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Introdução 

Pesquisas como o Censo Demográfico e a PNAD − Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios, entre outros levantamentos de igual valor, têm servido de referência para 

importantes estudos e políticas públicas, na medida em que disponibilizam, a todos os 

segmentos da sociedade brasileira, pesquisas que deixam visíveis as expressivas 

desigualdades raciais e regionais do país, apontando resultados de acesso diferenciado, 

por parte da população, a serviços básicos como educação e saúde, além da falta de 

perspectiva quanto ao emprego formal e/ou melhores rendimentos. 

Atualmente, tanto os Censos Demográficos, realizados a cada decênio, quanto as 

PNADS, que vão a campo anualmente, ambos sob responsabilidade do IBGE − Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatístico, incluem em seus levantamentos a cor da 

população, fato esse de ocorrência recente. A PNAD, por exemplo, só passou a 

investigar sistematicamente a cor da população, somente a partir de 1987.  A PNAD foi 

idealizada para suprir as informações básicas sobre a população durante o período 

intercensitário. Alguns estudiosos acreditam na necessidade dos órgãos estatísticos 

observarem os movimentos históricos, no que se refere à inclusão do quesito cor nas 

estatísticas populacionais, uma vez que esses movimentos são fundamentais para situar 

as mudanças ocorridas em alguns quesitos, bem como para compreender que em 

determinado instante os indivíduos podem “sofrer atribuições ou se atribuírem uma 

determinada "raça/cor" (PIZA, 1993 apud PINTO, 1997). 

Entretanto, em pesquisas que pretendem analisar as relações raciais no país, deve ser 

levado em conta não somente a sua contextualização histórica, teórica e ideológica, 

como sugerem alguns estudiosos, mas também as mudanças quanto à sistemática da 

coleta de dados da população, buscando sempre um aperfeiçoamento da própria 

estatística, de sua infra-estrutura, e o conseqüente acesso ao informante, entre outros 

motivos. 
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A ONU (Organização das Nações Unidas), segundo Regina Pahim Pinto (1997), 

considera que o levantamento de características étnicas, raciais e de nacionalidade estará 

sujeito às especificidades nacionais, não recomendando, portanto, critérios de aceitação 

universal, embora sugira o sistema de autoclassificação. 

A análise inicial do último Censo Demográfico 2000 antecipa alguns resultados 

dignos de atenção: 1) Em 2000, mais da metade da população brasileira se declarou 

branca (54%), 40% como pardos e 5% como pretos. E como amarelos e indígenas 

somente 1%.  2) Nas faixas de menor rendimento, há predominância de pretos e pardos. 

3) No que se refere à escolaridade e a rendimento: enquanto os negros (pretos e pardos) 

recebem em média pouco mais de dois salários mínimos e têm, em média, cinco anos de 

estudo, a população branca alcança a média de cinco salários mínimos e têm mais de 

sete anos de estudo. 4) Quanto à taxa de analfabetismo, esta é menor entre os brancos 

(28%), mas atinge a cerca de 52% dos pretos e 48% dos pardos. 

Surgem, portanto, algumas reflexões. Como estas ou outras informações estatísticas 

estão sendo efetivamente utilizadas na elaboração de políticas que, pelo menos, 

consigam minimizar tais desigualdades? O que tem obstaculizado, durante tanto tempo 

e que parece perpetuar o desigual acesso do negro à estrutura social, econômica, política 

e educacional no país?    

Percebe-se, então, a necessidade de se implementar estudos que contribuam para o 

aprofundamento, como também uma maior repercussão, por parte da mídia nacional, 

das discussões sobre as relações raciais e o acesso desigual de determinados grupos da 

população a diversos setores da sociedade, como a educação, à saúde, ao mercado de 

trabalho. Como por exemplo, os Censos Demográficos, as PNADS e pesquisas de 

quaisquer outras instituições, universidades etc no sentido de tornar claro e acessível a 

todos, com a disponibilização dessas fontes, a significativa desigualdade do negro 

(pretos e pardos), por conta da injusta e preconceituosa hierarquização nas estruturas da 

moderna sociedade brasileira. Desigualdade essa construída, em parte, num passado 

escravista, mas que ainda coloca esse grupo da população em patamar 

significativamente inferior em relação à população branca. 

Vale comentar alguns estudos que introduziram o enfoque estatístico sobre tais 

questões. Florestan Fernandes (1978) foi o primeiro estudioso, ao final dos anos 1950-
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1960, e durante o Projeto Unesco, a introduzir na sociologia os estudos quantitativos, 

com base no Censo Demográfico 1950, quando identificou no país, não só diferenças 

regionais, devido a uma grande maioria de negros e mulatos no nordeste, como também, 

“concentrações raciais mais privilegiadas, tanto econômico, social e culturalmente” . 

