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Os debates ideológicos que construíram o 
pensamento político brasileiro ao longo do 
século 20 foram feitos por figuras das vertentes 
liberais, socialistas e também conservadoras 
em suas diversas acepções. Esses vetores ao 
se defrontarem alimentaram as ideias da in-
telligentsia nacional por um longo período. 
Na prática, porém, aquelas formulações foram 
incapazes de evitar que o Brasil vivenciasse uma 
assimetria bizarra: o País se posiciona no seleto 
grupo das 10 maiores economias do mundo 
e, ao mesmo tempo, faz partes dos 10 países 
mais desiguais do planeta. A explicação para 
essa contradição tem uma solução simples: 
dentre os 10 mais ricos  o Brasil é o único País 
de  maioria negra. 

Todavia, compreender o Brasil profundo, 
País parido por um capitalismo tardio, e por 
isto anacrônico, em que 70% de sua história 
esteve sob o signo do escravismo, não é tarefa 
banal. Dennis de Oliveira procura trazer luz 
a um debate preenchendo uma lacuna que 
auxilia a decifrar o Brasil de carne e osso.  A 
incapacidade atávica do País de interpretar 
seu processo histórico e econômico em que 
o racismo é peça-chave resultou no que pode 
ser entendido como a dialética da exclusão 
brasileira – sistêmica  e inercial. 

A precarização brasileira tem cor e origem. 
No entanto, economistas liberais e heterodoxos 
não apontam nessa direção ao formular seus 
axiomas. Ou seja:  a invisibilidade da questão 
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racial atinge a um amplo leque ideológico. A exclusão como a 
desigualdade aqui não é algo fortuito – trata-se de uma decisão 
política. É nesse sentido que este livro de Dennis de Oliveira 
nos permite questionar: nos marcos  do capitalismo é possível 
combater com alguma eficácia o racismo estrutural brasileiro?

A “questão de raça” é um componente crítico no tabuleiro glo-
bal capitalista. O Brasil, maior País negro na Diáspora, não tem 
se posicionado (exceção feita à Durban em 2001) na dimensão  de 
sua justa importância nesse debate que a Covid-19 escancarou 
e que não terá como continuar eclipsado no pós-pandemia. 

Considero absoluto privilégio apontar o livro Racismo Estru-
tural: Uma perspectiva histórico-crítica do professor Dennis de 
Oliveira como uma obra necessária que cumpre papel disrup-
tivo na rotina daquilo que a elite brasileira se especializou em 
fazer: não se mirar com coragem no espelho sociorracial que 
se engendrou nesses trópicos.

Helio Santos 
Presidente do Instituto 

Brasileiro da Diversidade - IBD
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“Se estamos comprometidas 
com um projeto de 
transformação social, 
não podemos ser coniventes 
com posturas ideológicas de 
exclusão que só privilegiam 
um aspecto da realidade por 
nós vivida.”

Lélia Gonzalez
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O livro de Dennis Oliveira que você tem em 
mãos é um dos mais importantes ensaios de 
interpretação da realidade social brasileira con-
temporânea. Nele, Dennis consegue articular 
momento político com uma visada transdisci-
plinar ímpar em que teorias estabelecem com 
a práxis o fazimento de um pensamento/ação 
que se complexifica ao estabelecer seus víncu-
los com a realidade concreta. Temos aqui um 
erudito formado na práxis, sem pedantismos, 
um intelectual orgânico que articula teorias 
que se conectam à concretude de movimentos 
políticos e com os dilemas de uma sociedade 
em que se fortaleceram valores e práticas au-
toritárias e conservadoras. 

O conhecimento social vivo é o principal 
instrumento para o fortalecimento das de-
mocracias em países capitalistas periféricos 
e dependentes como o Brasil, e não o desfile 
monótono de categorias e teorias descolados da 
prática social. A crítica é aqui produto de uma 
intelecção que assume o seu compromisso com 
o ativismo político, no campo das esquerdas, no 
movimento negro e no movimento socialista, 
sem com isso abrir mão da objetividade. A 
objetividade, longe de ser um elemento axio-
lógico, é um imperativo ligado a práxis política. 
Afinal, só é possível transformar àquilo que se 
conhece, se não em sua totalidade, pelo menos 
no que se toma por essencial para explicar a 
dinâmica das relações sociais.P
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As ciências sociais e a teoria política brasileira ainda sofrem de 
uma espécie de diagnóstico pela falta, como se a nossa sociedade 
se explicasse a partir de seu relativo atraso ou insuficiências 
em relação às sociedades capitalistas mais avançadas. Guer-
reiro Ramos foi um dos pioneiros desta constatação ao falar 
da necessidade de uma postura “crítico-assimilativa” sobre as 
teorias que foram produzidas fora da materialidade de nossas 
relações sociais1. “Estado”, “povo” e “classe” foram por aqui 
interpretadas não por sua singularidade, mas pelo que faltaria 
para completar sua jornada rumo às sociedades capitalistas 
centrais. Essa característica também está nos estudos sobre raça 
e racismo em que estes são interpretados como sobrevivências 
culturais ou desajustamentos estruturais de uma ordem social 
escravista já superada. 

