
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
HASENBALG, C. Entre o mito e os fatos: racismo e relações raciais no Brasil. In: MAIO, M.C., and 
SANTOS, R.V., orgs. Raça, ciência e sociedade [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; CCBB, 
1996, pp. 235-249. ISBN: 978-85-7541-517-7. Available from: doi: 10.7476/9788575415177. Also 
available in ePUB from: http://books.scielo.org/id/djnty/epub/maio-9788575415177.epub. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parte III - Perspectivas contemporâneas acerca da questão 
racial 

15 - Entre o mito e os fatos: racismo e relações raciais no Brasil 

 

Carlos Hasenbalg 



ENTRE O MITO E OS FATOS: RACISMO E
RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL1

Carlos Hasenbalg

As imagens sobre a peculiaridade e a originalidade das relações entre brancos e negros
no Brasil vem de longa data. Desde os anos finais do Império e início da República já se fala-
va que o Brasil tinha escapado do problema do preconceito racial. Esta idéia surgia da com-
paração implícita ou explícita com a situação racial observada nos Estados Unidos naquela
época. As elites de outros países da América Latina faziam a mesma comparação, chegando
a conclusões semelhantes (Rout, 1976; Andrews, 1980; Wright, 1990).

No que diz respeito à experiência histórica dos descendentes de escravos africanos
e às relações entre brancos e negros, o Brasil, longe de ser um caso original, apresenta
uma série de características em comum com os países da América Latina de língua espa-
nhola. Pode-se então falar de um tipo latino de relações raciais, diferente dos padrões ra-
ciais vigentes nos Estados Unidos e no Caribe de colonização não ibérica.2

Dois parecem ser os pontos centrais em torno dos quais se estabelecem as se-
melhanças entre o Brasil e os outros países latino-americanos. O primeiro deles é o
embranquecimento, ou ideal do branqueamento, entendido como um projeto nacional
implementado por meio da miscigenação seletiva e políticas de povoamento e imi-
gração européia.3 O segundo é a concepção desenvolvida por elites políticas e inte-
lectuais a respeito de seus próprios países, supostamente caracterizados pela

Agradeço a Nelson do Valle Silva pelas sugestões no início da elaboração deste trabalho. Sou grato
também pelos comentários, sugestÕes e críticas feitas à primeira versão por Peter Fry, Fernando Rosa
Ribeiro, Luiz Werneck Vianna e Cesar Guimarães. Este trabalho foi originalmente apresentado no IV
Congresso Afio-Brasileiro, realizado na Fundação Joaquim Nabuco, Recife, 17-20 de abril de 1994, e
posteriormente publicado em Dados - Revista de Ciências Sociais, 38(2):355-374, 1995.

2 Uma interpretação diferente da variante ibérica das relações raciais pode ser encontrada em Hoetink
(1967). Sansone (1994:3) sintetiza assim o padrão latino ou ibérico: "As relações raciais na América La-
tina podem ser caracterizadas por um alto grau de miscigenação, uma tradição sincrética no campo da re-
ligião e da cultura popular, um continuum de cor e uma norma somática hegemônica que tem historica-
mente colocado os fenótipos negros e índios na escala mais inferior da noção de 'boa aparência'.[...]
Esse tipo de relações raciais tem oferecido espaço para a manipulação da identidade étnica assim como
não tende a fomentar a mobilização étnica" (vide também Sansone, neste volume).

3 Na análise de Peter Wade do caso colombiano, que não deixa de fazer sentido para o Brasil, miscigena-
ção ou mistura racial (mestizage) não são apenas ideologias, mas também um conjunto de práticas so-
ciais. Branqueamento é a versão hierárquica e discriminatória da mistura racial (Wade, 1993:19 e 42).
Em outros termos, miscigenação aponta para homogeneidade e inclusão e se contrapõe às norma de se-
paração e pureza vigentes em outros sistemas raciais. Mas a mistura racial é também um passo no cami-
nho ao branqueamento, resultado final esperado que implica hierarquia e valorização negativa de negros
e índios. O lado mais visível do branqueamento como projeto nacional encontra-se nas políticas de pro-
moção e subsídio à imigração européia (mais ou menos bem-sucedidas nos diferentes países da região) e
na recorrência da legislação que proibiu a imigração de africanos e asiáticos (vide Ramos, neste volume
e Seyferth, neste volume). A ausência de dados oficiais e censitários sobre cor ou raça da população na
maioria dos países do continente é também sugestiva. Ora a composição racial destes países é considera-
da socialmente irrelevante (devido à propalada democracia racial), ora se trata de reforçar a invisibilida-
de do segmento negro e mestiço da população.



harmonia e tolerância racial e a ausência de preconceito e discriminação racial. Notando
desde já a distância entre representações e realidade, esta última concepção coexiste,
em todos os casos, com a subordinação social ou a virtual desaparição dos descendentes
de africanos.

