

No seio da elite intelectual brasileira, de acordo com Schwarcz (1999), houve a 

tentativa de adaptar todas essas teorias raciais ao liberalismo nascente na República 

recém-instaurada, que eram encaixadas na tentativa de se criar uma história linear para o 

Brasil e mostrá-lo ao mundo como uma nação desenvolvida, em contraposição a uma 

identidade mestiça; contudo, a premissa básica do liberalismo era exatamente promover 

o indivíduo como sujeito responsável pelo seu próprio destino, mas as teorias raciais 

salientavam que os sujeitos eram incapazes de se adequarem às regras e normas da 

sociedade por conta de serem mestiços degenerados e, consequentemente, precisavam 

ser guiados em meio às tentativas de se construir o Brasil enquanto entidade nacional. O 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado em 1838 com a intenção de 

construir uma história progressista para o Brasil, com influências de historiadores 

franceses (GUIMARÃES, 1988), contribui para reforçar esse cenário. A questão era 

como construir uma nação com indivíduos que o racismo científico considerava inaptos 

a ela. O pensamento girava em torno de como adaptar doutrinas raciais surgidas na 

Europa no contexto nacional a partir da importação de suas principais ideias. Como 

vimos, o país era habitado por uma quantidade considerável de negros e mestiços 

(aproximadamente metade da população). A solução foi estabelecer, em até 100 anos, 

com o estímulo da imigração europeia no país, o processo de branqueamento da 

população. 

 

6.1.2  Educação e branquitude 

A supremacia branca e sua dominação legitimada pelas teorias racistas difundidas 

vigorosamente na Europa dos séculos XVIIII e XIX, sendo exportada para outros 

países, incluindo o Brasil como vimos, não causou interferências somente em um 

campo circunscrito de hábitos e costumes. A educação foi fortemente atingida, com 

vastas tentativas de exportações da educação branca europeia para outros terrenos, seja 

durante a partilha da África ou na colonização de outros povos. 
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O saber, esteja ele localizado em espaços e tempos diferentes, configura sempre 

uma tentativa de manifestação de poder e autoridade. Há sempre alguém que define 

modelos de currículos e conteúdos que devem ser aprendidos pelos sujeitos 

concedendo-os o conhecimento necessário para atuação na sociedade. A escola, 

enquanto porta de entrada para a sociedade, não foge a essa regra. Existem grupos que 

desejam delimitar a transmissão de conhecimentos e utilizá-los para os próprios 

interesses e objetivos. E educar é mais do que transmitir informações. Envolve a 

sensibilização para incorporar certos tipos de hábitos e comportamentos e criações de 

novas formas para a humanidade se relacionar entre si (SOUZA, 2015). 

No relacionamento entre as sociedades europeias e africanas, os processos 

educacionais tiveram um papel importante na subordinação dos povos africanos no 

século XIX. Os exploradores do continente africano, enviados pelos países europeus 

que fizeram sua partilha no mesmo século, mencionados anteriormente como 

“fundadores da Antropologia”, exerceram muita influência na consolidação das raízes 

da educação europeia em solo africano, por exemplo, introduzindo missões no interior 

do continente para ensinar conhecimentos e valores tidos como os únicos válidos a 

serem aprendidos. As culturas locais foram totalmente menosprezadas, incluindo os 

conhecimentos provenientes das religiões e filosofia africanas, como os ritos, o contato 

com o invisível (espíritos da natureza, etc.), e com a ancestralidade. A civilização 

ocidental era o modelo que o homem branco europeu achava correto disseminar entre os 

nativos. Era atribuída a esses missionários uma aura de salvação e generosidade para 

com as populações africanas, como se elas tivessem que ser salvas do estado de 

selvageria e barbárie para ingressar na civilização industrial de consumo. Além disso, 

muitos tornaram-se estudiosos das culturas africanas, buscando entendê-las (SOUZA, 

2015). Isso auxiliou em um controle político e territorial mais eficiente por parte dos 

europeus, mas, em contrapartida, foi muito importante para o cenário que eclodiu nas 

revoltas pela independência já no século XX. 

Um outro cenário que pode ser utilizado como categoria de análise para 

examinarmos a extensão da difusão da supremacia branca na educação é o Brasil. A 

reforma Francisco Campos, por exemplo, ocorrida em 1931, além de alterar o ensino 

secundário no país por meio de uma série de medidas para que os alunos pudessem se 

tornar sujeitos autocontrolados e cada vez mais produtivos, em consonância com a 

sociedade capitalista que se fortalecia, também favoreceu um processo de 

homogeneização nos processos de ensino-aprendizagem. Além disso, houve também o 
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aumento da duração do curso secundário de cinco para sete anos, sendo dividido em 

dois ciclos (DALLABRIDA, 2009). O primeiro, chamado de fundamental, durava cinco 

anos e era comum a todos. O segundo durava dois anos e era considerado mais 

complexo, com o objetivo de preparar os alunos para o nível superior, possuindo um 

caráter fortemente elitizado. O ensino da língua francesa era a prioridade, embora o 

inglês, alemão e latim também fossem ensinados, mas em poucas séries. 

 Somente em 2003, com a lei 10639, é que tornou-se obrigatório o ensino de 

História da África e dos africanos no país, que antes era ignorado, já que os currículos 

da educação básica e da educação superior eram muitas das vezes voltados para a 

articulação de conteúdos eurocêntricos, com temas ligados a Europa e autores europeus. 

O Conselho Nacional de Educação, no ano de 2004, aprovou a resolução e o 

parecer da Lei 10.639 de 2003, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana. Essas diretrizes instituem a obrigatoriedade do ensino de história 

da África e da cultura afro-brasileira no Brasil, mudando os conteúdos e as 

configurações de livros didáticos em todo o país. 

Desde a década de 1990 (ABREU; MATTOS, 2008), houve tentativas de 

valorização da diversidade cultural no currículo escolar por meio dos PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), criados em 1996, que instituem a pluralidade de culturas como 

um tema transversal para a educação básica, fruto das ações dos movimentos negros que 

passaram a ter maior força no período pré-redemocratização, conquistando mais espaço 

para reivindicações.  

A valorização da mestiçagem, em detrimento da cultura do povo negro, é o que 

acaba se tornando mais valorizado na difusão dos conteúdos de livros didáticos. Nos 

dias atuais nem tanto, mas essa mentalidade ainda se faz presente na prática pedagógica 

de professores e de outros profissionais da educação. A um país mestiço corresponderia 

uma identidade igualmente mestiça (ABREU; MATTOS, 2008) sem que se trabalhe a 

contribuição e cultura de outras etnias e povos que construíram o Brasil. 

A ideologia do branqueamento, que vigorou no Brasil com um caráter científico 

no fim do século XIX e na primeira metade do século XX, contribuiu muito para que a 

identidade racial branca fosse mais valorizada do que as outras, que se misturaram a 

esta. O racismo científico, amplamente debatido no seio da elite intelectual brasileira no 

século XIX (SCHWARCZ, 1993), coloca-se como um elemento primordial para 

construção de uma sociedade onde o moderno é branco. 
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O racismo estrutural, ainda mantido nas escolas brasileiras, de forma velada ou 

explícita, se manifesta a partir da negação da diferença, o que gera a desigualdade. O 

desejo constante por uma educação monocultural, que  fomenta relações de 

subalternização, é predominante no ambiente escolar (ESTEBAN,  2014); e essas 

mesmas escolas contribuem para fomentar processos que priorizam aquilo que é 

comum, homogêneo e uniforme, dentro de um projeto de universalidade (CANDAU, 

2011) que se propõe a assimilar tudo que é diferente aos padrões estéticos e culturais 

brancos, contrapondo tudo aquilo que foge a essa linha como selvagem, incivilizado ou 

feio, assim como mostra Silva (2007), ao lembrar que Ruy Barbosa, intelectual do 

século XIX, branco, aponta para uma assimilação dos indivíduos que são considerados 

diferentes, como negros e índios, à cultura da elite branca brasileira, vista como a única 

certa.  

Regina Pahim Pinto (1987) expõe como a questão da educação do negro no 

Brasil, e o seu acesso à escola, não foram preocupações constantes da bibliografia 

analisada pela autora. Entretanto, ela trabalha a partir dos fragmentos que outros autores 

utilizam para falar sobre o negro e a educação, como Florestan Fernandes. Um aspecto 

que chama atenção no texto da pesquisadora, e que abre a alternativa de diálogo com as 

perspectivas de igualdade, diferença, acesso à escola e multiculturalismo 

assimilacionista (CANDAU, 2011), é quando ela aborda a temática da estrutura familiar 

do negro e sua desintegração no contexto do pós-abolição até a década de 1930. Neste 

ponto, a família negra, que passa a viver em péssimas condições, não mantém nem 

mesmo a expectativa de ingressar na escola e muito menos enxerga nela uma promessa 

de esperança para o futuro, chegando até mesmo a desestimular os seus membros a 

estudar por acharem que eles precisavam mesmo era encontrar um trabalho e de que 

nada adiantaria um diploma porque não são brancos. Aqui a questão da diferença se faz 

presente, pois o negro acha que não vai conseguir obter acesso à educação por se sentir 

incapaz de se elevar à condição do branco. 

 6.1.3 Branquitude enquanto identidade 

A branquitude enquanto conceito explora a identidade racial dos brancos 

brasileiros enquanto fomentadora de privilégios, de forma consciente ou inconsciente, 

que acabam por excluir sujeitos negros de vários espaços institucionais, como escolas, 

por exemplo, e sociais, como círculos de amigos, familiares, etc. Os estudos sobre a 
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branquitude surgiram nos Estados Unidos na década de 1990. Segundo Bento (2002), a 

população branca, por conta do pacto narcísico (de enaltecimento de aspectos estéticos e 

sociais, como o próprio privilégio) exercido sobre suas populações, impede a ascensão 

de sujeitos negros, sem que os mesmos possam fazer uso de sua voz para romper com 

mecanismo de manutenção e uso indiscriminado de privilégios que, numa sociedade 

extremamente desigual e racista como o Brasil, só favorecem os brancos nas esferas 

econômica, social, institucional, psicológica, etc. 

Constantemente o senso comum considera o racismo como um problema do negro 

e uma informação com a qual ele deve aprender a trabalhar sozinho, pois o branco 

aparece como uma espécie de modelo universal que os indivíduos negros desejam 

copiar e, portanto, são vistos com frequência pelos brancos como invejosos e incapazes 

de se aceitarem enquanto negros. Bento (2002) informa que a branquitude foi um 

artifício criado pela elite branca brasileira para afirmar sua superioridade racial sobre os 

negros e índios, através da comparação evolucionista da civilização e das teorias raciais. 

A questão da branquitude gira em torno dos privilégios, epistêmicos e materiais, 

gerados graças ao grande volume de trabalho durante a escravidão proporcionado pelos 

negros. Os brancos usufruem desses mesmos privilégios até hoje e não se 

responsabilizam por tal legado. De acordo com Schucman (2014), são privilégios que os 

brancos mantêm, conscientemente ou não, e dos quais não abrem mão, em nenhum 

âmbito (social, político, econômico, religioso), que dificultam a plena inclusão do negro 

na sociedade. Além de tudo, a falta do exercício da alteridade, que é a capacidade de se 

ver no lugar do outro, implica no distanciamento em relação a compromissos de cunho 

moral, permitindo que o privilégio seja perpetuado. E o primeiro passo para essa 

desvalorização do outro é a ideia de desclassificá-lo enquanto ser humano ou torná-lo 

indigno de atenção (BENTO, 2002). E, a partir daí, desvalorizar tudo o que vem dele, 

como os saberes e conhecimentos. 

O olhar sobre o diferente construído pelas nações europeias estimulou a exclusão 

e o racismo em todas as suas esferas. E muitas vezes transformou esse outro em uma 

espécie de ameaça que precisasse ser contida, não somente ser controlada ou doutrinada 

conforme os modos e hábitos dos países do Norte, mas simplesmente controlada ou 

erradicada. Em suma, o negro é encarado através das lentes dos brancos, que, por meio 

de privilégios, se constituem como modelos. 

Schucman (2014) expõe, por meio de pesquisa onde foi investigado o cotidiano de 

pessoas brancas, o quanto os brancos tentam se proteger dessa ameaça que representa o 
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negro e sua ocupação de determinados espaços. A autora chama a atenção para as 

relações de poder implícitas que contribuem para a manutenção de hierarquias raciais 

entre negros e brancos. A conclusão, segundo a pesquisadora, é que muitos reconheciam 

a herança da escravidão como ponto de partida para se entender as desigualdades raciais 

e que isso influenciou a integração do negro em vários espaços da sociedade; chegavam 

a reconhecer o racismo como contribuinte deste cenário; entretanto, os discursos 

coletados eram muito ambíguos. Os privilégios foram reconhecidos, entretanto os 

sujeitos não queriam abrir mão deles. Em relação às cotas, a maioria dos entrevistados 

mostrou-se contrária. A maior parte acreditava que a cor não deveria ser um critério 

para ingressar na universidade, sendo encarada como um tipo de assistencialismo que só 

aumentaria o racismo e os conflitos raciais. As pessoas encararam as cotas como se 

fosse uma espécie de marcador que separasse pela raça. Isso foi considerado 

inadmissível enquanto política pública por supostamente contribuir com a discriminação 

racial. A questão também foi reduzida à classe social, silenciando a questão da cor. As 

cotas são encaradas como um ataque aos privilégios da branquitude. 

Corassacz (2014), a partir de pesquisa realizada com homens brancos de classe 

média com idades entre 43 e 60 anos, se propondo a investigar masculinidade e 

branquitude, descobriu também relatos ambíguos. A escolha por homens de classe 

média-alta se deve ao fato de serem sujeitos privilegiados em vários aspectos, com altos 

níveis de escolarização, e também para verificar se a manifestação do privilégio branco 

nesses espaços é mais perceptível a nível consciente e inconsciente. 

A discussão sobre branquitude é de grande ajuda para entender e desmistificar 

mecanismos que fomentam o racismo, assim como os discursos que o legitimam, 

geralmente travestidos de negação do próprio racismo e da exclusão racial, que é o que 

ocorre na pesquisa de Corassacz. Os homens brancos entrevistados fazem referências às 

suas babás que cuidaram deles enquanto crianças, além de se referenciarem enquanto 

brancos também. Entretanto, essa identificação foi permeada por critérios econômicos, 

ou seja, os entrevistados se utilizavam de suas condições econômicas para se fazerem 

referência a sua cor e também a sua ascendência europeia. A babá aparece enquanto 

variável afetiva e de gênero. Os entrevistados usavam a figura da cuidadora como um 

exemplo de que não são racistas e que valorizam a figura do negro enquanto sujeito, 

mesmo morando na Zona Sul do Rio de Janeiro, região em que, segundo a autora, há 

uma predominância de 84% de brancos que têm acesso às melhores oportunidades de 

trabalho, emprego e estudos. Nenhum dos brancos entrevistados se encontrava, no 
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momento da pesquisa, em uma relação com mulheres ou homens negros. Muitos se 

identificaram enquanto misturados, provenientes de diferentes nacionalidades europeias 

que se misturaram no período da imigração no Brasil, mas nenhum deles se identificou 

enquanto mestiços descendentes de negros. 

A condição de branco deixa explícita uma série de condicionantes que os mantém 

usufruindo de privilégios. Ser branco é uma categoria relacional que não existiria fora 

de classificações com base na cor dentro de “ideologias raciais” (GUIMARÃES, 1995). 

No entanto, esses mesmos privilégios, enquanto material de análise, devem ser 

correlacionados com uma série de variáveis, como classe e gênero, por exemplo, já que 

a branquitude é construída historicamente, além de ser um elemento dinâmico, e se 

manifesta de diferentes formas dependendo do contexto da investigação. Ela deve ser 

bem referenciada para que o recorte seja extremamente preciso. Além disso, a 

branquitude é percebida de diferentes formas por sujeitos distintos, mesmo por quem a 

estuda, por exemplo, que mantém percepções, mesmo de forma inconsciente, negativas 

ou positivas acerca do tema. 

Guerreiro Ramos (1957), pesquisador negro, já expunha a questão do privilégio 

branco no que diz respeito a adoção de padrões estéticos de beleza, sempre tendo como 

modelo o europeu. Nesta época, o conceito de branquitude não era trabalhado enquanto 

conceito, mas a partir disso podemos concluir que pessoas não brancas sintam a 

branquitude de forma mais consciente, já que não usufruem de formas explícitas do 

privilégio. E o negro enquanto sujeito é o único racializado e identificado pela sua cor. 

O branco não. Ele não é racializado. É visto apenas como indivíduo e o negro ainda é 

comumente identificado pelo tom de cor da sua pele. O próprio Guerreiro Ramos 

identificava a referência a cor branca imbuída de silêncio e dissimulação. 

A mestiçagem no Brasil também pode ser encarada como um mecanismo de 

silenciamento da cor branca, pois em meio a uma nação onde os sujeitos afirmam não se 

saber identificar negros e brancos por causa da mistura, o branco enquanto cor 

desaparece, sendo dada atenção somente para os indivíduos mais escuros, já que no 

Brasil é uma tendência clarear aqueles cuja pele se aproxima mais da cor branca por 

meio das denominações “moreno claro”, “moreno escuro”, etc. 

Em suma, a branquitude e a supremacia branca estão presentes de forma velada na 

sociedade brasileira. Entretanto, elas contribuem para o racismo institucional que 

acomete também os espaços de educação, formais e não formais, até mesmo no que diz 
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respeito às formas de ensino e aprendizagem, excluindo saberes e conhecimentos das 

populações africanas. 

 

6.2  A educação no ocidente 

A educação ocidental da forma como a conhecemos hoje nasceu como um projeto 

aristocrático, branco e patriarcal oriunda da formação dos Estados Nacionais europeus 

em plena Idade Moderna. O objetivo dos processos educacionais já naquela época 

seguia os ideais da sociedade de corte, que influenciava os europeus a adotarem 

determinados tipos de comportamento. Esta classe tornara-se uma auxiliar da realeza no 

que diz respeito ao estabelecimento de regras de comportamento direcionadas para a 

nobreza. Esses comportamentos estão entranhados na sociedade contemporânea na 

forma de “regras de etiqueta” seguidas pela classe média e alta. Todos esses 

procedimentos estavam ligados a um ideal de civilização e civilidade. 

A civilidade, que se originara da palavra civitas, que significa cidade em latim 

(ARAUJO, 2015), em contraposição a não civilizado, selvagem ou rural, passa a fazer 

toda a diferença naqueles espaços, atuando como um mecanismo de controle social. O 

termo fazia alusão as pessoas que adotaram os costumes, hábitos e comportamentos 

adotados pela nobreza europeia, ditados pelas cortes. Isso acabou por determinar 

hierarquias de comportamento a partir do grau de adoção destas mesmas regras que 

eram vistas como sinônimos de leveza do corpo e do espírito; indivíduos inseridos em 

espaços de convivência e disseminação desses hábitos e costumes eram vistos como 

civilizados, educados, sensíveis e sofisticados, ao contrário dos rudes e selvagens 

camponeses. 

O sujeito que era dotado de boa educação fazia parte dos círculos fechados dessas 

cortes absolutistas. Mergulhar neste universo de sofisticação e “alta cultura” permitia 

aos indivíduos ingressarem nos espaços mais privilegiados da Europa monárquica. É 

claro que o ideal propagado pelo Renascimento e a retomada da cultura greco-romana 

como o ápice da ética, moral, bons costumes e inteligência, em contraposição à figura 

da Igreja, que não se abria para esse conhecimento, contribuiu bastante para o reforço 

desse estilo de vida como universal. 

Um pesquisador clássico que é referência para o estudo da Europa dessa época é 

Norbert Elias, que expôs como os códigos de conduta das cortes europeias se 

difundiram no ocidente. As relações entre a sociedade de corte e os reis europeus, 
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segundo o autor, era de parceria e confiança, mas também de rivalidades. O rei Luís 

XIV, da França, pode ser visto como um exemplo de autocontrole de instintos e 

emoções por meio da racionalidade para se adequar ao bom comportamento 

civilizacional (ELIAS, 1994). Era tarefa também das cortes servir aos reis. Muitos 

viviam próximos a eles, convivendo lado a lado; e nesse ínterim, a corte sempre 

auxiliava a realeza em seus palácios e cerimoniais, aproveitando-se de muitos 

benefícios. A importância do estabelecimento de rígidas hierarquias entre dominantes e 

dominados fica evidente neste trecho que o próprio Luís XIV escreveu: 

Enganam-se grosseiramente aqueles que pensam que não passam de questões 

de cerimônia. Os povos sobre os quais reinamos, não podendo penetrar no 

âmago das coisas, fazem juízo pelo que veem de fora e é quase sempre a 

partir de precedências e das posições hierárquicas que medem seu respeito e 

obediência. Como é importante para o público ser governado por uma só 

pessoa, também, e importante para ele que aquele que desempenha essa 

função esteja de tal modo acima dos outros que ninguém possa confundir ou 

comparar com ele e não se pode, sem lesar todo o corpo de Estado, retirar à 

sua cabeça os sinais de superioridade, e mesmo os mais ínfimos, que a 

distinguem dos seus membros. (ELIAS, 1987, p. 92). 