(SCHWARCZ, 1999). Esses estudos apontaram as desigualdades na “miscigenação 

brasileira” . Tais desigualdades conseguiram sobreviver, segundo Florestan, devido ao 

legado histórico na hierarquização social do país, baseada em critérios de classe social, 

educação formal e origem familiar e, evidentemente, em um mosaico de cores. 

É importante observar que, nos anos 1960 e 1970, a sociologia de autores como 

Florestan Fernandes e Otávio Ianni irá se engajar a discussões marxistas, centradas nas 

novas relações sociais da nova sociedade de classes, ou seja, a problematização dos 

“nós”  sociais sob um aspecto mais universalista. Segundo Schwarcz, a antropologia vai 

ser associada, em parte, a estudos considerados “ reacionários” . “Nesse período, houve 

uma maior cobrança, no sentido de que os estudos antropológicos tivessem um cunho 

mais político, não se restringindo apenas à descrição e estruturalização das culturas”  

(IBID, 1999).  

Nos anos 1980, alguns autores passam, então, a desenvolver seus trabalhos 

distanciados da visão sociológica tradicional, que até então se preocupava, por 

excelência, com o desenvolvimento e a modernização. Ou seja, com a evolução e a 

“transposição de uma sociedade moderna, nos termos weberianos, ou nos termos 

marxistas, com a passagem de uma sociedade pré-capitalista, escravista, para uma 

sociedade capitalista” . (GUIMARÃES, 1998 apud SCHWARCZ, 1999). 

A produção científica, nesse período, amplia seus estudos, passando a analisar, a 

partir das estatísticas, variáveis como grupos de cor, posição social e classes sociais. 

Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle e Silva destacaram-se nessa nova postura 

sociológica, a partir de 1979 e ao longo dos anos 1980 e 1990, sendo retomada 

posteriormente e com significativo impacto por Ricardo Henriques, nos anos 2000.   

Em “Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 90”  

(2001)1, Henriques reanima tais questões, quando analisa, social e economicamente, as 

                                                
1 Ver HENRIQUES, Ricardo. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década 
de 90.   IPEA, 2001. 
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condições de vida da população brasileira, mapeando indicadores como pobreza, 

distribuição de renda, educação, mercado de trabalho, trabalho infantil, entre outros 

indicadores, com base nas séries históricas da PNAD e dos Censos Demográficos. Tal 

estudo vai merecer destaque junto aos movimentos sociais negros, à imprensa nacional 

e intelectuais, efetivamente, após apresentação na  IIIª Conferência Mundial Contra o 

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em 

Durban, África do Sul, em agosto de 2001. 

Basicamente, Henriques atribui a sobrevivência da desigualdade brasileira a um 

convívio duradouro e harmoniosamente estável, que é “naturalizada”  pela sociedade. 

Essa naturalização nas diferenças, principalmente raciais, se traduz num perverso 

processo de exclusão, no qual a população negra é mais contemplada. A pobreza 

nacional, segundo Henriques, é em sua maioria constituída por negros: dos 40% do total 

de pobres no Brasil, cerca de 64% são negros, além de responderem também pelos 69% 

de indigentes2. 

E mais: os resultados referentes à qualidade e nível educacional se transformam em 

vetores indispensáveis ao entendimento do importante papel da educação, no que se 

refere tanto à estratégia de redução das diferenças social, regional e racial, quanto para 

definição e elaboração das bases do desenvolvimento sustentável do país. 

Vale comentar que no final do século passado a escolaridade média da população 

adulta no Brasil, com 25 anos ou mais de idade, representava cerca de seis anos de 

estudo. Em média, como analisa Henriques, um jovem adulto entra para o mercado de 

trabalho com uma escolaridade equivalente àquela adequada a um adolescente de 13 

anos de idade. É possível que num contingente bem maior de adultos, e obviamente 

entre os mais pobres, a média de escolaridade seja bem abaixo de seis anos.  O fato é 

que a escolaridade média de um jovem negro, com 25 anos ou mais de idade, no período 

estudado, ficava em torno de 6,1 anos de estudo, ao passo que um jovem branco, de 

mesma faixa etária, respondia por cerca de 8,4 anos de estudo. O diferencial, portando, 

era de 2,3 anos de estudo. 

