Supremacia branca tentou
reduzir espaços de mobilidade
social para as mulheres negras
livres e seus filhos, aponta
historiadora
A escravidão não foi o único mecanismo de subordinação de negros e seus
descendentes na sociedade colonial e imperial brasileira. Mesmo aqueles que
conquistaram sua liberdade ou os filhos de pais brancos e mão negras
estavam submetidos a uma série de formas de discriminação que limitavam
seus direitos e sua possibilidade de mobilidade social. É isso que conta a
historiadora Mariana Dantas, professora da Universidade de Ohio nesta
entrevista à RFI.
(UOL | 19/11/2021 / Por RFI)
A pesquisadora tem se dedicado recentemente a estudar a possibilidade de
mobilidade social no Brasil colonial para as mulheres negras livres e seus
filhos. A partir de inventários e registros cartoriais, Dantas encontrou na
Minas Gerais setecentista diversos casos de escravas africanas que
conseguiram comprar sua alforria através do comércio de rua e mesmo
acumular posses. No entanto, essas mulheres, ainda que poucas, tinham
outras barreiras em sua trajetória para garantir uma vida fora da miséria
para seus filhos.
“O que eu mostro na minha pesquisa é que na medida que essas gerações
encontravam espaços para negociar uma ascensão social, o estado e a
sociedade colonial e imperial usavam instrumentos de supremacia branca
para tentar reduzir a possibilidade de mobilidade social“, explica.
Um dos exemplos que Mariana Dantas traz em seus trabalhos é a criação de
milícias (forças policiais) divididas pela cor de seus oficiais. “As milícias
foram diferenciadas entre milícia branca, parda e preta. Então um filho de

uma africana, que fosse pardo, se ele ia servir na milícia, o que era
obrigatório, ele vai ser colocado na milícia parda. Então existe um jeito dessa
sociedade continuar a manifestar diferença racial que cria limitações a uma
verdadeira mobilidade social e política onde raça não seja mais um fator”, diz
a professora.
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