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Daniel dos Santos1 

 

RESUMO: 

 

A proposta deste artigo consiste em analisar alguns sinais e indícios sobre possíveis 
identidades masculinas de africanos e afro-brasileiros submetidos ao trabalho escravo no 
Brasil Colonial e Imperial, em recortes temporais digressivos. O processo de 
desumanização, zoomorfização, coisificação e animalização dos corpos de homens 
negros na diáspora africana, através do tráfico humano transatlântico (que desencadeou 
processos de (re)invenções de suas respectivas identidades masculinas), é o foco das 
discussões que serão desenvolvidas. Através dos rituais de coroação de reis negros, dos 
arquétipos sacros de Orixás masculinos do panteão do Candomblé, da teatralização 
religiosa dos combates entre mouros e cristãos, dos perfis antropológicos de escravos 
perdidos ou postos à venda, das iconografias de escravos produzidas por viajantes 
estrangeiros e do círculo da capoeira escrava, se pretende (re)construir possíveis 
masculinidades de homens negros escravizados. Além disso, este artigo possui o intuito 
de tentar desconstruir os estereótipos, fetiches e mitos engendrados e perpetuados 
historicamente pelo imaginário coletivo sobre a sexualidade do homem africano e afro-
brasileiro escravizado, vistos como indivíduos extremamente eróticos, lascivos, 
depravados, libidinosos, macrofálicos e hipersexuados. Este artigo faz parte do projeto 
acadêmico NA CAMA COM O SUPER NEGÃO – Masculinidades, Estéticas, Mitos e 
Estereótipos Sexuais do Homem Negro. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Identidades; Masculinidades; Sexualidades; Estereótipos; Trabalho 
Escravo Afro-Brasileiro. 
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INTRODUÇÃO (ou Preliminares Eróticas e Historiográficas) 

A ideia de escrever este artigo (que é fruto de um projeto maior, o NA CAMA COM 

O SUPER NEGÃO – Masculinidades, Estéticas, Mitos e Estereótipos Sexuais do Homem 

Negro), além de ter sido engendrada por conta de ter pesquisado recentemente o 

espetáculo teatral Cabaré da RRRRRaça, do Bando de Teatro Olodum, surgiu através de 

recordações de leituras que tinha realizado a um tempo atrás de um livro do escritor 

baiano João Ubaldo Ribeiro, chamado A Casa dos Budas Ditosos. Tal livro foi 

encomendado ao escritor pela Editora Objetiva, que havia proposto a escritores 

renomados um projeto de publicação de ficções sobre os sete pecados capitais. Ao João 

Ubaldo foi oferecido o pecado da luxúria, possivelmente por conta das fortes referências 

eróticas contidas em suas obras publicadas até então. Porém algo muito, digamos, 

pitoresco aconteceu após a imprensa declarar que o autor iria escrever o livro 

encomendado pela editora: Uma mulher anônima deixou na portaria do prédio no qual o 

autor trabalhava na época um pacote com várias transcrições datilografadas de várias 

fitas gravadas com depoimentos de sua vida; vida esta repleta de experiências sexuais 

fantásticas. Junto ao conteúdo do pacote, se encontrava um bilhete, no qual a mulher 

anônima pedia encarecidamente ao escritor que publicasse seus depoimentos em seu 

livro, como uma forma de imortalizar-se, pois a mesma declarou nestes que estava 

sofrendo de uma enfermidade terminal, e sua morte já havia sido prevista. João Ubaldo 

após ter lido o conteúdo do pacote, composto por depoimentos com altíssimo teor erótico 

e pornográfico, decidiu transcrevê-los e publicá-los, dando origem à obra em questão. 

                                                           
2 Graduando em Licenciatura Plena em História pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Campus V 
e membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros (AFROUNEB). E-mail: 
dandan.fagia@hotmail.com. 
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Muitas e muitos questionam se essa história da mulher anônima e seus relatos 

extremamente libidinosos existiram ou não, supondo uma possível invenção do próprio 

João Ubaldo Ribeiro no processo de criação d’A Casa Dos Budas Ditosos. Porém, a 

questão que me provocou em tal livro não é somente sua concepção ou construção, e sim 

uma das inúmeras experiências sexuais de sua personagem principal (identificada no 

bilhete enviado ao autor pelas iniciais CLB): Em sua semi-adolescência, a mesma teve 

sua iniciação sexual com um menino negro, filho de pais ex-escravos, que eram 

propriedade de seus avós e ainda viviam e trabalhavam para estes. Vejamos um 

fragmento: 