                                                
2 Esses dados referem-se à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-PNAD1999, de 
responsabilidade do IBGE.  



 5 
A DISCUSSÃO TEÓRICA PARA O ENTENDIMENTO DA 

DESIGUALDADE RACIAL NO BRASIL 

Sobre os conceitos de raça e racismo no Brasil 

 Cabe lembrar que o mundo mais desenvolvido se inspirou em teses de superioridade 

racial do homem branco, afirmadas pela ciência. As teorias darwinianas, com maior 

difusão em meados do século XIX, e as interpretações oportunistas dos conceitos de 

"seleção das espécies" e da "vitória do mais apto", foram as responsáveis pela 

discriminação do negro, através de justificações científicas. Não foi por acaso ou pela 

vontade divina que o negro foi escravizado, comercializado e "naturalmente" 

conceitualizado como "raça inferior". 

Raça começou, então como um conceito geograficamente derivado, ou seja, uma 

idéia que cientistas europeus do passado utilizaram para categorizar as diferenças de 

aparência dos povos que viviam em outras partes do mundo distantes da sua. 

Conduziram-se experimentos, com resultados previsíveis, para tentar provar ou 

desmentir as diferenças da habilidade humana, ligadas à raça ou aparência observada. 

Fosse por preconceito consciente ou inconsciente, por utilizarem métodos inadequados, 

por chauvinismo ou simplesmente por erro, o certo é que esses cientistas concluíram 

que o seu grupo racial era "superior" a todos os outros: a noção de superioridade 

européia serviu de desculpa ou justificativa pronta para o imperialismo, o colonialismo 

e a conquista. Tais idéias foram, sem dúvida, as matrizes do “racismo, que ainda 

perdura nos dias de hoje” . 

Os estudos sobre o negro, iniciado no século XIX, como observa Schwarcz (1999), 

ganharam seguidores. Tais estudos definiram a "raça" como um conceito biológico, e 

davam primazia às diferenças biológicas, físicas (fenotípicas) e hereditárias, entre os 

seres humanos. Conforme Guimarães (1999), depois que essas teorias perderam 

vigência "raça passou a significar subdivisões da espécie humana distintas apenas 

porque seus membros estão isolados dos outros indivíduos pertencentes à mesma 

espécie" (BANTON, 1994 apud GUIMARÃES, 1999). Somente após a 2ª Guerra 

Mundial, segundo Guimarães, o conceito passou a ser recusado pela biologia. Para ser 

coerente com a genética pós-darwiniana, alguns cientistas sociais passaram a considerar 

raça como um grupo de pessoas que, numa dada sociedade, é socialmente definido 
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como diferente de outros grupos, em virtude de certas diferenças físicas, reais ou 

putativas. Assim, as características físicas (fenótipos) "seriam uma espécie de matéria-

prima física e ganhariam sentido social apenas por meio de crenças e atitudes" 

(GUIMARÃES, 1999), ou seja, para alguns estudiosos esses grupos deveriam ser 

classificados "com maior propriedade de étnicos".3  Já outros cientistas sociais, que se 

atêm especificamente aos fatos culturais, tendem a definir raça "como um conceito 

taxonômico muito utilizado pelas pessoas no mundo real, com propósitos e 

conseqüências diversos". (IBID, 1999). Guimarães sugere que raça é tão somente um 

conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural, ou seja, raça é vista apenas 

como categoria social, e como forma de enxergar, classificar e de se "naturalizar", no 

mundo social, valores e atitudes preconceituosos. Raça, portanto, nas palavras de 

Antonio Sérgio Guimarães, "limita-se ao mundo social, e, assim, adquire o status 

conceitual de realidade social plena, que permite passar como  natural preconceitos, 

atitudes, interesses e valores sociais negativos e nefastos".  

Quando no mundo social se pode dispensar o conceito de raça? Para Guimarães, a 

resposta teórica parece ser bem clara: "Quando já não houver identidades raciais", isto 

é, efetivamente, não correspondam a esses marcadores, e, por último, quando tais 

identidades "quando não existirem grupos sociais que identifiquem a partir de 

marcadores (...), que derivem da idéia de raça". "Quando as desigualdades, a 

discriminação e hierarquias sociais, e discriminações forem prescindíveis, em termos 

sociais e políticos, para a afirmação social dos grupos oprimidos". (GUIMARÃES, 

2002). 

A produção científica no Brasil, para Guimarães (1995), já nas primeiras décadas do 

século passado, fez uso de um discurso essencialista e ontológico, que buscava, enfatiza 

Guimarães (1999), uma forma bastante específica de naturalizar, de explicar diferenças 

