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A libertação de Cam:
discriminar para igualar. 

Sobre a questão racial brasileira1

Maria Bernardete Ramos Flores2

Sabrina Fernandes Melo3 

A obra pictórica Redenção do Cam (1895) de Modesto Brocos 
y Gomes já serviu a diversos cientistas sociais, antropólogos, 
historiadores, para ilustrar a ideologia do branqueamento do 
Brasil. O quadro retrata uma avó negra, a filha mulata, o genro e 
o neto brancos. De fato, trata-se de uma representação acabada 
da política de miscigenação apregoada para fazer desaparecer o 
negro brasileiro, sem destruir Cam, o filho amaldiçoado de Noé 
(Gênesis 9: 18-19), e sem desaguar na violência que marcou 
o fim da escravidão nos Estados Unidos. Quando o diretor do 
Museu Nacional, João Batista de Lacerda, foi participar do Con-
gresso Universal das Raças (1911), em Londres, levou consigo o 
quadro de Brocos y Gomes para demonstrar sua tese Sur les 

 1 Este artigo contou com o apoio em pesquisa dos seguintes alunos de gradua-
ção: Daniel Dalla Zen e Victor Wolfgang Kegel Amal (Pibic/CNPq); Poliana 
Santana, Carolina Bayer e Fernanda Emanuella Maccari (Bolsa Permanência).

 2 Doutora em História, professora titular em História Cultural (UFSC), pes-
quisadora do CNPq (PQ-1B) e autora do livro Tecnologia e estética do racismo: 
ciência e arte na política da beleza (2007). E-mail: mbernaramos@gmail.com.

 3 Doutoranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), com a tese: Imagens coloniais em tempos modernistas: a propósito de 
Robert C. Smith e sua metodologia como historiador da arte.
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métis au Brèsil [Sobre os mestiços do Brasil]. Nesta, impressa, há 
uma reprodução de Redenção do Cam, acompanhada da seguinte 
legenda: “O negro passando ao branco, na terceira geração, por 
efeito do cruzamento de raças” (Seyfeth, 2011, p.62-67).

Embora nada conste na Bíblia sobre a cor de Cam e de seus 
descendentes, segundo David Goldemberg (2003 apud Oliva, 
2007, p.48), os efeitos interpretativos da “maldição lançada a 
Cam” tiveram desdobramentos na imaginação ocidental, para 
justificar a escravidão de negros africanos, os quais seriam des-
cendentes de Cam. No século XIX, em resposta ao movimento 
abolicionista nos Estados Unidos, os brancos racistas lançaram 
mão do relato bíblico. No Brasil, a maldição de Cam serviu de 
justificativa para a escravização de índios e negros. A escraviza-
ção e o extermínio seriam o preço a pagar pela redenção do peca-
do cometido por Cam, ter visto seu pai nu, quando este dormia 
embriagado. A escravidão seria a sina da população negra afri-
cana e seus descendentes, visando a regeneração e purificação 
deste pecado. “O Mito de Cam procurou explicar de certa for-
ma a escravidão dos africanos, mas na verdade, justificou o elo 
entre a escravidão e ‘cor’ da pele” (Carvalho Junior, 2011, p.4).

Evocaremos aqui a imagem de Cam não para redimi-lo 
da “inventada maldição”, mas como alegoria do movimento 
(político, cultural e social) empreendido no Brasil nas últimas 
décadas, especialmente depois dos anos de 1980, contra o pre-
conceito e a desigualdade racial, em prol da população negra 
brasileira.4 Com o fim da crença no determinismo biológico 
racial, veio o reconhecimento da existência das raças socioló-
gicas; com o fim da crença na democracia racial, veio o reco-
nhecimento da existência do preconceito racial; com o fim da 

 4 Houve igualmente diversas políticas em prol da população indígena. Mas 
como há uma especificidade bastante grande, que singulariza tanto a história 
deste grupo quanto suas reivindicações atuais, não temos espaço, no con-
texto deste artigo, para abordá-las de forma consistente.
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crença na superioridade da civilização branca, europeia, cristã, 
veio o reconhecimento dos valores multiculturais; com o fim 
do padrão único de beleza, veio a valorização da beleza negra 
e, em consequência, a melhoria da autoestima negra, e vimos 
uma série de acontecimentos capazes de instituir esquemas de 
“discriminação positiva” em favor dos grupos raciais historica-
mente “discriminados” de forma negativa. Em contrapartida ao 
racismo, ao preconceito racial e à marginalização, as cotas uni-
versitárias criaram uma universidade mais colorida, mais negra, 
menos branca; o Movimento Negro e a afirmação da negritude 
fez surgir uma nova etnosemântica: em vez de “preto”, falamos 
“negro”, em vez de “etnia”, falamos “raça”. 

Para conclamar a libertação de Cam, partimos da sugestão de 
David Theo de Goldberg (apud Azevedo, 2004, p.27): 

embora a raça tenha tendido historicamente a definir condições 
de opressão, ela pode, sob uma interpretação culturalista [...] ser 
o lugar de um contra-ataque, um solo ou campo para deslanchar 
projetos de libertação ou a partir do qual se poderia expandir a(s) 
liberdade(s) e abrir espaços emancipatórios. 

Usaremos aqui a designação raça, sem aspas e sem ressalvas, 
para tomar o significado corrente: seu uso político, hoje, designa 
um signo para reconhecer a desigualdade social e cultural, e que 
possibilita dar visualidade ao “outro”, instituído historicamente 
e aceito socialmente. Conforme Edward Telles (2003, p.38): 

O uso do termo raça fortalece distinções sociais que não pos-
suem qualquer valor biológico, mas a raça continua a ser imensa-
mente importante nas interações sociológicas e, portanto, deve ser 
levada em conta nas análises sociológicas. 

Estamos conscientes de que o conceito de raça foi uma das 
criações mais perversas, entre os séculos XVII e XIX, que serviu 
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ao eurocentrismo e sua dominação sobre a terra. O conceito de 
raça é uma ficção formulada nos jogos de poder. Não se coloca 
em dúvida o fato de que o conceito de raça biológica foi o fulcro 
da mais poderosa formação ideológica da história. Foi a inven-
ção do conceito de raça que racializou os povos, colocando-os 
em vantagens ou em desvantagens, tanto nos contextos econô-
micos internacionais, imperialistas, quanto nos nacionais em 
seus processos de homogeneização étnica e em seus processos 
civilizacionais. Estamos cientes também de que as teorias raciais 
científicas entraram em desuso, radicalmente, após a Segunda 
Guerra Mundial, quando em nome da raça cometeu-se o assas-
sinato em massa nos campos de concentração. Mas o descrédito 
nas teorias raciais biológicas já vinha desde o começo do século. 
Em 1910, Franz Boas publicou Changes in the Bodily Format 
of Descendants of Immigrants [Modificações nos formatos dos 
corpos dos descendentes de imigrantes], argumentando que o 
tamanho da cabeça da primeira geração de italianos e judeus 
emigrantes nos Estados Unidos não conferia com o tamanho ori-
ginal. Embora Boas tenha recebido muitas críticas em decorrên-
cia da pouca consistência de suas demonstrações, feriu a noção 
de estabilidade física que sustentava a teoria racial, e introduziu 
a noção de plasticidade do corpo e da cultura (Barkan, 1992, 
p.83). O Brasil mais do que qualquer outro país, da Europa ou 
da América, abraçara a tese do descrédito no racismo científico 
a partir da década de 1930, especialmente com os trabalhos de 
Gilberto Freyre. 

Não obstante, se o conceito de raça foi uma ficção biológica, 
não deixou de ter vida real muito influente em diversos contex-
tos históricos. No Brasil, não se pode desprezar o peso que teve 
na construção da sua história. A taxonomia racial, pautada na 
“fábula das três raças”, foi estruturante de todo o edifício social. 
“O triângulo das três raças [o branco, o negro e o índio] foi man-
tido como um dado fundamental na compreensão do Brasil” 
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(Damatta, 1987, p.63). E mais, a “triangulação étnica” não só 
tornou-se ideologicamente dominante (o elogio da miscigenação 
foi feito sob a garantia da superioridade branca), mas abrange “a 
visão do povo, dos intelectuais, dos políticos e dos acadêmicos, 
de esquerda e de direita”, como “motivação poderosa para in-
vestigar a realidade brasileira” (Damatta, 1987, p.63-69).

No século XIX, houve o medo de que a mistura das três raças 
impedisse o Brasil de ingressar na marcha do progresso; com a 
República, aplicou-se a lei da eugenia para embranquecer e in-
tegrar os mestiços à modernização brasileira e criou-se o mito da 
democracia racial; a geração de intelectuais pós Segunda Guerra 
Mundial, com a industrialização brasileira, viu que a questão 
racial no Brasil era uma questão social, cuja relação de classes jo-
gava com a nossa herança escravista. A partir dos anos de 1980, 
numa aliança entre governo, academia e movimentos sociais, 
procurou-se não só compreender a histórica desigualdade so-
ciorracial do Brasil, mas, principalmente, implementar políticas 
contra o racismo e contra a exclusão racial.