“(...) Quando ele chegou, parou bem debaixo da escada do salão, com 
aquele calção de saco de aniagem sem nada por baixo, vi logo que era 
uma ereção impetuosa, uma força irresistível forçando o pano quase no 
meio da coxa esquerda (...). (...) Então veio o estupro, um inegável 
estupro. (...) Já razoavelmente emplumada e enfunada como um cavalo 
de combate, me senti poderosa, marchei para ele, apertei-o no meio das 
pernas e, mordendo a orelha dele, disse outra vez que ia contar ao meu 
avô a ousadia dele. Chupe aqui, disse eu, que não sabia realmente se as 
pessoas se chupavam, foi o que posso descrever como instintivo. Falei 
com energia e puxei a cabeça dele para baixo pela carapinha e empurrei a 
cara dele para dentro de minhas pernas, a ponto de ele ter tido dificuldade 
em respirar. (...) Já possessa e numa ânsia que me fazia fibrilar o corpo 
todo, resolvi que tinha que montar na cara dele, cavalgar mesmo, 
cavalgar, cavalgar e aí gozei mais não sei quantas vezes, na boca, no 
nariz, nos olhos, na língua, na cabeça, gozei nele todo e então desci e 
chupei ele, engolindo tanto aquela viga tesa quanto podia engolir, depois 
sentindo o cheiro das virilhas, depois lambendo o saco, depois me 
enroscando nele e esperando ele gozar na minha boca (...). (...) Nunca 
mais nos falamos, mas continuamos a fazer as mesmas coisas e outras 
durantes essas férias todas, uma relação meio animalesca, que 
aproveitava as oportunidades, sem que fosse necessário dizer nada.” 
(RIBEIRO, 1998, p. 28-30, grifos meus) 

Esta estória sempre persistiu de forma ululante em minhas interpretações e 

reflexões relacionadas à obra. Acabei constatando que são muito mais frequentes as 

discussões sobre a feminilidade, estética, erotização, mitificação e estereotipação sexual 

das mulheres negras escravizadas, sempre visualizadas como meros objetos sexuais de 

seus senhores; os homens negros escravizados, suas masculinidades, estéticas, mitos e 

estereótipos sexuais sempre foram negligenciados pelas pesquisas historiográficas. O 

movimento intelectual da Nova Historiografia, principalmente a dos marginalizados 

historicamente, como as mulheres, indígenas, negros, homossexuais, operários, etc., 
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atualmente também começa a voltar suas investigações e pesquisas com maior 

dedicação ao mundo masculino, após alguns lapsos provocados pela urgência em trazer 

à tona as realidades, práticas e experiências dos indivíduos subalternizados através da 

História das sociedades3. 

É fato que as culturas e as relações de poder engendradas na História do Brasil 

estão profundamente fincadas no patriarcalismo, regime no qual os homens ditam as 

regras e monopolizam o poder, em suas diversas escalas. Os estudos de gênero da Nova 

Historiografia, em um primeiro momento, descartou a necessidade de estudo e análise 

dos mundos masculinos, pois a maioria dos relatos historiográficos excluíam as mulheres 

como seres ativos produtores de História, caracterizando uma espécie de machismo 

acadêmico. Era (e ainda é) necessário curar o crônico esquecimento intelectual em 

relação aos universos femininos. Porém, no decorrer do desenvolvimento do movimento 

da Nova Historiografia, se tornou necessária uma reavaliação das novas perspectivas de 

pesquisa, que revelaram outras possibilidades de abordagens historiográficas: As 

mulheres não se encontram dissociadas dos homens nas sociedades, como também os 

universos masculinos não se limitam às relações de gênero homem-mulher; existem 

muitos outros elementos, aspectos e fenômenos, que configuram uma intensa 

complexidade das relações de gênero existentes, que devem ser valorizados e 

pesquisados. Diante disto, ultimamente os universos masculinos foram retomados por 

muitas e muitos como ricos objetos de pesquisa, visualizados com outros olhares pelas 

historiadoras e pelos historiadores4. 

Entretanto, o objetivo deste artigo é propor novas discussões sobre o universo 

masculino, possuindo o universo masculino do homem negro escravizado como objeto de 

estudo. Através de alguns indícios e sinais históricos detectados, como os rituais de 
                                                           
3 Em plena concordância com o historiador Roy Porter, “(...) O que permanece lamentavelmente ignorado é 
a História do machismo e da masculinidade (muito tipicamente assumida como normal e por isso, normativa 
e não-problemática). Há alguns sinais de que isto está finalmente mudando” (PORTER, 1992, p. 324). 
 