                                                
3 Guimarães (1999) observa, então, ao citar Thomas Eriksen (1993) que a "etnicidade pode assumir várias 
formas, e (...), as ideologias étnicas tendem a enfatizar uma descendência comum, (logo) a diferença entre 
raça e etnicidade torna-se uma problemática (...)". Alguns sociólogos, segundo Guimarães, por 
considerarem "raça" como um conceito muito carregado de ideologia, rejeitam a distinção entre raça e 
etnia, preferindo falar apenas de etnia.    
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pessoais, sociais e culturais, a partir de diferenças vistas como “naturais” . Na verdade, 

o que Guimarães tenta esclarecer, quanto à naturalização do racismo, está relacionado 

ao uso do termo” natural “que pode, num sentido mais amplo, assumir um significado, 

que ele denomina de”  ordem a-histórico ou trans-histórico “sem interesses particulares, 

mas como forma de manifestações. Explica-se: A ordem natural e presumida, portanto 

pode ter uma justificativa teológica ou de origem divina, científica (endodeterminada) 

ou cultural, como necessidade histórica.. No entanto, adverte ele, quando essa ordem 

natural delimita as distâncias sociais, assiste-se a sistemas de hierarquização rígidos e 

inescapáveis (GUIMARÃES, 1999). 

O racismo e a hierarquização das estruturas sociais 

    A hierarquização das estruturas sociais, no Brasil, na visão de Guimarães, pode ser 

justificada e racionalizada  também fazendo um apelo à sua ordem natural. A exemplo 

que aconteceu na Inglaterra, no século XIX, onde a hierarquização era justificada pelo 

resultado das "virtudes individuais", ou seja, "os pobres eram pobres porque lhes 

faltavam sentimentos, virtudes e valores nobres". "(...) as mulheres teriam posições 

subordinadas devido às características de seu sexo, (...), e os negros eram escravizados 

(...) porque sua”  raça “seria intelectual e moralmente incapacitada para a civilização". 

(GUIMARÃES, 1999). O que se percebe é que tais conceituações hierárquicas, no 

Brasil, utilizaram, mesmo de forma não muito clara, de prerrogativas, conforme 

Guimarães, "baseadas em teorias da natureza, como a biologia e a genética” . Então, o 

autor também enxerga, como Ricardo Henriques (já citado na introdução), a existência 

de um processo de naturalização presente em todas a hierarquias sociais, e que se 

constitui num traço constitutivo das relações de dominação.   É importante mencionar o 

estudo de Thales de Azevedo sobre essa questão. Acredita-se que ele se aproxime das 

explicações para se entender a desigualdade e discriminação raciais, ainda presentes nas 

estruturas da sociedade brasileira.  
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Em "Classes sociais e grupos de prestígio" (1996), Thales consegue romper com a 

visão dos anos 1930 de Donald Pierson, sobre "democracia racial" (BRANDÃO, 1996; 

GUIMARÃES, 1999), quando toma emprestado à sociologia alemã, de Weber, as 

categorias de classe e de grupos de prestígio, para entender a estratificação do grupo 

negro da população brasileira. A inovação de Thales de Azevedo consiste, segundo 

Guimarães (1996), no momento que ele consegue teorizar, "a transição do Brasil 

colonial para um Brasil moderno, ou a transição de uma sociedade de status para uma 

sociedade de classes” , ressaltando que a relação entre “status”  e “cor”  permanecerá 

inalterada. Na visão de Guimarães (1999), Thales mantém-se fiel ao texto weberiano 

quando emprega a categoria “status“ “como categoria de estrutura social com o mesmo 

sentido de classe e casta”  e não como simples “categoria de interação social", da forma 

como faziam os sociólogos da Escola de Chicago. Assim, ele consegue encontrar o 

terreno teórico onde se poderia teorizar a dureza, a rigidez e a importância das 

distinções de cor no Brasil. (GUIMARÃES, 1995). 

     Portanto, ao conceituar "status" como fenômeno de estrutura social, Thales 

observa que o "status" resulta de uma combinação de fatores, como o nascimento e tipo 

físico, que se deixam modificar, até certo ponto, pela fortuna, pela ocupação e pela 

educação. O "status" de nascimento e a cor funcionam como limitadores da distância 

social de mobilidade vertical, quaisquer que sejam os demais elementos condicionantes. 

Para Thales, existe, então, uma "correlação entre status e cor que resulta numa divisão 

da sociedade em dois estratos principais, assim explicados nas palavras do estudioso: 

“Dessa estrutura, em duas camadas, começa a emergir as classes sociais identificáveis 

do ponto de vista econômico, através da diferenciação de bens, níveis de renda, padrões 

de consumo, (...), níveis de instrução” . (AZEVEDO, 1996). O esquema de classe ajusta-

se, em parte, ao de grupos de prestígio e  se organiza ainda muito em função da 

estrutura anterior. Existe, para Thales, uma linha divisória separando “mais nitidamente 

os dois grupos de status e prestígio, constituídos, de um lado, pelo agregado das classes 

alta e média, e, de outro lado, pela classe baixa” . (BRANDÃO, 1996).  Com isso, a 

classe média "está muito mais distante da pobreza do que da elite".  