A questão racial brasileira

O culturalismo 

O retrato do Brasil, sacado por quem enxergou o fantástico 
espetáculo das raças (Schwarcz, 1993), era surpreendentemente 
assustador. Pelas teorias raciais vigentes, o Brasil era tido como 
um país degenerado, “uma bela amostragem de barbárie, de ilu-
sionismo barroco”, na acepção de Ferdinand Dinis (apud Lima, 
1984, p.132). “Tratava-se de uma população totalmente mu-
lata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia”, 
queixava-se o conde Arthur de Gobineau, que permanecera no 
Brasil entre 1869 e 1870, como representante diplomático da 
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França (Raeders, 1988, p.96). Pela identificação que fazia entre 
civilização, história e raças brancas, Gobineau, “The father of 
racist ideology” [O pai da ideologia racista] (Barkan, 1992, p.16), 
mostrava-se pessimista quanto ao futuro da América do Sul, 
onde os cruzamentos raciais e a degradação dos grupos europeus 
levariam à irremediável decadência (Ventura, 1988, p.191). Foi 
neste contexto que a imigração de europeus, na segunda metade 
do século XIX, apareceu como veículo impulsionador do bran-
queamento da nação. Nas palavras de Célia Maria Marinho de 
Azevedo (1987, p.75): “a imigração europeia era insubstituível 
como agente exclusivo de purificação étnica. Mesmo que o país 
alcançasse algum progresso material, sem brancos e embranque-
cidos, ele sofreria a falta de avanços morais e intelectuais”. 

No final do século XIX, com a abolição da escravidão (1888) e 
com a fundação da República (1889), as elites brasileiras tiveram 
que lidar com a maciça presença dos negros e da miscigenação. 
Definir ou interpretar a nação significava enfrentar a questão 
do cruzamento racial. Sociólogos, historiadores, naturalistas e 
médicos empenharam-se em estudar e discriminar os caracteres 
diferenciais das três raças formadoras da nacionalidade brasi-
leira: a africana, a americana e a caucásica. Os médicos, tendo 
como maior representante Nina Rodrigues, trataram de obser-
var a reação dos “vários tipos antropológicos”, ou seja, tratar 
da “diferenciação psicológica das raças”, diante dos estímulos 
sociais ou geográficos: “cada qual parecia ter uma individuali-
dade própria, uma maneira peculiar, uma forma específica de 
reação” (apud Vianna, 1938, p.16). E não viam com bons olhos 
a mestiçagem, alardeando os efeitos deletérios dos cruzamentos 
raciais, atribuindo-lhes as mazelas, as doenças, as fraquezas físi-
cas e mentais, e, consequentemente, a degeneração racial.

Todavia, nas primeiras décadas do século XX, devido aos 
processos modernizadores ocorridos no Brasil e à centralidade 
do debate intelectual em torno da questão da identidade nacio-
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nal, ocorreu a substituição da visão pessimista da contribuição 
das raças formadoras da sociedade brasileira por um enfoque 
positivo, no qual o intercurso racial transformou-se em indi-
cador de tolerância e harmonia. Surge, portanto, uma “saída 
brasileira” para o problema étnico: fundir para integrar e ex-
tinguir as raças tidas como inferiores. Foram amplos os estudos 
para identificar os fatores “empobrecedores” do povo brasileiro 
e quais os remédios para saná-los (Flores, 2007). Ser branco já 
não significava o pertencimento genuíno ao grupo sanguíneo de 
origem europeia. Para Oliveira Viana:

em regra, o que chamamos mulato é o mulato inferior, incapaz de 
ascensão, degradado nas camadas mais baixas da nossa sociedade 
[...] Há, porém, mulatos superiores, arianos pelo caráter e pela inte-
ligência, ou pelo menos capazes de arianização, ascendendo às altas 
camadas da nacionalidade e colaborando com os brancos na obra de 
organização e civilização do país. (apud Luca, 1999, p.176) 

Gilberto Freyre (1998, p.289), em Casa-grande & e senzala 
informa que Roquette-Pinto encontrara várias evidências de ação 
europeizante entre os negros. Para Gilberto Freyre, a mestiça-
gem, além de possuir um ethos democrático (pela mobilidade so-
cial, vertical e horizontal), que herdamos dos portugueses, seria, 
na sua fase mais ativa, dotada do caráter de mobilidade biológica 
(Flores, 2007). A miscigenação teria criado em Portugal, ao longo 
de sua história, uma raça indefinida, o que tornou o português 
rico em aptidões: mobilidade, aclimabilidade e miscibilidade 
(Freyre, 1940). 

Dominando espaços enormes, onde quer que pousasse, na 
África ou na América, emprenhava mulheres e fazia filhos, numa 
atividade genésica que tanto tinha de violentamente instintiva 
da parte do indivíduo, quanto de política calculada, de política 
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estimulada, por evidentes razões econômicas da parte do Estado. 
(Freyre, 1940, p.39) 

O pendor do português para a democratização social opera-
ria como “dissolvente das forças que se solidificaram para criar 
sociedades de senhores e escravos, rígidas na separação de clas-
ses e de raças” (Freyre, 1940, p.55). As consequências seriam 
de ordem biológica, estética e ética. “O mestiço [em seu vigor 
híbrido] é dinâmico, biológica e culturalmente, na sua marcha 
para a relativa estabilização de traços a que o possam levar con-
dições favoráveis à endogamia” (Freyre, 1940, p.44).

Assim, com Gilberto Freyre, a propalada “democracia racial” 
brasileira teve a mais refinada formulação, tornando-se um dos 
principais alicerces ideológicos da integração racial, suficiente 
para atrair a atenção internacional. Sucede, porém, que toda esta 
reflexão, articulada aos debates teóricos mundiais, carreia tam-
bém aspectos significativos da ideologia nacionalista baseada na 
identidade, muitos deles responsáveis pelas frequentes críticas 
que a obra de Gilberto Freyre costuma receber. As melhores aná-
lises da obra do sociólogo concluem que ele trabalhou com uma 
definição fundamentalmente neolamarckiana de raça, isto é, 
uma definição que, baseando-se na ilimitada aptidão dos seres 
humanos para se adaptar às mais diferentes condições ambien-
tais, enfatiza acima de tudo a sua capacidade de incorporar, trans-
mitir e herdar as características adquiridas na sua interação com o 
meio físico (Araújo, 1994, p.39). A modificação da noção de raça 
biológica para a noção cultural de raça, aplicada ao meio e à his-
tória do grupo, das primeiras décadas do século XX, substituiu 
a raça física por raça linguística, histórica e psicológica. O termo 
raça, praticamente inútil à época foi substituído pelo termo etnia, 
um silogismo para definir a identidade da nação (Todorov, 1993).

Freyre observou explicitamente, em O mundo que o português 
criou, que “o processo de nacionalização é o processo de con-
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versão, nos limites do espaço e do tempo”. Afinal, disse ele, “o 
indivíduo torna-se brasileiro pela mesma forma ou pelo mesmo 
processo por que se torna católico”, processo que já se podia 
perceber pelas “evidências de abrasileiramento no extremo sul 
do Brasil”, do alemão e de outros colonos, “pelo gesto, pelo 
ritmo de andar, pela prática de atos tradicionalmente brasilei-
ros” (Freyre, 1940, p.31). “[...] quase todo homem de Blumenau 
ou de Santa Cruz, de Joinville ou de São Leopoldo, se já não é 
um meio convertido [...] Não tardará a ouvir vozes irresistíveis 
no fundo das matas e das águas das tradições brasileiras: ‘Fritz, 
Fritz, por que me persegues?’” (Freyre, 1940, p.34). Apesar da 
apologia do mestiço, Freyre valorizava a continuidade dos valo-
res europeus. O português “foi o transportador para os trópicos 
de valores essenciais de cultura europeia” (Freyre, 1940, p.40).

Se no século XIX, os viajantes estrangeiros viam no país um 
“laboratório racial” para comprovar a “degeneração” advinda do 
cruzamento racial, agora a tese da plasticidade cultural e física 
encontrava no Brasil um novo campo de experimentação (Flo-
res, 2010). Oliveira Vianna (1938, p.16), embora ainda preso às 
teses biológicas, considerou o Brasil um “centro por excelência 
dos estudos de raça”, já que o país recebera etnias diversas. “Só 
entre populações heterogêneas, onde se caldeiam os tipos antro-
pológicos mais diferentes, onde as raças mais primitivas se mis-
turam com as raças arianas; só aí é que elas podem ser estudadas 
em condições ótimas de eficiência investigadora” (Vianna, 1938, 
p.19-20). Roquette-Pinto fez oposições claras à tese “degene-
racionista da mestiçagem”, afirmando que o “branqueamento” 
viria com a educação e a saúde (Schwarcz, 1993, p.96). Arthur 
Ramos, ex-aluno de Nina Rodrigues, sugeriu substituir os ter-
mos raça por cultura e mestiçagem por aculturação (Maio; San-
tos, 1996, p.111), defendendo a compreensão do Brasil como 
um “laboratório de civilização”, termo cunhado pelo historiador 
norte-americano, Rudiger Bilden, em 1929 (Maio, 1999, p.142).
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Quando Arthur Ramos assumiu, em 1949, a direção do De-
partamento de Ciências Sociais da Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), levou para 
lá suas ideias, alicerçadas na proposta de uma antropologia de 
intervenção, que procurasse viabilizar a “integração de negros 
e índios ao mundo moderno”. Embora acreditasse na existência 
da “democracia racial” ou da cooperação entre as raças no Bra-
sil, Arthur Ramos reconheceu a presença do preconceito racial; 
assinalou a relevância do estudo da inserção dos indivíduos em 
grupos, estratos e classes sociais para entender as desigualdades 
étnico-raciais; para ele, o problema da desigualdade racial vinha 
junto ao tema da incorporação de segmentos sociais marginali-
zados (Maio, 1999, p.142).