4 Segundo Michelle Perrot, o movimento da Nova Historiografia se mostrou fortemente permissivo para o 
desenvolvimento de novas perspectivas e abordagens de pesquisa, espaço no qual a História das mulheres 
começou a habitar, principalmente a partir da década de 1970. Porém, a necessidade de formulações de 
novas teorias específicas para esses estudos, engessou o processo de “ruptura epistemológica” (incitado 
pelos movimentos feministas revolucionários da segunda metade do século XX), que viabilizariam outras 
possibilidades de desconstruções da categoria “gênero”: “(...) Na verdade, nos anos 70, a questão era muito 
pouco colocada, e ainda menos em História do que em outras áreas” (PERROT, 2005, p. 17). 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

5 

coroação de reis negros, os arquétipos sacros de Orixás masculinos do panteão do 

Candomblé, a teatralização religiosa dos combates entre mouros e cristãos, os perfis 

antropológicos de escravos perdidos ou postos a venda, as iconografias de escravos 

feitas por viajantes estrangeiros e o círculo da capoeira escrava, tentarei reconstruir 

possíveis masculinidades de homens negros escravizados no Brasil Colonial e Imperial, 

em recortes temporais digressivos. Sim, RECONSTRUIR, pois após os processos de 

tentativas de bestificação, desumanização através do tráfico humano oceânico, eram 

extremamente complexas as estratégias de reinvenções das identidades masculinas dos 

homens negros escravizados na diáspora atlântica, que tiveram suas humanidades 

usurpadas pelo processo de escravização dos povos africanos e afro-brasileiros. Além 

disso, apresentarei e analisarei mitos e estereótipos sexuais sobre o homem negro, que 

possivelmente tenham surgido nas relações e no cotidiano escravista brasileiro e se 

perpetuam até os nossos tempos. 

 

ENLADEIRADOS (ou Curvas e Esquinas de Corpos Marcados a Libambos e Açoites) 

 

O processo de escravização dos povos africanos, desenvolvido pelas potências 

europeias ultramarinas a partir do século XVI, e, principalmente, o cotidiano do tráfico 

humano e as relações de exploração e escravismo colonial e imperial no Brasil, 

constituíram espacialidades onde inúmeros estereótipos e projeções sobre o microcosmo 

dos homens negros foram forjados. Os homens negros eram sempre apontados como 

indivíduos exóticos, irracionais, fetichistas, bárbaros, incivilizados, dentre outros adjetivos, 

classificações e juízos de valores de grande teor etnocêntrico e, sobretudo, racista. A 

submissão e escravização dos povos africanos geraram várias projeções imagéticas 

sobre os homens negros, que eram vistos generalizadamente como meros animais, 

desprovidos de razão, inteligência, humanidade e cultura. Além de seres animalescos, os 

negros escravizados também passavam a serem visualizados como objetos, cargas, 

mercadorias de grande valor financeiro no comércio transatlântico. Valor este que era 

delimitado e fixado a partir de seus dotes físicos e sua robustez anatômica, que seriam 

empregados, principalmente, nos serviços agrícolas das monoculturas de cana-de-açúcar 

e na extração de minérios em territórios brasileiros. 
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Em sua obra Nordeste, Gilberto Freyre (2004) afirma que o boi e o negro 

escravizado eram os alicerces vivos da civilização brasileira do açúcar. O negro, para o 

sociólogo, era uma espécie de boi, e sem sua utilização o processo de colonização do 

Brasil não obteria grandes êxitos. Enquanto ser animalizado, o negro dentro dessa 

perspectiva é associado à brutalidade, à rusticidade, ao vigor, à robustez e energia 

animal, indispensáveis para os trabalhos desenvolvidos no eito, compondo um simulacro 

zoomórfico, presente em vários documentos de senhores de engenho e em anúncios de 

venda e fuga de escravos, publicados em jornais imperiais, que descreviam negros como 

animais ou objetos perdidos. 

Na relação de compra e venda de escravos, outros aspectos eram priorizados pelo 

mercado consumidor, composto em sua grande maioria por senhores de engenhos. 

Sendo o escravo considerado uma mercadoria, esta deveria apresentar boas qualidades 

e bom estado de conservação física, após o infernal transporte através dos navios 

negreiros/tumbeiros. Os negros cabindas, benguelas, congos e angolas, segundo Gilberto 

Freyre, compunham a maioria da escravatura dos engenhos nordestinos. Tais etnias, 

principalmente a angola, eram constituídas pelos melhores trabalhadores agrícolas 

importados pelo tráfico. “As exigências de uma lavoura e de uma indústria que pedindo 

vigor físico ao operário (...) exigia também uma experiência agrícola e um grau de 

adiantamento técnico” (FREYRE, 2006, p. 155), diz o sociólogo. 

Entretanto, havia outros critérios que eram considerados pelos senhores de 

engenho na compra e venda de escravos. Em Casa-Grande & Senzala, Gilberto Freyre 

(2006) alega, em uma considerável nota de rodapé, que negros fortes e bonitos de corpo 

eram bem vendidos nos mercados e intensamente procurados em casos de fugas. Os 

anúncios de jornais do século XIX5 demonstram por meio de suas descrições fenotípicas 

e caracterizações antropológicas “que negro ou negra feia era artigo quase sem 

importância no mercado de escravos vê-se através de vários artigos” (FREYRE, 2006, p. 