No trecho acima é possível perceber o quanto a realeza europeia considerava 

fundamental se distinguir dos governados por meio da criação de espaços distintos que 

reforcem as fronteiras entre culturas diferentes, sendo uma a proveniente da sociedade 

de corte, que deveria ser difundido como o ideal de comportamento e bons costumes. 

Ao longo do século XVIII e do XIX, esse mesmo ideal de civilização como 

mecanismo de controle e dominação se tornou um conceito norteador e absoluto que 

também deveria ser aplicado a outros tipos de sociedades, sendo interpretada como um 

modelo que caracteriza etapas de evolução de determinadas culturas consideradas à 

época como menos desenvolvidas. A Europa atribui a si mesma a missão de civilizar 

esses povos, de estudá-los e auxiliá-los na sua entrada para o dito mundo moderno. 

Alguns intelectuais da época, como Adam Smith e Herbert Spencer, determinaram essas 

fases a partir de ciclos de evolução que iam do mais selvagem e primitivo (como 

africanos, aborígenes, etc.) até o mais civilizado e racional que era o próprio europeu, 

tomado como o ápice da civilização e da modernidade. 

O ideal de racionalidade absoluta no domínio das regras de etiqueta e domínio do 

corpo e das emoções, vistos como selvagens, vai dar lugar, já no fim do século XVIII, 

um novo ideal de educação baseado nas emoções e no romantismo (ARAUJO, 2015), 

como a visão do bom selvagem de Rousseau. A valorização desse tipo de educação 

girava em torno da crueldade do dito homem civilizado em relação a outros seres 

humanos, principalmente os da colonização Ibérica, junto  com a frieza do racionalismo 
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excessivo e rígido. A crítica girava em torno dos aspectos negativos da civilização, que 

tornaram os sujeitos individualistas, mesquinhos e incapazes de se importarem com seus 

semelhantes. O próprio Rousseau, em sua obra Emílio ou da Educação (2014) aposta 

em uma educação humanista, concedendo mais importância às experiências dos alunos, 

por exemplo, e também a importância do reconhecimento do outro, do que a própria 

racionalidade. É importante ressaltar que essa visão de mundo coexistiu com o 

racionalismo, embora seja uma crítica a ele. Mesmo assim, a Europa continuou sendo 

encarada como um exemplo de civilização, estendendo sua dominação sobre outros 

espaços, como a África no fim do século XIX. 

Rousseau, em sua obra Emílio ou Na Educação, disserta sobre a formação do 

homem moderno, priorizando, em grande parte, o estímulo de talentos e especificidades 

individuais nos homens e sua formação não só humana, como também política. O foco 

do autor é o ser humano, sua emancipação frente aos processos educacionais e políticos. 

Uma das ideias principais do filósofo genebrino é que, antes de aprendizes de qualquer 

coisa, os sujeitos são homens e fazem parte de uma humanidade. Entretanto, embora o 

foco de Rousseau seja o indivíduo, preocupava-se à época com a formação social das 

pessoas e o quanto elas poderiam contribuir para a sociedade como um todo, sem levar 

em conta a valorização de aspectos individuais. Desta forma, questiona a educação 

hierarquizada e desigual onde o sujeito é apenas receptor dos conhecimentos como se 

fosse uma folha de papel em branco pronta para ser preenchida ao caprichos de 

terceiros. Para ele, o homem foi corrompido pela civilização, eximindo-se de sua 

humanidade naturalmente boa (daí sua preocupação com seu caráter humano), 

provocando a desigualdade por conta da disputa pela da propriedade privada. Para o 

progresso da humanidade, é preciso que os sujeitos entrem em contato com sua própria 

natureza pura e bondosa e se reconciliem consigo mesmos e com os outros ao seu redor. 

Desta maneira, Rousseau também contribui para a construção dos sistemas nacionais de 

ensino quando fala da importância do homem social, ou seja, do cidadão, e da harmonia 

que deve imperar na coletividade. A importância dessa harmonia é conquistada por 

meio de uma educação reguladora, ou seja, com o autocontrole das emoções e impulsos, 

com vistas ao desenvolvimento das virtudes humanas que devem ser estimuladas para a 

vida em sociedade.  

A visão romântica, que se opôs ao racionalismo excessivo nos processos 

educacionais, acabou por ser incluída no ideal de civilização também. Acreditava-se que 

isso poderia estimular a individualidade dos sujeitos e dos povos de forma geral 
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(ARAUJO, 2015). A Alemanha, por exemplo, fazia a distinção de dois termos correntes 

e bastante utilizados na época: o de kultur, que indica a cultura simbólica propriamente 

dita, ou seja, a forma que corresponde aos modos de vida e construções de visões de 

mundo, que era englobada na visão romântica, e o de civilisation, que correspondia ao 

trajeto linear e progressista no qual a história europeia se pretendia escrita. Foi o que 

aconteceu com o IHGB (GUIMARÃES, 1988), construído na primeira metade do 

século em XIX no Brasil, que teve o objetivo de narrar a história nacional e construí-la 

por meio do viés do progresso, excluindo tudo o que os africanos trouxeram para o país, 

em termos materiais e culturais, assim como suas contribuições científicas e técnicas, 

como, por exemplo, os conhecimentos utilizados para a manutenção do cultivo de cana-

de-açúcar, cuja mão de obra escrava não contribuiu somente com a força, mas também 

com os saberes agrícolas trazidos para o Brasil. 

O conceito de bildung (ARAÚJO, 2015), também cunhado na Alemanha à época, 

que indica formação intelectual e cultural (cultura está ligada aos hábitos europeus, 

diga-se de passagem), incluindo toda a sofisticação e regras de conduta por meio de um 

rígido controle, mencionadas anteriormente, foi um dos pontos de partida para fortalecer 

a visão burguesa europeia de que a educação, mesmo sendo vista como um processo 

concernente ao indivíduo, envolvia um movimento de se investigar, analisar e estudar 

tudo aquilo que o outro também produz e, assim, incorporar esses conhecimentos à sua 

própria formação intelectual enquanto indivíduo. Isso ocorria frequentemente na 

produção acadêmica do próprio IHGB, por exemplo, com a tentativa de incorporar as 

culturas indígenas e torná-las parte da história nacional. Isso aparecia em boa parte das 

pesquisas publicadas à época, que faziam muitas referências ao estudo das populações 

nativas (GUIMARÃES, 1988), entretanto, o negro enquanto elemento formador da 

nacionalidade continuava sendo ignorado. 

O nascimento dos processos educacionais no ocidente, situando a Europa no 

contexto após a Revolução Francesa como ponto de partida, foram permeados, como 

vimos, por conceitos como progresso, positivismo, linearidade da história 

(evolucionismo), em um cenário onde o autoritarismo na ação de incorporar o outro se 

tornou parte do grande discurso civilizador que, em conjunto com a religião católica, 

auxiliou na partilha da África no fim do século XIX pela Europa, com a alegação de que 

essas populações precisavam ingressar na civilização com o auxílio dos europeus no 

alto da sua hegemonia imperialista. De acordo com a teoria evolucionista, discutida 

anteriormente, os sujeitos que não conseguissem ingressar na civilização estavam 
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destinados ao desaparecimento. E, até os dias de hoje, esse outro, na posição de objeto, 

continua a ser excluído dos processos educacionais e daquilo que é dito civilizado, com 

normas, regras e intenso controle.  

No Brasil, os processos educacionais e acesso à educação, a partir da 

independência, se darão de forma parecida: com intensa valorização de aspectos 

civilizacionais, em contraposição ao selvagem. Era uma educação que acabava por 

excluir, já que no país existe a máxima de que todos devem saber o seu lugar em uma 

“instrução sem inclusão” (FARIA FILHO; CHAMON; INÁCIO, 2015). 

 

6.2.1 Educação no Brasil 

A coroa portuguesa nunca se preocupou com a educação e instrução dos 

colonos. A difusão e criação de saberes nunca foi uma prioridade, com a metrópole 

proibindo o acesso a muitos livros e também a criação de universidades. As colônias 

espanholas, ao contrário, começaram a construir as suas já no século XVIII. Na América 

Portuguesa, o conhecimento era monopolizado por um grupo privado restrito que a ele 

tinha acesso. A contrarreforma, que entre nós assumiu uma postura agressiva contra o 

conhecimento científico que na Europa já começava a mostrar sinais de independência, 

disseminou na colônia um clima de delação muito forte (SILVA, 2000), que ultrapassou 

a importância atribuída ao conhecimento pelo Velho Mundo. É importante ressaltar que 

à época não existiam escolas públicas como conhecemos hoje, somente privadas, que 

começam a surgir com mais força no Império, e só podia ter acesso à educação quem 

pudesse pagar por ela. Os jesuítas, pelo menos até 1759, com as Reformas Pombalinas, 

eram o mais próximo que se tinha de uma educação naqueles dias. Entretanto, era uma 

educação munida de um caráter religioso muito forte, em detrimento da ciência 

propriamente dita, que era vista como sinônimo de ganância e soberba que só 

atrapalhariam a busca pelo divino. 

Proprietários de terras e de escravos, mesmo concedendo diferentes níveis de 

importância para a educação, tentaram fazer de tudo para que só eles tivessem acesso a 

ela, favorecendo os seus próprios interesses. Entretanto, um pouco antes da expulsão 

dos Jesuítas, que ocorrera em 1759, a coroa portuguesa passou a exercer um rígido 

controle em vários aspectos do processo educacional, incluindo aí os métodos de ensino 

que deveriam possuir um rigor que fizesse com que os alunos aprendessem sempre de 
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forma acelerada. Para tanto, começaram a ser abertos concursos públicos para exercer o 

cargo de professor, que passara a ser constantemente vigiado para aplicação desses 

novos métodos encabeçados pela metrópole, caracterizando as aulas régias, que passam 

a ser oferecidas pelo Estado, sendo a primeira forma de ensino estatal no Brasil. 

Entretanto, na prática, esta forma de ensino ficou restrita às elites. Em 1772, fora criado 

o Subsídio Literário, imposto retirado do comércio de carnes e vinhos para manter essas 

aulas, que eram isoladas (SILVA, 2000). 

O ensino era dividido em dois segmentos: o de primeiras letras, que compreendia 

o nível inicial, onde os sujeitos aprendiam o básico para ler e escrever, e os estudos 

menores, que englobavam um número maior de disciplinas como matemática, filosofia, 

dentre outras (SILVA, 2000). Entretanto, os estudos menores eram constantemente 

oferecidos de forma limitada, pois não eram todas as províncias que ofereciam todas as 

disciplinas específicas. Já o ensino de primeiras letras era oferecido no âmbito privado, 

o que só viria a mudar com o Alvará real de 1772, que dificultava ainda mais o acesso à 

educação para quem não era da elite, estabelecendo a distribuição dos sujeitos em 

lugares sociais (SILVA, 2000). Além disso, toda modalidade de ensino, fosseestatal ou 

particular, deveria passar pela inspeção da coroa, com a autorização da mesma para 

funcionar, tendo os seus professores rigidamente controlados. As leis do período 

pombalino buscavam a excelência na manutenção desse controle, estabelecendo uma 

série de critérios para que os professores pudessem seguir, como manter a paz entre os 

alunos, zelar pelo progresso dos mesmos, advertir quando necessário, dentre outras 

regras. 

O controle da metrópole distinguia quem precisava ter acesso somente a 

determinado nível de educação. Aos mais pobres, ou seja, àqueles que exerciam 

trabalhos pesados, considerados de pouco valor pelas elites, deveriam aprender apenas a 

ler, escrever e, no máximo, contar, sem ter acesso às disciplinas dos estudos menores, 

bastando a eles formação mínima para que continuassem a efetuar serviços rústicos. O 

próprio Alvará de 1772 negava o acesso dos sujeitos que não eram proprietários (de 

terras e escravizados, por exemplo) aos níveis posteriores da educação, que estavam 

reservados para as classes proprietárias. Essa divisão era nítida e podemos falar sobre 

uma estrutura estamental cujo acesso a altos níveis de escolarização era radicalmente 

restrito. Seres humanos escravizados, indígenas, homens livres e pobres tinham sua 

educação limitada juridicamente. 
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Um pouco antes da independência, mais precisamente em 1821, D. João VI 

assinou um decreto que permitia a abertura de escolas, estatais e privadas (tirando das 

mãos de professores particulares o monopólio da educação, que era majoritário à época. 

Os professores faziam de suas casas espaços de educação, fossem oficiais ou 

particulares. Os exames que permitiam os professores ensinarem, conforme obrigava o 

Alvará real de 1772, caiu por terra e os mesmos passam a lecionar sem precisarem 

prestar o exame para a coroa, como vimos. Escolas estatais para ambos os sexos 

passaram a existir em maior número após a assinatura deste decreto, embora existissem 

também escolas exclusivas para meninos e exclusiva para meninas, com metodologias 

de ensino distintas, preparando meninos para a vida pública e as meninas para as tarefas 

domésticas. Entretanto, a educação em si continuou sendo vista como algo perigoso 

pelas autoridades, o que continuou fazendo com que as universidades continuassem a 

não existir em solo nacional. Os intelectuais da época eram formados nas universidades 

europeias, principalmente francesas e portuguesas. Essa mentalidade começa a ser 

desconstruída com os ideais de progresso e civilização presentes nos ideários 

positivistas em meio ao clima de independência, como veremos à frente. 

É importante lembrarmos que a própria constituição do império definia quem era 

e quem não era cidadão. Os sujeitos deveriam ser livres, maiores de 25 anos e terem 

nascido em terras brasileiras para serem considerados cidadãos. Quem não atendia a 

essas condições não podia ser considerado um. E estes últimos eram divididos em ativos 

e passivos. Os primeiros eram chamados desta forma por conta de critérios censitários, 

o que os permitiam ter acesso a cargos políticos, podendo votar e ser votados. Os 

cidadãos passivos eram os homens livres e pobres, que não possuíam propriedades e 

não tinham renda o suficiente para participarem da vida pública. Essas hierarquizações 

no campo da cidadania definiam também, desde cedo, quem teria direito a continuar 

seus estudos, reforçando ainda mais a desigualdade social. 

Antes da independência, como vimos, o acesso à escola e à educação dita erudita, 

cunhada na Europa, era para poucos. Somente as camadas dominantes tinham acesso a 

esse circuito sem grandes dificuldades. A grande maioria das pessoas era analfabeta e 

sequer tinha acesso aos primeiros anos dos processos de escolarização. Entretanto, após 

a independência, concordando com o caráter progressista da civilização, noção muito 

difundida no continente europeu como foi visto antes, o Brasil se lançou no desafio de 

ampliar o acesso à escola para as camadas menos favorecidas, que compunha a maior 

parte da população no país recém-independente. Acreditava-se que a educação seria o 
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primeiro passo para que nos tornássemos uma nação com uma história civilizada; a 

entrada nesses status de civilização passou a depender enormemente da escola. 

Contudo, ela continuou segregando e excluindo, como será abordado a seguir, com o 

objetivo de difundir conhecimentos europeus e de negar os de indígenas e negros na 

construção do Brasil. 

O desenvolvimento da instrução estava fortemente ligado ao desenvolvimento do 

progresso, já que a escola passou a ser vista como bastião para se alcançar a ordem e a 

criação da nacionalidade nos moldes europeus. Havia uma preocupação com o exercício 

da cidadania (FARIA FILHO; CHAMON; INÁCIO, 2015) no que diz respeito ao 

cumprimento de direitos e deveres. E a escola seria um importante instrumento para 

disseminação e instrução rumo a equalização com os países do Velho Mundo. 

A educação elementar (primária) foi o foco inicial dessa expansão, que deveria 

atingir todas as classes sociais. O objetivo era fazer com que os sujeitos aprendessem a 

ler, escrever e resolver cálculos matemáticos simples. Todavia, nem mesmo essa 

modalidade de educação conseguiu atingir toda a população, até mesmo porque o 

público-alvo era somente a população livre e masculina, com muitas mulheres de fora. 

Somente poucos tinham condições de darem continuidade as suas trajetórias escolares. 

Havia, por exemplo, uma nítida separação e atribuição de importância ao trabalho 

manual e intelectual, que inclusive era difundida fortemente por meio da imprensa.  

A inclusão com a qual a elite imperial estava preocupada, para caminhar junto 

com as nações civilizadas europeias, apresentava nitidamente muitas limitações. O 

objetivo era não subverter os padrões de dominação do império em relação a maioria da 

população; dizendo em outras palavras, todos deveriam saber o seu lugar e permanecer 

nele. Quem estava destinado a ter acesso a altos níveis de escolarização, o faria. Mas 

quem não tinha condições de passar do ensino elementar, permaneceria nas mesmas 

condições de antes. E mesmo esse nível básico não estava ao alcance de um número 

significativo de pessoas. O discurso baseava-se evidentemente em uma falácia. Até 

mesmo liberais e conservadores o adotavam como uma espécie de carro-chefe da 

civilização, mas as relações sociais continuaram a ser de reprodução da exclusão. 

As leis imperiais deveriam ser obedecidas e, dentro do espectro da cidadania, os 

sujeitos teriam a instrução necessária para conhecê-las, entender sua importância e 

segui-las. A sombra Iluminista com o apego à razão, vigente nesta época na sociedade 

brasileira de maneira intensa, andava de mãos dadas com o estabelecimento da 

instrução. As pessoas só precisavam entender o necessário para seguirem as leis e 
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obedecê-las. A contrapartida dessa cidadania de dominação era fazer com que os 

sujeitos compreendessem também o porquê de estarem obedecendo a determinado 

corpo de leis. 

Curiosamente, no ano de 1853, foi inaugurada, por Pretextato dos Passos e Silva, 

uma escola exclusiva para crianças pretas e pardas. O pedido para que isso acontecesse 

partiu das próprias famílias dessas crianças (SILVA, 2000). As mesmas se ofereceram 

para ajudar a manter financeiramente a escola, que nasceu como uma iniciativa privada 

em pleno império. Na época o poder público acreditava que sujeitos pobres não tinham 

interesse algum na sua própria educação. 

A partir de 1854 fora criada uma lei que, em tese, obrigava as escolas públicas do 

período imperial a aceitarem alunos independentemente da cor e origem social, com a 

condição de que fossem livres. As particulares eram livres para aceitarem o tipo de 

público que lhes conviesse. Entretanto, manifestações de racismo se faziam presentes 

com muita intensidade em instituições públicas e privadas, fazendo com que essas 

famílias optassem por exercer pressão para a criação de uma escola exclusiva para 

negros, por meio de um abaixo-assinado junto com justificativas do próprio Pretextato, 

que seria o futuro professor dessa instituição que duraria quase 20 anos a todo vapor em 

pleno império! O docente reuniu essa documentação em um dossiê para apresentar à 

Inspetoria Geral da Instrução Pública para que pudesse abrir sua escola. O profissional 

relata que muitos pais brancos de outras escolas não queriam que pretos e pardos as 

frequentassem e que muitas crianças não brancas eram maltratadas nesses ambientes, 

sem conseguir aprender como as brancas por se sentirem coagidas. O professor relata 

também que foi escolhido pelos pais por ser um homem negro e para que abrisse uma 

escola de primeiras letras em sua casa (SILVA, 2000). 

Infelizmente, não foram encontradas fontes com informações sobre a vida de 

Pretextato antes do mesmo dar entrada com a documentação na Inspetoria, só o seu 

endereço, as disciplinas que lecionava e os nomes dos pais que fizeram o abaixo-

assinado. Documentos que narram o cotidiano desta escola, e sua composição racial nos 

anos posteriores a década 1850, também não foram encontrados; entretanto, sabemos 

que a escola durou até 1872, com localização na Rua da Alfândega. Pretextato foi 

despejado de sua casa por ter atrasado o aluguel de sua residência, também no Centro da 

cidade, o que deu fim à sua escola.  
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6.2.2 Conhecimento e racismo epistêmico 

O conhecimento produzido em espaços de educação formais ou não formais, 

ou em outros tipos de instituições, é permeado por decisões políticas sobre o que deve 

ser ensinado ou não e o tipo de conhecimento válido a ser aprendido por todos. De 

acordo com Le Goff (1996), a memória é seletiva e coube aos grupos dominantes que 

detinham o poder nas mãos escolher um tipo de história que todos devessem lembrar 

como uma espécie de modelo, geralmente ligada à criação e desenvolvimento dos países 

europeus. A história da África fora apagada e modificada, vista como um conjunto de 

fenômenos sem importância, com todos os seus conhecimentos e práticas tecnológicas 

sendo suplantados pelos conhecimentos que a Europa trazia com a valorização da 

racionalidade e do ingresso na civilização. 

Segundo Guimarães (1995, p.26), “qualquer estudo sobre o racismo no Brasil 

deve começar por notar que o racismo no Brasil é um tabu”. Ou seja, se resume a um 

fenômeno que muitas vezes não é trabalhado em quase nenhum espaço e, quando vem à 

tona, desperta reações acaloradas e contraditórias por parte dos sujeitos que o 

experimentam também por parte dos que não o experimentam, que é o caso dos brancos. 