A descoberta da raça sociológica

A Unesco vinha, desde os finais da década de 1940, refle-
tindo a perplexidade da comunidade científica mundial e de 
dirigentes políticos diante das ações catastróficas levadas a cabo 
no decorrer da Segunda Guerra Mundial em nome da raça. A 
inquietação tornou-se ainda mais aguda com a persistência do 
racismo em diversas partes do mundo, com o surgimento da 
Guerra Fria, com o processo de descolonização africana e asiá-
tica e com a perpetuação de grandes desigualdades sociais em 
escala planetária. Diante desse cenário, a Unesco, “em fase de 
extremo otimismo, munida da razão iluminista, não mediu es-
forços em encontrar soluções universalistas que cancelassem os 
efeitos perversos do racionalismo, do nacionalismo xenofóbico 
e das disparidades socioeconômicas” (Maio, 1998, p.17). Por 
ocasião da sua 5a Sessão da Conferência Geral, em 1950, reali-
zada em Florença, surgiu a 1a Declaração sobre Raça, negando 
qualquer associação determinista entre características físicas, 
comportamentos sociais e atributos morais. O Brasil, conside-
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rado um exemplo de experiência “singular e bem-sucedida” 
(Maio, 1999, p.146) no campo das interações raciais, em compa-
ração com os Estados Unidos e com a África do Sul, foi escolhido 
para servir de “laboratório socioantropológico” (Maio, 1999, 
p.144). Marcos Chor Maio considera que, embora a proposta da 
“pesquisa-piloto”, como fora denominado o projeto da Unesco 
para o Brasil, contivesse certa dose de ingenuidade, os resultados 
a que se chegou foram consideráveis. “O ‘Projeto Unesco’ foi 
um agente catalisador” (Maio, 1999, p.142).

O objetivo político da Unesco, ao apresentar o Brasil como 
modelo para o mundo, era o de realizar investigações para deter-
minar os fatores que contribuíam para a “existência de relações 
harmoniosas entre raças e grupos étnicos” (Maio, 1998, p.18). 
Isto possibilitou o trabalho conjunto entre cientistas sociais na-
cionais e estrangeiros, impulsionando o desenvolvimento de um 
pensamento que já em curso. No seu interior, os pesquisadores 
brasileiros encontraram condições favoráveis às suas investiga-
ções, inclusive nos meios acadêmicos, chefiados por especialis-
tas brasileiros – Florestan Fernandes, Thales de Azevedo, Oracy 
Nogueira, L. A. Costa Pinto e outros (Maio, 1999, p.154). 

Por outro lado, pesquisadores internacionais envolveram-
-se no projeto e reforçaram a parceria com os brasileiros: o an-
tropólogo Alfred Métraux, com larga experiência de trabalho 
etnológico (índios e negros) tanto na América do Sul quanto 
na América Central; Roger Bastide, professor da Universidade 
de São Paulo desde 1938, importante referência nos estudos 
relativos à cultura afro-brasileira e autor de uma série de traba-
lhos sociológicos sobre o negro no Brasil; o antropólogo norte-
-americano Charles Wagley que, desde o final dos anos de 1930, 
tinha estreitas ligações com o Brasil, especialmente no estudo de 
comunidades indígenas (Maio, 1999, p.144). Cientistas sociais 
brasileiros e estrangeiros haviam assumido como desafio inte-
lectual não apenas tornar inteligível o cenário racial brasileiro, 
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mas também responder à recorrente questão da incorporação 
de determinados segmentos sociais à modernidade, fazendo jus 
à intenção inicial de Arthur Ramos, que havia falecido antes do 
término do projeto.

Marcos Chor Maio (1998, p.17), ao apresentar a reedição do 
livro O negro no Rio de Janeiro, de Luiz de Aguiar Costa Pinto, 
diz que essa publicação não significa apenas o reconhecimento 
da importância de uma obra, mas também representa um mo-
mento de reflexão a respeito do “Projeto Unesco”. Costa Pinto 
participou do debate acerca do estatuto científico do conceito 
de raça, que resultou na 1a Declaração sobre Raça, em 1950, e 
articulou um acordo para que se realizasse pesquisa também no 
Rio Janeiro, numa área metropolitana. 

O trabalho de Costa Pinto, segundo Marcos Chor Maia, 
apresenta um conjunto de críticas às pesquisas etnográficas da 
fase “afro-brasileira” (final do século XIX até os anos 1940), por 
se deterem em características físicas e psíquicas intrínsecas às 
raças, aos traços culturais, aos processos de aculturação. Faltava 
ao estudo do problema racial do Brasil, uma leitura sociológica 
para os desafios ditados pelo desenvolvimento capitalista, pela 
mobilidade social e pelas novas relações das classes sociais deri-
vadas da passagem da situação de escravo à condição de proletá-
rio até chegar ao negro de classe média (Maio, 2009). A grande 
contribuição, segundo Maio, do livro O negro no Rio de Janeiro 
refere-se à compreensão do preconceito racial que emerge no 
seio de uma sociedade em processo de industrialização e ur-
banização. Houve alinhamento de parcelas de pretos e pardos 
às reivindicações proletárias; a mobilidade social leva setores 
dominantes, ameaçados pela perda de posições, a tomar atitudes 
racistas; o processo de mobilidade social vertical criou uma di-
ferenciação interna entre os negros, formando uma “elite negra” 
que trata de afirmar a negritude. “A nova forma de ascensão dos 
negros não é mais individual e não se interessa em ‘branquear-
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-se’, como acontecia na sociedade tradicional, paternalista, es-
pecialmente no século XIX” (Maio, 2009, p.333). Essa dinâmica 
favorece a criação de vários movimentos sociais de corte racial, o 
que veremos mais adiante. 

Outro nome de destaque no contexto do “Projeto Unesco” 
foi o de Oracy Nogueira. Nas suas pesquisas sobre preconceito 
racial no Brasil e nos Estados Unidos, ele formulou diferen-
ças entre os dois países: para o contexto brasileiro, Nogueira 
concebe a existência do “preconceito de marca” e para o norte-
-americano, o “preconceito de origem” (Cavalcanti, 2009). O 
primeiro elege o fenótipo (a aparência racial) como critério para a 
discriminação. Inúmeras gradações classificatórias consideram 
não só as nuances da cor – preto, mulato, mulato claro, escu-
ro, escuro, pardo, branco –, como também traços fisionômicos 
como nariz, lábios, cor dos olhos, tipo de cabelo. A concepção 
de branco e não branco varia assim muito de indivíduo para 
indivíduo, dentro da mesma família ou do mesmo grupo social, 
de classe para classe, de região para região (Cavalcanti, 2009, 
p.260). O segundo, o “preconceito de origem”, dá-se pelo nas-
cimento. A origem parental do indivíduo o classifica e o vincula 
ao grupo discriminado. “Negro” é quem é reconhecido como tal, 
em sua comunidade, independente da aparência física (Caval-
canti, 2009, p.261).

No Brasil, segundo Nogueira, o preconceito discrimina me-
diante a preterição. Ao concorrer em igualdade de condições, a 
“pessoa escura” seria sempre preterida por uma “pessoa mais 
clara”. Entretanto, se a “pessoa escura” demonstrar superiori-
dade em inteligência, condição econômica, diplomacia ou per-
severança permite que se lhe “abra uma exceção”. Nesse tipo 
de preconceito, as relações pessoais de amizade ou admiração 
cruzam frequentemente as fronteiras da “marca”; a consciência 
da discriminação é intermitente, e o grupo discriminado, por ser 
mais indefinido, tende a reagir de modo mais individualizado. 
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A etiqueta das relações raciais, por sua vez, tende a controlar 
o comportamento do grupo discriminador, de modo a evitar 
a suscetibilidade ou a humilhação do grupo discriminado. A 
“cor” entendida como metonímia da aparência racial, emerge 
então como categoria duplamente cultural. Trata-se de uma 
escolha classificatória (não é, por exemplo, a ascendência que 
interessa). Ao mesmo tempo, o ato concreto de classificação de 
uma pessoa como “branca”, “mulata” mais ou menos “escu-
ra”, ou “preta” resulta do cruzamento da aparência com outros 
critérios igualmente pertinentes para a definição da situação em 
jogo. De tal modo que, nesse sistema relacional, a discrimina-
ção social pode conviver com a intimidade pessoal (Cavalcanti, 
2009, p.263-264).