O ideal do branqueamento tem sido interpretado como resultado da tensão existen-
te entre as teorias racistas oriundas da Europa e dos Estados Unidos e assimiladas na re-
gião, e a realidade racial desses países, caracterizada pela forte presença de populações
negras, indígenas e racialmente misturadas (Skidmore, 1974; Wright, 1990):

A crença na inferioridade genética das raças não brancas e na sua incapacidade
de ascender à civilização foi contrabalançada por uma crença na seleção natural e
social que, através da mestiçagem, conduziria a um povo branco (pelo menos na
aparência) num futuro próximo. (Seyferth, 1986:54)

 O branqueamento, como projeto nacional dos países da região, configurou-se clara-
mente no final do século X1X. Contudo, seus fundamentos mais longínquos podem ser
encontrados no funcionamento dos sistemas coloniais português e espanhol. Nesses sis-
temas, caracterizados pela ausência de distinções raciais dicotômicas e regras de hipo-
descendência racial, foi possível a um certo número de não brancos a ascensão paulatina
em uma sociedade altamente hierárquica e pigmentocrática. O primeiro degrau dessa
longa trajetória era sair da condição de escravo mediante alforria ou fuga; o último, só
plausível para uns poucos mestiços claros, consistia em ter aceitação no seio do grupo
branco dominante. Fora do Brasil, e a partir de 1795, foi possível tornar-se legalmente
branco por meio de cédulas de gracias ai sacar, vendidas pela Coroa espanhola.

Com todos os pressupostos racistas que o caracterizaram, 0 ideal do branqueamen-
to propunha como solução harmoniosa para o problema racial dos países da região a de-
saparição gradual dos negros pela via de sua absorção pela população branca.

Como resultado da derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial e da emergên-
cia, no Terceiro Mundo, de nações independentes de população não branca, o ideal do
branqueamento perde iegitimidade intelectual por volta da década de 1950. Contudo,
essa perda de legitimidade não evitou que esse ideal criasse raízes profundas no grupo
cuja desaparição era esperada, levando tendencialmente o próprio negro à sua autonegação.

No passado como agora, a contrapartida de sistemas raciais que admitem o deslo-
camento lento ao longo do contínuo de cor é uma estética branca racista que desvaloriza
o extremo negro do espectro e condiciona atitudes e comportamentos dos não brancos.
"Naturalmente, a hierarquização das pessoas em termos de sua proximidade,a uma apa-
rência branca ajudou a fazer com que indivíduos de pigmentação escura desprezem a sua
origem africana" (Rout, 1976:132). Expressões como "cabelo ruim", "cabelo bom" e
"melhorar a raça" são comuns ao português e ao espanhol falados nas Américas. Não é
estranho que esta forte pressão no sentido do branqueamento resulte em que "[...] negros
e mulatos fazem o melhor possível para parecer mais brancos e procuram com energia
dissimular ou desenfatizar suas origens negróides" (Rout, 1976:245).

A tentativa de uma parte da população negra e mestiça de se aproximar tanto quan-
to possível do extremo branco do espectro e a própria percepção social da raça por meio
de um contínuo de cores leva a uma fragmentação das identidades raciais, que pode ser
captada na imensa variedade de categorias usadas para designar variações de aparência
física. Deve ser ressaltado, por sua vez, que essa fragmentação se relaciona com as difi-



culdades notadas na construção de identidades coletivas baseadas no critério racial e o
baixo grau de politização do conflito racial nos países da região. O Partido Independiente
de Color, no inicio deste século em Cuba (reprimido e eliminado violentamente em
1912), e a Frente Negra Brasileira da década de 1930 (também fechada em 1937 pela di-
tadura do Estado Novo) aparecem no panorama histórico deste século mais como exce-
ções à tendência geral da região. Acrescente-se a isso as não poucas dificuldades que os
movimentos negros contemporâneos encontram para mobilizar um apoio de massa.

Parece possível afirmar que nenhum outro país latino-americano construiu um dog-
ma tão elaborado e persistente como o da democracia racial brasileira. O que existe nes-
ses outros países é uma. versão fraca do mito racial brasileiro, como pode ser
comprovado nos estudos recentes de Winthrop R. Wright (1990), sobre a Venezuela, e
de Peter Wade (1993), sobre a Colômbia.4

Um dos componentes do mito racial, tanto na sua versão forte, a brasileira, como
na versão fraca, no resto da América Latina, é a reconstrução idílica do passado escravis-
ta. É difícil pensar em qualquer país latino-americano onde inexista um grupo de histo-
riadores tradicionais que deixe de proclamar a benevolência superior do sistema
escravista de suas respectivas sociedades.

Outro forte ingrediente desse mito racial é a ênfase na miscigenação, tida como in-
dicadora de tolerância racial, e a apologia da mestiçagem. Ainda está para ser feito um
estudO aprofundado sobre o paralelismo existente entre a noção freyreana de metarraça
brasileira, a de "raça cósmica" do mexicano José Vasconcelos e a imagem do café con
leche que os venezuelanos usam para descrever a cor da população (vide Martínez-Echa-
zábal, neste volume).

Contudo, como sugere Hanchard (1992:24), os teóricos da miscigenação e da
democracia racial parecem ter confundido a mistura racial no plano biológico com as
interações raciais no sentido sociológico. Supondo que a primeira ocorreu sem con-
flito (o que é empiricamente falsificável), sugerem que as últimas também existiriam
sem conflito.

As noções acerca da democracia racial foram formuladas por intelectuais a partir
de idéias preexistentes e, no caso do Brasil, foram encampadas pelo Estado e oferecem a
definição oficial da situação. Mais ainda, essas idéias estão parcialmente incorporadas ao
senso comum racial da população. Ao se falar ou agir contra essa definição pode-se in-
correr em custos políticos e sociais elevados. Um desses custos é a sempre repetida acu-
sação de se tentar importar um problema que inexiste na sociedade brasileira.