O autor informa que o campo de estudo das relações étnico-raciais surgiu nos Estados 

Unidos, com a análise da realidade social do país figurando como um modelo para 

mapear a construção do conceito de raça enquanto variável para a organização e 

hierarquização social dos seres humanos. Raça, contudo, se torna um marcador social 

que envolve a discriminação de pessoas; entretanto, não só de pessoas devido as 

características fenotípicas, mas também todos os conhecimentos, práticas, modos de 

vida e estruturas sociais que são associados a elas, o que é chamado de racismo 

epistêmico. A exclusão não se dá somente na esfera da prática, com a aversão direta por 

conta da cor, mas também no espaço das representações. 

Os estudos raciais, até a década de 1970 (GUIMARÃES, 1995), mesmo definindo 

um conceito de raça um tanto quanto limitado ao biologismo e as características 

fenotípicas dos sujeitos, não apontou suas intersecções com outros tipos de 

hierarquizações que se faziam presentes, estabelecendo diálogos entre eles, como 

gênero e classe social, por exemplo. 

Nos anos 1970, como vimos, temos o discurso racial voltado para o biologismo e 

redução dos aspectos culturais a nível do biológico. Entretanto, já nos anos 1980, com o 

fortalecimento dos estudos pós-estruturalistas, houve uma ampliação do conceito de 
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raça. A nível discursivo, as investigações ultrapassaram a barreira do biologismo e de 

raça atrelada a cultura para inserir a hierarquização enquanto variável para elucidar as 

vertentes que fazem a intersecção com raça (classe, gênero, etc.). 

Segundo Delacampagne (1990, apud GUIMARÃES, 1995, p. 31), 

O racismo, no sentido moderno do termo, não começa necessariamente 

quando se fala da superioridade fisiológica ou cultural de uma raça sobre 

outra; ele começa quando se alia a (pretensa) superioridade cultural direta e 

mecanicamente dependente da (pretensa) superioridade fisiológica; ou seja, 

quando um grupo deriva as características culturais de um grupo dado das 

suas características biológicas. O racismo é a redução do cultural ao 

biológico, a tentativa de fazer o primeiro depender do segundo. O racismo 

existe sempre que se pretende explicar um dado status social por uma 

característica natural. 

Como expõe o autor, a junção do biologismo com as características culturais, é 

utilizada para essencializar o racismo como uma manifestação natural, e isso inclui não 

só o racismo epistêmico na forma de epistemicídios (desvalorização de determinados 

saberes). Toda forma de hierarquização procura se legitimar por meio da difusão da 

naturalização das relações, ou seja, como se elas não fossem construções sociais. O 

mesmo fenômeno acontece com a apropriação de conhecimentos por parte de um grupo, 

assim como a deslegitimação.  

O racismo epistêmico aponta que os privilégios usufruídos pelo homem moderno 

e ocidental foi conquistado graças a suplantação dos conhecimentos que foram 

desvalorizados, conforme foi exposto ao longo do capítulo. Esse mecanismo é 

constantemente utilizado e disseminado para inferiorizar os conhecimentos produzidos 

fora do eixo Europa-Ocidente e torná-los indignos de atenção, justificando projetos 

imperialistas, como foi o episódio da partilha da África no século XIX com o objetivo 

de trazer os sujeitos do continente para a civilização, excluindo e subjugando todos os 

conhecimentos locais de qualquer natureza produzidos ao longo da história da África. 

As epistemologias que foram excluídas do Ocidente, como as do Sul, incluindo as 

da África, passaram a ser mais suplantadas ainda graças a ação de organismos 

internacionais que acabam por interferir, principalmente na década de 1990, no plano 

internacional a partir de programas financiados por grandes instituições financeiras, 

como o Banco Mundial, por exemplo, e seus projetos de financiamento que interferem 

nos contextos locais sem levar em conta as realidades sociais dos países do Sul.  

Grosfoguel (2016) questiona o fato das ciências humanas e sociais estarem 

subordinadas ao conhecimento produzido por cinco países ocidentais (França, 

Alemanha, Itália, Estados Unidos e Inglaterra) e como os homens desses países, 
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precursores das ciências sociais, conquistaram tantos privilégios a ponto de quase todos 

os estudos girarem ao redor deles. Em outras palavras, como o privilégio epistêmico se 

apropriou da visão de mundo desses indivíduos e as tornaram universais a partir de 

ações que são enquadradas dentro de uma política puramente provinciana? 

A filosofia cartesiana que, segundo Grosfoguel (2016), fomentou e justificou o 

projeto epistemicida europeu ao longo da Idade Moderna pode elucidar a forma de 

como o conhecimento se transformou até se fundir ao sujeito, estabelecendo um “Eu” 

que depende da construção do mesmo. Esse conhecimento voltado para o próprio ser 

humano constituiu um desafio para a Idade Média e também para a autoridade da Igreja. 

Esse “Eu” do qual Descartes fala, sem identificá-lo precisamente, substitui Deus pela 

busca precisa da razão; o conhecimento é produzido por essa instância psíquica centrada 

no ego que aponta o filósofo. Entretanto, a produção desse conhecimento depende de 

um processo de introspecção, já que explorar o “Eu” envolve manter um contato e um 

diálogos profundos consigo mesmo. A análise deste processo, onde, na visão cartesiana 

o homem tenta substituir a divindade por meio do “Penso, logo existo”, se resume a 

“conquisto, logo existo” (DUSSEL, 2008, apud GROSFOGUEL, 2016).  

O conhecido gerado a partir de um monólogo interior, proposto pela filosofia 

cartesiana, é contraditório a partir do ponto de vista epistemológico, já que o 

conhecimento é construído a partir das experiências que os sujeitos agregam na sua 

relação com o mundo e com os outros, assim como o continente europeu se propôs a 

fazer através da dominação. As culturas não são estáticas, mas se transformam ao entrar 

em contato com o outro e ao estabelecer fronteiras com base em binômios construídos a 

partir do que é igual ou diferente, bom ou ruim, etc. 

Segundo Dussel (2008, apud Grosfoguel, 2016, p. 31), “a arrogante e idólatra 

pretensão de divindade da filosofia cartesiana vem da perspectiva de alguém que se 

pensa como centro do mundo porque já conquistou o mundo”. Em outras palavras, a 

introjeção que remete à produção do conhecimento, autocentrada no sujeito que 

estabelece um monólogo, deriva de um antropocentrismo que coloca o homem ocidental 

como centro não só do mundo, mas de si mesmo. Ou seja, os indivíduos só precisam 

estabelecer contatos com eles mesmos para terem acesso ao conhecimento. 

Nos dias atuais, ainda há significativa exclusão dos saberes produzidos fora do 

âmbito ocidental. As epistemologias fora desse âmbito recebem um grau inferior a 

ocidental. A lei 10639/03, que institui a obrigatoriedade de se trabalhar conteúdos 

referentes a história da África e do negro no Brasil, foi instituída em plena modernidade. 
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Foi necessária a instituição de uma lei para que as diferentes fases da educação básica e 

superior trabalhassem conteúdos dessa natureza. Podemos tomar como exemplo a 

análise de um livro didático da Educação Básica, mais especificamente para o Ensino 

Médio, onde é possível observar uma predominância de conteúdos que tratam sobre a 

história da Europa enquanto civilização, tomando como parâmetro um contexto linear 

que engendra um processo evolutivo que vai do mais primitivo ao mais moderno, ao 

longo de toda a obra. O livro didático escolhido para a composição do trabalho é a obra 

“História”2, da editora Saraiva, disponibilizada em três volumes paras três séries do 

Ensino Médio. 

 Ao todo, a obra disponibiliza um número pequeno de páginas para tratar sobre 

conteúdos ligados a história da África e do negro no Brasil. O primeiro volume, por 

exemplo, em seu primeiro capítulo intitulado “A História antes da escrita”, menciona a 

origem da vida humana na África em um único parágrafo, dando ênfase as pinturas 

rupestres encontradas na França. O capítulo 2, nomeado “Sociedades do Oriente 

Próximo”, só reserva duas páginas sobre a sociedade Egípcia, enquanto o resto se refere 

a outras sociedades. Os capítulos 4 e 5 reservam 16 páginas ao todo para tratarem das 

civilizações grega e romana e 30 páginas (capítulos 6 e 7) para falar sobre Idade Média. 

No capítulo 8, o livro reserva apenas dez páginas para tratar sobre os reinos e impérios 

africanos.  

O segundo volume expõe, no capítulo “Revolução nas Américas”, a revolução do 

Haiti em apenas duas páginas; além disso, reserva 4 páginas para falar sobre a partilha 

da África no XIX no capítulo 14 “O imperialismo ataca o mundo”. 

O terceiro volume expõe no capítulo 10, “África, Ásia e Oriente Médio: 

independências e guerras”, apenas 3 páginas para falar sobre a independência dos países 

africanos. 

 

6.2.3 Estudos pós-coloniais e o alcance epistêmico do domínio ocidental 

Os movimentos de recuperação e investigação dos conhecimentos (religiosos, 

filosóficos e artísticos) produzidos pelos povos colonizados (africanos, indígenas, entre 

outros) estão expressos na construção do conceito de pós-colonialidade. Os movimentos 

de resistência não sobreviveram por muito tempo, entretanto a afronta ao colonizador e 

                                            

2 Resenha completa da obra disponível no portal <http://www.fnde.gov.br/pnld-2018/> e acesso às 

capas dos três volumes em <http://pnld.editorasaraiva.com.br/obra/historia/>.  Acesso em 25 ago. 2018. 

http://www.fnde.gov.br/pnld-2018/
http://pnld.editorasaraiva.com.br/obra/historia/
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à sua língua, por exemplo, se fez presente durante e após o período colonial na literatura 

e nas artes, o que configura uma outra forma de resistência, desta vez no plano das 

ideias, não menos válida que a discutida anteriormente, e também é um caminho para 

determinar as fronteiras entre as identidades dos subalternos e dos dominadores. 

A partir das décadas de 1960 e 1970 (BONNICI, 1998) acreditou-se que os povos 

que conquistaram a independência tinham se livrado completamente dos vestígios da 

influência colonial. Entretanto, constatou-se que a literatura de sujeitos que viveram sob 

a jurisdição estrangeira, inclusive as gerações imediatamente posteriores, ainda 

mantinha a presença de elementos coloniais. As potências estrangeiras consideravam a 

produção literária africana como inferior e sem sentido, assim como acontecia com os 

movimentos de resistência logo após a entrada da Europa na África. 

O domínio de algumas editoras, principalmente britânicas (BONNICI, 1998), na 

publicação de obras africanas que foram escritas em inglês, ou seja, na língua do 

colonizador, mostram o alcance do domínio britânico na manipulação da escrita das 

populações colonizadas. Ou seja, o inglês foi apropriado como a língua oficial para a 

produção de narrativas literárias, o que mostra que a língua nativa foi ignorada e 

inferiorizada. 

O conceito de pós-colonialismo estabelece uma separação entre elementos ditos 

coloniais, que ocorreram em contextos pré-independência, e pós-coloniais, que 

ocorreram em cenários após as lutas pela independência. A própria designação pós-

colonial é utilizada para caracterizar a influência dos países invasores, presente até os 

dias de hoje (BONNICI, 1998). As literaturas pós-coloniais são aquelas produzidas na 

língua do colonizador, ao longo do período de dominação.  

O conceito de pós-colonialismo se constitui em uma ferramenta metodológica 

para aferir a influência estrangeira na literatura, nas esferas macroestruturais e 

microestruturais, e também para investigar a relação das culturas locais com as 

estrangeiras, e como se mesclavam no contexto do desenvolvimento da globalização e 

da expansão das investidas imperialistas. Além disso, a investigação tem como objetivo 

localizar vestígios de elementos estéticos sobreviventes das literaturas produzidas pelas 

populações dominadas e que tiveram sua cultura quase que destruída por completo. 

As populações colonizadas, tendo seus conhecimentos distorcidos e 

desvalorizados pelos colonizadores, passaram a produzir na língua deles e tentando 

imitar a estética de sua literatura, já que era extremamente difícil competir com a 

produção escrita na língua das potências estrangeiras. Isso obrigava as populações 
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colonizadas a escreverem na língua do dominador, deixando suas origens de lado em 

prol do estabelecimento dos hábitos que foram estabelecidos como os únicos corretos. 

Isso torna a pesquisa e a crítica pós-colonial densas, pois torna a identificação de 

literaturas de resistência mais difícil de localizar em meio a adoção da língua e do estilo 

literário europeu pelos nativos. 

A literatura produzida no período colonial estava sob controle das elites 

colonizadoras e tudo que era escrito tinha que passar pela autorização das autoridades 

locais. Entretanto, houve tentativas de manipulação do idioma oficial para trazê-lo à 

realidade do dominado, fazendo-o dialogar com as perspectivas das tradições e 

costumes locais. 

Em suma, a exclusão dos saberes locais, em detrimento dos saberes 

metropolitanos, sejam literários, religiosos ou artísticos, configura uma prática que se 

estende no período pós-colonial até os dias atuais. A influência das potências europeias 

ainda não cessou, principalmente em relação a manutenção da superioridade dos saberes 

produzidos pelos países do norte. Os saberes do sul foram silenciados e renegados ao 

esquecimento, encarados como irrisórios, produzidos por “selvagens” e “primitivos.” 

As universidades e os espaços de educação, formais ou não formais, propagam os 

conhecimentos europeus como os únicos válidos para formar sujeitos, por exemplo. 

 

6.3  A  Fiocruz 

Em 1899, o prefeito do então Distrito Federal, atual Rio de Janeiro, solicitou ao 

Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro, a produção de vacinas contra a peste 

bubônica. Assim, no ano de 1900, foi criado o Instituto Soroterápico Federal, na 

Fazenda de Manguinhos, em Inhaúma, no município do Rio de Janeiro, com o objetivo 

de produzir vacinas para combater os surtos de peste bubônica (leptospirose), da varíola 

e da febre amarela, com a direção de Oswaldo Cruz, médico e bacteriologista brasileiro. 

Também, em 1903, Oswaldo foi designado para comandar a Diretoria Geral de Saúde 

Pública do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, conhecida como DGSP 

(CUKIERMAN, 2007), por volta dos seus 30 anos. A meta era a erradicação dessas 

doenças através do desenvolvimento de pesquisas e estudos inovadores. No mesmo ano 

o médico e pesquisador foi incumbido de estabelecer a reforma sanitária, já no governo 

de Pereira Passos, que foi considerado fundamental para que o Brasil fosse considerado 

referência no campo das pesquisas em saúde pública. 



48 

 

Na época da qual se fala, em plena República recém-instaurada, as ciências 

médicas e biológicas no Brasil foram recepcionadas de bom grado por Oswaldo Cruz e 

sua equipe, ávidos por soluções a nível sanitário que modificassem o cenário do Rio de 

Janeiro que, à época, apresentava altos índices de moléstias que acometiam a população 

da cidade. Essa mesma equipe de ilustres cientistas desejava contrapôr uma visão de 

Brasil imperial e até mesmo colonial, onde não havia preocupação com elementos 

sanitários e de higiene, com a sociedade republicana, que desejava fortemente o 

progresso e as luzes que a ciência poderia oferecer para que o Brasil se tornasse uma 

nação tão desenvolvida quanto a Europa. Contudo, o conceito de ciência estava 

intimamente atrelado ao que a Europa fez dele e a forma como o construiu. Tudo que 

fugisse a essa regra não era considerado ciência. Como explicitado antes, a produção 

científica reconhecida enquanto tal estava atrelada a poucos países europeus, como 

Alemanha, França e Inglaterra, caracterizando uma hegemonia do conhecimento 

protagonizada pelo Velho Mundo. Copiando os modelos epistemológicos do fazer 

científico dos países europeus, acreditava-se que o Brasil poderia progredir e se igualar 

às nações ditas civilizadas e com alto desempenho científico. 

Oswaldo Cruz, em meio à criação do Instituto Soroterápico Federal, declarou que 

o país não poderia ser um mero replicador de teorias estrangeiras, mas sim criadores de 

metodologias científicas originais (CUKIERMAN, 2007), fomentando o desejo pela 

construção de uma ciência nacional que pudesse ser equiparada à estrangeira. E assim 

foi feito, por exemplo, com a descoberta da doença de Chagas no início do século XX e, 

mais recentemente, no século XXI, a descoberta do genoma da BCG, bactéria que é 

usada na vacina contra tuberculose, além de que, em 1907, a febre amarela é extinta no 

Rio de Janeiro, com Oswaldo Cruz e sua equipe recebendo prêmios internacionais como 

a medalha de ouro no XIV Congresso Internacional de Higiene e Demografia e 

Demografia de Berlim pela aplicação da reforma sanitária no Rio de Janeiro (Portal da 

FIOCRUZ)3, um dos primeiros prêmios  recebidos ao longo do século XX. 

O ato de civilizar à época significava mais do que introjetar determinados modos 

e hábitos de vida, mas também, ainda mais para os homens da ciência desse início de 

século XX, oferecer condições de higiene e saúde para a população, mesmo que fosse à 

força, como aconteceu durante a Revolta da Vacina, por exemplo. Ou seja, civilizar era 

                                            

3 Informação disponível no sítio eletrônico da Fundação Oswaldo Cruz em 

<https://portal.fiocruz.br/historia>.  Acesso em 20 ago. 2018 

https://portal.fiocruz.br/historia
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oferecer condições sanitárias que permitissem às pessoas viver com o mínimo de 

qualidade de vida em uma cidade como o Rio de Janeiro, considerada imunda à época, 

com restos de animais mortos em praias, vias públicas, além do saneamento básico que 

também era ineficiente (CUKIERMAN, 2007). Tudo isso era considerado 

inexoravelmente como tendo ligação com o atraso e, em plena época onde se buscava 

ansiosamente o moderno nos moldes oferecidos pelas promessas de progresso, era 

inadmissível. 

Todo o clima de sofisticação era ligado, diga-se de passagem, a concepções 

racistas sobre civilização e progresso e que muitas teorias ditas científicas adentraram o 

país à época estavam impregnadas de ideias racistas que legitimavam uma suposta 

superioridade branca, como mostram alguns depoimentos do próprio Oswaldo Cruz 

quando da inspeção de alguns portos brasileiros no ano de 1905: 

Sentamos à espera do café, que foi servido em taças de porcelana, em 

bandejas de prata com pequenos guardanapos. O café estava  saborosíssimo 

(…) quando apareceu-nos a dona da casa, que fez-me ficar embasbacado. 

Imagine uma mulatinha, não muito bonita, mas trajado com o mais apurado 

esmero e gosto, toda de branco com uma blusa de rendas, de maneiras 

extremamente distintas, sem loquacidade exagerada e com uma compostura 

rara de ver-se mesmo aí; muito bem educada, falando muito discretamente, 

empregando terminologia muito adequada, sem excesso, sem pose. Tal é 

Mme. Zuleica Pondé, née Mlle. Doria. O segredo de tudo: Mme. Pondé é 

uma senhora viajada e que já esteve na Europa. Aparenta 20 a 21 anos e está 

casada há um ano. Depois de todas as “sacarias”, foi para nós um lenitivo 

encontrar-se uma pessoa civilizada… (CUCKIERMAN, 2007, p. 40, grifo do 

autor). 

Negros e pardos, reforçando as benesses do advento da civilização, poderiam ser 

bem educados e, assim, ingressarem no mundo dos brancos eruditos sem despertar 

rejeição; pelo contrário, como o relato mostra, o progresso “iluminado” trazido pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico poderia torná-los seres humanos considerados 

aptos a viverem em sociedade. E, conforme salientado antes, os negros continuaram 

excluídos do processo de implantação do capitalismo no Distrito Federal e em cidades 

onde a urbanização se deu de forma acelerada, como São Paulo (FERNANDES, 2008) 

e, consequentemente, não aproveitaram os frutos das inovações científicas trazidas pela 

elite intelectual branca.  

As ligações com Portugal eram vistas como arcaicas e corroídas pelo tempo, 

embora o modelo científico europeu tenha sido adotado em vários momentos da criação 

da ciência desembarcada (CUCKIERMAN, 2007) que se propunha com ares de original 

ao longo da criação da Fundação Oswaldo Cruz. A ciência trazia com ela, no Novo 
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Mundo, ares de sofisticação e de distinção de uma elite intelectual que carregava em seu 

bojo elementos de uma formação impregnada de valores europeus em um cenário onde 

muitas moléstias, por exemplo, eram substancialmente diferentes das que acometiam os 

europeus. 