479-480). Esteticamente, os africanos se encontravam bem distantes dos padrões e 

concepções de beleza européia. Porém, vários relatos evidenciam que os escravizados 

possuíam uma beleza e estética peculiares, agradáveis aos olhos dos colonizadores 

                                                           
5 Inúmeros destes anúncios foram compilados pelo sociólogo Gilberto Freyre na obra O Escravo Nos 
Anúncios de Jornais Brasileiros do Século XIX. 
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europeus, a beleza que costumamos de classificar como beleza exótica, por não estar em 

sintonia com o modelo estético que imperava6. O viajante francês Louis-François 

Tollenare (1904 apud FREYRE, 2004, p. 57) em seus depoimentos e observações 

produzidas no início do século XIX, afirmou ter visto: 

 “grandes latagões [homens novos, altos e robustos] musculosos ocupados 
a fiar algodão”, negros detentores de físico “menos robusto que o 
carregador francês, porém os movimentos menos duros; o peito abaulado 
[saliência externa curva e arredondada]: a coxa nervosa; a pele negra 
luzidia desprovida de pêlos, deixando perceber todo o jogo de seus 
músculos muito móveis, os braços e sobretudo as pernas de ordinário 
fracos. (...) Vi negros com formas de Apolo [deus da mitologia grega 
detentor da beleza, perfeição, harmonia, razão e do equilíbrio].”  

Os perfis antropológicos de africanos escravizados e os estereótipos criados pelos 

colonizadores europeus nos levam a constatar alguns elementos presentes no mito 

sexual do negro hipererótico, lascivo, depravado e “bom de cama”: O escravismo colonial 

rebaixou e inferiorizou o homem negro a uma anatomia e corporeidade zoomórfica, na 

qual suas utilizações estariam limitadas ao trabalho forçado e à procriação animal, tal qual 

o boi, ser irracional, comparado quase sem nenhuma distinção significativa ao negro. A 

coisificação do homem negro através do tráfico humano, que o transfigurou em um objeto 

ou mercadoria, ressignificou as noções de beleza e estética negra, que foram 

readaptadas e submetidas às dinâmicas de compra e venda de escravos. Apesar de 

Gilberto Freyre afirmar que “a importação de negros para o extremo Nordeste parece não 

ter obedecido (...) a desejos estéticos e amorosos de comerciantes sem família regular, 

ou mais exigentes que os senhores em assuntos de harém [conjunto de amásios e/ou 

amásias de um libertino, devasso]” (FREYRE, 2004, p. 154-155), os negros considerados 

como “bonitos” custavam mais caro que os negros considerados como “feios”, sendo a 

beleza estética e os dotes físicos critérios de compra de escravos pelos senhores, como 

já foi dito. Corresponder a certo tipo de padrão de beleza, mesmo sendo considerada uma 

beleza “exótica” e “rústica”, demonstrava uma dinâmica de atração e um exercício de 

certa simpatização e contemplação do corpo africano e afro-brasileiro, presente em 

                                                           
6 Essa possível concepção estética desenvolvida por estrangeiros em relação aos negros escravizados 
podem ser evidenciadas nas obras dos pintores Jean Baptiste-Debret e do Johann Moritz Rugendas. 
Através de algumas de suas iconografias, produzidas durante a primeira metade do século XIX, podemos 
constatar a diversidade étnica dos africanos na diáspora atlântica, expressada fortemente por seus corpos. 
Os adereços, jóias, penteados, cortes de cabelo, escarificações, indumentárias, etc., constituíam espécies 
de símbolos ou códigos africanos de diferenciação étnica. 
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depoimentos, relatos e obras de viajantes, observadores, pintores, fotógrafos, cronistas e 

corógrafos7, como Tollenare, e (re)negado por todo processo histórico de inferiorização do 

homem negro, sempre julgado como um ser feio, grotesco e aviltante. 