No final deste trabalho serão feitas algumas considerações sobre a forma como a
população processa e assimila as idéias dominantes no campo racial. O que interessa
destacar, neste momento, é que esse núcleo comum do mito racial latino-americano

A noção de mito para qualificar a "democracia racial" é aqui usada no sentido de ilusão ou engano e
destina-se a apontar para a distância entre representação e realidade, a existência de preconceito, discri-
minação e desigualdades raciais e a sua negação no plano discursivo. Esta noção não corresponde, por-
tanto, ao conceito de mito usado na Antropologia. Em comunicação pessoal, Peter Fry sugeriu-me que a
"democracia racial" pode ser também entendida como mito no sentido antropológico clássico. Este mito
ou conjunto de representações seria aquilo que é especificamente brasileiro, informando a vida cotidiana
e ensinando-nos que a cordialidade é melhor que o confronto. Contudo, subsiste a possibilidade que em
sociedades complexas, como a brasileira, os mitos fundantes apresentem um componente de "falsa cons-
ciência", dissimulando ou representando como naturais e inevitáveis certas formas de dominação.



preenche uma importante função de controle social, apontando para a unidade e homoge-
neidade nacional e ocultando a existência de divisões raciais e sociais.

Enfim, como aponta Agier (1992:103-104), para o Brasil "[...] o mito da democra-
cia racial se firmou, progressivamente, como uma imposição política: a proibição social,
ou até institucional, de se falar em racismo e preconceito racial". Trata-se então de des-
vendar o papel político desse mito.

Em um ensaio clássico de 1960, E. E. Schattschneider chamava a atenção para o
fato de que o problema crucial da política é a administração do conflito. Uma das manei-
ras mais eficientes de controlar um conflito é não providenciar uma arena para o mesmo,
nem criar uma agência pública com poder para fazer algo a seu respeito. Chamou a isto
de "mobilização do viés".

Todas as formas de organização política têm um viés a favor da exploração de
certo tipo de conflitos e a supressão de outros porque organização é a mobilização
do viés. Algumas questões são organizadas dentro da política ao mesmo tempo que
outras são excluídas dela. (Schattschneider, 1960:70)

Esta perspectiva permite sugerir que o mito racial brasileiro e latino-americano
funciona como o viés mobilizado pelos grupos dominantes para manter a questão do ra-
cismo como um conflito que permanece em estado apenas latente, sem que ele irrompa
na esfera pública do debate político.

O resultado disso, como aponta Wade ao analisar o caso da Colômbia, é que:

Os negros muito provavelmente se encontram encurralados entre, de um lado,
ideologias de branqueamento que privilegiam a brancura (ou as misturas de cor ela-
ta) e discriminam contra a negritude e, de outro lado, idéias de homogeneidade na-
cional que retoricamente incluem os negros como iguais mas, pelo mesmo motivo,
lhes negam um status espeeífico (isto é, de alvo da discriminação raeial). A diserimi-
nação contra os negros e, de fato, os próprios negros, retiram-se para o fundo da
cena. (Wade, 1993:37)

As representações a respeito das relações raciais no Brasil, elaboradas na primeira
metade deste século, particularmente aquelas sobre o caráter harmonioso e não-conflitivo
dessas relações (Freyre, 1933; Pierson, 1942; Tannenbaum, 1946) só começam a ser des-
montadas no campo das Ciências Sociais na década de 1950. Foi no início desta década
que a UNESCO, então empenhada em refutar os dogmas racistas que haviam culminado
no nazismo, patrocinou um conjunto de pesquisas sobre esse tema, destacando a situação
do Brasil. A intenção original desses estudos era a de poder transmitir para o resto do
mundo a receita brasileira de relações raciais harmoniosas. O resultado dos mesmos não
confirmou as expectativas originais; pelo contrário, a auto-imagem e idealizações raciais
do Brasil sofreram danos de não pouca monta. As pesquisas foram realizadas no Norte,
Nordeste e Sudeste do País e em todas elas foi eonstatada uma forte associação entre cor
ou raça e status socioeconômico.

Nos trabalhos antropológicos sobre o Norte e o Nordeste, ainda influenciados pela
ótica de Freyre e Pierson, a raça foi relegada a um lugar secundário na atribuição da po-
sição dos indivíduos no sistema de estratificação social: as condições generalizadas de
subdesenvolvimento e pobreza explicariam a concentração de negros e mestiços na base
da hierarquia social (vide Guimarães, neste volume). Já nos estudos realizados no Sudes-
te, particularmente em São Paulo, produziu-se ampla documentação confirmando a exis-



tência de preconceitos e discriminação racial. Pela primeira vez na história dos estudos
sobre o negro e as relações raciais no Brasil, a produção acadêmica desmentia frontal-
mente o mito da democracia racial. O trabalho, inicialmente patrocinado pela UNESCO,
teve seqüência nos anos 50 e 60 com as pesquisas da chamada escola paulista de relações
raciais, desenvolvida, entre outros, por Florestan Femandes, Fernando Henrique Cardoso
e Octávio lanni (vide Arruda, neste volume).

O pertodo que vai de aproximadamente 1965 até o final da década de 1970 não foi
dos mais estimulantes para pesquisar e escrever sobre relações raciais no Brasil: o tema
racial passou a ser definido como questão de "segurança nacional". Em 1969, as apo-
sentadorias compulsórias atingiram os mais destacados representantes da escola paulísta
de relações raciais. Além disso, houve a falta de dados: por "motivos técnicos" a per-
gunta sobre cor foi eliminada do censo demográfico de 1970.