Em 1960 sai o livro Cor e mobilidade social em Florianópo-
lis, de Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni, como um 
desdobramento do Projeto Unesco, para sanar uma “falta”, 
conforme justificam os autores na introdução do livro, já que 
as investigações se tinham concentrado nas comunidades loca-
lizadas no Norte, Nordeste e Leste do país. No Sul, apenas a 
cidade de São Paulo tinha recebido alguma atenção. Era preciso 
verificar como fora o processo de integração do negro no Bra-
sil meridional, colonizado por grandes contingentes europeus, 
principalmente alemães, italianos e poloneses, e que, portanto, 
não se utilizara em grande escala da mão de obra escrava (Car-
doso; Ianni, 1960, p.20-21).

No prefácio de Cor e mobilidade social em Florianópolis, Flo-
restan Fernandes destaca a importância da obra de Ianni e Car-
doso, pois, mostra o quanto nos falta de “experiências históricas, 
suscetíveis de intensificar e dar solidez ao desenvolvimento da 
democracia social no Brasil” (Fernandes, 1960, p.12). Se “dis-
pomos de algumas realizações que merecem ser preservadas, 
por serem potencialmente positivas”, no campo da “tolerância 
convencionalizada nas relações raciais”, não existe, todavia, 
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democracia racial efetiva. “Esta pode satisfazer às exigências do 
‘bom-tom’, de um discutível ‘espírito cristão’ e da necessidade 
prática de ‘manter cada um em seu lugar’” (Fernandes, 1960, 
p.10). Mas a nossa suposta democracia racial “não aproxima 
realmente os homens senão na base da mera coexistência no 
mesmo espaço social”, regulado por códigos que consagram 
a desigualdade. Caberia, segundo Florestan Fernandes, in-
crementar a consciência de cidadania e o exercício mais eficaz 
da democracia (Fernandes, 1960, p.10). Assim, segundo ele, 
a pesquisa de Ianni e Cardoso alargou “nossas possibilidades 
de explicar, sociologicamente, as bases e os produtos sociodi-
nâmicos das relações raciais na sociedade brasileira”, mostrou 
“as conexões existentes entre as bases econômicas do sistema 
social e a organização das relações raciais”, explicitou “as ori-
gens e as funções sociais dos estereótipos raciais” (Fernandes, 
1960, p.16 e 18).

Ao analisar o livro Cor e mobilidade social em Florianópolis, 
Elide Bastos (2009) levanta a questão sobre a relação existente 
entre diversidade e desigualdade na obra, e conclui que os au-
tores perceberam que a desigualdade não se reduz à oposição 
branco-preto, nem à oposição riqueza-pobreza. A negação à 
verdadeira participação política, social e aos bens culturais pro-
move e configura fortemente a noção de desigualdade. A discri-
minação racial influi na mobilidade social, ainda mais que esse 
preconceito leva à internalização, pelos negros, de papéis so-
ciais que se constituem em obstáculos à ascensão na sociedade. 
Denunciando o racismo, portanto, os autores negam o mito da 
“democracia racial” na sociedade brasileira, mostrando como 
as relações sociais geradas no regime escravocrata se estendem 
à sociedade brasileira posterior à abolição, de modo a resguar-
dar privilégios e impedir a invocação de direitos civis, políticos 
e sociais.
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A classificação racial no Brasil

Estatísticas racializadoras

A “fábula das três raças”, como formadora da população do 
país, foi inaugurada quando Von Martius publica o livro Como 
se deve escrever a historia do Brazil (1845). “Qualquer um que 
se encarregar de escrever a história do Brasil”, assevera Martius, 
jamais poderá deixar de considerar a participação das três raças: 
“a de cor cobre ao americano; a branca [...] e enfim a preta ou 
etío pe [...]” (Martius, 1982, p.87). Em seguida, aparece o livro 
História geral do Brasil (1854) de Francisco Adolfo de Varnha-
gen, que consolida a história racial brasileira, com base nas 
características peculiares às três raças formadoras da nação. A 
criação da história nacional e o estudo da população do país eram 
exigências sine qua non no processo de formação do Estado na-
cional moderno. Não foi à toa que o historiador Varnhagen tenha 
sido o emissário oficial enviado ao Congresso Internacional de 
Estatística, em São Petersburgo, Rússia, no contexto preparató-
rio para a realização do primeiro Censo Demográfico do Brasil, 
de 1872 (IBGE, 2011, p.208).

O problema que o Brasil precisava enfrentar era o de esta-
belecer categorias raciais para o levantamento estatístico da sua 
população. Como classificar as raças no Brasil? Quando se in-
ventou, entre os séculos XVII e XIX, na Europa, a classificação 
racial dos grupos humanos, introduziu-se a categoria cor para 
identificá-las. Os povos do leste e os ameríndios eram tidos como 
pertencentes à raça amarela; os europeus, ou caucasoides, forma-
riam a raça branca; e os povos da África Subsaariana, os negroi-
des, designariam os negros. Assim, no Brasil, o recenseamento de 
1872 lançou mão da forma usual de classificar e hierarquizar ra-
cialmente a população pela cor da pele, inaugurando, assim, o sis-
tema de cores para a sua classificação racial (IBGE, 2013, p.88).
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No quadro abaixo, podemos acompanhar o processo de in-
trodução do quesito cor ou raça nos Censos Demográficos reali-
zados no Brasil, a partir de 1872. 

Tabela 1: Processo de introdução do quesito cor ou raça nos Censos Demográ-
ficos realizados no Brasil

1872 Branca Preta Parda Cabocla
1890 Branca Preta Mestiça Cabocla
1900 – – – –
1910
1920 – – – –
1930
1940 Branca Preta – – Amarela
1950 Branca Preta Parda Amarela
1960 Branca Preta Parda Amarela
1970 Branca Preta – Amarela
1980 Branca Preta Parda Amarela
1991 Branca Preta Parda Amarela Indígena
2000 Branca Preta Parda Amarela Indígena
2010 Branca Preta Parda Amarela Indígena

Fonte: Recenseamento do Brazil 1872-1920; IBGE, Censo Demográfico 1940/2010 (IBGE, 
2011, p.16).

Observa-se que o primeiro recenseamento, de 1872, definiu 
quatro opções para classificação racial: branca, preta, parda e 
cabocla (esta última dirigia-se a contabilizar a população indí-
gena), cristalizando o sistema de cores para caracterizar a nação 
brasileira. No Censo de 1891, introduziu-se a categoria indíge-
na e o termo “pardo” foi substituído por “mestiço”, categoria 
que melhor convinha à ideologia do branqueamento, conforme 
vimos anteriormente. Nos Censos de 1900 e 1920, as informa-
ções sobre cor ou raça não foram coletadas e em 1910 e 1930, não 
foram realizadas operações censitárias no país. A partir do Censo 
de 1940, aparece a cor amarela para contabilizar especialmente 
a participação japonesa que resultara da sua imigração ocorrida 
fundamentalmente entre 1908 e 1930. Observa-se que no Censo 
de 1940, a classificação restringe-se à categoria cores – branca, 
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preta, amarela. Os que não se encaixavam em nenhuma das três 
categorias, recebiam um traço no espaço correspondente à cor 
que, na fase das análises dos resultados, eram codificados como 
pardos (IBGE, 2011, p.14). 

Já nos Censos de 1950 e 1960 é reincorporado o grupo de 
pardo, e são esses os primeiros censos a explicitar em suas ins-
truções de preenchimento o respeito à resposta da pessoa re-
censeada, sendo a primeira referência ao uso da autodeclaração 
(IBGE, 2011, p.15). Em 1970, a categoria de pardo volta a ser 
excluída da pesquisa, retornando em 1980, a ser utilizada, desta 
vez no questionário de amostra. Finalmente, no último Censo 
realizado em 2010 foram mantidas as categorias branca, preta, 
parda, amarela e indígena. Foi o primeiro Censo em que as pes-
soas identificadas como indígenas foram questionadas a respeito 
de sua etnia e língua falada.

É importante ressaltar que nos últimos 50 anos, a estrutura 
racial brasileira vem se alterando, com a redução proporcional 
de brancos e pretos em relação ao crescimento dos pardos, como 
se observa nos gráficos e na tabela do Censo 2010 que estão 
abaixo.
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Gráfico 1: Participação relativa segundo a cor – População total – Brasil, (1940-
1991)
Fonte: Sachs; Vilheim; Pinheiro (2001, p.35).
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Gráfico 2: Composição étnica e casamentos interétnicos
Fonte: Sachs; Vilheim; Pinheiro (2001, p.401).

Tabela 2: Participação em números absolutos e relativos da população brasilei-
ra, segundo a cor, no Censo Demográfico de 2010

Cor Números absolutos Números percentuais

Branca 91.051.646 47.7 %

Preta 14.517.961 7.6

Amarela 2.084.288 1.0

Parda 82.277.333 43.1

Indígena 817.963 0.4

Sem declaração 6.608 0.0
Fonte: Censo Demográfico – 2010.