"As discriminações mais visíveis e as tensões mais manifestas são, portanto, as que 

se operam entre esses grandes grupos". (BRANDÃO, 1996). O que se percebe, na 

verdade, é que Thales de Azevedo se aproxima, ainda que com uma indicação 
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incipiente, dos estudos contemporâneos, que, até certo ponto, destacam a manutenção 

da velha estrutura estamental. 

Na análise de Guimarães (1995), Thales já nos ensaios dos anos 1950, sobre a 

sociedade baiana, consegue significativas conceituações ao classificar a sociedade 

colonial em dois grupos de "status principais", isto é, em brancos e negros ou senhores e 

escravos, que eram intermediados por um estrato ocupacional e socialmente 

desqualificado designado povo. Para Guimarães, também, ele consegue identificar em 

seu estudo uma convivência harmoniosa entre as duas hierarquias, de status e de 

classes, na sociedade brasileira em transição. A primeira (status), estratifica a sociedade 

em classes alta, média e baixa, e a segunda (classes), intensifica essa estratificação, 

dividindo a sociedade em "brancos e negros". De acordo com Thales de Azevedo 

(1996), após a abolição, o grupo negro foi incorporado como "povo" e, só 

gradativamente, foram sendo dissolvidas as hierarquias de "status". Com o 

desenvolvimento da sociedade de classes, emergiu, então, uma nova camada 

intermediária, que deu lugar, mais adiante, às classes médias. Nas palavras de 

Guimarães (1995), "essa foi, sem dúvida, a contribuição do mestre baiano para os 

estudos de relações raciais e para a luta anti-racista no Brasil, como também para 

desmistificar a idéia de “democracia racial brasileira” . 

Vale mencionar, também, que a conformação do Brasil em nação, teve, como pano 

de fundo, acordos voltados aos interesses das oligarquias nacionais. Nesse contexto, 

percebe-se que a questão do negro brasileiro deve contemplar vertentes significativas de 

discussão, como: o racismo calcado no biologismo, a miscigenação potencializada pela 

"ideologia de branqueamento", e a idéia de "democracia racial" que, de certa forma, 

explicam a discriminação e desigualdade raciais nas estruturas da sociedade brasileira 

atual.  

No entender de Hélio Santos4 (2000) é relevante se levar em consideração, como 

para uma maior clareza sobre as condições atuais do negro brasileiro nas estruturas 

socioeconômica e educacional da sociedade, a forma como se deu a Abolição da 

Escravatura no Brasil. Segundo ele, o país seria hoje um outro país, caso a Lei5 que 

                                                
4 Ver SANTOS, Hélio, 2000. p. 53-74. 
5  O artigo 1º da Lei n. 3353, de 13 de maio de 1888, diz apenas que: "É declarada exctinta a escravidão 
no Brazil". Idem, 2000, p. 53-74. 



 10 
aboliu a escravidão viesse acompanhada de mecanismos que inserissem os ex-

escravos no mercado de trabalho. Ou seja, uma reforma agrária ou  uma política de 

assentamento efetiva, que contemplasse a esse grupo da população com pequenas 

propriedades agrícolas e aptas à produção. 

Sobre a " ideologia de branqueamento"  

     Após a "'abolição tardia" da escravidão, a nação brasileira abrigava um grande 

contingente de "novos brasileiros", ou seja, os negros brasileiros frutos de cruzamentos 

entre brancos, negros e índios. No período da Primeira República (1889-1929), a 

miscigenação foi um valioso instrumento de hierarquização e estratificação social no 

país, com a industrialização da sociedade. O embranquecimento ou o branqueamento da 

população foi uma das modalidades de racismo à brasileira. E foi assim tratado, nesse 

período, como um processo irreversível no país e que permitiria a ascensão social desses 

"novos brasileiros", através da assimilação de conduta e atitudes, não só do ponto de 

vista estético, como também cultural da população branca.  

     Vale dizer, o que caracterizava o Brasil, naquele momento, era o "caráter 

nacional", a possibilidade do desenvolvimento, do crescimento econômico, percebido 

nas grandes narrativas modernas da modernidade que apontava.  Para Hasenbalg (1995), 

o Brasil longe de ter sido um caso original, no que diz respeito à experiência histórica 

dos descendentes de escravos africanos, e às relações entre brancos e negros, também 

tem pontos em comum com outros países da América Latina de língua espanhola. O 

embranquecimento ou o ideal de branqueamento é um deles. O branqueamento da 

população, entendido como um projeto nacional, foi implementado por meio da 

miscigenação seletiva e de políticas que potencializaram o povoamento e a imigração 

européia.   