Com a abertura política iniciada no Governo Geisel e a disponibilidade de novos
dados oficiais (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD de 1976 e Censo
DemográfiCO de 1980) foi possível retomar os estudos sobre relações raciais no Brasil.
Este não é o espaço para resenhar detalhadamente a produção acadêmica que se acumula
desde o final dos anos 70, contudo, devo assinalar que essa produção ampliou tematica-
mente e refinou tecnicamente as áreas de investigação desenvolvidas no projeto da
UNESCO e continuadas pela escola paulista. Em matéria de interpretação das desigualda-
des raciais, essa produção mais recente deixou de enfatizar a herança ou legado do passa-
do escravista e deu destaque às práticas racistas e discriminatórias do presente, que
atuam no sentido de perpetuar essas desigualdades.

Os resultados das pesquisas mais recentes são de estarrecer os que ainda acreditam
na neutralidade do critério racial em matéria de apropriação das oportunidades sociais.
Eles demonstram que negros e mestiços (pretos e pardos na denominação oficial do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, ou não brancos, como serão chama-
dos aqui alternativamente) estão expostos a desvantagens cumulativas ao longo das fases
do ciclo de vida individual, e que essas desvantagens são transmitidas de uma geração
para outra.

Estudos demográficos demonstraram as disparidades raciais quanto às probabilidades
de superar o primeiro ano de vida e na esperança de vida ao nascer. Em 1980, a mortali-
dade infantil por mil nascidos vivos era de 77 para brancos e 105 para o conjunto de pre-
tos e pardos; esta taxa de pretos e pardos em 1980 correspondia a do grupo branco em
1960 (Tamburo, 1987). Igualmente, a expectativa de vida ao nascer de pretos e pardos é
significativamente inferior a dos brancos; em 1980 era de 66, I anos para brancos e 59,4
para pretos e pardos, sendo que essa diferença de 6,7 anos é muito próxima a de 7,5 anos
existente em 1950 (Wood & Carvalho, 1988; Berquó et al., 1986; Berquó, 1988; Tambu-
ro, 1991).

As pesquisas sobre educação indicam que crianças não brancas completam menos
anos de estudo do que as brancas, mesmo quando se considera crianças da mesma ori-
gem social ou renda familiar per capita (Barcelos, 1992a, 1992b; Hasenbalg & Silva,
1990; Rosenberg, 1987a, 1987b, 1990, 1991). Uma ilustração das disparidades educacio-
nais entre brancos e não brancos pode ser feita ao considerar o grupo etário de 15 a 19
anos que, pelo critério legal, já deveria ter completado o ensino de Primeiro Grau. A pro-
porção de analfabetos nessa faixa etária, em 1990, ainda era de 4,9% para os brancos e
14,4% para pretos e pardos. Apenas 34,8% dos brancos e 15,4% dos pretos e pardos dessa



idade tinham completado o Primeiro Grau. As disparidades no acesso ao ensino superior
são ainda mais acentuadas. Em 1990, a proporção de pessoas em idade ativa que tinha com-
pletado 12 ou mais anos de estudos era de 11,8%o de brancos e somente 2,9% de pretos e par-
dos. A desigualdade educacional entre brancos e não brancos irá se refletir posteriormente
em padrões diferenciados de inserção desses grupos de cor na estrutura ocupacional.

Em termos de etapas do ciclo de vida, à obtenção de educação formal seguem-se a
incorporação no mercado de trabalho e a constituição de novas famílias, que formam as
unidades básicas do sistema de estratificação social. Começando por este último aspecto,
sabe-se que no Brasil os casamentos inter-raciais são mais freqüentes do que em outras
sociedades multirraciais, e que é por meio desses casamentos que o processo de miscige-
nação racial, iniciado no período colonial, tem continuidade no presente. Contudo, os
poucos estudos sobre o tema mostram que aproximadamente 80% dos casamentos no
Brasil são racialmente endogâmicos e que este padrão de endogamia está longe do que
seria de esperar se o critério cor ou raça fosse irrelevante na seletividade conjugal (Ber-
quó, 1991; Lazo, 1988; Scalon, 1992; Silva, 1987, 1991).