Quando os fundamentos da produção fordista, na estrutura 
de produção econômica, e as políticas de Bem-Estar Social do 
pós-Segunda Guerra, na política, sucumbem e entram em crise 
(inaugurando o que Dennis Oliveira chama de “restauração 
conservadora”) essa miragem sociológica ancorada nos modelos 
apriorísticos de desenvolvimento abre passagem a uma visão 
mais objetiva do que é o capitalismo como um sistema, ou seja, 
um conjunto de relações econômico-sociais que se articulam 
em escala global. Isso terá impacto não só no campo das ciên-
cias sociais, mas também reorganiza as relações políticas e abre 
possibilidades para que novos protagonismos emerjam com 
centralidade na esfera pública, como é o caso do movimento 
negro. Neste momento, raça não é mais apenas um resquício 
do escravismo, mas um elemento indispensável à compreensão 
da exploração de classe, a reprodução da desigualdade social 

1  RAMOS, Guerreiro. Introdução crítica a Sociologia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 1995.
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e a divisão internacional do trabalho. Isso fica mais nítido, 
por exemplo, ao se considerar o caráter transnacional do con-
junto de protestos e rebeliões iniciados nos Estados Unidos 
pelo assassinato de George Floyd, em 2020, como repercussão 
inclusive no Brasil.

Desde os anos 1920 e 1930, intelectuais e ativistas negros 
marxistas2 vêm estabelecendo contribuições únicas para refletir 
sobre os nexos entre raça, gênero e classe e permanecem ainda 
anônimos. Se tomarmos a inegável qualidade de suas obras, 
isso só é explicado pelo extrativismo epistêmico que oculta as 
origens negras de conceitos atualmente em voga como siste-
ma-mundo, colonialidade do poder e colonialismo interno3. 
No caso do Brasil, esta revolução copernicana no campo das 
ciências sociais tem no pensamento de Lélia Gonzalez um im-
portante aporte para entender o caráter funcional do racismo 
para o capitalismo dependente brasileiro4. Dennis estabelece 
diálogos entre o marxismo negro de Cedric Robinson, Lélia 
Gonzalez, a teoria marxista da dependência, o pensamento 
marxista decolonial de Aníbal Quijano e Samir Amin e teóricos 
como Poulantzas e o seu conceito de “classes reinantes”. E o 
faz abrindo picadas intelectuais a partir dos dilemas e questões 
concernentes à democracia, à igualdade e ao combate à explo-
ração em todos os seus níveis e determinações. Não se trata de 
um texto exaustivo, mas riquíssimo em insights e possibilidades 
apresentadas de forma elegante e concisa, o que torna ainda 
mais impressionante o seu trabalho como intelectual.

2  GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções, diálogos. 
(org.) Flávia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2020.

3  MONTAÑEZ PICO, Daniel. El marxismo negro. Pensamiento descolonizador del Caribe 
anglófano. Madrid: Editorial Akal, 2020.

4  GROSFOGEL, Ramon. “Negros marxistas o marxismos negros? Una mirada decolonial.” 
Tabula rasa. Bogotá. Colômbia, n. 28, p.11-22, enero-junio 2018.
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Por isso o percurso que Dennis estabelece nesta obra acom-
panha questões que atravessam as contradições de uma so-
ciedade capitalista em crise permanente, mas que só podem 
ser explicadas quando se articulam, em sua materialidade, 
processos globais e locais, internacionais e nacionais. Por fim, 
ele analisa a atual conjuntura política em seus desdobramen-
tos às democracias e agendas políticas dos países de economia 
periférica. Marx no Capítulo 1, Livro 1 de O Capital analisa o 
fetichismo da mercadoria e, por analogia, apresenta uma carac-
terística do próprio capital que assume propriedades mágicas 
se tornando um sujeito independente da ação e da vontade 
humana. Estabelecendo o capitalismo como o seu modo de 
produção característico, a realidade da exploração é reduzida 
pelo capital a uma ideologia que quando reconhece as opressões 
a quer tornar algo natural, ou seja, imutável. Afinal o próprio 
racismo pseudocientífico, no século XIX, quis atribuir caráter 
natural para um sistema de exploração do trabalho, construído 
por séculos, e que se baseou no tráfico transatlântico de seres 
humanos oriundos da África.