     Hasenbalg analisa ainda que, como no caso colombiano, a miscigenação ou 

mistura racial não funcionaram apenas como ideologias, mas também como um 

conjunto de práticas sociais. O branqueamento, segundo o estudioso, "(...) é a versão 

hierárquica e discriminatória da mistura racial". Em outras palavras: "A miscigenação 

aponta para a homogeneidade e inclusão, e se contrapõe às normas de separação e 

pureza vigentes em outros sistemas raciais. Mas, a mistura racial é também um passo no 



 11 
caminho ao branqueamento, resultado final esperado, que implica hierarquia e 

valorização negativa de negros e índios". (HASENBALG, 1995).   

    As políticas de promoção e subsídios aos imigrantes europeus são responsáveis 

pelo lado mais visivelmente danoso do branqueamento, para o grupo negro. Segundo 

Hasenbalg, de certa forma, tais políticas foram bem-sucedidas em diferentes países da 

região. Outro ponto negativo: a legislação que proibiu a imigração de africanos e 

asiáticos. Instalou-se, então, um círculo vicioso. Ou seja, a entrada em massa de 

imigrantes brancos reforçava o projeto de branquear a população brasileira. Também a 

propagação em obras, de tal ideologia, e a ausência de dados oficiais e censitários sobre 

cor ou raça da população reforçaram  a tese nacional de branqueamento. 

     No cruzamento do branco como o negro, necessariamente, "contava-se com o 

clareamento gradual e permanente da pessoa, mas jamais se cogitava a hipótese de que a 

mestiçagem gerava o “enegrecimento da população". (DOMINGUES, 2002).  A 

ideologia dominante apostou no branqueamento. Segundo Petrônio Domingues6 (2002), 

o mestiço, dependendo da pigmentação da pele, era classificado como quase-branco, 

semibranco ou sub-branco e tratado de forma diferenciada.  

     Percebe-se que tal ideologia, infelizmente, atuou de modo realmente danoso e 

durante muito tempo no imaginário da população negra, que almejava a ascensão social.      

Levando-se em conta a sua longa e humilhante trajetória escravista, o negro via como 

uma oportunidade de sair dessa condição e ser aceito no seio do grupo dominante 

branco, assimilando atitudes, comportamento e estética do branco, desprezando até a 

sua origem africana. Ou seja, ao assimilarem os valores sociais e morais, conforme 

Domingues, da ideologia de branqueamento, alguns negros avaliavam-se pelas 

representações negativas construídas pelos brancos. 

     Por volta, então, dos anos 1950 o ideal de branqueamento vai perder a sua 

legitimidade intelectual, por conta da derrota do Nazismo na Segunda Guerra Mundial e 

da emergência, no Terceiro Mundo de nações independentes de população não-branca.  

É o momento da "negritude". Nas palavras de Hasenbalg (1996), porém, "essa perda de 

legitimidade não evitou que esse ideal criasse raízes profundas no grupo negro, cujo 

                                                
6 Ver DOMINGUES, Petrônio José, 2002, p. 563-599. 
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desaparecimento era esperado, levando tendencialmente o próprio negro à sua 

autonegação".   

Sobre a " democracia racial"  

     O mito da democracia racial foi interpretado pela grande maioria da 

intelectualidade, a partir de considerações de Gilberto Freyre sobre a miscigenação ou 

mistura racial brasileira. Segundo Schwarcz (1999), Freyre considerava tal 

miscigenação como algo natural, como uma "singularidade da nação". O cruzamento de 

raças se transformara, portanto, em modelo de sociabilidade. 

Nos anos 1930, Gilberto Freyre, em "Casa grande & senzala", vai influenciar a 

intelectualidade internacional, com a idéia da convivência harmoniosa das "três raças". 

Era um momento, segundo Schwarcz, em que se questionava a "ordem cultural do país". 

A cultura mestiça era a que tinha a maior relevância nas teorias e representação oficial 

da nação. Na obra de  Freyre, a mistura racial tem um grande peso: "(...) todo brasileiro, 

mesmo alvo, de cabelo louro, traz na alma (...), e no corpo, a sombra, ou pelo menos a 

pinta do indígena e/ou do negro". (FREYRE, 1933 apud SCHWARCZ, 1999). Entende-

se que Freyre admitia a mestiçagem, mas quando ressalta os traços físicos e étnicos ele 

pressupõe uma distinção racial, perpetuando os conceitos de "superioridade e 

inferioridade". Mas será sua obra que influenciará, mais à frente, os estudos de Donald 

Pierson (década de 1940) sobre as relações raciais em Salvador.  

Em "Brancos e pretos na Bahia", Pierson introduz o conceito de "cor como elemento 

empírico", para analisar a "raça'", argumentando que no Brasil, conforme Schwarcz, a 

ausência de regras revelava uma maior mobilidade. 