O tema da participação dos grupos raciais ou de cor no mercado de trabalho é um
dos que está melhor estudado e mais tem atraído a atenção dos pesquisadores. Não pode-
ria ser de outra forma, dado o papel determinante que as modalidades de inserção no
mercado de trabalho têm na alocação de indivíduos e famílias na hierarquia de classes e
estratos sociais. Resumindo e simplificando, este conjunto de estudos indica que negros
e mestiços estão expostos a diversas práticas discriminatórias no mercado de trabalho.
Além de ingressar nele com uma dotação menor de educação formal que a dos brancos,
os negros e mestiços estão expostos à discriminação ocupacional, pela qual a avaliação
de atributos não-produtivos, como a cor das pessoas, resulta na exclusão ou acesso limi-
tado a posições valorizadas no mercado de trabalho. Soma-se a isso a discriminação sala-
rial, evidenciada nas menores taxas de retorno à educação e à experiência obtidas por
não brancos, sendo que a diferença na taxa de retornos nos níveis educacionais aumenta.
Há ainda evidências de que quando já ocupam empregos no mercado formal de trabalho,
os não brancos enfrentam bloqueios na mobilidade dentro de suas ocupações. As barrei-
ras raciais existem no recrutamento para os empregos como nas promoções dentro dos
empregos. Esse conjunto de fatores resulta em uma concentração desproporcionai de
pretos e pardos nas ocupações manuais urbanas, particularmente nas menos qualificadas
e pior remuneradas, como é o caso da construção civil, emprego doméstico e prestação
de serviços pessoais. Como contrapartida, há uma participação proporcional pequena de
não brancos nas ocupações não manuais, sendo a exclusão mais acentuada no topo da
hierarquia ocupacional. Estes padrões diferenciados de participação dos grupos de cor no
mercado de trabalho se traduzem em uma valorização altamente desigual do trabalho
desses grupos: a renda média do trabalho de pretos e pardos é pouco menos da metade da
dos brancos (Bairros, 1986, 1987; Bairros et ai. 1992; Batista & Galvão, 1992; Castro &
Guimarães, 1993; Chaia, 1988; Hasenbalg, 1992; Lovell, 1989, 1992; Oliveira et al.,
1983; Porcaro, 1988; Silva& Lima, 1992; Silva, 1985; Telles, 1990, 1994).

A ausência, no Brasil, de guetos raciais nitidamente delineados tem levado com
freqüência a idéia de que existe nos espaços urbanos uma segregação residencial das
classes sociais, mas não dos grupos raciais. Contrariando essa noção, o único trabalho
disponível sobre o tema (Telles, 1993) indica que existe no País uma segregação residen-
cial moderada entre os grupos de cor e que essa segregação aumenta junto com os níveis



de renda. Como aponta o autor, este padrão, associado ao tamanho reduzido da classe
média negra, permite que os bairros de classe média continuem sendo predominantemen-
te brancos. Ao mesmo tempo, a menor segregação por cor entre os pobres urbanos é rela-
cionada a níveis comparativamente mais altos de interação inter-racial, sendo este o caso
da maior freqüência de amizades e casamentos inter-raciais (Telles, 1993:16-17).

Por último, as pesquisas sobre mobilidade social e raça, levando em conta o con-
junto de processos sociais acima referidos, enfocam o papel da filiação racial na trans-
missão intergeracional das desigualdades sociais. Os resultados mais relevantes apontam
não só para as menores taxas de mobilidade ascendente para os estratos médios e altos
experimentadas pelos nao brancos, como também para as maiores dificuldades encontra-
das pelas famílias não brancas de classe média para transmitir aos filhos as posições so-
ciais conquistadas (Silva, 1981; Hasenbalg, 1985; Hasenbalg & Silva, 1988).

O conjunto de investigações que acaba de ser referido vasculhou e esmiuçou os
principais mecanismos que levam a sociedade brasileira a produzir resultados desiguais
para brancos, negros e mestiços. Como tais, eles apresentam implicações importantes
para a eventual formulação de políticas p0blicas que pretendam diminuir as desigualda-
des raciais existentes.

Por outro lado esse tipo de estudos conta com uma limitação que deriva da nature-
za dos dados utilizados. A quase totalidade dos trabalhos revisados foi produzida a partir
dos dados dos censos demográficos e pesquisas domiciliares realizados pelo IBGE. O
procedimento das pesquisas consiste em estabelecer relações estatísticas entre a cor de-
clarada pelas pessoas entrevistadas nas pesquisas do IBGE e outras características so-
cioeconômicas e demográficas dessas mesmas pessoas.

Pela sua própria natureza, esses dados são inadequados para estudar tanto a forma
como as pessoas vivenciam o racismo e as relações raciais na vida cotidiana quanto a
operação de práticas racistas dentro de determinados contextos institucionais e organiza-
cionais.5 Aqui são claras as vantagens das abordagens menos quantitativas e mais antro-
pológicas, mas esta área de pesquisa se encontra ainda em uma fase incipiente. Alguns
estudos sobre racismo institucional, particularmente nos locais e na esfera do trabalho,
foram feitos recentemente na Bahia (Guimarães & Agier, 1990; Guimarães, 1993; Castro
& Guimarães, 1993; Silva, 1993). São também da Bahia alguns dos estudos etnográficos
mais recentes sobre relações raciais no espaço urbano (Agier, 1990, 1992; Sansone,
1992, 1993, 1994). Vários outros temas não foram ainda estudados. Não há constância,
por exemplo, de trabalhos publicados que analisem os mecanismos intra-escolares que li-
mitam as oportunidades educacionais das crianças não brancas ou as práticas discrimina-
tórias do aparelho policial (freqüentemente noticiadas pela imprensa) e do sistema
judiciário.