O capitalismo dependente que se torna mais flexível não o 
faz sem antes redefinir os termos do jogo tendo como norma a 
precariedade, o empobrecimento e a destituição dos mínimos 
meios econômicos de vida que encontra no racismo seu meio 
organizador da exploração. Estado, política e sociedade civil 
estabelecem novos vínculos com o capital e se refazem à sua 
imagem e semelhança. Em um mundo fluído e precário, a 
armadilha das essencializações, em que identidades políticas, 
construções humanas, transmutam-se em entidades fixas e 
a-históricas estará sempre presente. Esta alquimia em que o 
capitalismo dependente, flexível e precário e pós-modernidade, 
como sua ideologia, devoram seus filhos bastardos, entre eles, a 
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própria categoria de racismo estrutural é que Dennis recupera 
nesta obra. Para isso, como intelectual público, Dennis trava 
um duro acerto de contas com o pensamento social brasileiro 
(o que Clóvis Moura chamava de caráter reflexo do nosso 
pensamento social) e o momento do desenvolvimento (ou 
melhor) devir de nossa sociedade capitalista dependente. Este 
fato é melhor desenvolvido quando aborda os termos do que 
é a esfera pública hoje em que Dennis nos brinda com um 
conceito, já desenvolvido em trabalho anterior por ele, de “ação 
direta do capital”.

Dennis traz a lume não apenas os diálogos e disputas intelec-
tuais e políticas no interior do ativismo negro brasileiro (quan-
do do diálogo entre o conceito de quilombismo de Abdias do 
Nascimento e de quilombagem, de Clóvis Moura) mas como a 
nossa condição de sociedade capitalista dependente atravessa o 
campo das relações políticas e intelectuais. Mesmo aqui, o ins-
trumental que lança mão e o seu ponto de partida do capitalismo 
dependente são contribuições extremamente necessárias para 
recuperarmos o fio dos nexos históricos que localizam o devir 
de nossos lugares de práxis. É por fim uma obra complexa, rica 
e instigante que com certeza ocupará um lugar de destaque nos 
diálogos travados entre partidos e as organizações de esquerda, 
no movimento negro e nos movimentos sociais em geral e no 
debate nas ciências sociais.

Salvador, 06 de março de 2021.

Fábio Nogueira
Professor Adjunto da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Membro do 

Grupo de Pesquisa do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e 
Comunicação da ECA/USP (CELACC/USP) e militante do Círculo Palmarino.
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Confesso aos leitores desta obra que não 
estava, a princípio, estimulado a escrever um 
novo livro sobre relações raciais no Brasil. Isto 
por conta de vários motivos. O primeiro é que 
considero que há uma geração de jovens inte-
lectuais negros e negras que estão fazendo uma 
produção de qualidade sobre o tema, como 
Fábio Nogueira, Eliete Edwiges Barbosa, Ceres 
dos Santos, Flávia Rios, Cristiane Luiza Sabino 
de Souza, Márcio Farias, Deivison Nkosi, Silvio 
Almeida e muitas outras e outros. 

O segundo é que tenho uma preocupação de 
ordem política que é justamente fugir de uma 
certa “guetificacão temática” imposta pelo ra-
cismo acadêmico – intelectuais negros e negras 
só podem falar sobre racismo. Como jornalista 
e intelectual da área de comunicação considero 
que tenho o papel de intervir intelectualmente 
nos debates sobre comunicação e jornalismo, 
que foram justamente os temas dos meus dois 
últimos livros publicados.1

Porém, além de intelectual sou militante da 
luta antirracista e, por isto, sou interpelado 
constantemente por militantes de coletivos 
periféricos, colegas da universidade, alunas e 
alunos, lideranças sobre este assunto. Nesta 
experiência, percebi que há uma sofisticação 
maior dos mecanismos de opressão racial 

1  Ver OLIVEIRA, D. Jornalismo e emancipação: uma prática jorna-
lística baseada em Paulo Freire. S. Paulo: Appris, 2017; e Iniciação 
aos estudos de jornalismo. S. Paulo: AbyaYala, 2020.A
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muitas vezes não percebidos a contento por conta de um cer-
to reducionismo, reforçado pela forma com que os meios de 
comunicação hegemônicos tratam o tema, para a dimensão 
comportamental. Daí então, levei em conta que tenho uma 
responsabilidade também em contribuir neste debate.