A partir do olhar de Freyre, percebe-se que a mestiçagem passa a ser integrada ou 

colonizada pela intelectualidade da época: "Uma série de intelectuais ligados ao poder 

público (...) pensam em políticas culturais, como forma de uma autêntica identidade 

brasileira". (SCHWARCZ, 1999). Trabalhos, como o de Gilberto Freyre, Donald 

Pierson, Charles Wagley, irão destacar o "branqueamento nacional". O mito das três 

raças de Freyre, aliado às teses culturalistas, irá desconstruir as explicações biológicas 

ou o conceito biológico de Nina Rodrigues. Schwarcz (1999) relata que Nina Rodrigues, 

considerado como um dos principais antropólogos por seus trabalhos sobre a cultura e 
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língua africanas, teceu severa crítica à miscigenação, vendo nela “a falência da 

nação" e sua suprema degeneração. 

Na análise de Schwarcz, o "mito da democracia racial", idealizado por Freyre, é 

recebido como uma espécie de modelo que encontrava excessos de significação na 

sociedade brasileira: "Muitas vezes, contradiz a realidade, e, de alguma forma, não só 

contém distorções, mas também pistas". As pistas, referidas pela autora, são as 

explicações de Freyre, no fato de não existirem conflitos raciais, mas sim  "diferenças 

culturais", o que, de alguma forma, anteciparam as discussões contemporâneas pós-

estruturalistas, ou seja, os novos conceitos da pós-modernidade, sustentados em 

diferenças culturais e/ou na construção de "identidades culturais nacionais". 

É interessante destacar que, para Hélio Santos (2000), a idéia de democracia racial, 

atribuída a Gilberto Freyre, não foi esclarecida adequadamente. Quando diz: "Não se 

sabe bem o que vem a ser isto em um país onde existem mais de 70 milhões de não-

brancos". (SANTOS, 2000, p. 54). Em “Classes, raças e democracia”  (2002), Antonio 

Sérgio Guimarães levanta uma nova discussão, ou seja, o fato do termo “democracia 

racial” , atribuído a Freyre, não aparecer em suas obras mais importantes.  

Guimarães afirma que o citado termo só é encontrado na literatura dos anos 1950.  

Ao que parece, esse termo teria sido usado pela primeira vez por Roger Bastide, em 

artigo publicado no Diário de São Paulo, em 31 de março de 1944. O autor acredita, em 

princípio, que tenha sido uma tradução livre de Bastide das idéias expressas por 

Gilberto Freyre em conferências, nos anos 1943 e 1944. 

Segundo Guimarães, por essa ocasião, Bastide teria omitido o sentido “ ibérico”  

restrito que Freyre atribuía à expressão “democracia social e étnica” , dando realce, 

portanto, ao caráter universalista de “contribuição brasileira à humanidade”. “Assim, 

transposta para o universo individualista ocidental a “democracia racial”  tomou novo 

fôlego, fazendo com que, (...), ganhasse a conotação de ideal de igualdade e de respeito 

aos direitos civis” . (GUIMARÃES, 2002).  

Somente após 1964, explica o autor, o termo voltou a significar, apenas e 

exclusivamente, mestiçagem e mistura étnico cultural. De qualquer forma, a idéia de 

“democracia racial”  que se transformou em mito, e que foi apropriada durante muitos 

anos por regimes de exceção no país, não deve ser colocada de lado. Ou seja, é possível  
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alimentar a idéia de uma democracia racial, como algo a ser conquistado no adiante, 

como uma construção utópica, sem hierarquizações demarcadas em conceitos de raça e 

cor.  

Por enquanto, sua desconstrução é inevitável diante, principalmente, de sua maior 

contradição: a desigualdade racial que permanece perpetuada nas estruturas sociais do 

país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os indicadores mostram que a desigualdade no Brasil é social, regional e também 

racial. 

O restrito acesso da população constituída, em sua maioria, de pobres e negros, 

principalmente, ao ensino superior, pois não consegue nem mesmo concluir o 

fundamental, efetivamente, contribui para o injusto e desleal despreparo de indivíduos 

sem condições de requerimentos mínimos ao ingresso e permanência, num mercado de 

trabalho cada vez mais exigente, dificultando, como conseqüência, a ascendente 

mobilidade social desse contingente na sociedade brasileira. Chama a atenção, por 

exemplo, o significativo número de analfabetos, que é mais evidenciado no grupo negro 

(pretos e pardos) da população brasileira.  

Tudo isso, tem sido objeto, nos últimos tempos, de importantes trabalhos e 

discussões, respaldados por indicadores que traduzem a real situação desse grupo da 

população. 