A cor autodeclarada

A Pesquisa das Características Étnico-raciais da Popula-
ção – Um estudo das categorias de classificação de cor ou raça 
(Pcerp/2008), realizada pelo IBGE em 2008, por amostragem, 
nos estados de Amazonas, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso e Distrito Federal, teve por objetivo “aprimo-
rar” o sistema de classificação de cor e raça no Brasil para sub-
sidiar as estatísticas oficiais neste quesito. Era a terceira vez em 
que o próprio IBGE levantava informações para aperfeiçoar seus 
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instrumentos de aferição das características raciais da população 
utilizados nos Censos Demográficos. Nas ocasiões anteriores, 
tal investigação ocorreu na Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), realizada em 1976, e na Pesquisa Mensal 
de Emprego (PME), realizada em 1998. 

O sistema de classificação racial no Brasil, baseado na cor 
e no fenótipo do indivíduo, incorpora negociações e conflitos 
identitários que se processam em contextos de interação social. 
As gradações classificatórias consideram não só as nuances da 
cor – preto, mulato, mulato claro, escuro, pardo, branco –, como 
também traços fisionômicos – nariz, lábios, cor dos olhos, tipo 
de cabelo – em meio a diversos complicadores sociais, subjetivos, 
geracionais, políticos, econômicos, que fazem variar a percepção 
e a concepção de branco e não branco. Costuma-se citar uma 
pesquisa realizada por Harris, em 1970, a qual levantou 492 ter-
mos para definir a cor dos entrevistados, ou a Pnad realizada pelo 
IBGE em 1976 que, pela autodefinição em respostas livres, for-
mou uma lista de 135 cores, entre elas, acastanhada, agalegada, 
alva escura, azul-marinho, bem clara, bem morena, branca quei-
mada, cor de café, cor de canela, cor-de-rosa, cor firma, jambo, 
laranja, melada, meio morena, morena bem chegada, rosa, roxa, 
sarará, trigueira, verde... Diante de tanta variedade, ao se deixar 
o entrevistado se autodefinir, concluiu-se por um quadro mais 
fechado: o brasileiro a ser recenseado pode escolher apenas entre 
quatro cores: branca, parda, negra, amarela (Azevedo, 2004).

A iniciativa da Pcerp/2008 atendia também aos compro-
missos assumidos pelo Brasil na III Conferência Mundial de 
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Into-
lerância Correlata, realizada em Durban, na África do Sul, em 
2001. Naquele ano foram adotadas a “Declaração e o Programa 
de Ação de Durban” que tratavam especificamente das políticas 
e práticas de coleta e agregação de dados nessa área. 

A meta da Pcerp/2008 era compreender o atual sistema de 
classificação da cor ou raça, no Brasil, nas pesquisas domicilia-
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res, aproximando o entrevistado do tema da autoidentificação 
racial para captar o grau de percepção dos fenômenos sociais de 
discriminação baseados na cor ou raça das pessoas. Em diversas 
variáveis de perguntas, cujas respostas foram processadas em 
um conjunto de 65 tabelas, a Pcerp/2008 apresentou cifras que 
demonstram graus de correlação entre cor/raça e características 
familiar, socioeconômica e cultural; influência da cor/raça na 
discriminação social; correlação entre subjetividade do indiví-
duo na sua autoidentificação racial; hierarquização de classe e 
construção da identidade; grau de recorrência a denominações 
de cor, raça, etnia e origem, tanto do ponto de vista da com-
posição étnica da população como das diversidades regionais; 
correlação entre níveis de instrução e ocupação e grupos de cor/
raça; correlação entre cor/raça, sexo, grupos de idade e geração.

A Pcerp/2008 trouxe possibilidades de respostas abertas, 
permitindo aos entrevistados expressarem a reconhecida multiet-
nicidade que caracteriza a população do país. Possibilitou que as 
respostas aplicassem novos termos para ampliar o escopo de 
identificação, sem sair das categorias clássicas de identificação 
racial. Perguntou se a pessoa se reconhecia como afrodescenden-
te; ou como indígena (especificar etnia e língua); ou amarelo; se 
se reconhecia como negro, como preto, ou como branco. O resul-
tado Pcerp/2008, traduzido em dados demográficos, publicado 
em 2011, conforme citado acima, recebeu imediatamente um 
volume complementar, publicado em 2013, sob o título Carac-
terísticas étnico-raciais da população – classificações e identidades, 
reunindo uma coletânea de artigos de especialistas no tema, com 
análises críticas da dinâmica racial no Brasil. As análises desses 
especialistas focaram três eixos temáticos: 1) reflexões sobre a 
noção de raça; 2) análise sobre a classificação da cor ou raça em 
perguntas abertas; 3) e o tema da mobilidade social, educacional, 
intergeracional, por categorias raciais. 

O estudo considerou que o conceito de raça é exclusivamente 
uma construção sócio-histórica. No Brasil, esta constatação leva 
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em conta a problemática do encontro com o “outro” na sua al-
teridade, a construção de taxonomias a partir do século XVIII e 
a maneira como a ideologia racial determinou uma classificação 
hierarquizada, herdeira dos processos de colonização e escra-
vidão. E, pela análise das tabelas produzidas pelo Pcerp/2008, 
concluiu-se que o papel da desigualdade racial controla diversas 
outras dimensões da vida cotidiana que influenciam na mo-
bilidade social. Ser “não branco” continua a ser um fator para 
menor mobilidade ascendente e maior mobilidade descendente. 
No Brasil, o preconceito racial se caracteriza por ser preponde-
rantemente de marca. A desigualdade racial e a repetição fre-
quente dos estereótipos desqualificadores contribuem para que 
os grupos discriminados tenham, em média, as piores condições 
de vida (IBGE, 2013, p.11). 

A análise sobre a classificação racial dos indivíduos foi feita 
por Rafael Guerreiro Osorio, no quarto capítulo do referido vo-
lume (IBGE, 2013, p.83). O autor chegou à conclusão de que as 
definições de cor ou raça apresentaram complexidades, diante do 
processo de construção de identidades étnico-raciais, individuais 
e coletivas, mas os resultados obtidos pela Pcerp/2008 corrobo-
ram a adequação do atual sistema classificatório de cor ou raça do 
IBGE. Há coincidência em grande grau entre a identificação da 
própria cor ou raça feita pelo entrevistado com a que é atribuída 
pelo entrevistador; a população representada continua a escolher 
uma grande quantidade de termos para se definir quanto à cor 
ou raça, mas 95% escolhem dentro de um conjunto restrito de 
oito categorias, no qual inclui as quatro usadas atualmente no 
Censo Demográfico (preta, parda, amarela e branca). As outras 
são negra, morena, morena clara e clara. A pesquisa também 
revelou que a maior parte, 63,7%, da população representada 
pelos entrevistados considera que a cor ou a raça influencia a 
vida das pessoas no Brasil. A informação nova e relevante trazida 
pela Pcerp/2008 é sobre o quanto as pessoas têm conhecimento 
da própria cor ou raça. No total das seis Unidades da Federação 
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pesquisadas, 96% das pessoas de 15 anos ou mais de idade afir-
maram saber qual a sua própria cor ou raça (IBGE, 2013, p.89).

Rafael Guerreiro Osorio refuta, assim, a crítica comum à 
classificação racial do IBGE, de que seria pobre em face da ri-
queza do vocabulário empregado pelos brasileiros para designar 
sua identidade racial, restringindo-o aos termos branca, parda, 
preta e amarela. Osorio diz que, a despeito da enorme variedade 
de cores que apareceu na Pnad de 1976 (136 categorias registra-
das), 95% das respostas espontâneas se enquadravam em apenas 
sete categorias: 57% dos entrevistados escolheram branca, preta, 
parda ou amarela para designar de forma espontânea a própria 
cor, outros 38% das respostas estavam concentradas em três 
termos: morena, morena clara e clara. Na PME, realizada em 
1998, 94% das respostas livres concentraram-se nas mesmas sete 
cores. Na Pcerp/2008, essas sete categorias também estão entre 
as mais frequentes, porém a percentagem dos que as escolhem é 
um pouco menor, 88% (IBGE, 2013, p.90). 

A grande novidade trazida pelo Pcerp/2008, em relação às 
pesquisas anteriores, foi o crescimento da preferência pela clas-
sificação negra e o decréscimo da preferência pela cor morena. O 
termo negro – em decorrência da valorização da negritude, supõe 
o analista – provavelmente abarca os que no Censo Demográfico 
se declaram preto ou pardo, já que lá as opções são fechadas. A cor 
morena, declarada nas respostas espontâneas, deve corresponder, 
em parte, aos que não apreciam a condição de pardo. A categoria 
preta também enfrenta certa rejeição. Portanto, para cor negra 
migraram pardos, pretos e morenos. Se a cor negra passasse a ser 
uma categoria da classificação, não mudaria substancialmente, 
no Censo Demográfico do IBGE, a proporção da somatória das 
faixas compostas por pretos e pardos em relação à faixa da cor 
branca, mantendo a comparabilidade com a série histórica e todo 
o conhecimento acumulado sobre o assunto (IBGE, 2013, p.91).