O surgimento das investigações científicas a nível bacteriológico e 

epidemiológico se resumiu a um acordo entre as elites intelectuais desde 1899, quando 

Oswaldo Cruz se aventurou pelo município de Santos, a mando do governo federal, para 

descobrir mais informações sobre a contaminação pela peste bubônica, antes da criação 

do Instituto Vacínico Municipal. Lembrando que a difusão dessa moléstia ocorria 

devido aos altos índices de falta de higiene na cidade, principalmente entre as camadas 

mais pobres, que tinham que conviver com insetos, parasitas, ratos, etc. A partir deste 

momento, uma elite de cientistas, sendo Oswaldo Cruz um deles, apontam para a 

importância da criação de material soroterápico para prevenção e combate dessa e de 

outras moléstias, como vimos acima. Entretanto, essa equipe precisou convencer a elite 

do café sobre a importância de dispender recursos para o combate às epidemias. Um dos 

discursos usados estava calcado no desenvolvimento do livre comércio (CUKIERMAN, 

2007) do porto de Santos, além da contribuição da ciência ao crescimento de uma 

tecnologia que poderia estar vinculada às próprias relações comerciais, fomentando-a. 

Afinal, uma moléstia considerada tão grave como a peste bubônica poderia ocasionar 

um desmantelamento do comércio exatamente pelas chances do país ser considerado um 

território perigoso e de doenças contagiosas. Contudo, os grandes cafeicultores e 

senhores de terra não estavam preocupados com isso. A intenção dos cientistas era parar 

com a importação, principalmente do instituto Pasteur, na França, dos componentes 

necessários para produzir a vacina. Os pesquisadores, assim, faziam propaganda do 

potencial da ciência brasileira ao afirmar que era possível produzir o soro em território 

nacional, alegando que a peste bubônica poderia facilmente se espalhar para todo o país 

a partir de Santos, acarretando em morte e desespero geral, e que era possível produzir o 

soro no Brasil sem importar insumos da Europa; além disso, o mesmo soro disponível 

para aquisição dos cientistas brasileiros não estava mais disponível em determinado 

momento, o que foi usado para a emergência da produção nacional das vacinas 

mediante o perigo iminente da moléstia se espalhar. A importância da produção do soro 

é ressaltada no pronunciamento seguinte: 

Ora, a peste é moléstia difícil de se desarraigar das localidades onde se 

domicilia. Focos que apareciam definitivamente extintos se reacendem, 

inesperadamente, e podem produzir novas epidemias. Marchoux cita 
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exemplos de cidades marítimas europeias, em que o fenômeno se tem 

observado. De modo que, se em dado momento, alguns desses focos se 

reativassem, far-nos-iam concorrência no consumo do soro e da vacina 

antipestosa, provindos da mesma fonte; e tal fosse essa concorrência, poderia 

dar-se o caso de nos acharmos privados, total ou parcialmente, nós 

consumidores longínquos, dos dois únicos agentes de profilaxia e de cura da 

peste. Criar um instituto soroterápico nacional seria a medida radical indicada 

no caso (GUERRA, 1940, apud CUKIERMAN, 2007, p. 58). 

A criação do instituto como uma medida radical se fazia presente exatamente por 

causa do desinteresse da elite da terra no desenvolvimento da ciência em solo brasileiro, 

com o discurso assumindo um tom trágico em relação à saúde pública, que não estava 

intrincada especificamente ao desenvolvimento nacional. Todavia, o discurso para 

mobilizar o interesse das camadas privilegiadas nas questões da saúde surtiu efeito com 

a criação da fábrica de soro no Rio de Janeiro e da Fábrica de São Paulo, em Santos.  

As fábricas e os laboratórios, embora estivessem estritamente ligados, eram 

espaços considerados diferentes. O laboratório era o território onde se desenvolvia a 

pesquisa e se planejava a sua aplicação e a fábrica estava ligada à produção do soro. 

Entretanto, a constituição das fábricas estava ligada à elite política, fugindo do controle 

dos cientistas, que tinham que se submeter às condições impostas pelo controle 

governamental da época. 

A partir de 1900, quando a rede formada por cientistas, junto com Oswaldo Cruz 

se propôs a criar o instituto, priorizou-se a valorização do tripé ensino-pesquisa-

produção científica exatamente para não depender de pesquisas desenvolvidas no 

exterior, gerando conhecimento no próprio país, divulgando-o por meio do ensino e 

aplicando-o para toda a sociedade de forma gratuita e universal, modelo que a 

FIOCRUZ adota hoje em todas as suas unidades no país. O objetivo era o de reunir, em 

único espaço, um centro que desenvolvesse essas três atividades em conjunto e de 

maneira interdependente. E dessa forma a instituição que é conhecida como Fundação 

Oswaldo Cruz, nesta época nomeada de Instituto Oswaldo Cruz, começa a tomar forma, 

de maneira embrionária, também tentando se tornar um modelo de ciência e ensino para 

os países europeus, em um movimento inverso do que ocorrera no início da primeira 

República. 

Muitos obstáculos ocorreram antes da Fundação Oswaldo Cruz ser o que é hoje, 

incluindo caminhos não tão desejados pelo cientista e sua equipe, como acordos 

firmados com a elite nacional, como foi o caso do Barão de Pedro Afonso, médico de 

Prudente de Moraes e criador do Instituto Vacínico Municipal (CUKIERMAN, 2007). 

Essa mesma instituição era responsável pela criação do soro contra a varíola e outras 
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pestes e era custeada com verbas públicas do Distrito Federal (Rio de Janeiro à época). 

Entretanto, o Barão não estava muito preocupado com a expansão de métodos 

científicos país afora com fins de auxílio para a população brasileira. Logo as diferenças 

entre ele e Oswaldo Cruz, nomeado como diretor do Instituto Vacínico pelo Barão, 

começaram a surgir. Este último, esgotadas as verbas para manutenção e produção da 

vacina, fornecidas pela prefeitura, procurou encerrar as atividades, já que o Rio de 

Janeiro, por insuficiência de recursos, passou a gestão do instituto para o Governo 

Federal. Era o público se misturando ao privado, elemento muito intenso que vigorou ao 

longo da duração da primeira República. A partir daí, Oswaldo e sua equipe tiveram que 

lidar com a crise e o descaso das autoridades governamentais, inclusive do Governo 

Federal, quando as atribuições de financiamento ficaram sob a responsabilidade desta 

esfera. 

A aliança dos cientistas com o governo mostrava-se cada vez mais ineficiente e os 

planos não saíam do papel por conta do descaso da elite política com o estabelecimento 

de instrumentos para fomentar a saúde pública, sempre alegando insuficiência de 

recursos e problemas estruturais, como fica evidente na carta de Vital Brazil para 

Oswaldo Cruz: 

Projetava ir ao Rio logo após o regresso do Lutz. O objeto principal de minha 

viagem era visitar o Instituto que ias montar e trabalhar algum tempo contigo. 

Infelizmente, as notícias que nos trouxe o chefe não foram boas. Conforme já 

me havias comunicado por carta, a instalação do Instituto continua paralisada 

pela má vontade dos que governam: aparelhos encaixotados, material 

estagnando-se e um veterinário vencendo ordenado sem fazer coisa alguma. 

É bem triste ver como são tratadas as coisas que interessam à ciência em 

nosso país (…). [Vital Brazil, carta para Oswaldo de 10 de maio de 1900, 

Arquivo Oswaldo Cruz, Fundo II, pasta C3]. (CUKIERMAN, 2007, p. 63). 

Com os cientistas de mãos atadas, e sem conseguirem articular a sua rede para 

iniciarem os trabalhos a curto prazo, as esperanças se esvaíam cada vez mais do circuito 

acadêmico, já que as possibilidades de negociação entre a elite política e intelectual não 

surtiam efeitos graças ao iminente descaso das autoridades governamentais. Entretanto, 

foi necessário que uma crise epidêmica se instaurasse para que essas mesmas 

autoridades dirigissem seus olhares para a saúde pública como um campo de 

conhecimento importante para o país. Por volta do ano de 1909, surgiram novos casos 

de peste bubônica no Rio de Janeiro, que se alastrou pela capital federal em questão de 

meses, o que fez com que o Barão de Pedro Afonso tomasse medidas desesperadas, 

como o aceleramento da construção do Instituto Soroterápico Federal em Manguinhos. 
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Por volta de 1894 (CUKIERMAN, 2007), a peste se espalhou por Portugal e 

Uruguai e como estes países faziam trocas comerciais entre si, houve medo por parte da 

elite política que ela se espalhasse por aqui, mas essa preocupação não foi o suficiente 

para que a saúde fosse tratada como uma questão importante. Isso aconteceu quando a 

peste já havia se espalhado em Santos, mas de forma ainda incipiente, sem grandes 

alardes, tendo o Instituto permanecido na promessa, com a capital federal transferindo a 

responsabilidade para o governo federal, como vimos anteriormente. Precisou a 

moléstia fazer vítimas no Rio de Janeiro para que se tomassem providências concretas, 

como descrito acima. 

O mundo da ciência no Brasil começava a ser construído com ares de renovação e, 

de acordo com a mentalidade da época, em oposição a uma sociedade tomada pelas 

mazelas do sistema escravista, que era associada constantemente, nos primeiros passos 

da República, com o desleixo, falta de compromisso e de adaptação ao mundo do 

trabalho no capitalismo nascente. Para iniciar as atividades, era preciso deixar o passado 

para trás e começar do zero. Florestan Fernandes (2008) afirma que o negro no Brasil 

não foi incluído na sociedade do pós-abolição porque o próprio Estado brasileiro o 

considerava um sujeito incapaz de se adaptar ao mundo do trabalho livre e assalariado. 

Desta maneira, o Estado acabou instituindo a política de imigração de populações 

europeias para o Brasil. 

A ciência no Brasil também tinha a missão de contribuir para a renovação das 

relações sociais, fosse em laboratórios ou fora deles. A ressignificação do trabalho do 

cientista e da criação de uma imagem do mesmo como extremamente esforçado, que 

perde longas horas do seu dia em nome da pesquisa, que derrama o seu suor em prol do 

desenvolvimento da nação auxiliou na criação de um novo mito: o cientista salvador da 

pátria e grande higienista. Entretanto, poucos tinham acesso ao fazer científico no 

cotidiano, estando este círculo restrito a uma minoria de brancos privilegiados 

economicamente. Tanto que um dos requisitos para ser aceito em Manguinhos como 

pesquisador era ter tido contato com instituições de pesquisa estrangeiras, por exemplo, 

coisa que só essa minoria seleta conseguia fazer. Além disso, achava-se importante à 

época transformar a fábrica e o laboratório em referências internacionais reconhecidas 

pela comunidade de pesquisadores no exterior, principalmente na Europa e, desta forma, 

produzir ciência de maneira original, sem importar o rigor metodológico de laboratórios 

do Velho Mundo. Entretanto, o corpo de colaboradores da antiga fazenda de 

Manguinhos, no Rio de Janeiro, onde fora instalado o Instituto Soroterápico, 
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permanecia preso aos ditames europeus, principalmente do Instituto Pasteur na França, 

com o objetivo de atestar os procedimentos bacteriológicos no laboratório de validade 

científica, antes de caminharmos na trilha do tão sonhado caminho original, produzindo 

curas e vacinas em Manguinhos. O fato do laboratório dar preferência para 

pesquisadores que fizeram parte ou que trabalham em institutos estrangeiros era 

estreitar os laços com a Europa e, assim, se manter imerso em um tipo de rede onde 

Manguinhos pudesse, de alguma forma, ser visto e obter um reconhecimento que 

pudesse favorecer o Instituto Soroterápico futuramente.  

A valorização do trabalho manual passa a ter valor no chão da fábrica, mas 

somente o esforço necessário em nome da ciência. O sinal distintivo do bacharel, 

sinônimo de nobreza e status, se torna um elemento não tão importante como o 

cotidiano dos laboratórios e a validação dos pesquisadores que lá se encontravam. As 

ações executadas nesses espaços, que necessitavam do esforço manual dos atores 

envolvidos, são caracterizadas quase como atos divinos e salvadores, em prol de algo 

maior, como a exaltação da pátria e a reforma sanitária. Essas mesmas ações envolviam 

“aspirar o suco de um tumor, desencaixotar um equipamento, manipular uma cobaia, 

injetar caldo de cultura em um animal – e em que o suor do rosto era sinal distintivo de 

nobreza” (CUKIERMAN, 2007, p. 73). Este posicionamento se torna determinante para 

os rumos da realização da reforma sanitária ao longo do mandato de Rodrigues Alves, 

que assumira a presidência do Brasil em 1902, sucedendo Campos Sales, cujo governo 

durou de 1898 a 1902, com a missão de  

[...] modernizar a capital do país para transformá-la em ponto de entrada de 

capitais, bens e trabalhadores estrangeiros, fazendo da reforma urbana e do 

saneamento do Rio de Janeiro prioridades máximas de seu programa de 

governo [...]. (CUKIERMAN, 2007, p. 89). 

A valorização de atos sistemáticos, mesmo que envolvessem um dispêndio de 

energias físicas dos sujeitos que davam vida às rotinas no laboratório de Manguinhos, 

foram imbuídos de uma característica redentora atribuída somente a esta categoria, tanto 

que outros tipos de esforços sistemáticos, aqueles desempenhados por membros das 

classes desfavorecidas naquele início de século XX, eram considerados indignos, 

mesmo que tivessem ligação com a tão sonhada reforma sanitária, que teria o papel de 

transformar a capital em um cartão postal. É importante lembrar, mais uma vez que, 

anteriormente, há um esforço de se livrar de tudo que possa ocasionar lembranças da 

intervenção da antiga metrópole em solo nacional e, para isso, seria necessário 
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modernizar completamente a capital, que se encontrava em péssimas condições de 

higiene. 

A distinção entre trabalho manual e intelectual, mesmo que o primeiro fosse 

revestido sob um véu de extrema importância dentro das rotinas de laboratório, como 

vimos acima, continuava mantendo hierarquizações rígidas entre o heroísmo científico e 

o trabalho desenvolvido pelas pessoas mais pobres da antiga capital federal. Os 

cientistas se recusavam a participar do cotidiano dos trabalhos nas ruas durante a 

realização das reformas e seus percalços. A ciência é considerada, pela elite intelectual 

um dos motores da história (CUKIERMAN, 2007), que não se importava com o 

cotidiano vivido na cidade e nem com as agruras pelas quais a população em geral 

passava graças à falta de higiene presente nas ruas. A reforma só poderia ser explicada 

por meio do desenrolar da ciência, em uma visão determinista e unilateral que 

privilegiava somente os homens do poder. De acordo com Barbosa e Rezende (1909, p. 

68 apud CUKIERMAN, 2007, p. 95): 

Se as águas paradas nos encanamentos tornam-se lodosas ou gomosas; se os 

despejos conspurcam as praias a qualquer hora, em qualquer lugar, contra as 

posturas municipais; se os montões de lama se acumulam; se jazem 

cadáveres de animais, porque os fiscais, ocupados em impor multas aos que 

ousam caiar suas casas, desentupir uma rua obstruída, consertar um lajedo, 

etc. sem a devida licença, não podem atender a tudo ao mesmo tempo... 

acusa-se a Junta de Higiene, que por total de empregados tem um contínuo e 

um servente!!! Ao lado destas questões de ridículo interesse, outras questões 

de ridículo interesse, outras atraem a atenção da junta e que por si só 

absorveriam toda a sua inteligência e todos os seus momentos [...]. Uma 

revisão, pois, que exonere a Junta de todas as atribuições de superintender 

como autoridade, para ela dedicar-se exclusivamente àqueles objetos que 

exigem a intervenção científica, me parece a reclamada pelo bem público. 

Fica claro que a distribuição de determinadas responsabilidades atendia a uma 

rígida estrutura hierárquica da qual a equipe de cientistas engajada no laboratório de 

Manguinhos, que dali a alguns meses se tornaria o Instituto de Manguinhos, depois 

Instituto Oswaldo Cruz em 1908 e, posteriormente, a Fundação Oswaldo Cruz, estava 

no topo, engajados pelo fazer científico com fins civilizacionais e, de quebra, afrontar os 

grandes laboratórios europeus, com a intenção de superá-los, fazendo com que aquela 

casa que havia sido construída em meio à fazenda abandonada de Manguinhos fosse 

referência no mundo inteiro. 

6.3.1 A mistura entre o público e o privado e a interferência das instituições 

A mistura das esferas pública e privada era muito presente no nascimento das 

instituições públicas à época e, como não pode-se deixar de falar, elemento muito 
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importante para compreendê-las à luz do nascimento da ciência como um 

empreendimento que, na época, por mais que os cientistas daquela casa em Manguinhos 

tivessem o desejo de estendê-las Brasil afora, nascera em meio a intensos conflitos 

nesses dois campos. 

Vínculos sentimentais na esfera privada acabaram por enterrar relações de 

interesse que, em tese, deveriam manter-se no campo da política. As relações públicas 

são medidas com pactos puramente privados, como sentimentos e interesses 

(HOLANDA, 1996). A família se torna um campo onde suas garras acabam 

ultrapassando o âmbito das relações privadas e se entranhando na esfera pública, e vice-

versa, como foi possível perceber em determinados momentos. Os vínculos 

sentimentais, surgidos dentro de relações familiares e de compadrio, acabam por 

dominar outras esferas, como bem explicita Sérgio Buarque de Holanda (1996, p.50) 

O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra 

persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico [...]. A nostalgia 

dessa organização compacta, única e intransferível, onde prevalecem 

necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar 

de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nossas atividades. 

Entretanto, poderíamos considerar o objetivo de Oswaldo Cruz de universalizar o 

acesso à saúde pública como um bem básico, disponível a toda a população, como uma 

tentativa inovadora de estender o alcance da esfera pública à privada, mesmo que com 

fins civilizatórios e racistas. Contudo, nesta mesma tentativa encontra-se um outro 

problema: a apropriação da máquina estatal por determinados grupos que o utilizam 

como um meio coercitivo para se atingir algum fim. Essa apropriação do Estado por 

grupos minoritários, que Sérgio Buarque de Holanda vai chamar de patrimonialismo 

(HOLANDA, 1996), acaba causando o efeito inverso dessa vez, ou seja, a invasão do 

privado pelo público. Isso acaba se tornando evidente quando das ações do Estado para 

obrigar as pessoas a aderirem à reforma sanitária, como a criação da Polícia dos Focos 

(RAMALHO et al, 2014) que tinha o objetivo de entrar compulsoriamente na casa das 

pessoas para verificar focos de mosquito; outra medida foi a campanha de vacinação 

contra a varíola, que se tornou obrigatória, com os agentes invadindo a casa das pessoas 

e obrigando-as a tomá-la. Muitas casas foram demolidas, já que o Rio de Janeiro, no 

início do século XX, estava passando por reformas de urbanização. Com tudo isso, 

culminou um movimento chamado Revolta da Vacina. 

Em meio às viagens de inspeção sanitária que Oswaldo e sua equipe fizeram por 

todo o Brasil, principalmente em alguns portos, como foi a do Porto de Santos, como 
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visto anteriormente, os cientistas tentavam descobrir novas doenças que acometessem a 

população, descobrindo novos vírus e bactérias causadoras de enfermidades, como foi o 

caso do barbeiro, transmissor da doença de Chagas, descoberta por cientista de mesmo 

nome. Quando os anos 1920 se aproximavam, essa equipe de cientistas tentou 

disseminar práticas educativas que visavam a higiene e cuidados básicos para as 

populações mais pobres, principalmente as rurais, que ainda era maioria à época, 

tentando convencer os governos dos Estados a disseminarem práticas de saúde para 

todo o território como medidas educativas e, assim, impedir a proliferação de micro-

organismos. 

Em suma, a história da criação da Fundação Oswaldo Cruz foi permeada de 

contatos com a Europa e pelo estabelecimento de contextos de exclusão de 

conhecimentos, valorização dos ideais de progresso e civilização, pela rígida 

hierarquização social muito forte à época, com a elite intelectual sendo considerada uma 

espécie de salvadora da civilização. Este cenário é um ótimo recorte histórico para que 

possamos entender como as instituições voltadas para a pesquisa e ensino no Brasil se 

desenvolveram de forma a favorecerem um grupo restrito de pessoas, independente das 

ações e intenções que elas tomassem e tivessem.  

6.4   O conceito de memória 

Memória é um conceito extremamente amplo nas ciências humanas e sociais. 

Pode ser aplicado para compreender diversas realidades e territorialidades diferentes, 

em relação as mais diversas épocas e, assim, investigar os mecanismos que fazem com 

que construções sociais sejam interpretadas e encaradas tanto a nível social como 

individual.  

Segundo Le Goff (1996) a memória também pode ser vista como uma instância 

para armazenar informações, assim como uma ferramenta para guardá-las por meio de 

alguns elementos psíquicos, que permitem aos sujeitos diferenciarem o passado do 

presente e construírem, com base em impressões subjetivas e/ou coletivas, sentimentos 

pertinentes a determinados acontecimentos e que propiciam a revisão de acontecimentos 

que ocorreram em momentos passados.  