A desigualdade regional e racial na educação 

 O gráfico, a seguir, dá conta da evidente desigualdade, tanto regional quanto racial 

no sistema educacional brasileiro. Existe uma brecha considerável entre o grupo 

constituído de brancos e o constituído de pardos e pretos. Observe-se que no período de 

1987 a 1999 (gráfico 1) a população com 15 anos ou mais de estudo, ou melhor, aqueles 

que conseguiram chegar à universidade - o grupo branco da população - tiveram, em 

todo o período investigado, um acentuado acesso, passando de 9%, em 1987, para 13%, 

em 1999. Já o percentual de pretos e pardos, nessa mesma comparação, atinge, em 

1987, aproximadamente 5% e, somente, em 1999, chega aos 9%.  
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Gráfico 1: População com 15 anos ou mais de estudo, por cor/raça, 1987/1999 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
1987/1999. 

De acordo com o divulgado pelo IBGE, na Síntese de Indicadores Sociais 2000 

(2002), as maiores diferenças raciais estavam mais concentradas em Salvador, onde 

mais de 80% da população é negra. Na capital baiana, os trabalhadores negros recebiam 

pouco mais da metade do rendimento-hora que o recebido pelos trabalhadores brancos.   

As diferenças entre brancos e negros (pretos e pardos) se evidenciam, também, 

quando se avalia a distribuição de renda no Brasil.  De acordo com o IBGE, em 2000, 

entre o 1% mais rico da população, quase 88% são de cor branca, enquanto entre os 

10% mais pobres, aproximadamente, 68% correspondem ao grupo negro da população. 

Cabe mencionar significativos indicadores que mostram ainda a desigualdade existente 

nas estruturas do país, como os de homens e mulheres de cor preta e parda que 

ganhavam, nesse período, apenas a metade do salário que recebia a população branca. 

Os negros (pretos e pardos) ganhavam, aproximadamente 30% menos que a mulher 

branca. 

Em 20027, resultados mostram a perpetuação do desigual acesso na estrutura 

social, educacional e econômica entre grupos de cor da população brasileira 

                                                
7 Ver Síntese de Indicadores Sociais 2003, IBGE (2004). 
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Em relação aos rendimentos percebidos pela população ocupada, em 2002, o 

grupo de pretos e pardos recebeu valores que representavam, praticamente, a metade 

dos que receberam o grupo branco da população (IBGE, 2004).  

Também, ao se analisar os indicadores de educação, nesse mesmo período, segundo a 

cor da população, verifica-se que as taxas de analfabetismo, mesmo em declínio, e a 

partir principalmente dos anos 90, decorrentes das políticas educacionais implementadas 

visando à universalização da Educação Básica, mantêm a desigualdade de cor e nos 

mesmos patamares. A Bahia apresenta essas taxas mais homogêneas, são elevadas tanto 

para o grupo de brancos quanto para o de pretos e pardos.  As maiores taxas de 

analfabetismo do país, segundo o IBGE, tanto para o grupo de pretos (50%), quanto 

para o de pardos (34,2%) e brancos (23.2%), foram verificadas em Alagoas.  

É oportuno salientar que metade da população de estudantes brancos, nesse mesmo 

período e na faixa de idade entre 15 e 24 anos, estava cursando o ensino médio, ao 

passo que, nessa mesma proporção, estudantes pretos e pardos ainda cursavam o ensino 

fundamental. Na mesma faixa de idade, 21,7% de estudantes brancos freqüentavam o 

curso superior, contrastando com os 5,6% de pretos e pardos.  E mais: foi constatado 

pelo IBGE que, em 2002, entre os 10% mais ricos da população, 15% eram de brancos 

e, apenas 4% de pretos e pardos.  

Justifica-se, com isso, a necessidade de ampliar-se, e com urgência, a produção de 

estudos que discutam a significativa desvantagem entre “brasileiros negros”  e 

“brasileiros brancos” , no que se refere ao direito à mesma oportunidade de acesso aos 

diversos setores e aos serviços básicos, por conta da preconceituosa hierarquização nas 

estruturas da moderna sociedade brasileira, que há longo tempo tem limitado ou 

dificultado esse contingente da população a  melhores condições de saúde, educação, 

moradia e alimentação. Como, também, de tornar transparentes os dados de pesquisas 

populacionais, sejam os Censos Demográficos, as PNADS, ou quaisquer outras 

produções estatísticas de demais instituições, como universidades, sindicatos, etc. 

Enfim, não há como se contestar e se continuar “varrendo para baixo do tapete”  os 

indicadores de pesquisas conceituadas, que têm apontado essas mazelas sociais.  

Com base nos resultados dessas estatísticas, não se tem a menor dúvida de que a 

pobreza no Brasil tem cor.  
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