Como conclusão geral, a análise demonstrou que as evidên-
cias da Pcerp/2008 avalizaram o sistema de classificação racial 
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do IBGE, pois a população em geral sabe qual é seu enquadra-
mento, definido principalmente pela cor da pele; e a maioria usa 
uma das categorias do Instituto, na resposta espontânea, para se 
classificar. Além disso, a Pcerp/2008 revelou que a população 
representada majoritariamente considera que a cor ou a raça 
influencia socialmente a vida das pessoas, o que reforça a neces-
sidade de continuidade dos estudos sobre as consequências do 
pertencimento a grupos raciais (IBGE, 2013, p.95). 

A autoatribuição funciona tão bem quanto à heteroatribuição, 
dado o baixo grau de discordância entre entrevistadores e entrevis-
tados, concentrado nos tipos limítrofes, mais difíceis de serem clas-
sificados. Obviamente, a classificação não é absolutamente precisa 
ou objetiva, e nem poderia ser, pois o fenômeno que pretende captar 
varia circunstancialmente. As categorias abrangentes e de frontei-
ras fluidas da classificação permitem lidar com essa imprecisão: 
embora não se possa, a partir dos resultados de seu emprego, saber 
exatamente qual é o fenótipo nacional ideal do pardo, ou do preto, 
ou do branco, sabe-se que identificou pessoas que se enquadram 
nessas categorias em seus contextos relacionais. (IBGE, 2013, p .96)

O movimento negro

A falácia da democracia racial

Esta característica da população brasileira – cuja comple-
xidade de identificação requer toda uma maquinaria classifi-
catória não só do ponto de vista institucional, mas também do 
ponto de vista da própria subjetividade do indivíduo, que pode 
mudar de cor ou ter a percepção da sua cor de acordo com a 
sua inserção na dinâmica social – fundamenta os argumentos 
contrários às “políticas raciais afirmativas” ou à “discriminação 
positiva” que veem nelas “a ‘vitória’ de uma taxonomia bipo-
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lar sobre a velha e tradicional taxonomia de muitas categorias” 
(Maggie; Fry, 2004, p.70). Há o receio de que o país de “raças 
misturadas” possa ser substituído por um país de “raças distin-
tas”, de duas raças, branca e preta, de modo a impedir que con-
tinuemos a nos identificar com “o Macunaíma do modernismo 
brasileiro” (Maggie; Fry, 2004, p.68), o que colocará em risco 
o ideal de democracia racial (a saber: relações raciais harmôni-
cas ou pouco conflituosas). Democracia racial que chamara a 
atenção da Unesco, escolhendo o Brasil como exemplo de uma 
consciência política que primava pela harmonia entre as raças e 
podia dar a lição de como erradicar o racismo no mundo.

Pelo menos durante toda a primeira metade do século XX, as 
interpretações sobre as relações raciais no Brasil partiam da ima-
gem de um “paraíso racial”. E, embora, as elites vissem como 
“problema” a integração da população negra pós-abolição no 
processo de modernização do país, a miscigenação advinda do 
intercurso racial (tanto sexual quanto no âmbito das sociabili-
dades) acabou por ser positivada como indicador de tolerância 
e harmonia. Essa crença na democracia racial e a apologia da 
mestiçagem, alicerces da interpretação do Brasil como um país 
que incluía os negros na sociedade, favoreceram a tese de que no 
país não havia uma consciência racial. Donald Pierson (1971), 
em Pretos e brancos na Bahia, fez comparações entre a capital 
da Bahia, Salvador, e Chicago, sua cidade natal. Ao partir da 
premissa de que no Brasil, as relações inter-raciais tenderam a 
incorporar os não brancos ao mundo dos brancos num processo 
de “aculturação”, Pierson concluiu que no Brasil não existiam 
conflitos raciais. No Congresso Afro-Brasileiro de 1930,5 em 
Salvador, Pierson afirmou que os intelectuais se ocuparam de 
questões culturais e da tradição da cultura negra sem nenhuma 

 5 Dois congressos afro-brasileiros, de caráter científico, aconteceram na década 
de 1930: o primeiro em Recife, organizado por Gilberto Freyre; e o segundo 
em Salvador, sob a organização de Édison Carneiro. 
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pauta política direcionada para discussão de conflitos raciais, o 
que denotava “relativa ausência de qualquer consciência de raça 
por qualquer parte dos pretos ou mestiços, ou de qualquer outro 
grupo” (Rios, 2010, p.8). 

Não obstante, a mistura racial e a fluidez das relações raciais 
além de não significarem maiores vantagens para a boa parte dos 
negros brasileiros (Telles, 2013, p.312), tampouco significam 
que se possa concluir daí que tenha havido ausência de ação 
política de conteúdo racial. Ao acompanharmos os momentos 
de mobilização negra ao longo do século XX, percebemos que 
os movimentos raciais não foram eventos isolados e esporádicos. 
Representam uma história de protesto e de luta. Os negros se 
mobilizaram para se afirmar politicamente. A mobilização foi 
alta no contexto de 1880. Continuou efetiva e constante, em-
bora em nível mais baixo, durante a primeira metade do século 
XX. Em 1925, o principal jornal negro, em São Paulo, O Clarim 
d’alvorada, havia pedido “um grande partido político, composto 
exclusivamente de homens de cor” (Andrews, 1991, p.32). A 
partir das décadas de 1970 e 1980, o movimento ganhou não só 
mais força, mas também novas implicações políticas, sobre as 
quais falaremos adiante.

A tardia abolição da escravidão (1888) e a instalação da Re-
pública Brasileira (1889) não promoveram mudanças efetivas 
para a população negra. A marginalização política, devida às 
limitações do regime republicano no que se referia ao direito 
do voto e à representação; a marginalização social e psicológi-
ca devida à discriminação amparada nas doutrinas do racismo 
científico e na ideologia do branqueamento; a marginalização 
econômica, devida à preferência pela mão de obra estrangeira, 
são algumas das explicações gerais para a exclusão estrutural 
dos herdeiros do sistema de escravidão, no Brasil. A resistência a 
esse quadro deu-se através de diversas associações trabalhistas e 
outras que podem ser designadas como recreativas ou culturais, 
formadas por negros, ex-escravos e seus descendentes. 
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Entre clubes e grêmios, apareceram em São Paulo o Club 13 de 
Maio dos Homens Pretos (1902), o Centro Literário dos Homens 
de Cor (1903), a Sociedade Propugnadora 13 de Maio (1906), o 
Centro Cultural Henrique Dias (1908), a Sociedade União Cívica 
dos Homens de Cor (1915), a Associação Protetora dos Brasi-
leiros Pretos (1917); no Rio de Janeiro, o Centro da Federação 
dos Homens de Cor; em Pelotas/RS, a Sociedade Progresso da 
Raça Africana (1891); em Lages/SC, o Centro Cívico Cruz e 
Souza (1918). A agremiação negra mais antiga desse período foi o 
Clube 28 de Setembro (1897), em São Paulo. As maiores foram 
o Grupo Dramático e Recreativo Kosmos (1908) e Centro Cívico 
Palmares (1926) ambos em São Paulo (Domingues, 2007a, p.103). 

As associações negras trabalhistas foram formadas, principal-
mente, por portuários e ferroviários, constituindo uma espécie 
de sindicato. Entre 1907 e 1937, havia cerca de 123 associações 
negras em São Paulo (Domingues, 2007a, p.104), em Porto Ale-
gre, entre 1889 e 1920, foram contabilizadas 72 e, em Pelotas 
53 associações entre 1888 e 1929 (Muller, 1999, p.104). Algu-
mas associações eram compostas apenas por mulheres, como a 
Sociedade Brinco das Princesas (1925, São Paulo) e a Sociedade 
de Socorros Mútuos Princesa do Sul (1908, Pelotas/RS). Grande 
parte das mulheres destas associações também era também in-
tegrante da Frente Negra Brasileira (FNB), fundada em 1931 
(Domingues, 2007a, p.104).

Outro importante movimento – pós-abolicionista – confi-
gurou-se na chamada Imprensa Negra, termo utilizado no meio 
acadêmico para designar títulos de jornais e revistas publica-
dos em São Paulo, no início do século XX, que se destacaram 
no combate ao preconceito e na afirmação social da população 
negra. Nos jornais apareciam denúncias, poesia, eventos sociais, 
concursos e festas que dificilmente sairiam em outros do perío-
do. Dentre os principais jornais e revistas da Imprensa Negra, 
destacam-se: jornais Getulino (1916-1923), O Clarim d’alvorada 
(1929-1940), revista Senzala (1946), A voz da raça, da Frente 
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Negra Brasileira (1933-1937), e mais tarde a revista Quilombo 
(1950), editada por Abdias do Nascimento.6

Em 16 de setembro de 1931, foi oficialmente fundada a Fren-
te Negra Brasileira – União Político-Social da Raça (FNB),7 
considerada como uma instituição8 que sucederia o Centro Cí-
vico Palmares, fundado em 1926, uma das mais importantes en-
tidades negras de São Paulo até 1930.9 A Legião Negra, também 

 6 O Arquivo Público do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Casa Civil, 
colocou em seu site 23 títulos de jornais e revistas da chamada Imprensa Negra 
brasileira. Os jornais disponíveis para acesso online no site <http://www.
arquivoestado.sp.gov.br/jornais> são: O Alfinete (1918-1921), Alvorada 
(1948), Auriverde (1928), O Bandeirante (1918-1919), Chibata (1932), O Cla-
rim (1924), O Clarim d’alvorada (1929-1940), Cruzada cultural (1950-1966), 
Elite (1924), Getulino (1916-1923), Hífen (1960), O Kosmos (1924-1925), A 
Liberdade (1919-1920), Monarquia (1961), O Novo Horizonte (1946-1954), O 
Patrocínio (1928-1930), Progresso (1930), A Rua (1916), Tribuna negra (1935), A 
voz da raça (1933-1937), O Xauter (1916). As Revistas: Quilombo (1950) e Sen-
zala (1946) estão no site <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/a_revistas>. 
Acesso em: agosto de 2013.