Os processos de aprendizagem são muito importantes para a constituição da 

memória, de acordo com Le Goff (1996), pois é através desses mesmos processos que 

se estabelece a possibilidade de elaborar leituras e releituras a respeito de coisas que 

aconteceram e acontecem no cotidiano. As linguagens falada e a escrita, por exemplo, 
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são mecanismos de armazenamento e difusão da memória, o que permite a construção e 

reconstrução de narrativas. A linguagem (falada ou escrita), como forma de se transmitir 

informações, auxilia na criação da memória, quando não se há outro tipo de evidência 

que seja considerada mais concreta, como um objeto qualquer, por exemplo, que crie 

um determinado tipo de narrativa. 

As muitas dimensões da memória enquanto conceito são estudadas por 

especialistas de um amplo espectro das ciências humanas, como a psicologia, 

sociologia, história e também da biologia, em meio a diálogos interdisciplinares e 

multidisciplinares, a partir de dinâmicas de organização. Essas mesmas dinâmicas se 

baseiam na organização de informações que podem se manifestar por meio da 

linguagem falada e, posteriormente, ao longo da história, da linguagem escrita. Esses 

tipos de linguagem são tentativas, principalmente a linguagem escrita, de se preservar e 

disseminar a informação que se traduz por meio de algum tipo de narrativa, seja ela 

pessoal ou coletiva. E essas tentativas de organização se constituem em maneiras de 

acessar as informações que foram recebidas pelos indivíduos.  

A memória étnica, uma forma de memória coletiva, nos informa Le Goff (1996), 

se baseia na aprendizagem de tipos de comportamentos por meio de informações que 

justificam a existência de determinados grupos, como aquelas geradas pelos mitos, 

pelos segredos que são passados de geração em geração dentro de famílias, e também 

pelos saberes dos ofícios que são difundidos. Os saberes provenientes dos costumes e 

cosmovisão dos povos africanos foram tratados como inferiores diante da religião cristã 

do colonizador e, ao longo do tempo, tiveram muitos aspectos apagados, que acabaram 

sendo esquecidos e/ou modificados. De acordo com Assis e Souza (2012, p. 385),  

[...] a memória é coisa vivida e em constante mudança, que tem a ver com as 

questões que envolvem os espaços materiais e imateriais consolidados por 

uma sociedade, por grupos humanos. Tem uma relação com a identidade, o 

pertencimento no qual os seus membros sentem-se integrantes. 

A memória também tem ligações com os tipos de comportamentos que 

desenvolvemos, assim como com as nossas reações a determinados tipos de fenômenos. 

Um exemplo que é importante salientar é como a indústria cultural (HUYSSEN, 2000), 

por exemplo, se apropria disso para gerar comoção e/ou indiferença a determinados 

acontecimentos, mercantilizando a manipulação da memória. Um bom exemplo disso é 

o holocausto, que matou milhões de judeus ao longo da segunda guerra mundial (1939-

1945) causando mais comoção do que o assassinato de centenas de pessoas negras, que 
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é superior ao de pessoas brancas no Brasil, e até mesmo dos negros que morreram 

assassinados em meio à política nazista e de supremacia da raça branca. 

Renato Ortiz (1994), trabalha com o conceito de memória internacional-popular, 

que se encaixa para a compreensão dos fenômenos do racismo epistêmico e supremacia 

branca, pois o mesmo trata sobre “referências culturais mundializadas” (ORTIZ, 1994, 

p. 126), ou seja, um imaginário coletivo que é determinado a partir das formas de 

difusão de determinados tipos de memórias que podem ser considerados válidos ou 

inválidos para certos tipos de contextos, que provoca comportamentos e reações 

homogêneas. De acordo com Ortiz (1994, p. 126): “os personagens, imagens, situações, 

veiculadas pela publicidade, histórias em quadrinhos, televisão, cinema, constituem-se 

em substratos dessa memória [internacional-popular]. Nela se inscrevem as lembranças 

de todos.” 

Essas imagens e situações difundidas pelos veículos de mídia, povoando o 

imaginário popular a partir de uma matriz eurocêntrica (com atrizes e atores brancos em 

grandes produções mundializadas, e com animações, como as de Walt Disney, que 

fazem constantes referências ao mundo europeu, por exemplo) faz parte da 

modernidade-mundo, ou seja, de uma modernidade globalizada, em contraposição ao 

conceito de Lyotard (1996) de pós-modernidade, já que o este utiliza o prefixo “pós” 

para caracterizar um momento, que é a própria modernidade, como se ela tivesse se 

encerrado, concedendo, assim,  abertura para uma nova era. Entretanto, de acordo com 

Ortiz, a modernidade que estamos vivenciando ainda não se encerrou. Pelo contrário, 

ela continua se desenvolvendo e se estendendo graças a globalização dos processos 

culturais, o que confere uma descentralização de hábitos e práticas, assim como uma 

desterritorialização desses elementos que deixam de ficar presos em âmbito nacional, 

diluindo fronteiras. Como a produção cultural africana e de outros povos periféricos 

ainda carregam o estigma da invalidez e da indiferença, ela não consegue se sobrepor a 

europeia, que é largamente difundida, junto com os modos de produzir conhecimento 

provenientes do Velho Mundo. 

A modernidade-mundo (ORTIZ, 1994) propicia a quem a experimenta uma 

sensação de familiaridade com alguns aspectos da memória internacional-popular, como 

se a mesma funcionasse como um gatilho que fizesse despertar, independente do 

território, uma sensação familiar e de acolhimento. É como se os sujeitos que 

vivenciassem essas memórias que são amplamente difundidas pela mídia, através das 

gigantes do entretenimento cinematográfico e fonográfico, vivessem, em todos os 
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cantos, elementos que passam a ser considerados universais e absolutamente comuns. 

Desta forma, é possível, por meio da memória e do consumo de imagens e sons, criar 

estilos de vida e identidades que transpõem barreiras na modernidade. Entretanto, a 

memória que é difundida por esses grandes veículos é, majoritariamente, uma memória 

baseada na trajetória dos povos brancos ocidentais, principalmente europeus. O ato de 

lembrar depende em parte dessa sensação de familiaridade que a grande mídia propicia. 

O prazer vivenciado pelos indivíduos está exatamente em reconhecer aquilo que já é 

familiar, seja em filmes, músicas ou determinados espaços, criando universos 

simbólicos por meio da memória. 

Os símbolos têm valor imenso em qualquer tipo de sociedade. Eles conferem 

sentido à vida humana, além de ordenar o passado, presente e futuro por meio dos 

mitos. Estes últimos auxiliam na criação da memória coletiva, pois criam um passado 

para um único povo, com muitas histórias que são sempre contadas e recontadas nos 

mais diferentes contextos. Esses mitos ainda servem de modelo para o futuro, moldando 

condutas e comportamentos dos membros de determinadas sociedades. Desta forma, “o 

presente é uma constante rememorização do que passou, reminiscência idílica de algo 

que se cristalizou na memória coletiva” (ORTIZ, 1994, p. 132), ou seja, a memória 

coletiva se mantém viva no tempo presente graças a ação dos símbolos que estão 

sempre circulando nas sociedades utilizando diferentes veículos. Na modernidade-

mundo, os canais utilizados são os veículos de mídia e, como salientado anteriormente, 

as gigantes do entretenimento. 

A memória coletiva, enquanto manifestação nacional, é também, por excelência, 

uma ferramenta metodológica de compreensão daquilo que ocorre ao longo da história, 

com seus apagamentos (ROSSI, 2010). Segundo Halbwachs (1990), a memória coletiva 

é composta por grupos sociais que instituem comunidades carregadas de lembranças. 

Neste contexto, a coletividade mantém a memória viva para que ela não caia no 

esquecimento, pois esquecer fragiliza a solidariedade e os laços sociais, comprometendo 

a coesão do grupo. Segundo ORTIZ (1994, p. 137),  

A construção da memória nacional se realiza através do esquecimento, Ela é 

o resultado de uma amnésia seletiva. Esquecer significa confirmar 

determinadas lembranças, apagando os rastros de outras, mais incômodas e 

menos consensuais. 

Desta forma, o esquecimento acontece com um propósito. Há grupos que definem 

o que é válido lembrar e esquecer, de acordo com os seus próprios interesses. E, desta 

forma, se torna possível moldar o destino de uma nação por meio da seleção de 
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memórias. Em suma, Ortiz (1994, p. 139) nos informa que “para garantir a eternidade 

do presente, a memória internacional-popular deve expulsar todas as contradições da 

história.” Desta forma é possível conferir aos sujeitos que vivenciam a modernidade-

mundo uma visão de mundo universalista. 

A memória coletiva é intrínseca aos jogos de poder onde estão inseridas as classes 

sociais, tanto em ações de autoridade como de submissão. Negar, enquadrar e confirmar 

a história faz parte desse mesmo jogo, que envolve interesses específicos de 

determinados grupos. De acordo com Le Goff (1996), tomar o poder da memória e do 

esquecimento é perpetuar-se no poder, mantendo o domínio. Ela é capaz de criar 

realidades, pois nos lembramos daquilo que é real. Lembrar e relembrar são aspectos 

que podem suscitar fenômenos análogos ao mito da abertura da caixa de Pandora, ou 

seja, podemos nos deparar com lembranças há muito enterradas e que podem ser 

avassaladoras. As memórias humanas são moldadas como importantes aspectos que 

ligam as emoções e sentimentos à maneira como lidamos e introjetamos 

acontecimentos, sejam eles coletivos ou individuais; quando não há emoção, não há 

memória, pois lembrar e esquecer podem provocar sensações boas ou ruins. Ela é 

também um elemento afetivo-sensorial, como expõe a psicanálise, por exemplo, quando 

diz que a memória na primeira infância ocorre a partir do toque, ou seja, por meio da 

pele, em meio a interações físicas com indivíduos e objetos. Entretanto, os processos 

mnemônicos não ocorrem de forma voluntária com absoluta eficácia; muitas vezes não 

é possível esquecer o que vem à mente e lembrar de algo quando queremos.  

É importante salientar que, ao se trabalhar com o conceito de memória, é 

fundamental ter em mente que os fenômenos que se encontram no passado não 

ocorreram de forma homogênea, mesmo que seus fatos tenham se desenrolado em 

realidades semelhantes; portanto, é errado falar em resgate de memória, pois o passado 

nunca é o mesmo e suas percepções são sempre reconstruídas; a memória detém um 

caráter que é seletivo, pois é impossível lembrar de tudo o tempo todo. 

Enquanto no século XIX há uma tentativa de recuperação da história nacional, 

tanto na Europa como no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, mais 

precisamente ao longo dos anos 1930, houve, na França, uma reformulação da Escola 

dos Annales, movimento que ressignificou as bases da historiografia tradicional do 

Velho Mundo ao propor um novo método de reconstrução da história com a utilização 

de fontes sobre a vida privada e também sobre aquela que até o momento não se dava 

importância: a história dos derrotados, dos marginalizados e excluídos pelos 
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vencedores. A historiografia brasileira sobre a escravidão, por exemplo, sofreu as 

repercussões desse movimento (ADOLFO, 2014). As análises anteriores a década de 

1980 privilegiavam contextos macroestruturais decorrentes de atividades econômicas e 

suas leis, sem se preocupar como os negros viviam, pensavam ou agiam. Ou seja, o 

negro era encarado somente como força-motriz da economia e visto como elemento 

passivo, sem poder de agência (ADOLFO, 2014). A partir da década de 1980, os 

historiadores brasileiros focaram sua atenção para o cotidiano da escravidão, passando 

do âmbito da economia para a cultura, trazendo análises microestruturais para o debate 

historiográfico. 

A população negra da época, livre e escravizada, e sua contribuição à história da 

nação, foram quase que completamente invisibilizados na tentativa de construção dessa 

história nacional. Por que a contribuição desses sujeitos não foi abraçada por essa elite 

branca? E por que, como veremos mais tarde, a escola de Pretextato da Silva Passos, um 

homem negro que viveu em pleno império, também não é lembrada com tanto vigor 

como outras hoje em dia? 

Segundo Pollak (1989), a memória dos grupos acaba por “fundamentar e reforçar 

os sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio-culturais” (p. 3), ou seja, ela 

delimita a distância, que é legitimada pelos próprios grupos, entre o “nós” e os “outros”, 

determinando, por meio dos próprios sujeitos, a sensação de pertencimento a 

determinada coletividade. As memórias dos próprios indivíduos precisam concordar 

com as ideias de um grupo para que eles se sintam parte de certas manifestações 

coletivas. Esta passagem que o autor utiliza para ilustrar esse fenômeno se encaixa nas 

tentativas que essa mesma elite fez para excluir a contribuição dos africanos à história 

do país como se ela fosse indigna de ser contada ou levada em consideração.  

Pollak (1989) também ressalta a importância das memórias subterrâneas como 

parte importante do processo de suplantação das memórias de grupos que foram 

marginalizados e excluídos da memória coletiva nacional, sendo dominados pela 

hegemonia desta última. Entretanto, a memória se torna um terreno de disputas, cada 

um tentando legitimar e impor as suas como mais importantes, assim como vimos acima 

com a questão dos movimentos negros que ressurgem à época da redemocratização, 

com suas tentativas de legitimar a contribuição dos povos de origem africana na 

construção da nação e a inserção de suas histórias nos currículos das escolas e 

universidades. Aqui é possível perceber uma irrupção de memórias subterrâneas que 

passam a ser valorizadas e postas na mesa como tão importantes quanto as outras que 
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foram usadas na construção dessa nacionalidade. A disputa se dá entre a memória 

nacional, que se apropria de um status oficial, e memória subterrânea, que foi 

silenciada. 

Por que a história da criação da escola do professor Pretextato dos Passos e Silva, 

por exemplo, e outras contribuições dos negros nos mais variados campos do 

conhecimento, insistem em ficar enterradas? Será que esta e outras iniciativas, no 

âmbito da educação ou fora dela, encabeçadas por pretos e pardos, são abordadas nas 

escolas em oposição a imagem do negro escravizado, dócil e passivo? Somente uma 

pesquisa maior, que não cabe aqui, poderia dizer com mais propriedade. Contudo, 

Pollak (1989) nos concede um exemplo que pode facilmente ilustrar o porquê dessa 

história ser desconhecida e, provavelmente, não abordada na maioria dos espaços da 

educação básica; o autor fala que, por exemplo, o prolongamento do silêncio dos 

sobreviventes do holocausto sobre essa questão, em seu retorno à Áustria e à Alemanha, 

reside no fato de “não provocar o sentimento de culpa da maioria” (p.3) que “torna-se 

então um reflexo de proteção da minoria judia” (p. 3); mais a frente, o autor informa que 

essa “atitude é ainda reforçada pelo sentimento de culpa que as próprias vítimas podem 

ter, oculto no fundo de si mesmas” (p. 3). Transpondo essa visão para a realidade 

brasileira, levando em consideração a exclusão social e epistêmica das populações afro-

descendentes, será que pode-se inferir sobre a predominância de um sentimento de 

culpa, talvez a nível inconsciente, tanto de brancos como de negros, em relação ao 

silenciamento sobre a questão do negro no Brasil enquanto protagonista de sua própria 

resistência e contribuição a sociedade com seus saberes e técnicas? É certo que há um 

sentimento de culpa e vergonha no nosso inconsciente, que contribui pra tal 

silenciamento e enquadramento, de ambos os lados, mas não é só isso; desde a época da 

redemocratização, junto com a ascensão dos movimentos negros, e do protagonismo da 

própria população negra, houve resistências por parte de grupos majoritariamente 

brancos quando as memórias soterradas da população negra com mais força do que em 

outras épocas. 

Segundo Pollak (1989, p. 6),  

Em face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor a todos 

aqueles que querem evitar culpar as vítimas. E algumas vítimas, que 

compartilham essa mesma lembrança “comprometedora”, preferem, elas 

também, guardar silêncio. Em lugar de se arriscar a um mal-entendido sobre 

uma questão tão grave, ou até mesmo de reforçar a consciência tranquila e a 

propensão ao esquecimento dos antigos carrascos, não seria melhor se abster 

de falar? 
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O autor esboça essa análise ao tentar investigar as memórias subterrâneas do povo 

judeu após a segunda guerra mundial, quando da reconstrução da Europa por conta dos 

conflitos. A lembrança traumatizante, para ambos os lados, ou seja, tanto para os judeus 

como para aqueles que não eram judeus, refere-se ao holocausto e o extermínio de 

aproximadamente seis milhões deles no período em que a guerra durou. Entretanto, é 

compreensível que o silêncio perdurasse no seio daqueles que provocaram todos os 

conflitos, atribuindo toda a culpa aos judeus. Mas essa memória, embora tivesse sido 

silenciado e soterrada, continuou viva e presente, principalmente a partir da ótica das 

testemunhas que viveram os horrores daquele tempo e conseguiram sobreviver, embora 

houvesse tentativas, por parte dos donos do poder, de modificar a história e acrescentá-

las de mitos infundados sobre os ocorridos da segunda guerra. Afinal, a memória, como 

instrumento de dominação, está sempre em jogo em cenários de disputas e conflitos. 

A partir de uma analogia com o caso estudado por Pollak (1989), podemos inferir 

que os escravizados e seus descendentes, apesar de terem sofrido inúmeras tentativas 

para que suas memórias fossem apagadas e totalmente eliminadas da história do Brasil, 

lutaram e se mantiveram firmes para continuar vivendo suas religiosidades, modos, 

hábitos e costumes que herdaram das suas terras, nas quais cresceram e se 

desenvolveram. Muitos tentavam negociar com seus proprietários dias específicos na 

semana para poderem viver suas culturas sem serem castigados. Contudo, houve um 

vencedor, e este foi a cultura Europeia que se disseminou como a única legítima. 

Todavia, essa memória subterrânea, que permaneceu por tanto tempo enterrada, passa a 

se revoltar contra o abandono e a discriminação no Brasil a partir da retomada de força 

do movimento negro no período pós-redemocratização. Este tipo de memória nunca é 

totalmente apagada. Ela sobrevive em pequenos grupos que a transmitem adiante, 

mesmo que em um ritmo bem lento, através das gerações. E, desta forma, conseguem se 

opor a memória oficial (nacional), se entranhando em redes que se tornam 

imperceptíveis para aqueles que nunca a vivenciaram ou a desconhecem. 

O racismo epistêmico, que pode ser resumido como o privilégio de determinados 

saberes e conhecimentos em detrimento de outros, considerados inválidos perante 

aqueles produzidos por um grupo que assume uma postura hegemônica, também é um 

elemento que faz parte da memória subterrânea, sendo construído a partir de relações de 

poder e silenciamento de memórias ao longo da história do Brasil. Podemos citar como 

exemplo as contribuições de africanos e afro-descendentes na educação, ciência e 

tecnologia que, diante dos europeus na mesma trilha, é ignorada e, muitas vezes, não 
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chega ao conhecimento da sociedade como um todo, e o desenvolvimento da memória 

nacional contribui para esse sufocamento. 

A narrativa histórica é sempre reconstruída de acordo com as relações de poder 

que passam pela hegemonia de determinadas visões de mundo. Isso acontece quando 

sujeitos começam a reivindicar um outro olhar sobre o passado, como é o caso do 

movimento negro no Brasil, que passou a ter mais espaço na cena pública a partir do 

período de redemocratização em meados da década de 1980. A pauta de uma dessas 

lutas é exatamente a valorização de um período da história do Brasil onde o sujeito 

negro foi alçado ao esquecimento, junto com suas diversas culturas, em meio a um 

contexto de escravidão e subjugação pelo branco. Um dos resultados foi quando o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), no ano de 2004, aprovou a resolução e o 

parecer da Lei 10.639 de 2003, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana. Essas diretrizes instituem a obrigatoriedade do ensino de história 

da África e da cultura afro-brasileira no Brasil, mudando os conteúdos e as 

configurações de livros didáticos em todo o país. Entretanto, já antes disso, também 

como resultado das reivindicações do movimento negros, na década de 1990 (ABREU; 

MATTOS, 2008), houve tentativas de valorização da diversidade cultural no currículo 

escolar por meio dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), criados em 1996, que 

instituem a pluralidade de culturas como um tema transversal para a educação básica. 

O saber, esteja ele localizada em espaços e tempos diferentes, configura sempre 

uma tentativa de manifestação de poder e autoridade. Há sempre alguém que define 

modelos de currículos e conteúdos que devem ser aprendidos pelos sujeitos 

concedendo-os o conhecimento necessário para atuação na sociedade. A escola, 

enquanto porta de entrada para essa mesma sociedade, não foge a essa regra. Existem 

grupos que desejam delimitar a transmissão de conhecimentos e utilizá-los para os 

próprios interesses e objetivos. E educar é mais do que transmitir informações. Envolve 

a sensibilização para incorporar certos tipos de hábitos e comportamentos e criações de 

novas formas para a humanidade se relacionar entre si (SOUZA, 2015). 

6.5 O Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde e o 

racismo epistêmico 

O racismo epistêmico e institucional se faz presente com ainda mais força nos 

cursos de pós-graduação strictu senso. Para termos ideia, o sistema de cotas só atingiu 
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este nível a partir de 2015, com a UFG (Universidade Federal de Goiás) emitindo uma 

resolução que tratava sobre o tema das ações afirmativas para os cursos de mestrado e 

doutorado da instituição, sendo pioneira com o estabelecimento de cotas para programas 

de pós-graduação. Entretanto, é importante lembrarmos que a partir do ano de 2003, 

esse mesmo sistema passa a ser aplicado em algumas universidades, sendo a UERJ 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) uma das primeiras. 