Ilustrativo da riqueza do enfoque antropológico do racismo e das relações raciais
na vida cotidiana é o trabalho de Sansone (1993), que faz parte de um projeto de pesqui-
sa ainda em andamento (vide também Sansone, neste volume). Baseado no relato de seus

Não pode passar desapercebida neste ponto a longa tradição de pesquisas antropológicas sobre cultura
negra, particularmente centrada no estudo das chamadas religiões afro-brasileiras. Não obstante seu va-
lor intrínseco, essas pesquisas nem sempre oferecem elementos de informação sobre a trajetória e a iden-
tidade social dos participantes desses contextos culturais na sociedade global, fora dos ãmbitos específi-
cos estudados.



entrevistados em Salvador, Bahia, Sansone delimitou as áreas nas quais a cor das pessoas
assume maior ou menor importãncia na orientação das relações sociais. Distingue assim
entre as áreas duras e as áreas moles das relações raciais. As áreas duras são as do traba-
lho, particularmente a procura do trabalho, o mercado matrimonial e da paquera e os
contatos com a polícia. As áreas moles ou espaços negros implícitos estão vinculados
ao domínio do lazer, mas incluem também a Igreja Católica, as igrejas de crentes e
os círculos espíritas. Nestes espaços ser negro não deveria ser um obstáculo e neles
pouco se fala sobre raça ou racismo. Haveria ainda os espaços negros explícitos, ge-
ralmente chamados da "cultura negra" (blocos afro, batucada, terreiros e capoeira).
Neles, ser negro pode constituir uma vantagem; de fato, os negros são hegemônicos
nestes espaços ao tempo que os brancos devem negociar as suas condições de partici-
pação (Sansone, 1993:162-163).

Esta interessante distinção entre áreas duras e moles de relações raciais sugere al-
guns comentários. Em primeiro lugar, o que o antropólogo chama de áreas duras - traba-
lho e mercado matrimonial - remetem o sociólogo para dois elementos cruciais do
sistema de estratificação social: a família e o mercado de trabalho, É na complexa inter-
relação família, educação e mercado de trabalho que se define o lugar que as pessoas irão
ocupar na hierarquia social, É aqui que para uma maioria de negros e mestiços se estru-
turam as suas condições de exclusão e subordinação. Outros, em número mais reduzido e
a título individual, são aceitos via mobilidade ocupacional e social ascendente e casa-
mentos inter-raciais, fatos normalmente associados ao processo de branqueamento.

A terceira área dura de relacionamentos ainda está indiretamente relacionada ao
mercado de trabalho e seus desajustes. Desemprego e formas precárias ou ilícitas de integra-
ção nesse mercado, amplificadas por uma ótica preconceituosa, dão lugar à distinção po-
pular entre "trabalhadores" e "vadios". Nisto pode estar configurada parte do problema
do relacionamento com a polícia.

Por sua vez, as áreas moles de relacionamento, excluindo o espaço das religiões
cristãs, são as que alimentam formas antigas e novas de preconceitos e visões estereoti-
padas do negro. Como o próprio Sansone indica:

A divisão cultural-racial [dos espaços]funciona através de novas visões natural#
zantes das diferenças de cor - associar à cor características psicológicas e culturais.
[...] Na base desta divisão reside a idéia que ao negro pertence uma natureza dife-
rente, mais genuína, natural sensual associada ao corpo e, para alguns, lúdica. O
negro teria o que o branco deixou de ter. proximidade à natureza. (Sansone,
1994:14)
Além disso, o fascínio e a atração de muitos brancos por manifestações da cultura

negra os leva a participar dessas práticas culturais (escolas de samba, carnaval, pagode,
capoeira, umbanda e candomblé, para citar apenas algumas dessas práticas). O convívio
inter-racial nesses âmbitos culturais, bem como no domínio geral das atividades de lazer,
acaba reforçando as imagens da cordialidade brasileira, da fluidez e brandura das rela-
ções raciais no País.

Por trás dessas imagens permanece o fato de que as áreas duras e moles de relacio-
namento estão estruturadas assimetricamente: os não brancos têm limitado seu acesso às
áreas duras (hierarquia ocupacional e casamentos inter-raciais), ao passo que os brancos
têm menos restrições no acesso aos espaços da cultura negra. Mesmo as áreas moles da



cultura e do lazer funcionam assimetricamente, havendo a possibilidade para os brancos
de se retirarem aos seus domínios exclusivos de sociabilidade.

Nesta altura cabe ainda arriscar uma especulação sobre o caráter ambivalente dos
usos da cultura negra. Para muitos militantes negros essa cultura se constitui no principal
instrumento de resgate da auto-estima e da reconstrução positiva de uma identidade ra-
cial abalada pela ideologia do branqueamento. Ao mesmo tempo, a cultura negra pode
florescer e até ser oficialmente promovida em contextos caracterizados pelo domínio de
oligarquias regionais e de práticas de clientelismo político.6 Isto aponta para a possibili-
dade de que a legitimação e mesmo a cooptação da cultura negra e seus símbolos (Fry,
1982) não seja acompanhada de uma mudança significativa na posição relativa dos seg-
mentos negro e mestiço da população na estrutura social do Brasil. Como observou
Yvonne Maggie (1989:27) ao analisar os eventos do centenário da abolição em 1988
"[...] o negro no Brasil é assunto do Minc [Ministério da Cultura] e não do Ministério do
Trabalho, da Saúde ou da Justiça".

Afinal de contas, para o Estado resulta muito mais econômico destinar migalhas de
seu orçamento a sancionar símbolos da cultura negra (tombar a Serra da Barriga e decla-
rá-la patrimônio nacional, criar a Fundação Cultural Palmares ou imprimir na moeda a
tradicional figura da baiana, como na nota de CR$ 50.000,00) do que implementar políti-
cas destinadas a corrigir as desigualdades raciais. A integração simbólica do negro, via
cultura, pode caminhar e caminhou pari passu à sua subordinação e exclusão social.