 7 Além da Frente Negra Brasileira, outras entidades floresceram com o pro-
pósito de promover a integração do negro à sociedade mais abrangente, den-
tre as quais se destacam o Clube Negro de Cultura Social (1932) e a Frente 
Negra Socialista (1932), em São Paulo; a Sociedade Flor do Abacate, no Rio de 
Janeiro, a Legião Negra (1934), em Uberlândia/MG, e a Sociedade Henrique 
Dias (1937), em Salvador (Domingues, 2007a, p.107).

 8 Foi um partido político que previa combater o racismo e também lutar por 
melhores condições de trabalho e saúde. Foi o primeiro partido político for-
mado e idealizado por negros, tendo sido fechado em 1935 por Getúlio Vargas. 
Foi talvez a frente mais importante que o movimento negro já teve, englo-
bando muitos participantes de outros movimentos menores e contando com 
filiais em outros estados brasileiros. Desse modo, a Frente Negra Brasileira 
alcançou cerca de 20 mil participantes os quais eram beneficiados com o acesso 
a grupos musicais e teatrais, de futebol, serviços médicos e formação em polí-
tica, o qual contava com a força do jornal A voz da raça. As mulheres tinham 
um peso significativo na participação (Domingues, 2007a, p.103). Andrews 
(1991, p.34) informa que A Frente Negra aliava com o integralismo, e até ado-
tou como lema “pela família, pela pátria e por Deus”. A voz da raça relatava 
em termos altamente positivos os êxitos do nazismo e do fascismo em instalar 
disciplina e patriotismo em seus povos.

 9 O Centro Cívico Palmares foi a mais importante, quer pela proposta de eleva-
ção política, moral e cultural, quer pelo grau de organização e capacidade de 
penetração na comunidade negra. O grupo estava disposto a encampar a luta 
contra o “preconceito de cor” em uma perspectiva mais política, sem recorrer 
às atividades recreativas, como os bailes dançantes. Em 1929, o Centro Cívico 
Palmares foi praticamente dissolvido (Domingues, 2007a, p.148).
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conhecida como Pérolas Negras, surgiu no mesmo ano da criação 
da FNB, em decorrência das divergências de posicionamento 
político frente à adesão à Revolução Constitucionalista, em São 
Paulo. Uns, acreditam na revolução e a viam como uma luta 
também do povo negro. Outros consideravam apenas a possi-
bilidade de receber algum tipo de remuneração nas frentes de 
batalha (Domingues, 2003). No final de 87 dias e com o fim da 
revolução, a Legião Negra passou a atuar como sociedade civil 
em prol das lutas da população negra. Em 1937, com a instaura-
ção do Estado Novo, a Legião Negra, a Frente Negra Brasileira 
(FNB), assim como as demais organizações políticas, foram ex-
tintas (Domingues, 2007a, p.105). 

Figura 1: A voz da raça, São Paulo, 18 de março de 1933 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Figura 2: Tribuna negra. Ano I, n.I, São Paulo, 1935
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo.

Com o fim do Estado Novo, em 1945, ocorreu um “Renas-
cimento Negro” (Silva, 2003, p.219). O movimento retornou 
com maiores reivindicações, com o surgimento de grupos de dis-
cussão e ações contra a discriminação racial e o racismo, e com 
novas associações com grande poder de agrupamento como: a 
Cruzada Social e Cultural do Preto Brasileiro, o Centro de Cul-
tura Luiz Gama, a Frente Negra Trabalhista, a Associação do 
Negro Brasileiro (ANB). No Rio de Janeiro, o Grupo de Afoxé 
Associação Recreativa Filhos de Gandhi, a União dos Homens 
de Cor (UHC), a União Cultural dos Homens de Cor, o Teatro 
Popular Brasileiro (TPB), o Renascença Clube e a Orquestra 
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Afro-Brasileira, composta por dezoito músicos.10 No mesmo 
ano em que termina o Estado Novo, ocorre a Convenção Nacio-
nal do Negro, em São Paulo (Andrews, 1971, p.33). Ainda em 
1944, no Rio de Janeiro, foi fundado o Teatro Experimental do 
Negro (TEN), sob a liderança de Abdias do Nascimento, com o 
objetivo de:

Resgatar, no Brasil, os valores da pessoa humana e da cultura 
negro-africana, degradados e negados por uma sociedade domi-
nante que, desde os tempos da colônia, portava a bagagem mental 
de sua formação metropolitana europeia, imbuída de conceitos 
pseudocientíficos sobre a inferioridade da raça negra. Propunha-se 
o TEN a trabalhar pela valorização social do negro no Brasil, atra-
vés da educação, da cultura e da arte. (Nascimento, 2004, p.210)

O TEN criticava os estudos afro-brasileiros, taxando-os de 
alienantes. Os próprios negros deveriam refletir sobre sua si-
tuação. Seguindo este propósito, o TEN alfabetizava seus par-
ticipantes, um grupo heterogêneo de empregadas domésticas, 
funcionários públicos, profissionais liberais, operários e pessoas 
sem profissão definida, projeto que contou, na sua primeira edi-
ção, com 600 inscrições; e promovia encontros e discussões com 
a presença de palestrantes de diversas áreas do conhecimento. 
Após seis meses de intensa preparação, artistas do TEN estavam 
prontos para entrar em cena.

No dia 8 de maio de 1945, no palco do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro, o TEN encenou O Imperador Jones, de au-
toria do dramaturgo anarquista e socialista norte-americano, 
Eugene O’Neill. A apresentação no Teatro Municipal, onde 

 10 A União dos Homens de Cor foi fundada em Porto Alegre em 1943. Cinco 
anos mais tarde ramificou-se por mais dez estados da Federação (Silva, 2003, 
p.215).
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“antes nunca pisara um negro como intérprete ou como pú-
blico” (Nascimento, 2004, p.210), só foi possível pela autori-
zação direta do então presidente Getúlio Vargas, que tomara 
conhecimento da denúncia feita por Abdias, acusando o Teatro 
Municipal de “fortaleza do racismo” (Douxami, 2001, p.318).

Além da atividade teatral, o TEN organizou a Convenção 
Nacional do Negro em São Paulo (1945) e no Rio de Janeiro 
(1946). Na ocasião, o grupo redigiu um documento que enca-
minhou à Constituinte de 1946, com a proposta de inclusão 
da discriminação racial como crime de lesa-pátria. De acor-
do com Abdias do Nascimento, “pouco conhecidos são esses 
antecedentes da lei antidiscriminatória que ficou conheci-
da, posteriormente, como Lei Afonso Arinos” (Nascimento, 
2004, p.223).

Em janeiro de 1950, o TEN realizou no Rio de Janeiro o 
I Congresso do Negro Brasileiro. Os trabalhos apresentados 
foram reunidos no livro O negro revoltado, organizado por Ab-
dias Nascimento (1968). Outros eventos como Concurso do 
Cristo Negro, realizado no Rio de Janeiro em 1955, e os con-
cursos de beleza Rainha das mulatas e Boneca de pixe utiliza-
dos como instrumentos pedagógicos para valorização da beleza 
negra também foram apoiados e organizados pelo TEN. O grupo 
continuou em cena até o fim dos anos de 1960, mas com o exílio 
de Abdias do Nascimento para os Estados Unidos, em 1968, foi 
praticamente dissipado. 

A afirmação da negritude

Desde os anos de 1950, a intelectualidade vinha colocando 
em xeque a crença da democracia racial, argumentando que o 
Brasil se caracteriza pela exclusão racial. No final da década 
de 1970, passando por toda a década de 1980, período em que 
“novos personagens entram em cena” (Sader, 2001), diversos 
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movimentos sociais, no exercício da democracia, assumiram a 
determinação de se tornarem sujeitos da história. O movimento 
negro, além de marcar posição contra a ditadura, assumiu para 
si a noção de raça, seja nos termos “comunidade negra”, “iden-
tidade negra”, ou “povo negro”, enfim, assumiu radicalmente o 
designativo “raça negra”. 

Figura 3: Capa da revista do Movimento Negro Unificado (MNU), n.4, p.1, 
jul-ago. 1981
Fonte: <http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PMNEUSP071981004.pdf>. 
Acesso em: ago. 2013.