O racismo não se resume, como vimos, somente a uma ação dual que leva em 

conta quem ofende e a quem é ofendido por conta da cor da pele (características 

fenotípicas). O seu significado é muito mais amplo e envolve um corpo de doutrinas 

baseadas em teorias ditas científicas, fundadas na biologia, que passaram a vigorar no 

século XIX a partir da Europa, que estabelecia uma hierarquia entre as raças, tendo a 

branca como a superior. Além disso, todos os saberes e conhecimentos produzidos pelos 

povos não brancos eram considerados de menor ou nenhum valor, sendo estigmatizados 

e desvalorizados. Somente os saberes produzidos na Europa eram considerados como os 

únicos válidos e carregados de legitimidade. Oswaldo Cruz, como visto acima, por 

exemplo, tentou quebrar com esse monopólio epistêmico protagonizado pela Europa 

tentando criar uma ciência que fosse genuinamente brasileira, com uma equipe de 

cientistas brasileiros. 

Muitas atitudes raciais passam despercebidas através de instituições educacionais 

por conta de muitas delas não serem consideradas racistas porque não se leva em conta 

o racismo no plano das ideias, o que permite a reprodução do epistemicídio de forma 

acrítica. 

O epistemicídio, que é o processo de destruição e atribuição de invisibilidade da 

racionalidade dos povos não brancos, fez parte da construção dessas teorias raciais, o 

que contribuiu para a subjugação e inferiorização dos povos não brancos, que tiveram 

toda a sua produção de conhecimentos, metafísicos, religiosos e outros, alçados a um 

nível indigno de importância. Ou seja, as personalidades e saberes africanos, por 

exemplo, foram apagados da história, assim como a memória da sua contribuição 

científica e tecnológica, que muitas das vezes não aparecem nos currículos dos 

programas de pós-graduação. A questão a ser trabalhada é como a contribuição desses 

saberes e personalidades é trabalhada em programas de pós-graduação (se for trabalhada 

de fato). Afinal, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia é atribuído somente a 

alguns países que fazem parte da Europa ocidental, como se estes tivessem feito 

descobertas que nenhum outro povo havia feito antes. O racismo epistêmico tem 
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colaborado para a manutenção de hierarquias raciais, mesmo em pleno século XIX, se 

caracterizando como vestígio desse racismo científico que se disseminou da Europa 

para o mundo, com suas ideias sendo operacionalizados com vigor até mesmo no Brasil. 

O epistemicídio se manifesta com maior força e vigor na educação e nos 

processos educacionais, onde a memória da contribuição dos povos africanos acaba 

sendo limitada para fornecer mais espaço nos currículos da história do homem branco 

ocidental. Ou seja, é como se essa memória não conseguisse entrar nessa disputa para 

obter maior espaço no campo educacional, sendo silenciada, mesmo com o 

estabelecimento da lei 10.639/2003. Isso acaba reforçando hierarquias entre os saberes 

dentro de espaços de educação, formais ou não formais. A racionalidade africana e afro-

descendente acaba sendo, muitas das vezes, representada e ensinada de maneira 

superficial e às vezes estereotipada, como se fosse uma racionalidade não legitimada. 

Além disso, o racismo epistêmico acaba contribuindo para manifestações de racismo 

institucional que acaba por manter intacto o privilégio racial do branco, impedindo a 

manifestação de conhecimentos e construção de saberes plurais. 

O racismo epistêmico pode ser encontrado também em manifestações culturais 

oriundas de povos não brancos. O próprio samba, por exemplo, enquanto ritmo musical 

que nasceu nas favelas cariocas, era criminalizado por ser considerado subversivo, 

assim como acontecia com a capoeira. Ambas as práticas surgiram aqui no Brasil, 

enquanto manifestações culturais dos pretos e dos seus descendentes. Entretanto, à 

época foram intensamente desvalorizadas, sendo retomadas como símbolo da cultura 

nacional a partir da década de 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder por meio de 

um golpe e, imbuído das ideias vigentes à época sobre a democracia racial, torna a 

miscigenação de elementos culturais africanos como símbolos que caracterizam e dão 

vida a nação brasileira. 

O nascimento da filosofia ocidental, com o suposto primado da Grécia, também é 

mais um fenômeno apropriado pelo ocidente, como se só os povos helênicos tivessem 

criado correntes filosóficas. Neste contexto, podemos inferir que o currículo escolar, 

tanto da educação básica como da superior, tem sempre um ponto de partida que é o 

mesmo: a Europa e sua “evolução” ao longo da história, o que permite a criação de 

hierarquias epistemológicas, como se determinados modos de conceber e entender o 

mundo fossem considerados mais e menos superiores de acordo com o seu nível de 

proximidade com a civilização europeia. Como vimos anteriormente, a escola no 

ocidente também é um espaço de domesticação que exige um determinado padrão para 
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introjeção de valores e todos os saberes transmitidos por ela atendem a critérios 

rigidamente selecionados que estão atrelados a interesses maiores que determinam o que 

é bom ou não aprender, o que implica relações de poderes implícitas e explícitas. 

A definição da divisão dos períodos históricos que ainda é trabalhada com 

frequência nas escolas, e que ainda é presente na elaboração de muitos currículos, foi 

construída com base na trajetória dos povos europeus, numa dimensão unilinear e 

evolucionista, indo da pré-história, passando pela Idade Antiga, Idade Média, Idade 

Moderna até chegar no período contemporâneo, e todos esses períodos tiveram como 

marco algum grande acontecimento que ocorrera na Europa. Sem falar que a escravidão 

e a figura do próprio negro são trabalhados em muitos livros didáticos de forma 

romântica ou sem entrar em aspectos importantes daquele período. O próprio sujeito 

negro é retratado como inerte, passivo, como se não fosse produtor de cultura e 

aceitasse pacificamente a escravidão. 

Conforme salienta Rosemberg, Baziilli e Silva (2003, p. 128): 

Por tanto, combater o racismo não significa lutar contra indivíduos, mas se 

opor às práticas e ideologias pelas quais o racismo opera através das relações 

culturais e sociais. Na ideologia dominante, em geral não se reconhece que o 

racismo seja um problema estrutural. [...] o termo racismo é reservado apenas 

a crenças e ações que apoiam abertamente a ideia de hierarquias de base 

genética ou biológica entre grupos de pessoas. 

Portanto, reduzir o racismo a uma relação de discriminação somente a nível 

interpessoal, pode-se cair no abismo de se ignorar as outras dimensões do racismo 

estrutural, que ocorre a nível simbólico por meio de manifestações ideológicas que 

podem atingir várias instituições. Além disso, pode-se cair também na armadilha de 

reduzi-lo a uma questão cultural, em contraposição ao determinismo biológico que se 

iniciou no século xix e durou até as primeiras décadas do século xx. Entretanto, esse é 

um dos elementos que acaba por reforçar o epistemicídio, pois cria hierarquias entre as 

culturas, como reforça Rosemberg, Baziilli e Silva (2003, p.128): 

Essa culturalização do racismo constitui a substituição do determinismo 

biológico pelo cultural. Isto é, um conjunto de diferenças ét nicas reais ou 

atribuídas, representando a cultura dominante como sendo a norma, e as 

outras culturas como diferentes, problemáticas e, geralmente, também 

atrasadas. 

O ensino superior brasileiro, por ter nascido em pleno império, acabou por ser 

construído a partir da racionalidade epistêmica do colonizador, fortalecendo o 

colonialismo lusitano em terras brasileiras. Assim, consequentemente, com o 

surgimento das universidades na década de 1920, com a Universidade do Brasil sendo 
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pioneira, esses espaços se tornam lócus de produção de conhecimentos colonizados, 

concedendo forças a práticas epistêmicas eurocêntricas. Desta forma, as elites 

intelectuais no país, influenciadas pelo racismo científico e metodologias científicas 

europeias, consolidam as hierarquias com base na raça, que à época eram muito fortes e 

promovidas por essas mesmas elites intelectuais. 

Alguns cursos superiores, como medicina, direito, e engenharia, além das 

Academias Militares são criados no Brasil com a vinda da família real portuguesa para o 

Rio de Janeiro, totalmente voltados para atender as elites brancas escravocratas (SILVA, 

2017). A criação desses espaços de educação superior também contribuíram para a 

destituição do negro enquanto sujeito, com a desqualificação de sua humanidade, 

colocando-o, mais uma vez, dentro do binômio civilizado x não civilizado. É importante 

ressaltar que nesta época a importação das teorias raciais da Europa ainda se fazia 

presente, mostrando o quanto ainda éramos dependentes do pensamento colonial para 

explicar nossa realidade com o objetivo de legitimar as bases do racismo. 

Os anos 70 do século XIX mostram uma tentativa ainda tímida de estabelecer um 

processo de independência das epistemologias do Velho Mundo. Entretanto, a visão 

outorgada pelo racismo científico estava longe de ser abandonada. As elites intelectuais 

eram leitoras assíduas de tudo que era produzido na Europa com caráter científico. A 

novidade que vigorou no período foi a criação de institutos, como o IHGB, que 

preconizavam um projeto político de construção da história nacional patrocinado pelo 

imperador Dom Pedro II (SILVA, 2017). 

O IHGB tinha o objetivo de dar continuidade a “um projeto dos novos tempos, 

cuja marca é a soberania do princípio nacional enquanto critério fundamental definidor 

de uma identidade nacional” (GUIMARÃES, 1988, p. 8) e, desta forma, fazer com que 

elementos novos coexistam com os arcaicos (FERNANDES, 2008) de maneira a não 

evidenciar descontinuidades que fossem significativas. O importante era focar, dentro 

de uma visão iluminista e positivista, o progresso e a civilização na construção da 

história do Brasil, tendo como eixo a supremacia do homem branco sobre as outras 

populações que aqui viviam. Essa história tinha como ator central o Estado civilizador e 

esclarecido, que tinha a missão de contar, como bem quisessem, e se quisessem, a 

história dos negros no Brasil. É importante ressaltar que essa ideia de nação que se 

tentava construir era estritamente baseado no “desenvolvimento” e “evolução” do 

homem branco, excluindo todos os outros grupos que habitavam o Brasil, como negros 

e índios, como se eles não tivessem existido. 
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A colonização a nível intelectual foi seguida pelo grande sucesso que as teorias 

raciais tiveram na Europa e fora dela, já que as mesmas justificavam a inferioridade 

estética, cultural, social e política das raças não brancas. Isso tudo acabou dificultando e 

estigmatizando o surgimento de uma pluralidade de correntes epistemológicas para além 

da Europeia na criação e disseminação do ensino superior brasileiro, o que repercutiu 

também quando da criação das universidades em território nacional.  Desta forma, a 

identidade brasileira a nível intelectual foi sendo construída à sombra da Europa, 

relegando ao Brasil a posição de “outro” nessa relação. 

As ideias racistas de muitos estudiosos do pensamento social brasileiro tiveram 

seus ecos ouvidos e prestigiados até mesmo nas décadas de 1980 e 1990, como as de 

Nina Rodrigues por exemplo (SILVA, 2017). Este pesquisador, que foi um dos mais 

importantes estudiosos do racismo científico no Brasil, alegava que os homens não 

nascem iguais e que a miscigenação era sinônimo de degeneração física e intelectual 

(alguns estudiosos à época achavam que a miscigenação era positiva, pois achavam que 

os genes dos brancos seriam dominantes sempre, o que acabou, em parte, estimulando 

as campanhas para imigração de brancos europeus no contexto do pós-abolição, 

justificando o branqueamento da população). Além disso, foi a favor da criação de 

legislações diferentes para brancos e para negros. Outro intelectual, Oliveira Vianna, 

afirmava que o branqueamento da população era primordial para que o Brasil se 

igualasse a Europa em termos de progresso e civilização. Já Silvio Romero, outro 

intelectual, afirmava que a raça branca é pura e bela, em contraposição as raças não 

brancas. O racismo científico reforçou e disseminou todas essas ideias. 

A universidade no Brasil mantém uma ordem de produção do conhecimento 

protagonizada por brancos. Aqui é possível perceber uma relação entre sujeito (o branco 

que cria conhecimento) e o objeto (que é analisado, para gerar o conhecimento que será 

monopolizado por determinados grupos sociais) como negros e indígenas, por exemplo. 

Segundo Grosfoguel (2016), a tradição acadêmica de exclusão dos saberes não brancos 

foi construída gradualmente a partir de três fases. A primeira se constitui a partir das 

tentativa da imposição do branqueamento como solução para a mestiçagem, ideia 

defendida pelos intelectuais do século XIX e início do século XX. A segunda fase, já 

em contraposição, nos mostra a defesa do mito da democracia racial a partir da década 

de 1930. A partir deste momento, criou-se uma ideia de que as diferentes raças no Brasil 

conviviam de maneira harmônica e sem conflitos. Essa perspectiva acabou por atribuir 

também um caráter mais ameno à escravidão brasileira, difundindo a ideia de que 
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senhores e escravos viviam sem conflitos. Gilberto Freyre (1998) ajudou a disseminar a 

visão de que a escravidão ocorreu de maneira mais tenra, contribuindo para a 

mestiçagem. Além disso, o autor coloca o português como o grande herói da 

colonização e como aquele que possui mais tendência a se misturar com outras raças, 

inclusive por conta da proximidade dos países ibéricos com a África. A imagem da 

democracia racial vigorou até os anos 1980. O terceiro momento envolve a 

institucionalização da sociologia a partir de um rigor metodológico mais sofisticado. 

Já nas primeiras décadas do século XX, a universidade brasileira abandona o 

racismo científico, o que o faz perder sua validade acadêmica entre os intelectuais da 

época. Entretanto, a primazia do conhecimento europeu sobre o mundo e os outros 

povos continuava muito poderosa. Em outras palavras, valorizava-se somente os saberes 

produzidos na Europa. Estes eram ensinados como verdades absolutas e inquestionáveis 

na academia, o que caracteriza o predomínio do eurocentrismo. Segundo Silva (2017, p. 

242), a ciência encabeçada pela universidade é uma “ciência que ainda conserva uma 

vontade de poder sobre negros e indígenas [...]”, ou seja, que os subjuga e inferioriza 

seus saberes, práticas e experiências. 

 

6.5.1 O programa de pós-graduação em história das ciências e da saúde da Fundação 

Oswaldo Cruz 

O programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde teve sua 

primeira turma em 2001. O mesmo se propõe a analisar como objetos a ciência e a 

saúde ao longo da história do Brasil e do mundo, estabelecendo relações entre o 

conhecimento que já foi construído e as necessidades da sociedade brasileira no que diz 

respeito aos serviços de saúde e compreensão da trajetória da ciência no tempo. São três 

as linhas de pesquisa que compõem o programa: História das Ciências Biomédicas, 

História da Medicina e das Doenças e História das Políticas, Instituições e Profissões 

em Saúde4. A primeira trabalha com o campo histórico da ciência, englobando outros 

elementos que a compõem, como sujeitos e instituições, além de normas e regras, 

encarando-a como uma ação coletiva; a segunda visa investigar processos que englobem 

saúde como política levando em conta os saberes construídos ao longo do tempo; a 

                                            

4 Informações disponíveis na página oficial do Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da 

Saúde em <http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/>. Acesso em 8 out. 2018. 

http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/
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terceira, por sua vez, aborda a história das doenças também como fenômenos sociais e 

culturais, presentes em representações no imaginário coletivo. 

O programa possui um corpo docente com 28 profissionais e seis pesquisadores 

em estágio de pós-doutoramento, totalizando 34 pessoas. É importante ressaltar que, 

mesmo com um corpo docente estruturado e grande, de todos eles, somente um é negro.  

 Atualmente, o programa oferece, todos os anos, 18 vagas para o mestrado e 12 

para o doutorado. Além disso, mantém parcerias com 4 universidades estrangeiras, por 

meio da criação de projetos. Com a Universidade de Évora, foi firmado um acordo no 

ano de 2017 visando atividades de pesquisa e de divulgação na área da ciência e 

tecnologia por meio do projeto “Pobreza, saúde e doença na Santa Casa da Misericórdia 

do Rio de Janeiro na longa duração”. Há convênio firmado também com a Universidade 

Nova de Lisboa e com o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da 

Tecnologia desde 2010, onde foram desenvolvidos trabalhos sobre medicina tropical e 

história das ciências e da saúde nas relações internacionais, além da organização de 

eventos, compartilhamento de disciplinas e oferecimento de intercâmbio para os alunos 

das instituições conveniadas. Há também o acordo firmado com a Universidade de 

York, estabelecido em 2011, com o objetivo de construir projetos voltados para a 

história da medicina em conjunto com a OMS. Neste caso, Casa de Oswaldo Cruz 

tornou-se responsável pela organização dos Seminários sobre Saúde Global em toda a 

América Latina. Já com a Universidade de Michigan, nos EUA, foi firmado um acordo, 

em 2012, com o objetivo de desenvolver projetos e ações voltados para a história da 

medicina e da saúde. Foram oferecidos também alguns cursos. Atenta-se para o fato de 

esta ser a única parceria estrangeira a trabalhar diretamente com questões de raça e 

racismo voltados pra saúde, com a apresentação do seminário “Raça, Discriminação e 

Saúde: Perspectivas Históricas e Contemporâneas”. 

As cooperações nacionais, por sua vez, foram estabelecidas com universidades 

brasileiras. A primeira delas é a UFF (Universidade Federal Fluminense), com um 

acordo firmado para oferecimento de disciplinas conjuntas para os programas de pós-

graduação, além do desenvolvimento de projetos de pesquisas junto com o 

departamento de História da própria UFF. Foi oferecida, em conjunto com a UFF, a 

disciplina “História e historiografia da assistência e da saúde” para o programa de pós-

graduação em relações étnico-raciais no Centro de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca (CEFET). Além disso, há uma parceria firmada com esta última, prevendo a 

realização de estágio-docência e o desenvolvimento de dois projetos: “Pobreza, saúde e 
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doença na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro na longa duração” e “A 

interiorização da assistência um estudo sobre a expansão e a diversificação da 

assistência filantrópica à saúde no Brasil (1808-1945)”. Ao todo, foram firmadas 

parcerias com duas instituições nacionais a nível local, a UFF e o CEFET. 

Há parcerias que foram firmadas diretamente com outros programas de pós-

graduação. Um deles é o Programa de Pós-graduação em Antropologia e Sociologia 

(PPGAS), da UFRJ, que culminou na criação da Biblioteca Virtual do Pensamento 

Social (BVPS). Além disso, há parcerias também em relação a publicações, projetos de 

pesquisa e na apresentação de seminários. Existe também uma parceria firmada com o 

Programa de Estudos e Pesquisas em História da Psicologia, no Departamento de 

Psicologia da UERJ, que reúne profissionais da área de países da América do Sul, do 

Norte e da Europa. A cada dois anos, o Programa realiza encontros para discussão de 

temas variados. 

Vejamos os eventos e projetos criados em parceria com cada instituição:5 

Universidade de Évora: 

Projetos: “Pobreza, saúde e doença na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro na 

longa duração” (2016). 

Eventos: Conferência “Museus – uma chave para a compreensão da condição 

contemporânea” (2018) e “Pobreza e políticas sociais: abordagens comparativa” (2017) 

 

Universidade Nova de Lisboa e Centro Interuniversitário de História das Ciências 

e da Tecnologia 

Projetos: Curso “História da medicina tropical” (2013). 

Eventos: Seminário “Ciência, medicina e tecnologia nas relações científicas 

internacionais” (2014) e “2nd Luso-Brazilian Meeting on the History of Tropical 

Medicine: Tropical Medicine and Global Health in the Nineteenth and Twentieth 

Centuries” (2015). 