Por último, cabe retomar o tema da forma como as pessoas comuns, alheias aos
mundos da academia e da militância negra, se apropriam das idéias raciais dominantes.
As observações que seguem estão baseadas na pouca evidência disponível a respeito de
assunto tão relevante.

Em primeiro lugar pode-se assinalar uma experiência reportada por vários pesqui-
sadores sobre seu trabalho de campo. Trata-se da situação de constrangimento e embara-
ço inicial criada quando o pesquisador pergunta a seus entrevistados ou informantes
sobre a sua cor e sobre as situações de discriminação racial que já vivenciaram. O cons-
trangimento, sentido particularmente por entrevistados de baixa educação, já é uma indi-
cação de que as pessoas não estão acostumadas a falar com naturalidade sobre questões
relativas às relações raciais. Em um texto pequen° e extremamente perceptivo, a antro-
póloga norte-americana Robin E. Sheriff, que durante quase dois anos estudou os discur-
sos cotidianos sobre raça e racismo em uma favela do Rio de Janeiro, conclui que o mito
da democracia racial desempenha um papel na contenção dos discursos sobre racismo. O
silêncio e a censura cultural seriam, segundo ela, elementos fundamentais da contraditó-
ria cultura racial brasileira. Mas a idéia racial dominante não tem apenas a função de si-
lenciar, já que ela apresenta duas faces, ado mito e a do sonho:

A democracia racial é certamente um mito, mas é também um sonho em que a
maioria dos brasileiros de todas as cores e classes sociais deseja acreditar com pai-
xão. Enquanto ele obviamente permite uma tremenda hipocrisia e ofusca a realidade
do racismo, o mito da democracia racial é também um discurso moral que afirma
que o racismo é nocivo, desnatural e contrário à brasilidade [...] foi somente quando

6 É interessante que os poucos e. ativos parlamentares negros nas últimas legislaturas do Congresso Nacio-
nal não foram eleitos na Bahia nem no resto do Nordeste.



afro-brasileiros pobres insistiram repetidamente emque 'todas as pessoas são igua-
is ', que 'o sangue é o mesmo ', como eles costumam dizer, que eu fui capaz de reco-
nhecer o poder preseritivo e moral do sonho. Não estavam me falando sobre o mundo
social tal como pensam que ele de verdade é, mas como acham que verdadeiramente
deveria ser. Ao mesmo tempo que o mito nega a realidade de sua própria opressão,
também lhes dá a certeza de sua igualdade inerente, fundamental e lembra a seu
opressor como deve se comportar um bom brasileiro. Ele oferece aos afro-brasileiros
um terreno moral elevado. O conceito de democracia racial, como mito e como so-
nho, parece operar como uma totalidade, sem que sejam feitas as distinções entre as
suas pretensões descritivas e os seus imperativos morais. Como tal, os afro-brasilei-
tos não podem aceitá-lo nem rejeitá-lo totalmente. Eles ficam aprisionados entre a
esperança e o silêncio, entre a resistência e a resignação. (Sheriff, 1993:5)

Em outras palavras, as pessoas não se iludem com relação ao racismo no Brasil; se-
jam brancas, negras ou mestiças, elas sabem que existe preconceito e discriminação ra-
cial. O que o mito racial brasileiro faz é dar sustentação a uma etiqueta e regra implícita
de convívio social pela qual se deve evitar falar em racismo, já que essa fala se contrapõe
a uma imagem enraizada do Brasil como nação. Transgredir essa regra cultural não ex-
plicitada significa cancelar ou suspender, mesmo que temporariamente, um dos pressu-
postos básicos que regulam a interação social no cotidiano, que é a crença na

A          ~convlvencla nao conflltuosa dos grupos raciais. Por um lado, o mito racial brasileiro pa-
rece ter funcionado como um elemento de dissuasão para a emergência de grupos e mo-
vimentos racistas de extrema direita como os que existem há muito tempo nos Estados
Unidos e os que ganharam notoriedade mais recentemente na Europa Por outro lado, ele
tende a caiar os discursos sobre raça e racismo e a inibir linhas de ação reivindicatórias
individuais e coletivas. Neste sentido, o mito está continuamente retardando a realização
do sonho.

Esta interpretação encontra ressonância empírica nos dados de um survey eleitoral
realizado em 1986 no município de São Paulo, que incluiu um conjunto de perguntas so-
bre temas raciais.7 A análise destes dados indica que a maioria das pessoas tem uma cla-
ra percepção dos mecanismos de discriminação racial no Brasil (Hasenbalg & Silva,
1993). A primeira pergunta a ser levada em conta (vide nota 7) referia-se às regras de
funcionamento do mercado de trabalho, Verificou-se que aproximadamente dois terços
dos respondentes (67,3% de brancos e 66,9% de pretos e pardos) acreditam existir discri-
minação racial no mercado de trabalho. A segunda pergunta considerada trata de um
componente central dos direitos civis: a questão do tratamento diferenciado de brancos e