Refletir sobre a beleza, estética, os atributos físicos e anatômicos é um exercício 

de grande relevância para o entendimento das projeções imagéticas coletivas sobre a 

sexualidade do homem negro e suas respectivas manifestações através dos tempos. Tais 

aspectos são elementos que provocam e insinuam as relações de erotismo e erotização 

dos corpos, provocando a lascívia e produzindo atrações, desejos e fetiches sexuais. As 

proporções e dimensões dos membros corporais dos homens negros, que é, em partes, 

diferenciada das dos homens brancos ou de outras etnias, oferecem outros aspectos que 

compõem os estereótipos sexuais do homem negro. O desempenho, desenvoltura e 

comportamento sexual deste, na maioria das vezes, estão diretamente associados ao 

tamanho de seu pênis. Acredita-se que negros são “desmarcados”, “roludos”, “pirocudos”, 

“avantajados”, e outros adjetivos chulos que atribuem aos mesmos, de forma homogênea 

e generalizada, o estigma de detentores do sexo e do prazer intenso e voluptuoso. Este 

estigma foi configurado através dos tempos, e manifesta-se de forma tão silenciosa que a 

maioria dos homens negros não percebe ou finge não perceber, preferindo às vezes 

incorporar tais valores às suas identidades masculinas e usufruir dos possíveis benefícios 

que os mesmos podem oferecer. Estereotipar a masculinidade negra de tal forma também 

é uma modalidade de prática do racismo. 

O projeto de colonização dos trópicos, além de proporcionar o encontro com o 

“outro” (ameríndios e africanos), provocou inúmeros imbricamentos entre o Novo e o 

Velho mundo, integrantes de círculos culturais completamente divergentes. A concepção 

de sexo, sexualidade e valores morais de ambos configuraram uma intensa colisão em 

                                                           
7 As fotografias se mostram como importantes fontes documentais que trazem várias outras informações 
sobre a estética dos homens negros escravizados, registradas iconograficamente por fotógrafos 
oitocentistas, como o Christiano Júnior. Este trabalhou para a Casa de Correção da Corte, entre os anos 
1859-1878, como afirma o historiador e fotógrafo Durval de Souza Filho, que ainda relata que os escravos 
detentos, além de atender a algumas regras e coordenadas de poses (ditadas por manuais de fotografias 
da época), colaboravam para que as fotografias fossem tiradas da melhor forma possível, demonstrando 
certa preocupação estética: “(...) Os presos são arrumados, se barbeiam e se penteiam. Mesmo os mais 
‘carapinhas’ (...), por exemplo, apresentam um visual, senão o mais adequado para os seus cabelos, pelo 
menos o que estava em voga. Para a pose, vestem os seus melhores uniformes (...). Em suma, os detentos 
colaboram. Da mesma forma, o retratista capricha na técnica e nas recomendações, em busca do melhor 
resultado estético possível” (FILHO, 2003, p. 264). 
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um ambiente classificado por Gilberto Freyre como “ambiente de intoxicação sexual”. O 

escravismo colonial, segundo o sociólogo, seria um dos elementos responsáveis pela 

promoção da depravação sexual dos colonos e colonizados. Depravação esta 

ferrenhamente combatida entre os séculos XVI e XVIII pela Igreja Católica e sua santa 

Inquisição, que reprimiam e tentavam disciplinar as práticas sexuais coloniais, 

consideradas extremamente pecaminosas. 

Nesse contexto, o negro escravizado, além de se tornar um objeto falante com 

atributos animalescos, também se transformou em uma espécie de incitador e provocador 

da luxúria no colonizador. O escravizado estava sujeito às arbitrariedades do senhor, 

principalmente em relação aos desejos e ordens sexuais. O erotismo exacerbado dos 

colonizadores era despertado cotidianamente, seja pela disposição de corpos seminus 

dos escravos e escravas, seja pelas manifestações culturais africanas criadas na diáspora 

atlântica, compostas de danças, folguedos e ritos, nos quais há intenso empenho de 

corpos e produção de estímulos visuais sensuais. Além dessas danças inebriantes, 

voluptuosas e eróticas, os cultos e rituais religiosos, que foram reorganizados e 

readaptados dentro da espacialidade do Candomblé, oferecem outro significado ao ato 

sexual, como é visto nas práticas de culto ao Orixá Exu, Deus africano da fertilidade, 

mediador das relações sexuais, que é representado pelo símbolo do falo. O culto faloísta 

do Orixá Exu é uma modalidade religiosa de celebração da vida, da fertilidade e 

hereditariedade humana. 

As culturas africanas e suas manifestações na diáspora negra marcadas 

profundamente pelas utilizações do corpo acabaram sendo demonizadas pela Igreja 

Católicas, como também julgadas como práticas pecaminosas, fetichistas, bárbaras e 

selvagens. O posicionamento dos clérigos em relação aos povos africanos e afro-

brasileiros respaldou a visão euro e etnocêntrica que “justificou” a prática de escravização 

destes. A celebração da fertilidade e a concepção de sexo sacro acabaram sendo 

interpretadas de forma equivocada pelos clérigos contra reformistas, que propuseram a 

catequização e aculturação de africanos e afro-brasileiros para civilizá-los, e submissão 

dos mesmos ao trabalho forçado compulsório para purgá-los de seus “pecados” e 

“práticas demoníacas”. O imbricamento de culturas e valores presentes no colonialismo 
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europeu contribuiu para a formação do imaginário coletivo sobre a sexualidade do homem 

negro.  