Universidade de York 

Projetos: “Public Health Policies and Practice in the Caribbean and Latin América” 

(2013) 

                                            

5 Informações disponíveis na página oficial do Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da 

Saúde em <http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/>. Acesso em 7 out. 2018. 

http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/
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Eventos: Seminários sobre Saúde Global (Global Health Seminars) (a partir de 2004) 

e  “Public Health and Society in Latin America and the Caribbean” (2016); História da 

Saúde Global (2016) e Ética e Saúde Global (2016) 

Universidade de Michigan 

Projetos: Curso História da Medicina (2014); curso História da Eugenia: ampliando 

perspectivas (2015); projeto Medicina, tecnologia e política: a história da cardiologia no 

Brasil (décadas de 1930 a 1950) (2013 a 2016); projeto Ciência, guerra e diplomacia 

cultural nas Américas: intercâmbios entre Estados Unidos e Brasil (1938-1945) (2017 a 

2018) e Saúde, Guerra Fria, Democracia e Desenvolvimento (Brasil, 1945-70) (2017 a 

2018) 

Eventos: University of Michigan-Brazil Platform Symposium (2014); Seminário 

Internacional “Raça, Discriminação e Saúde: Perspectivas Históricas e 

Contemporâneas” (2015); Seminário Internacional “Knowledge Networks and Health 

Innovation in the (North and South) Americas” (2016);  

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Projetos: Disciplina História das ciências, oferecida no Departamento de História;   

disciplina História da Saúde no Brasil;  disciplina História, ciência e saúde nas relações 

internacionais; disciplina Viagens e história natural nos séculos XVIII e XIX - novas 

abordagens e disciplina Ensaio, erudição; disciplina história acadêmica e disciplina 

História e historiografia da assistência e da saúde (esta última oferecida também para o 

Programa de Pós-graduação em Relações Étnico-raciais do Cefet); projeto A 

interiorização da assistência: um estudo sobre a expansão e a diversificação da 

assistência filantrópica à saúde no Brasil (1808-1945) (2015), também desenvolvido em 

parceria com o Cefet; projeto Pobreza, saúde e doença na Santa Casa da Misericórdia do 

Rio de Janeiro na longa duração (2016); Ciência e medicina nas relações científicas 

transnacionais (2015) 

 

Centro de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET) 

Projetos: Pobreza, saúde e doença na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro na 

longa duração (2015); A interiorização da assistência um estudo sobre a expansão e a 
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diversificação da assistência filantrópica à saúde no Brasil (1808-1945) (2015); 

disciplina História e historiografia da assistência e da saúde 

Programa de pós-graduação em sociologia e antropologia (UFRJ) 

Projetos: construção da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS) (2015) 

Eventos: 2º Seminário de Pensamento Social em Instituições do Rio de Janeiro (2013); 

3º Seminário de Pensamento Social em Instituições do Rio de Janeiro (2014); 4º 

Seminário do Pensamento Social em Instituições do Rio de Janeiro (2015) 

Em suma, foram encontrados, na página oficial do referido programa de pós-

graduação, de acordo com as parcerias estabelecidas, 11 projetos, 6 disciplinas 

oferecidas em conjunto com as instituições parceiras, e 14 eventos, incluindo cursos, 

seminários e simpósios. Do total foram encontrados alguns eventos que dialogam com a 

história do negro e  do racismo, como o Seminário Internacional Raça, Discriminação e 

Saúde: Perspectivas Históricas e Contemporâneas (2015), o curso  História da Eugenia: 

ampliando perspectivas (2015) e os projetos  Pobreza, saúde e doença na Santa Casa da 

Misericórdia do Rio de Janeiro na longa duração (2015) e A interiorização da 

assistência: um estudo sobre a expansão e a diversificação da assistência filantrópica à 

saúde no Brasil (1808-1945). Entretanto, são eventos que colocam o negro como objeto 

e, além disso, sempre em um contexto de pobreza e marginalização, sem enaltecer se 

poder de agência. Ou seja, o negro é retratado como uma vítima passiva que vivenciou 

os horrores da pobreza, da exclusão e do racismo, mas não é colocada em xeque a 

contribuição negra e africana para a história das ciências e da saúde em si. 

Em relação a produção docente, ou seja, dos professores e pesquisadores que 

fazem parte do programa, foi possível encontrar, entre os anos de 2010 e 2016, 

publicações na forma de artigos, capítulos de livros e coletâneas organizadas. Foram, ao 

todo, 487 produções encontradas neste período, a maior parte com temas ligados a 

história da saúde. Entretanto, dessa quantidade, somente 33 publicações remetem aos 

seguintes temas: África/diáspora, escravidão, raça e racismo, análise de pensadores 

negros e práticas de cura e saúde. Em relação a quantidade de publicações distribuídas 

por ano, e que aborda os temas citados, temos: 

Tabela 1 - Quantidade de publicações por ano (docentes) 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Publicações 12 4 5 3 1 5 3 

Fonte: O autor, 2018. 

Nota-se uma diminuição considerável de publicações de 2010 para 2011, que 

continua baixa, com poucas variações, até chegar em 2016. 

Abaixo é possível visualizar as referências das publicações distribuídas dentro dos 

respectivos temas: 

Tabela 2 - Produção docente dividida por categoria 

África/diáspora Escravidão 

BENCHIMOL, Jaime Larry. Saúde e ciências da 

vida em Portugal, Brasil e África: incursões por 

via da febre amarela. Estudos do Século XX, v. 12, 

p. 47-68, 2012. 

 

BARRETO, Maria Renilda Nery; PIMENTA, 

Tânia Salgado. A saúde dos escravos na Bahia 

oitocentista através do Hospital da Misericórdia. 

Territórios e Fronteiras(Online), Cuiabá, v. 6, n. 

2, p. 75-90, 2013. 

 

KODAMA, Kaori; PIMENTA, Tania Salgado; 

Bastos, Francisco Inácio; Bellido, Jaime 

Gregório. Slave mortality during the cholera 

epidemic in Rio de Janeiro (1855-1856): a 

preliminary analysis. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, v. 19, supl., p. 59-79, dez. 2012. 

 

 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Tabela 3 - Produção docente dividida por categoria 

Raça e racismo Análise de pensadoresnegros 
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DAMASCO, Mariana Santos; MAIO, Marcos 

Chor; MONTEIRO, Simone. Feminismo negro: 

raça, identidade e saúde reprodutiva no Brasil 

(1975-1993). 

 

GONÇALVES, Assis da Silva; MAIO, Marcos 

Chor; SANTOS, Ricardo Ventura. Entre o 

laboratório de antropometria e a escola: a 

antropologia física de José Bastos de Ávila nas 

décadas de 1920 e 1930. Boletim do Museu 

Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 

7, n. 3, p. 671-686, set-dez. 2012. 

 

MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo 

Ventura. Antiracism and the uses of science in 

the post-World War II: An analysis of 

UNESCO's first statements on race (1950 and 

1951). Vibrant, Florianópolis,v. 12, p. 1-26, 

2015.  

 

MAIO, Marcos Chor. Medindo o preconceito 

racial no Brasil: Aniela Ginsberg e o estudo das 

atitudes raciais. Revista Latinoamericana de 

Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 18, 

p. 728-742, 2015. 

 

MAIO, Marcos Chor. O contraponto paulista: 

Florestan Fernandes, Oracy Nogueira e o projeto 

UNESCO de relações raciais. Antíteses, 

Londrina, v. 7, n. 13, p. 10-39, 2014.  

BARROS, Mônica Grin Monteiro; MAIO, Marcos 

Chor. O antirracismo da ordem e do bom senso no 

pensamento de Afonso Arinos de Melo Franco. 

Topoi: Revista de História, Rio de Janeiro, v. 14, 

n. 26, p. 33-45, jan-jul. 2013.  

 

BRINGEL, Breno; LYNCH, Christian Edward 

Cyril; MAIO, Marcos Chor. Sociologia periférica 

e questao racial: revisitando Guerreiro Ramos. 

Caderno CRH, v. 28, p. 9-13, 2015.  

 

CASTRO, Rafael Dias de; FACCHINETTI, 

Cristiana. A psicanálise como saber auxiliar da 

psiquiatria no início do século XX: o papel de 

Juliano Moreira. Culturas Psi, Buenos Aires, v. 4, 

p. 24-52, 2015. 

 

MAIO, Marcos Chor. Cor, intelectuais e nação na 

sociologia de Guerreiro Ramos. Cadernos 

EBAPE.BR (FGV), Rio de Janeiro, v. 13, p. 605-

630, 2015.  

 

MAIO, Marcos Chor. Educação sanitária, estudos 

de atitudes raciais e psicanálise na trajetória de 

Virgínia Leone Bicudo. Cadernos Pagu, n. 35, p. 

309-355, jul-dez. 2010. 

 

MAIO, Marcos Chor. Introdução: a contribuição 

de Virginia Leone Bicudo aos estudos sobre as 
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MAIO, Marcos Chor. Raça, Doença e Saúde 

Pública no Brasil: um debate sobre o 

pensamento higienista do século XIX. In: 

MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo 

Ventura (Orgs). Raça como Questão: História, 

Ciência e Identidades no Brasil. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2010. p. 51-83. 

 

MAIO, Marcos Chor. Relações raciais e 

desenvolvimento na sociologia de Costa Pinto. 

In: BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilian 

Moritz (Orgs). Um enigma chamado Brasil: 29 

intérpretes e um país. 3° Ed. Rio de Janeiro: 

Companhia das Letras, 2° Reimpressão, 2013. 

p.324-327. 

 

MAIO, Marcos Chor. Relações Raciais e 

Desenvolvimento na Sociologia de Costa Pinto. 

In: Schwarcz, Lilia e Botelho, André (Orgs.) Um 

enigma chamado Brasil: 29 intérpretes e um 

país. São Paulo, Cia das Letras, 2016. 

 

MAIO, Marcos Chor. Florestan Fernandes, 

Oracy Nogueira and the UNESCO Project on 

Race Relations in São Paulo. Latin America 

Perspectives, v. 38, n. 3, p. 136-149, 2011. 

 

MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo 

Ventura. Cientificismo e Antirracismo no Pós-2ª 

relações raciais no Brasil. In: MAIO, Marcos Chor 

(org.). Atitudes raciais de pretos e mulatos em São 

Paulo. Virginia Leone Bicudo. São Paulo: 

Sociologia e Política, 2010. P. 23-60. 

 

MAIO, Marcos Chor; LOPES, Thiago da Costa. 

Da Escola de Chicago ao nacional-

desenvolvimentismo: saúde e nação no 

pensamento de Alberto Guerreiro Ramos (1940 - 

1950). Sociologias, ano 14, n. 30, p. 290-329, mai-

ago. 2012. 
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Guerra Mundial: uma análise das primeiras 

Declarações sobre Raça da Unesco. In: ______ 

(Orgs). Raça como Questão: História, Ciência e 

Identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2010. p. 145-171. 

 

MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo 

Ventura. Política de Cotas Raciais, os 'Olhos da 

Sociedade' e os Usos da Antropologia: o caso do 

vestibular da Universidade de Brasília'. In: 

______ (Orgs). Raça como Questão: História, 

Ciência e Identidades no Brasil. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2010. p. 253-285. 

 

MAIO, Marcos Chor; PIRES-ALVES, Fernando 

A.; PAIVA, Carlos Henrique Assunção; 

MAGALHÃES, Rodrigo Cesar da Silva. 

Cooperação internacional e políticas de ação 

afirmativa: o papel da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). Cadernos de 

Saúde Pública, v. 26, n. 7, p. 1273-1282, jul. 

2010. 

 

HOCHMAN, Gilberto; LIMA, Nísia Trindade; 

MAIO, Marcos Chor. The path of eugenics in 

Brazil: Dilemmas of miscegenation. In: 

BASHFORD, Alison; LEVINE, Philippa 

(Orgs.). The Oxford Handbook of the History of 

Eugenics. Nova York & Londres: Oxford 

University Press, 2010. p. 493-510. 
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LIMA, Nísia Trindade. Antropologia, raça e 

questão nacional: notas sobre as contribuições 

de Edgard Roquette-Pinto e um possível diálogo 

com Franz Boas. In: HEIZER, Alda; VIDEIRA, 

Antonio Augusto Passos (Orgs). Ciência, 

Civilização e República nos Trópicos. 1ª ed., 

Rio de Janeiro: Mauad X/Faperj, 2010 

 

RAMOS, Jair de Souza; MAIO, Marcos Chor. 

Entre a Riqueza Natural, a Pobreza Humana e os 

Imperativos da Civilização, Inventa-se a 

Investigação do Povo Brasileiro. In: MAIO, 

Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura 

(Orgs). Raça como Questão: História, Ciência e 

Identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2010. p. 25-51. 

 

SANTOS, Ricardo Ventura; MAIO, Marcos 

Chor. Antropologia, Raça e os Dilemas das 

Identidades na Era Genômica. In: MAIO, 

Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura. 

(Orgs). Raça como Questão: História, Ciência e 

Identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2010. p. 171-197. 

 

SANTOS, Ricardo Ventura; MAIO, Marcos 

Chor. Anthropology, Race, and the Dilemmas of 

Identity in the Age of Genomics: A View from 

Brazil. In: GIBBON, Sahra; SANTOS, Ricardo 

Ventura; SANS, Mónica (Orgs). Racial 
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identities, Genetic Ancestry, And Health in 

South America: Argentina, Brazil, Colombia, 

and Uruguay. New York: Palgrave Macmillan, 

2011. p. 19-40. 

 

SILVA, André F. C. Race, Health and Colonial 

Politics in the Third Reich: Nauck and Giemsa 

Expedition to Espírito Santo, Brazil, 1936. In: 

WIDMER, Alexandra; LIPPHARDT, Veronika. 

(Org.). Health and Difference: Rendering 

Human Variation in Colonial Engagements. 

New York; Oxford: Berghann Books, 2016, p. 

21-43. 

 

Fonte: O autor, 2018. 

Tabela 4 - Produção docente dividida por categoria 

Cura e saúde da população negra 

CAVALCANTI, Juliana Manzoni; MAIO, Marcos Chor. 

Entre negros e miscigenados: a anemia e o traço falciforme 

no Brasil nas décadas de 1930 e 1940. História, Ciências, 

Saúde – Manguinhos, v. 18, n. 2, p. 377-406, abr-jun.2011. 

 

DUMAS, Fernando. Práticas e saberes de cura na 

comunidade portuária do Rio de Janeiro no século XX. In: 

SANTOS, Flavio Gonçalves dos (Org.). Portos e cidades: 

movimento portuário, Atlântico e diáspora africana. Ilhéus: 

Editora da UESC, 2011. 

 

MAIO, Marcos Chor; MONTEIRO, Simone. Política Social 
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com Recorte Racial no Brasil: o caso da saúde da população 

negra. In: MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura 

(Orgs). Raça como Questão: História, Ciência e Identidades 

no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010. p. 285-310. 

 

SANTOS, Fernando Sergio Dumas dos. Doenças do espírito 

e doenças do corpo; o sistema de medicina caboclo. In: 

NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; CARVALHO, Diana 

Maul de (Orgs). Uma história brasileira das doenças. 

Volume 3. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2010. p. 327-360. 

 

PIMENTA, Tânia Salgado; GOMES, F. (Org.). Escravidão, 

Doenças e Práticas de Cura no Brasil. Rio de Janeiro: 

Outras Letras, 2016. 312p. 

 

 

 

Fonte: o autor. 

A categoria que mais aparece na produção docente é “raça e racismo”, com 19 

ítens. Em seguida vem “análise de pensadores negros, com 7 ítens. Após, “cura e saúde 

da população negra, com 5 produções. Depois, “escravidão”, com 2 produções. E, por 

fim, “África/diáspora, com uma produção. É emblemático o foco que se é dado na 

questão da raça e do racismo, pois em todo o período analisado são as produções que 

mais se destacam dos docentes referentes ao tema. Entretanto, o negro e as relações 

étnico-raciais dentro desse contexto são encarados a partir da criação das teorias raciais 

que vigorou na Europa no fim do século XIX. São pesquisadas a partir de uma matriz 

eurocêntrica, o que o coloca mais uma vez numa posição objetificada e não como um 

sujeito. São poucas as produções que alçam os sujeitos negros e africanos a um patamar 

onde eles possam ter voz e as suas culturas propriamente ditas interpretadas. E todo esse 

contexto tem ligações com a criação dos espaços de memória na Europa, já a partir o 
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século XIX. A partir do Renascimento, quando o homem se enxerga como centro do 

universo, em oposição a religião católica, que colocava a divindade nessa posição, os 

povos da Europa ocidental passam a enxergar os seres humanos como sujeitos dotados 

de razão, senhores da ciência. Há nas tentativas de criação desses espaços de memória a 

intenção dos europeus de se perpetuarem, ou seja, de deixarem para as gerações 

seguintes um pouco de si mesmos, e isso envolve a difusão de uma ciência de matriz 

europeia. Todavia, o Velho Mundo, com seus ideais de civilização e cidadania, 

encararam outros tipos de sociedades, e suas produções materiais e simbólicas, como 

supérfluas dentro de uma linha evolutiva. Essa mesma linha de evolução servia para 

caracterizar os espaços de memória compostas com elementos dessas sociedades dita 

primitivas. Esses mesmos elementos foram produtos de saques e pilhagens. Isso está tão 

arraigado na sociedade ocidental que enxergamos os africanos e seus descendentes a 

partir da ótica de teorias europeias, e não a partir dos seus próprios lugares, que é o que 

acontece majoritariamente no referido programa de pós-graduação, com grande parte da 

pesquisa na categoria raça e racismo voltada para teorias raciais, miscigenação, etc. 

A importância conferida ao sujeito no contexto europeu se refere a um tipo muito 

específico: homem, branco e com poder econômico e intelectual. É um sujeito 

construído com base na exclusão. Todas as outras categorias não são vistas como 

sujeitos autônomos capazes de construírem e narrarem a sua própria história. A própria 

noção de cidadania, que surge com força no período após a Revolução Francesa, já 

nasce como um projeto que na prática perpetua a desigualdade, favorecendo 

determinadas populações de certas camadas sociais, como a própria burguesia. 

O outro é construído como uma espécie de não-ser, com toda a sua 

individualidade ignorada, para que o ser possa se sobressair. No caso, esse ser é o de 

matriz europeia, que passa a existir em oposição ao não-ser, que é o subjugado e 

desvalorizado, perdendo sua capacidade de agência em diferentes contextos. Segundo 

Carneiro (2005), o saber produzido sobre o negro se deu em contextos de desconexão 

com o próprio sujeito negro e sua cultura. Ou seja, o conhecimento produzido pelos 

negros acaba por não fazer parte das práticas discursivas e simbólicas da academia de 

uma maneira geral. Como foi possível verificar na produção docente, o material que 

trabalha as culturas das populações africanas no Brasil atrelada a questão da saúde é 

muito pouco expressiva. 

Segundo Carneiro (2005, p. 53): 
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A diferença é então tornada como objeto de investigação, de produção de 

saber, títulos, reconhecimento, enfim poder; e produz ademais os saberes 

insurgentes que emergem do campo da resistência, para disputar a produção 

da verdade sobre a racialidade dominada. 

A diferença é encarada como sinônimo de objeto para ser investigado, 

permanecendo em um status de algo exótico, e não como algo produzido por culturas 

diferentes da europeia e que possuem o mesmo valor. O status de sujeito em toda a sua 

plenitude, capaz de pensar por ele próprio a sociedade que o cerca, ainda é negada nos 

principais circuitos acadêmicos. Podemos citar como exemplo a produção de Abdias do 

Nascimento (CARNEIRO, 2005) que no Brasil, até hoje, não obteve um reconhecimento 

amplo no meio acadêmico. O mesmo acontece com Guerreiro Ramos, que reivindica 

uma posição de sujeito a partir da reflexão sobre raça no Brasil. Entretanto, isso tem 

mudado nas duas últimas décadas, com o aumento do ingresso de negros e negras nas 

universidade, que começam a reivindicar novos paradigmas de pesquisa, com outros 

olhares, para as relações étnico-raciais no Brasil. 

A produção discente, por sua vez, envolve 256 itens, de 2001 a 20166, sendo 194 

dissertações de mestrado e 94 teses de doutorado. Do volume total temos 12 produções 

que abordam a temática da África e do negro no Brasil, sendo 6 dissertações de mestrado 

e 6 teses de doutorado. Utilizando a classificação utilizada para a produção docente, é 

possível perceber a seguinte distribuição: 

Tabela 5 - Produção discente dividida por categoria 

Escravidão 

BARBOSA, Keith Valéria de Oliveira. Escravidão, saúde e doenças nas plantations cafeeiras do Vale 

do Paraíba Fluminense, Cantagalo (1815-1888). Tese (Doutorado em História das Ciências e da 

Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz, Rio de Janeiro, 2014. 269 f. 

 

LIMA, Silvio Cezar de Souza. O corpo escravo como objeto das práticas médicas no Rio de Janeiro 

(1830-1850). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz / 

Fiocruz, Rio de Janeiro, 2011. 208 f. 

                                            

6 Informações disponíveis na página oficial do Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da 

Saúde em <http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/>. Acesso em 16 out. 2018. 
 

 

http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/index.php/br/
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PEREIRA, Júlio César Medeiros da Silva. Trabalho, folga e cuidados terapêuticos: a sociabilidade 

escrava na Imperial Fazenda Santa Cruz, na segunda metade do século XIX. Tese (Doutorado em 

História das Ciências e da Saúde) - Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz, Rio de Janeiro, 2011. 290 f. 

 

 Fonte: O autor, 2018. 

Tabela 6 - Produção discente dividida por categoria 

Raça e racismo 

CAVALCANTI, Juliana Manzoni. Doença, Sangue e Raça: o caso da anemia falciforme no Brasil, 

1933-1949. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz. 

Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2007. 147p. 

 

DAMASCO, Mariana Santos. Feminismo negro: raça, identidade e saúde reprodutiva no Brasil 

(1975-1996). Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz. 

Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2009. 159p. 

 

MACEDO, Luciana de Oliveira. A Política de “Saúde da População Negra” no Brasil: o caso da 

anemia falciforme (1996-2004). Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - 

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2006. 112 p. 