As denúncias de preconceitos raciais aumentaram nos últimos 
tempos graças ao movimento negro. Houve avanço em mar-
cos normativos e políticas públicas de combate ao racismo no 
início do século XXI também fruto desta pressão. Mais e mais 
lideranças negras falam publicamente do problema, ocupando 
o espaço das redes sociais e pressionando as estruturas institu-
cionais a modificarem posturas. 

O crescimento nos anos mais recentes da extrema direita foi 
uma ação reativa a esse processo. Em diferentes formas, a extrema 
direita pauta suas narrativas com um discurso racista, machista, 
LGBTfóbico. Os casos do ex-presidente Trump e do presidente 
Jair Bolsonaro são emblemáticos. Os apoiadores destes políticos 
de extrema-direita reverberam fortemente nas redes sociais estes 
discursos. O racismo sai do armário e se “empondera”.

Porém, entendo que o problema não se resume apenas a 
avanços e retrocessos no campo político. A grande pergunta 
que se coloca é: como após um período de avanços nas políticas 
de ação afirmativa de repente essa corrente se torna hegemô-
nica no cenário político? O que aconteceu com anos e anos de 
participação de lideranças do movimento negro nos espaços 
institucionais, conquistas de marcos regulatórios e políticas 
públicas de ação afirmativa e que descambaram nesta tragédia 
política que vivemos atualmente?

Lembrei-me de um seminário de formação de lideranças ne-
gras do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) de que participei 
em 2016, na cidade de Salvador (BA). Na ocasião, o professor 
Samuel Vidda apresentou a seguinte ideia: temos que reinventar 
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a nossa participação nos espaços institucionais. Desde então 
esta ideia passou a permear minhas reflexões.

O que comecei a perceber era um deslocamento dos projetos 
de combate ao racismo de uma perspectiva política para uma 
dimensão individual e competitiva. E isto não era à toa. Iden-
tifiquei que se tratava de uma forma de apropriação por parte 
da ideologia dominante dessa participação institucional. Assim, 
não se tratava de criticar as posturas individuais de determina-
dos militantes nos cargos institucionais (o que levou, muitas 
vezes, a acirrar uma certa autofagia no movimento negro) mas 
entender as lógicas estruturais dos arranjos institucionais do 
poder. O Estado capitalista é branco2, independente de quem 
está eventualmente administrando, isto se não houver um 
movimento de ruptura com a ordem de opressão do capital.

A perda desta perspectiva estrutural tem levado a alguns 
equívocos na leitura das relações raciais. Vai desde uma ten-
tativa de restringir a luta contra o racismo como uma luta 
pelos direitos civis – criticando a seletividade no acesso aos 
mecanismos do contrato social e o estatuto da cidadania, por 
influência da experiência de correntes dos Estados Unidos – e, 
decorrente disto, restringir a visão identitária que tem levado 
inclusive a conflitos internos dentro da população negra sobre 
quem é negro ou não. É fato que tais discussões são resultado 
justamente desse processo de construção das políticas públicas 
de ação afirmativa ainda nos marcos de uma ordem capitalista 
neoliberal. O Estado – em todas as suas dimensões, tanto da 
Sociedade Política como da Sociedade Civil – continuou branco 
mesmo com a presença de negros e negras. 

2  A ideia de Estado branco do capitalismo foi mencionada pelo professor Alyson Mascaro 
em uma banca de doutorado que participei, fazendo referência à sua ideia de que Estado 
é um aparato institucional necessário e central nas relações capitalistas. Ver MASCARO, 
A. Estado e forma política. S. Paulo: Boitempo, 2013.
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E aí, sem uma visão crítica estrutural, houve deslocamentos 
conceituais que considero preocupantes. Primeiro, cair na fácil 
tentação de uma essencialidade racial subvertendo a ideia de 
racismo estrutural para concepção estruturalista de racismo 
(uma das características da visão estruturalista é mitificar ca-
tegorias-base). É de onde surge uma discussão extremamente 
estéril sobre quem se encaixaria neste perfil essencialista de ser 
negro ou negra, desde o colorismo mas também por uma postura 
“ideal” de negro ou negra. O que considero preocupante nessa 
visão é que ela reflete muito mais as vivências e expectativas de 
uma certa intelectualidade negra do que o conjunto de negros 
e negras que têm, como qualquer ser humano, olhares, visões 
e perspectivas plurais.