De acordo com Stuart Hall (1997), as relações coloniais engendraram vários 

estereótipos sobre o negro, caracterizando um exercício de violência simbólica: A 

dominação colonialista e a imposição do poder aos grupos subordinados e excluídos 

socialmente “outorgaram” os grupos dominantes a possuírem a liberdade de forjarem 

suas próprias projeções, visualizações, sistemas de valores, ideologias e representações 

sobre/para o “outro”, ou seja, estereótipos impregnados de etnocentrismo e formadores 

do discurso rígido, degenerado, paradoxal e hegemônico do colonialismo, reproduzido 

demoniacamente através dos tempos, em total concordância com Homi Bhabha (1998). 

Os estereótipos são espécies de dogmas e verdades imutáveis, incorporados e 

reproduzidos de forma (in)consciente por intermédio das relações de poder, travadas 

entre dominantes e dominados. 

Inserido em uma sociedade marcada profundamente pelo patriarcalismo e pela 

supremacia do “macho”, o homem negro escravizado e vítima da violência simbólica, que 

lhe destituiu os atributos essenciais que compunham possíveis identidades masculinas 

vividas em terras africanas (como a autoridade, a responsabilidade familiar e a posse de 

propriedade), segundo Robert Staples (1982), acabou se apropriando de certos valores 

patriarcais presentes no código de comportamento masculino do homem branco, tais 

como a força física e o desempenho sexual vigoroso. Essa seria uma maneira de exercer 

certo grau de poder, como forma de escapismo de sua condição de impotência, 

subordinação e dependência do senhor branco. Dentro do sistema ideológico patriarcal, o 

falo é o símbolo mais forte e representativo do homem, sendo este o determinador e 

articulador das hierarquias e relações de poder. O tamanho e a proporção dos órgãos 

sexuais masculinos nesse sistema são espécies de metáforas relacionadas ao potencial 

sexual do homem: Quanto maior o pênis, mais erótico, lascivo e libidinoso o mesmo será. 

A aptidão sexual masculina, até nossa contemporaneidade, se manifesta dentro de tal 

dinâmica de significação, produtora dos chamados fetiches sexuais. 

Desconsiderando por um momento os estereótipos, existem muitos negros e 

descendentes de negros que possuem pênis grandes e avantajados, apontados 

socialmente como “desmarcados” e outros adjetivos igualmente chulos. Mas, na maioria 
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das vezes, os homens negros são considerados OS ÚNICOS detentores de órgãos 

sexuais desproporcionais. Gilberto Freyre (1977) em Sobrados e Mucambos cita alguns 

estudos e pesquisas de antropólogos e médicos oitocentistas que atribuíam ao homem 

negro, de forma generalizada, a superioridade no tamanho dos órgãos sexuais: “(...) Um 

médico do tempo do Império voltado para estudos desse gênero chegou, talvez 

precipitadamente, à conclusão de ser ‘o pênis do africano [...] geralmente volumoso, 

pesado, quando em placidez; ganhando pouco em dimensões quando em orgasmo’.” 

(FREYRE, 1977, p. 603) 

O discurso de Gilberto Freyre sobre o tamanho do pênis do negro africano e a sua 

suposta hipersexualidade é influenciado pela ideologia patriarcalista, na qual a virilidade 

masculina (representada pelo falo) constitui um signo metafórico de poder do “macho” 

branco, como vimos anteriormente. O sociólogo desconstrói dissimuladamente o mito 

sexual do homem negro em Casa-Grande & Senzala sustentando a tese de que o negro 

africano era naturalmente moderado em relação ao apetite e às práticas sexuais, 

necessitando de estímulos eróticos para se excitar, dentre os quais as danças sensuais e 

o culto fálico, como foi discutido. Segundo Freyre, quem possuía o desejo sexual 

exacerbado e a lascívia desenfreada seria o colonizador português, que acabou legando 

biológica e geneticamente tais características ao mulato/pardo, através da miscigenação e 

do hibridismo étnico. Ao contrário do que se afirmava, segundo o sociólogo, era o branco 

que possuía o pênis maior que o do negro. O sexólogo Havelock Ellis (1933 apud 

BOCAYUVA, 2001, p. 67) confirmava tal tese em seus estudos: 

“Parece que a facilidade com a qual os selvagens marcam a relação 
sexual de interdições significa já fraqueza da impulsão sexual. Podemos 
encontrar provas de uma outra ordem, da menor força da impulsão sexual 
dos selvagens, na condição relativamente pouco desenvolvida de seus 
órgãos sexuais, condição que não é absolutamente constante, mas muitas 
vezes observadas nos selvagens (...).” 