 

MONTEIRO, Filipe Pinto. O racialista vacilante: Nina Rodrigues sob a luz de seus estudos sobre 

multidões, religiosidade e antropologia (1880-1906). 2016. 241 f. Tese (Doutorado em História das 

Ciências e da Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2016. 

 

MUÑOZ, Pedro Felipe Neves de. À luz do biológico: psiquiatria, neurologia e eugenia nas relações 

Brasil-Alemanha (1900-1942). Tese (Doutorado em História das Ciências e da Saúde) - Casa de 

Oswaldo Cruz / Fiocruz, Rio de Janeiro, 2015. 356 f. 
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SANTOS, Alessandra Rosa. Quando a Eugenia se distancia do Saneamento: as idéias de Renato Kehl 

e Octávio Domingues no Boletim de Eugenia (1929-1933). Dissertação (Mestrado em História das 

Ciências e da Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2005. 209 p. 

 

SOUSA, Ricardo Alexandre Santos de. Agassiz e Gobineau: as ciências contra o Brasil mestiço. 

2008. xi,163 f. Dissertação (História das Ciências e da Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz. Casa da 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2008. 

 

 Fonte: O autor. 

Tabela 7 - Produção discente dividida por categoria 

Análise de pensadores negros 

LOPES, Thiago da Costa. Sociologia e puericultura no pensamento de Guerreiro Ramos: diálogos 

com a Escola de Chicago (1943 - 1948). 2012. 147 f. Dissertação (Mestrado em História das Ciências 

e da Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, 2012. 

 

 

 Fonte: O autor, 2018. 

Tabela 8 - Produção discente dividida por categoria 

África/diáspora 

MORAIS, Carolina Maíra Gomes. Estado colonial português e medicinas ao sul do Save, 

Moçambique (1930-1975). 2014. 160 f. Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) - 

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, 2014. 

  Fonte: O autor, 2018. 
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O foco na produção discente, como na docente, é no quesito raça/racismo, com a 

maior parte das teses e dissertações direcionadas para esse tema. Não há volume 

significativo de trabalhos elaborados com o objetivo de analisar as práticas dos 

africanos e escravizados no campo dos saberes da história da saúde, mas sim como 

objeto à luz das teorias racistas dos séculos XIX e XX. Na categoria “escravidão”, 

temos três produções. Em “raça/racismo”, há sete; “análise de pensadores negros”, uma; 

e, por fim, “África/diáspora”, uma também. Já para categoria “cura e saúde da 

população negra” não foi encontrado nenhum material. Como é possível constatar, a 

emergência de epistemologias alternativas, atreladas a produções que levem em 

consideração as práticas de cura e saúde das populações escravizadas, é mínima tanto na 

produção docente como discente, o que nos leva a concluir que é um tema não muito 

relevante para a academia. O conhecimento produzido é racialmente delimitado. Mesmo 

com todo o conhecimento popular produzido no campo da saúde, não só pelos negros e 

seus descendentes, os mesmos são vistos como objetos de análise, somente, sem que 

seus conhecimentos sejam de fato objetos para pesquisas. A estrutura desigual com base 

na raça, que é presente na sociedade brasileira, se estende no campo dos saberes, 

delimitando o que é legítimo e ilegítimo.  

No período do pós-abolição, já no fim do século XIX, o negro passa por uma 

transição bem específica: de objeto de trabalho a objeto de pesquisa pelos brancos, 

reforçando o seu processo de invisibilização na sociedade brasileira (CARNEIRO, 

2005). O branqueamento se torna universal em todas as dimensões da vida social no 

país, com um forte apelo para a academia, que se torna predominantemente um espaço 

frequentado por brancos das classes privilegiadas. 

Segundo Foucault (1979), não existem relações de poder e de hierarquização sem 

implicações no campo dos saberes. Em outras palavras, o poder acaba por instituir um 

tipo específico de saber e, desta forma, esse saber acaba influenciando essas mesmas 

relações de poder, reforçando-as. O próprio negro como objeto nas análises das teorias 

raciais se constitui como um campo de saber originado a partir do esgotamento da sua 

representação como mão de obra escrava. Isso mostra uma transformação 

epistemológica que acompanha a mudança nas relações de poder, por exemplo. Além 

disso, o negro, em sua condição de objeto, não se torna detentor de poder algum. 

Intelectuais do pensamento social brasileiro, como Sílvio Romero, para ilustrar o 

pensamento que se disseminou à época, e que é presente até os dias de hoje, coloca o 
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negro como mero objeto, sem que se pense em conceder a ele oportunidades genuínas 

de acesso a voz e ao poder na sociedade de classes emergente. Diz o autor: 

É uma vergonha para a ciência do Brasil que nada tenhamos consagrado de 

nossos trabalhos ao estudo das línguas e das religiões africanas. Quando 

vemos homens, como Bleek, refugiar-se dezenas e dezenas de anos nos 

centros da África somente para estudar uma língua e coligir uns mitos, nós 

que temos o material em casa, que temos a África em nossas cozinhas, como 

a América em nossas selvas e a Europa em nossos salões, nada havemos 

produzido neste sentido! (ROMERO, 1879, apud RODRIGUES, 2010, p. 22) 

E conclui: 

O negro não é só uma máquina econômica; ele é antes de tudo, e mau grado 

sua ignorância, um objeto de ciência. Apressem-se os especialistas, visto que 

os pobres moçambiques, benguelas, monjolos, congos, cabindas, caçangues... 

vão morrendo. (ROMERO,1879, apud RODRIGUES, 2010, p. 23) 

Em suma, o negro como objeto é algo que faz parte do imaginário social dos 

ambientes acadêmicos, sem que seja conferido a ele uma posição onde o mesmo possa 

ter voz e deixe de ser reificado. 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

A saúde e os Orixás a partir de uma perspectiva afrocêntrica (construção de roda 

de conversa) 

Introdução 

O objetivo da intervenção pedagógica é estabelecer um diálogo entre as práticas 

de saúde dos Orixás, que são seres personalizados da mitologia Nagô/Iorubá (grupos 

étnicos que vieram da costa ocidental africana; a maioria foi levada para a região 

Nordeste, principalmente para a Bahia) correspondentes às forças da natureza, e as 

práticas de saúde ocidentais, sem estabelecer hierarquias entre uma e outra. A intenção é 

permitir aos alunos ingressantes no programa de Pós-graduação em História das 

Ciências e da Saúde, por meio de uma roda de conversa, uma visão alternativa de 

processos que envolvem a história da cura e das doenças sem que a contribuição 

africana seja desvalorizada ou colocada numa posição inferior em relação ao modo de 

produção da saúde no ocidente.  

É importante também proporcionar um entendimento da saúde a partir da 

cosmovisão específica dos povos Iorubás que para o Brasil vieram na condição de 

escravizados, trazendo e disseminando suas práticas para as terras da colônia. As casas 

de Axé também serão importantes para a análise. 

Além disso, se adotará uma prática afrocentrada na abordagem dos conteúdos, 

para não cairmos na armadilha de colocar os negros na posição de objeto e sim de 

protagonistas de sua própria história. 

É importante que o aluno aprenda a identificar o seu lugar no passado dentro 

dessa narrativa que se propõe universalista e homogeneizadora, que não dá margens 

para a criação e consolidação de manifestações identitárias e de pertencimento. 

 

Público-alvo 

A palestra é direcionada para graduandos e pós-graduandos das áreas das ciências 

humanas, sociais, biológicas e médicas, alunos ou não da Fiocruz, assim como para 

trabalhadores da área da saúde, professores, enfermeiros, médicos e profissionais da 

saúde de uma forma geral. 

 

 



90 
 

 

 

Objetivo Geral 

O objetivo é alertar sobre os perigos de um currículo extremamente eurocêntrico, 

branco e patriarcal que vigora na instituição, que é frequentada, em sua maioria, em 

quase todos os cursos, por pessoas brancas. E buscar entender os motivos de tantas 

pesquisas não atingirem o público-alvo: a população preta e parda moradora das 

comunidades, assim como a importância de inserir os estudos raciais (tanto do negro 

como do branco) no campo da pesquisa em saúde pública. 

 

Objetivos específicos 

 Uma rápida introdução sobre epistemicídio e a desvalorização dos 

conhecimentos dos países colonizados: manutenção dos privilégios imperiais. 

 Apresentação do conceito de afrocentricidade 

 Os Orixás e a saúde 

 A Renafro e a relação com a saúde pública 

 

Conteúdo 

Afrocentricidade: uma alternativa à branquitude 

É importante falar que a afrocentricidade é uma alternativa que se opõe ao 

eurocentrismo presente nas sociedades ocidentais, com todos os privilégios simbólicos, 

materiais e intelectuais que o continente tomou pra si, se tornando, no campo da 

educação, que é o que nos interessa aqui, o principal centro das atenções. 

A afrocentricidade se propõe a tirar a Europa do palco principal e estabelecer os 

estudos sobre o continente africano e os próprios africanos a partir de um foco 

estabelecido na África. Aqui entra a questão da importância do lugar (ASANTE,2014), 

já que a afrocentricidade envolve o poder de agência dos sujeitos africanos e seus 

descendentes, ou seja, os coloca como agentes de sua própria história, que deve ser 

contada e apropriada por eles e não a partir do ponto de vista e das ações dos europeus. 

A história da África e dos africanos na diáspora com as quais muitas pessoas têm 

contato foi moldada pelo olhar e do lugar de fala europeus. Desta forma, os estudos 

sobre os aspectos sociais, econômicos e culturais africanos se tornaram reféns de um 

monopólio europeu, que subjugou e transformou essas sociedades. 
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Com o estabelecimento de cinco pilares, a afrocentricidade se coloca como um 

projeto (ASANTE, 2014). O primeiro é o interesse pela localização psicológica, ou seja, 

o lugar onde a mente dos sujeitos está situada, que pode ser percebida a partir de como 

ele se relaciona com o mundo africano; o segundo a descoberta do africano como 

sujeito, ou seja, como um agente que é capaz de construir e narrar sua própria história 

no lugar dos europeus; o terceiro envolve a defesa das diversas culturas africanas como 

tão dignas como quaisquer manifestações culturais de outros povos, independente da 

nacionalidade; o quarto é o respeito a estrutura léxica, que envolve utilizar palavras 

africanas com o significado e uso que os africanos lhes atribuíram, sem fazer uso dos 

significados que os europeus disseminaram a respeito dessas palavras; e por fim, o 

último é a tentativa de estabelecer novas narrativas sobre a história da África e dos 

negros no Brasil, desmistificando as narrativas que os países colonizadores criaram a 

respeito do continente. 

 

Os Orixás e sua relação com a saúde 

Os Orixás, enquanto forças da natureza e personagens de inúmeros mitos contados 

nas lendas africanas dos povos nagô/ioruba, fazem parte de um universo que tenta 

compreender, como todo mito, a realidade que cerca determinados grupos, conferindo 

sentindo a ela por meio da personalização de fenômenos da natureza, através de 

arquétipos que regem o comportamento humano, funcionando como uma espécie de 

modelos inconscientes. Os cultos nas casas que cultuam religiões de matriz africana são 

muitas vezes destinados a eles principalmente, mas também são cultuadas entidades 

como pombo-giras, pretos-velhos, caboclos, dentre outras, que são considerados 

espíritos protetores e conselheiros. Cada um dos Orixás rege um reino da natureza e 

também aspectos do cotidiano. Iemanjá é responsável pelos mares e é considerada como 

dona de um grande aspecto maternal, assim como Oxum é responsável pelos rios e 

cachoeiras de água doce, tendo como característica seu comportamento vaidoso. Os 

Orixás se manifestam por meio de transe no corpo dos seus filhos em rituais que 

ocorrem dentro dos terreiros. E os seus filhos manifestam, em sua existência na terra, 

traços de personalidade que são parecidos com os arquétipos dos seus Orixás. 

Há controvérsias em relação às origens dos Orixás. Alguns acreditam, como 

Nascimento (2016) que eles são ancestrais, ou seja, seres humanos que vieram antes de 

nós e que deixaram seus conhecimentos e práticas para as gerações posteriores; outros, 
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como Verger (1981), acreditam que eles se tornaram divinos em momentos decisivos. 

Há também a hipótese de que eles nunca existiram enquanto humanos e sim como 

formas de vida superiores em um período ahistórico. 

Os povos africanos trouxeram para o Brasil uma cosmovisão distinta da 

tradicional judaico-cristã: para eles, a natureza, os seres humanos, os animais e tudo que 

existe neste mundo não pode ser separado do plano espiritual, ou seja, não há limites 

entre o mundo físico e o mundo dos ancestrais. Ambos mantém canais de diálogos 

constantes, seja por meio dos espíritos ou pela natureza em si. Não existe uma 

hierarquia entre os dois mundos, como há no catolicismo. Os dois universos são 

considerados parte um do outro. 

A aprendizagem das técnicas de cura, que sobrevive nos terreiros de Umbanda e 

Candomblé, envolve a transmissão oral do conhecimento junto com a prática. O 

conhecimento de determinados tipos de ervas, a maneira como elas são colhidas e os 

rituais aos quais elas são submetidas dependem também, para que a cura seja efetiva, da 

fé dos sujeitos que se propõem a serem curados de alguma enfermidade. A transmissão 

dos itans (lendas) também são fundamentais para esse processo de aprendizagem, pois é 

preciso ter conhecimento das lendas dos Orixás para que se reconheça as suas funções e 

seus campos de atuação na natureza (terra, ar, fogo, água, vida, morte, céu, mares, rios, 

etc.). A observação e a vivência dos processos de cura nesses espaços religiosos 

propiciam o aprendizado que os participantes necessitam para as práticas de cura. 

Existe uma espécie de ciclo vital que também faz parte da natureza. Tudo que é 

tirado da terra, sejam plantas, animais, água, seres humanos etc., volta para ela, pois 

acredita-se que a natureza não deixará seus filhos abandonados se for bem cuidada em 

relação aos recursos que ela mesma promove, sem falar que todos nós, seres vivos, 

voltaremos para ela algum dia. 

Dois Orixás específicos auxiliam nos processos de cura e saúde: Omulu, 

responsável pelos segredos da vida, da morte, da cura e da doença, que geralmente 

diagnostica o problema dos sujeitos enfermos, e Ossain, Orixá que conhece os segredos 

das folhas, responsável por indicar os tipos de plantas que serão capazes de curar as 

doenças diagnosticadas por Omulu (CARDOSO, 2018). São entoados cânticos para 

saudar e receber esses Orixás que serão responsáveis pelos processos de cura nos 

terreiros, além de elaboradas oferendas e banhos específicos para os enfermos para que 

a ação dos Orixás seja efetiva. 
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A Renafro e a relação com a saúde pública 

Existem muitos modos de se promover a saúde e as práticas de cura. Entretanto, 

algumas acabam por se opor a outras, dentro de relações de poder. As práticas 

hegemônicas são sempre as preferidas, com os tratamentos alopáticos. A medicina 

ocidental é sempre a mais valorizada. Práticas pertencentes a determinadas localidades e 

etnias, como as indígenas e as africanas, são excluídas. Não existem políticas públicas 

que as pensem de forma complementar, valorizando a contribuição dos povos africanos 

para a saúde. A RENAFRO7 (Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde) se 

constitui em um movimento que tenta dialogar com o SUS a respeito de práticas de cura 

e saúde (CARDOSO, 2018), valorizando a contribuição africana para esse campo, além 

de valorizar a saúde dentro e fora das práticas religiosas nos terreiros. O grupo é 

composto por figuras religiosas, como pais e mães de santo, profissionais de diversas 

áreas de saúde, simpatizantes, ONGs e membros do movimento negro, sendo fundada 

em 2003. Além disso, a organização promove eventos como palestras, simpósios, 

encontroas, para membros e pessoas de fora. 

A RENAFRO enquanto organização parte do princípio de que há semelhanças 

entre o SUS e as práticas de saúde dos terreiros. O SUS (Sistema único de Saúde) 

compreende a saúde de maneira integral, e isso envolve vários aspectos da vida dos 

sujeitos, como nível de escolaridade, de renda, qualidade do lazer e da vida no mundo 

do trabalho. Ou seja, a falta da saúde é tudo aquilo que impede que a vida das pessoas se 

manifeste com qualidade, afetando esses aspectos. O SUS oferece atendimento de baixa, 

média e alta complexidade. Além disso, o sistema também trabalha a partir de três 

princípios:8 universalidade (o acesso à saúde por todos), integralidade (o sujeito é visto 

como um todo que não pode ser divisível) e equidade (atender a todos sem distinção). 

Fazendo uma comparação com o cuidado da saúde nos terreiros, pode-se perceber que 

pessoas que chegam são atendidas sem distinção e sem terem sua honra e integridade 

violadas, sendo encarado como um ser integral, no caso com corpo (matéria) portador 

de um espírito ligado a terra como todos nós. Além disso, tanto a Renafro como o  SUS 

compreendem a saúde na perspectiva da prevenção, só que de formas diferentes. 

                                            

7 Informações disponíveis no portal da organização no seguinte endereço: 

<https://wsf2018.org/grupos/rede-nacional-de-religioes-afro-brasileiras-e-saude-renafro/>. Acesso em 5 

dez. 2018. 
8 Informações disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da Saúde em 

<http://portalms.saude.gov.br/index.php/sistema-unico-de-saude/sistema-unico-de-saude>. Acesso em 5 

dez.  2018. 

https://wsf2018.org/grupos/rede-nacional-de-religioes-afro-brasileiras-e-saude-renafro/
http://portalms.saude.gov.br/index.php/sistema-unico-de-saude/sistema-unico-de-saude
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Enquanto que o primeiro estimula a prevenção por meio do alinhamento com a vida 

espiritual por meio do cultivo de bons pensamentos e do próprio corpo, de uma boa 

relação com a natureza, o segundo age por meio de campanha de prevenção como uso 

de preservativos e vacinas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o cenário esteja mudando timidamente, com o surgimento das cotas no 

início dos anos 2000 e do fortalecimento dos movimentos negros em meados da década 

de 1980, além do estabelecimento da Lei 10.639/03, os passos dados na direção de uma 

educação antirracista estão obtendo cada vez mais destaque na cena acadêmica e 

escolar. O ingresso de negros e negras na universidade, com o fortalecimento de suas 

identidades enquanto sujeitos negros, está mudando a perspectiva de vida desses 

indivíduos, historicamente excluídos do campo dos saberes. Embora o acesso de 

pessoas pretas e pardas à universidade tenha dobrado nos últimos dez anos, ainda há 

muito o que se fazer, pois essa população ainda é minoria dentro dos ambientes 

acadêmicos. 

Há realmente, no programa de pós-graduação analisado, uma produção pouco 

expressiva para o recorte proposto, porém bastante significativa para a presente análise. 

Embora seja tímida em um amplo espectro de situações, ela é reveladora de uma 

estrutura social de poder que ainda está arraigada na sociedade brasileira, o que nos 

lembra que o reforço e estabelecimento de políticas públicas de inclusão se fazem 

necessárias no atual cenário. A memória da contribuição dos povos africanos é ainda 

incipiente no meio acadêmico, mas com boas perspectivas de mudança, como já está 

ocorrendo. 

Foi possível perceber que, além da vasta produção que coloca o negro na posição 

de objeto, que configura parte do epistemicídio, a legitimação dos discursos dos sujeitos 

brancos sobre os negros, invalidando a narrativa destes últimos, que quase não aparece 

nas análises. A produção intelectual da hegemonia branca no espaço acadêmico a 

respeito das relações étnico-raciais acaba estabelecendo diálogos entre elas mesmas e, 

além disso, os autores negros que foram analisados figuraram mais como opções de 

fontes bibliográficas para compreender relações raciais, e não a partir de outra ótica. Em 

outras palavras, foram tratados como fontes que carregam determinados saberes, e não 

como autoridades sobre determinados temas. Há uma produção bastante inexpressiva 

sobre o universo das populações africanas e sua contribuição à história das ciências e da 

saúde, a partir de suas próprias práticas e culturas, o que nos leva a concluir que os 

conteúdos abordados são predominantemente europeus e vistos a partir de uma ótica 

europeia. Nada foi encontrado tendo o elemento branco como objeto de análise dentro 

das relações étnico-raciais e a saúde. E o negro foi abordado a partir da escravidão, da 
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exclusão e da privação, e também como alvo de práticas de saúde higienistas 

provenientes de um modelo europeu. Um outro aspecto interessante é que não apareceu 

nada significativo sobre religiosidade e cultura negra associada a práticas de cura e 

saúde nos títulos analisados, mas apareceram conteúdos sobre práticas religiosas cristãs 

e kardecistas e suas associações com a saúde. Nenhum membro do corpo docente se 

manifestou em relação ao questionário proposto para a pesquisa. 

Em suma, ainda há muito o que caminhar. Entretanto, nota-se um avanço em 

diversas áreas graças as ações dos movimentos negros, que é visto também como um 

produtor de saberes deslegitimados perante os brancos na academia, mas que tem 

mostrado resultados. A própria lei 10.639/03 foi firmada graças a luta desses mesmos 

movimentos em conjunto com parte da sociedade civil. 
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