Trata-se do projeto "Identidades Coletivas e Democratização: as eleições de 1986 em São Paulo". Nos
30 dias que antecederam as eleições de 15 de novembro desse ano foram entrevistadas 573 pessoas de 18
anos e mais, com a seguinte distribuição por cor: 408 brancos (71,2%), 151 pretos e pardos (26,3%) e 14
amarelos (2,4%). As perguntas que aqui interessam foram assim formuladas: I) "Algumas pessoas di-
zem que existe discriminação contra pretos e mulatos no trabalho -que 6 muito mais difícil para eles ar-
rumarem um bom emprego do que para um branco. Outros acham que para progredir na vida tudo de-
pende só da pessoa e não tem nada a ver com a cor da pele. Na sua opinião, existe discriminação contra
as pessoas de cor ou a oportunidade de subir na vida é igual para brancos e r ~"

p etos. ; 2) "Uns dizem queos pretos e mulatos são muito mais visados pela polícia do que os brancos. Outros dizem que a polícia
investiga qualquer pessoa suspeita, seja qual for a sua cor. O(A) Sr.(a) acha que os pretos e mulatos são
mais visados ou que a cor das pessoas não tem nada que ver com a ação da polícia?"; 3) "Na sua opi-
ni~, o que os pretos e mulatos deveriam fazer para defender os seus direitos?"; 4) "O(A) Sr.(a) 6 a fa-
vor ou contra a greve de trabalhadores como forma de pressão nas negoeiações sa ariais?".



não brancos por parte da polícia. Quase três quartos dos entrevistados (73,5% de brancos
e 73,1% de pretos e pardos) concordam com o fato de que pretos e pardos são mais visa-
dos pela polícia. Observe-se que a percepção da discriminação não varia segundo a cor
das pessoas. Brancos e não brancos acreditam que existe discriminação racial. Entre os
entrevistados com nível educacional mais elevado aumenta a proporção dos que perce-
bem a discriminação, sugerindo que a educação ajuda a apreender a experiência alheia,
melhorando o entendimento dos mecanismos de funcionamento da sociedade.

Estes resultados levam a relativizar a noção de democracia racial na medida em
que há uma clara percepção de que as pessoas recebem um tratamento diferenciado se-
gundo a sua cor. Deveria então se esperar que a raça pudesse ser base para movimentos
reivindicatórios e a adoção de medidas políticas corretivas. Isto é o que pretendia captar
a pergunta a respeito das estratégias a serem adotadas pelo grupo discriminado. As res-
postas à pergunta admitiam as possibilidades de (1) cada um exigir sozinho que os seus
direitos sejam respeitados, (2) organizar um movimento no qual só participem pretos e
mulatos e (3) organizar um movimento no qual também participem brancos preocupados
com o problema. As respostas a essa pergunta indicam clara rejeição à possibilidade de
que se relegue ao plano individual a solução do problema percebido (apenas 8% de bran-
cos e 11,3% de não brancos aprovam esta alternativa), o que implica, em contrapartida,
que a solução desse problema deve ser encontrada mediante a mobilização coletiva. No
entanto, também é forte a rejeição à idéia de que esse movimento coletivo seja restringi-
do ao grupo discriminado (somente 5,2% de brancos e 7,2% de não brancos aprovam
esta alternativa). A solução endossada pela grande.maioria (83,1% de brancos e 75,3%
de não brancos) é a de um movimento amplo, de caráter interétnico ou inter-racial, ba-
seado portanto na empatia por parte dos brancos em relação ao problema racial. A impli-
cação disso é que se está rejeitando a possibilidade de um movimento baseado na
confrontação entre os dois grupos raciais.

Harmonia e evitação do confronto racial parecem ser a expressão da natureza da
ideologia racial no Brasil. Existe um problema racial e ele demanda ação coletiva para
ser corrigido. Por outra parte, existe o valor ou ideal de convivência harmônica entre
grupos raciais e esse ideal é comum a brancos e não brancos. Cabe indagar se a harmonia
é um valor geral no sistema de representações da sociedade brasileira, no sentido de ser
uma norma aplicável a todas as áreas de convívio social. Sobre isto, foi interessante con-
siderar as respostas a uma pergunta sobre a greve como instrumento legítimo para enca-
minhar o conflito de classe. Notou-se que a greve conta com elevado grau de
legitimidade para dirimir os conflitos entre capital e trabalho; mais da metade dos res-
pondentes é favorável à greve como instrumento de pressão nas negociações salariais.
Isto permite questionar a necessidade de relações harmônicas como norma generalizada
de convívio social. A impressão que emerge é que a idéia de harmonia é algo relativa-
mente restrito ao plano da ideologia racial brasileira (Hasenbalg & Silva, 1993:153-157).

Este talvez seja um fato digno de ser levado em conta por todos aqueles que adoram
uma postura contrária ao racismo no Brasil. A ênfase em relações raciais desprovidas de
confronto pode estar relacionada às dificuldades enfrentadas pelo movimento social dos ne-
gros para eçcaminhar as suas reivindicações específicas e ampliar a sua base social.

É possível que o dilema racial brasileiro possa ser redefinido nestes termos: como
legitimar a diversidade cultural e ao mesmo tempo assegurar a integração social igualitá-
ria dos grupos étnicos e raciais?



Nos últimos 20 anos o movimento social dos negros e estudiosos das relações ra-
ciais têm posto ênfase tanto no particular e na diferença, recortados no plano cultural,
quanto no universal, que aponta para a cidadania. Isto tendeu a ser feito predominante-
mente a partir de uma leitura externa do Brasil, inspirada nas experiências dos Estados
Unidos e da descoionização dos países africanos. Talvez a nova agenda deva preservar o
equilíbrio entre o particular e o universal, mas partindo de uma interpretação do Brasil
nos seus próprios termos e não de uma leitura a ele externa.
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