 

 

ESPELHOS TURVOS QUEBRADOS: Visões De Masculinidades Negras Sob a Égide do 

Trabalho Escravo Africano e Afro-Brasileiro 
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O círculo da capoeira escrava8 constitui um dos sinais mais nítidos dos processos 

de (re)construção de possíveis masculinidades negras na diáspora. Além desta luta ter 

sido um importantíssimo instrumento de defesa e ataque aos inúmeros mecanismos de 

subjugação, opressão e tortura escravistas, a capoeira proporcionou aos homens negros 

escravizados uma espécie de espacialidade para a invenção de novos códigos, 

simbologias, posturas e comportamentos masculinos. Tal fenômeno, analisado pela 

Historiografia da capoeira brasileira, deve ser entendido como uma das modalidades de 

resistência negra ao sistema escravocrata colonial, que, como foi visto anteriormente, 

interferiu de forma incisiva na manutenção do sentimento existencial humano e da 

manutenção das identidades masculinas, seja dos homens africanos diaspóricos, seja dos 

seus descendentes afro-brasileiros. A prática da capoeira além de modelar os corpos 

escravizados, delineia as identidades masculinas de seus praticantes. 

O conjunto de relatos, crônicas, ficções literárias, processos crime, dentre outras 

fontes históricas existentes, explicitam inúmeros aspectos e elementos que compunham 

certo perfil do que seria um capoeirista escravo. O corpo textual de tais fontes é composto 

por inúmeros adjetivos e expressões discrimina e classificatórias relacionados aos 

capoeiristas e seu respectivo universo masculino: Valentes, perigosos, viris, espertos, 

altivos, dissimulados, malandros, boêmios, são alguns dos adjetivos ou classificações 

para os homens da arte da capoeiragem escrava. O conjunto de fontes históricas 

existentes e a própria Historiografia da capoeira, que comprovam a existência dos 

capoeiristas enquanto componentes da sociedade colonial e imperial brasileira, revelam 

que os homens negros escravizados possuíam seus próprios códigos de masculinidade, 

reafirmando a teoria do Stuart Hall da mutilação das masculinidades africanas através da 

violência simbólica colonial, e das suas (re)construções no contexto da diáspora e do 

trabalho forçado africano e afro-brasileiro, processo este influenciado principalmente pelo 

patriarcalismo senhorial. 

                                                           
8 Luta marcial negra criada e praticada principalmente no Brasil Imperial oitocentista, “travestida” de dança 
através de seus movimentos e golpes inspirados nas observações dos fenômenos e dinâmicas da natureza. 
O círculo da capoeira escrava, principalmente no Brasil Imperial, era composto majoritariamente por 
homens negros escravizados, apesar de existirem mulheres negras escravizadas e homens brancos que 
também puderam aprender a luta-dança criada na diáspora negra brasileira. 
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Outro indício que pode contribuir para este exercício de reconfiguração das 

identidades masculinas escravas é o combate entre Mouros e Cristãos9. Consistia uma 

prática teatral promovida por padres jesuítas no processo de catequização dos africanos e 

indígenas escravizados no Brasil Colonial.  No espetáculo, os senhores dos escravos 

possuíam o papel dos cristãos e os escravos o papel dos mouros, principalmente por 

conta do fato dos africanos escravizados possuírem a pele preta. O fato de o homem 

escravo representar um povo e estar em pé de igualdade diante de seus senhores 

brancos, mesmo que fosse no campo da representação e do simbólico, contribuía 

indiretamente para que o homem negro escravizado reafirmasse a consciência de sua 

humanidade em meio a todo o processo de tentativas de coisificação e zoomorfização, 

vistos anteriormente. 

A coroação de reis negros escravos10 também é um importantíssimo indício de 

possíveis masculinidades escravas no Brasil. O ritual de coroação, além de ser uma 

dinâmica cultural de evocação de experiências monárquicas vivenciadas em África por 

reis/rainhas e suas respectivas comunidades étnicas africanas, configurava outra 

espacialidade de recriação de masculinidades perdidas ou renegadas no além-mar. As 

irmandades católico-cristãs negras, formadas por negros e negras escravizados e 

convertidos, eram as responsáveis pela produção das festividades, folguedos e rituais de 

coroação, realizados anualmente. Porém, o que interessa em tal manifestação negra 

escrava é a figura do escravo que era escolhido por sua irmandade como rei. Além do 

estabelecimento de relações de respeito, compromisso, dedicação, reverência, e outros 

vários comportamentos, tratamentos e protocolos entre o rei eleito e sua comunidade, que 

compunha a irmandade na qual estava vinculado, o rei negro eleito gozava de certos 

privilégios e interferia de forma direta e decisiva nas relações escravas cotidianas. 