Segundo, na ilusão das possibilidades abertas pelo capitalismo 
de apropriação das demandas do movimento negro. Ideias do 
afroempreendorismo, blackmoney etc. crescem principalmente 
pelo aumento da dificuldade de ingresso no mercado de trabalho 
formal com as mudanças na reprodução e acumulação do capital.

Isso ocorre em boa parte porque o chamado campo da es-
querda ainda está permeado por um eurocentrismo e tem uma 
visão idealizada de classe trabalhadora. A construção da classe 
trabalhadora no Brasil se deu pela racialização, isto é, foi com 
base na constituição de um padrão classificatório racial feito 
durante a colonização que se estabeleceu quem trabalhava 
(negro) e não trabalhava (branco). E a divisão internacional 
do trabalho no qual se baseia o mercado mundial e constitui 
a totalidade do capitalismo global também é racializado – as 
nações do capitalismo dependente são de população não branca 
e o capitalismo central, brancos.

Historicamente, a esquerda nos países capitalistas dependentes 
tem uma perspectiva nacional (de ruptura com o imperialis-
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mo) e de luta contra a opressão de classes. As duas vertentes 
são racializadas. Não tem sentido algum não colocar a agenda 
antirracista no centro dos programas políticos da esquerda. 
Isso tanto dificulta a conexão dos programas das organizações 
de esquerda com a maioria da população como também favo-
rece que esta seja seduzida por esses deslocamentos operados 
pela ideologia neoliberal. A única explicação plausível é que 
parte das lideranças de esquerda estão contaminadas com a 
ideologia dominante no tocante às questões raciais, expressa 
principalmente pelos escritos de Gilberto Freyre, que defende 
que existem mecanismos assistemáticos de equilíbrio de raça 
e classe no campo da cultura e das relações pessoais.3

Por isso, não adianta ter amigos ou relacionamentos amoro-
sos com negras e negros e professar um discurso socialista se 
não tiver essa preocupação de entender as singularidades das 
relações sociais e raciais no Brasil.

Assim, este livro tem o objetivo de apresentar ideias como 
contribuição para que se pense em um projeto político de rup-
tura com o capitalismo. Escrevi-o durante um dos períodos 
mais trágicos do Brasil – a pandemia do coronavírus – e este 
episódio mostrou a crueldade do racismo: a esmagadora maioria 
das pessoas vitimadas pela epidemia são pessoas negras que, 
inclusive, não conseguem realizar as medidas de isolamento 
social por serem obrigadas a trabalhar.4

3  Esta tradição do pensamento de Gilberto Freyre, embora não explícita, pode ser perce-
bida nos discursos de certas lideranças de esquerda que embora reconheçam o problema 
do racismo, o reduzem a apenas determinados comportamentos pontuais e se recusam a 
colocá-lo no centro da agenda política. Também é recorrente a menção ao fenômeno da 
mestiçagem como argumento para defender uma certa mitigação do racismo no Brasil 
que é um dos centros da argumentação de Gilberto Freyre.

4  Ver a entrevista que concedi para o portal Ponte: “Opção aos mais pobres é morrer de 
fome ou de coronavírus”. Disponível em: https://ponte.org/pandemia-escancara-necro-
politica-e-violencia-estrutural-no-brasil-diz-pesquisador/. Acesso em janeiro/2021.
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Nesta empreitada, quero agradecer aos meus companhei-
ros de militância da Rede Quilombação, entidade que ajudei 
a fundar em dezembro de 2013 e que homenageia o grande 
pensador brasileiro negro Clóvis Moura, ao grande amigo e 
camarada Joselício Junior e todos os companheiros do Círculo 
Palmarino, entidade madrinha e parceira da Rede Quilombação 
e onde tive a honra de conhecer pessoas maravilhosas, a todo 
o pessoal do Instituto Amma – Psique e Negritude que tem 
realizado um trabalho extraordinário de formação e a uma das 
grandes referências intelectuais que tenho na USP, o professor 
Kabengele Munanga.

E, em especial, dedico esta obra à minha companheira Eliete 
Edwiges Barbosa, que considero uma das mais promissoras 
intelectuais negras contemporâneas e que tem se debruçado 
justamente na luta cotidiana das mulheres negras nas periferias5 
e à minha filha Camila Teixeira Durval de Oliveira, trabalhadora 
da área da saúde, que está na linha de frente, arriscando sua 
saúde para tentar salvar a população da tragédia do coronavírus. 
Um beijo a vocês.

5  BARBOSA, E. E. Negras lideranças: mulheres ativistas da periferia de São Paulo. S. Paulo: 
Dandara, 2020.