                                                           
9 Os Mouros era a denominação dada pelos romanos aos habitantes do Norte-Noroeste da África. Segundo 
Nei Lopes, os Mouros dominaram grande parte dos territórios espanhóis do século XVIII ao XV. As batalhas 
entre Mouros e Cristãos, reproduzidas teatralmente pelos jesuítas no Brasil, é a reprodução da chamada 
Reconquista Cristã de tais territórios, em 1492. 
10 A coroação de reis negros eram folguedos escravos que são reminiscências de ritos de exaltação dos reis 
e chefes étnicos de África. Esses folguedos eram formas de integração e humanização escrava, como 
afirma a historiadora Marina de Mello e Souza. O negro escravizado que era eleito rei de uma comunidade 
ou irmandade negra recebia todas as honras que um rei ou chefe africano poderia receber, constituindo um 
ritual de inversão da ordem e subversão das hierarquias sociais. 
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Se tornar rei em um contexto escravocrata, mesmo que simbólica e alusivamente, 

não significava simplesmente um folguedo ou celebração festiva de negros e negras 

escravizados: Significava, dentre outras interpretações, mais um mecanismo de 

manutenção de memórias que quase se dissolveram nas águas atlânticas através do 

tráfico humano; memórias estas principalmente de linhagens reais africanas 

desmanteladas. Para o homem escravo, ser eleito rei de sua irmandade religiosa era mais 

uma oportunidade para (re)afirmar-se enquanto homem: Suas interferências no cotidiano 

colonial/imperial brasileiro e sua grande influência enquanto representante legítimo de sua 

comunidade, de certa forma resgatam a prática do exercício do poder que lhe foi 

extirpada pelo sistema escravista. Esta evidência elimina, mais uma vez, os relatos 

históricos tradicionais que subalternizava os homens negros escravizados ao 

silenciamentos, à submissão plena e à passividade social. 

O mais complexo dos sinais de masculinidades escravas detectados são os 

referenciais e influências dos arquétipos sacros11 dos Orixás masculinos do 

panteão do Candomblé. Existem duas possibilidades de visualização e interpretação das 

interferências dos Deuses africanos na composição das identidades masculinas escravas 

no Brasil: 1) O fato do homem negro escravizado ser iniciado ou fazer parte do círculo 

religioso do Candomblé, que estabelece maior contato e relacionamento entre 

iniciado/filhos de Santo e Orixás que regem sua cabeça (chamada de “ori”); 2) O processo 

de identificação ou incorporação de atributos arquetípicos dos iniciados e/ou filhos de 

Santo que possuíam como regentes principais Orixás masculinos. 

Observando de forma geral os arquétipos de Orixás masculinos, percebe-se 

inúmeros valores, características e atributos que eram de propriedade do microcosmo dos 

homens africanos: A virilidade, fertilidade, força, bravura, poderio, valentia, destreza, 

violência, coragem, dentre outros aspectos (sustentados e visualizados de melhor forma 

na mitologia dos Orixás), além de serem elementos que compunham masculinidades 

tanto humanas quanto divinas, às vezes eram explícitas nos iniciados e filhos de Santo 

que possuem como Orixás regentes Deuses africanos masculinos. O processo de 

                                                           
11 A definição geral de arquétipo no círculo do Candomblé compreende o conjunto das características, 
elementos naturais, cores simbólicas, vestuário, músicas, alimentos, bebidas, traços de personalidade, 
desejos, defeitos etc. de um determinado Orixá ou entidade sagrada. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

15 

identificação arquetípica12 e as relações entre homem negro escravizado e seus Orixás 

masculinos regentes são indispensáveis para a compreensão da (re)afirmação de 

possíveis masculinidades escravas. Metaforicamente, os Orixás masculinos do panteão 

do Candomblé funcionavam como espécies de espelhos, nos quais seus filhos poderiam 

enxergar-se enquanto seres humanos e verem refletidas em suas lâminas sacras 

aspectos e elementos de suas identidades masculinas. 

 

COITO CONCLUSIVO (ou Considerações Finais) 

Contudo, se pode constatar que reconstruir masculinidades de homens negros 

escravizados no Brasil Colonial e Imperial não é um exercício de fácil execução, 

principalmente pelo desafio de tentar ouvir vozes sufocadas pelo sistema escravocrata, 

aprisionadas em diversas fontes historiográficas, como vimos ao longo do texto. Os sinais 

e indícios apresentados nesse artigo revelam informações de grande relevância para a 

reconstituição de tais masculinidades. Porém, as masculinidades dos homens africanos 

diaspóricos e de seus descendentes afro-brasileiros não podem ser limitadas a tais sinais 

e indícios; este trabalho é somente uma tentativa de visualização de subjetividades e 

corpos (in)visibilizados pela História e pelo tempo. 
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