Depois do exílio de Abdias, o movimento negro fragmentou-
-se, mas não se extinguiu. As notícias dos diversos eventos an-
tidiscriminatórios nos Estados Unidos faziam ressonância no 
Brasil. Em São Paulo, em 1971, criou-se o Centro de Cultura e 
Arte Negra (Cecan), uma das primeiras entidades negras a tra-
balhar a noção da negritude, tendo o teatro como instrumento 
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de conscientização e de denúncia, além de educação e cultura.11 
A imprensa negra, embora timidamente, deu sinais de vida, com 
os jornais Árvore das palavras (1974) e O quadro (1974), em São 
Paulo; Biluga (1974), em São Caetano/SP; e Nagô (1975), em 
São Carlos/SP. Em Porto Alegre, organizou-se o Grupo Palma-
res (1971), o primeiro a defender a substituição das comemora-
ções do “13 de Maio” pelo “20 de Novembro”, dia da morte de 
Zumbi dos Palmares em 1695. No Rio de Janeiro, explodiu, no 
interior da juventude negra, o movimento Soul, depois batizado 
de Black Rio, e foi fundado o Instituto de Pesquisa das Culturas 
Negras (IPCN), em 1976 (Domingues, 2007a, p.112).12 

Em 1978, no clima das manifestações estudantis e sindicais, 
foi fundado o Movimento Negro Unificado (MNU), considerado 
um marco na formação do Movimento Negro contemporâneo. 
No dia 18 de junho, o MNU, em reunião em São Paulo com 
outras organizações – Grupo Afro-Latino América, Câmara do 
Comércio Afro-Brasileiro, Jornal Abertura, Jornal Capoeira, 
Grupo de Atletas e Grupo de Artistas Negros – tirou as dire-
trizes para a sua primeira atividade: o ato público, de duas mil 
pessoas, realizado no dia 7 de julho em repúdio a discriminação 
racial sofrida por quatro jovens no Clube de Regatas do Tietê e 
pela morte por tortura policial do jovem negro Robson Silveira 
da Luz, realizado na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo.

Alguns meses após o ato público, o MNU redigiu uma “carta 
de princípios”, definindo “o que é ser negro no Brasil” e suas 
principais reinvindicações as quais, mais tarde, vão constar da 
pauta das políticas afirmativas direcionadas à população negra: 
valorização da memória e da cultura, cotas universitárias e de 
emprego, o ensino da História da África e reavaliação do papel 
do negro na História do Brasil, a posse das terras quilombolas.

 11 Sobre o Centro de Cultura e Arte Negra, ver Silva (2012). 
 12 Para maiores informações sobre esse período do movimento negro consultar 

Monteiro (1999). 
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Nós, membros da população negra – entendendo como negro 
todo aquele que possui na cor da pele, no rosto ou nos cabelos, sinais 
característicos dessa raça – reunidos em Assembleia [...] resolvemos 
juntar nossas forças e lutar pela defesa do povo negro em todos os 
aspectos. Por mais oportunidades de emprego, melhor assistên-
cia à saúde, à educação, à habitação, pela reavaliação do papel do 
negro na história do Brasil, valorização da cultura negra, extinção 
de toda forma de perseguição [...] Pela libertação do povo negro! 
(Carta de princípios do MNU, 1978, apud Pereira, 2013, p.99)

Na segunda assembleia do MNU, no dia 4 de novembro de 
1978, na cidade de Salvador, o dia 20 de novembro ficou estabe-
lecido como “Dia da Consciência Negra”, atualmente feriado em 
mais de 200 municípios de todo país (Pereira, 2013, p.99). Com 
a comemoração do centenário da Abolição, em 1988, enquanto 
a elite política, econômica e intelectual festejava na mídia o país 
“miscigenado”, o país da “democracia racial”, o movimento negro 
negou-se a comemorar o dia 13 de maio. A recusa da memória 
oficial ultrapassou as fronteiras do próprio movimento e ganhou 
as ruas e a voz de uma parcela significativa da população através 
das músicas nas escolas de samba. Neste mesmo ano, a escola de 
samba Vila Isabel, do Rio de Janeiro, foi campeã do carnaval com 
o samba “Kizomba, festa da raça”, cujos primeiros versos eram: 
“valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares, que correu terras, céus 
e mares, influenciando a abolição” (Pereira, 2013, p.18). 

Dos protestos e comemorações do centenário da Abolição, 
duas reivindicações viraram leis e entraram para a Constituição 
de 1988: a criminalização do racismo (Artigo 5o) e o reconheci-
mento de propriedade das terras de remanescentes de quilombos 
(Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 

No mesmo ano, a Igreja Católica lançou a Campanha da Fra-
ternidade: “A Fraternidade e o Negro: Ouvi o clamor desse po-
vo” (Amado, 1989, p.75). A Campanha da Fraternidade (1988) 
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em prol do povo negro fora resultado do grande número de diri-
gentes negros nas organizações de base da Igreja Católica, nos 
encontros, na articulação dos negros no movimento União e 
Consciência Negra, no grupo dos agentes de pastoral negros 
e na conversão de importantes setores da Igreja para as lutas dos 
mais pobres. Daí surge a Pastoral Afro-Brasileira e a Associação 
de Padres Negros (APNs). Nessa ocasião, a Igreja reconhece 
a situação de marginalização em que se encontra a comunida-
de negra e também reconhece seu envolvimento na história da 
escravidão brasileira. O tema da Campanha da Fraternidade 
(1988) tocou no problema central do cotidiano das camadas po-
pulares, teve acolhida calorosa em certas áreas, suscitou per-
plexidade e mal-estar em outras, foi marginalizado em algumas 
paróquias (Amado, 1989, p.76).

No dia 12 de maio de 1988, no arco da Lapa, no Rio de Ja-
neiro, 300 artistas negros apresentaram a Missa dos Quilom-
bos, celebrada por D. Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra, e com 
a música de Milton Nascimento que, em 1982, fora proibida 
pela Congregação para o Culto Divino. Nesse mesmo dia, o 
Exército reprimiu a passeata de dez mil negros. Os discursos no 
Congresso Nacional foram vaiados, e muitas das comemorações 
oficiais do dia 13 de Maio foram boicotadas pela comunidade 
negra que insistia em celebrar o 20 de novembro, dia da morte de 
Zumbi, o último chefe do Quilombo dos Palmares, como o Dia 
da Consciência Negra (Amado, 1989, p.76).

Em 1995, ocorreu a Marcha Zumbi dos Palmares em Brasília, 
em homenagem aos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. 
Este evento funcionou como catalisador das discussões sobre 
políticas afirmativas e da movimentação da sociedade civil em 
torno da questão racial. A Marcha foi um “ato de indignação e 
protesto contra as condições subumanas que vivem os negros 
no país em função da exclusão e discriminação racial” (Duarte, 
2013, p.68). Desmoronava-se o mito da democracia racial.

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   66Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   66 05/03/2014   15:11:5605/03/2014   15:11:56



IDENTIDADES BRASILEIRAS  67

Em 2001, ocorreu em Durban, África do Sul, a Conferência 
Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Xenofobia e 
a Intolerância Correlata, com o objetivo de definir estratégias 
contra o racismo e o preconceito. A Conferência contou com a 
presença de 170 países, que se mobilizaram internamente para 
preparar documentos e propostas de ações. Em 8 de julho de 
2001, dias antes da conferência de Durban, acontecera a Confe-
rência Nacional contra o Racismo e a Intolerância, na cidade do 
Rio de Janeiro, ocasião em que se elaborou a Carta do Rio (2001), 
defendendo veementemente a necessidade de políticas afirmati-
vas formuladas e executadas pelos poderes públicos articulados 
à sociedade civil, para o combate ao racismo, à intolerância e à 
reprodução de práticas e políticas socialmente discriminatórias.

A criminalização do racismo

O reconhecimento institucional do preconceito racial no 
Brasil foi explicitado na sua forma jurídica pela primeira vez 
na Constituição de 1946, no Capítulo II, que trata dos Direi-
tos e Garantias Individuais: “Não será tolerada propaganda de 
guerra, de processos violentos para subverter a ordem política 
e social, ou de preconceitos de raça ou de classe”. A lei n.1390 
de 3 de julho de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, foi a 
primeira a considerar como contravenção penal, ou seja, infração 
de menor grau ofensivo, qualquer prática de discriminação ou 
preconceito racial no país. 

Embora a Lei Afonso Arinos tenha sido considerada “sem 
clamor público”, incapaz de transformar a mentalidade racista 
de um país que até então, pelo menos juridicamente, acreditava 
no mito da democracia racial brasileira e na não gravidade dos 
preconceitos raciais quando comparado aos Estados Unidos ou 
a países da Europa, atuou como propulsora de um debate, des-
velando um problema social não discutido no âmbito jurídico 
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e de políticas públicas (Grin; Maio, 2013, p.35). Em 1985, o 
racismo como contravenção penal foi transformado em crime 
pela Lei Caó (7437/85). A Constituição de 1988 tornou a prá-
tica do racismo “crime inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei” (Brasil, 1988, tit.II, cap.I, 
XLII, art.5). Em 5 de janeiro de 1989, entrou em vigor a lei n. 
7716/89, segunda versão da Lei Caó, que regulamenta o inciso 
constitucional, criminalizando práticas específicas vinculadas 
ao racismo. Foram elencadas situações que, motivadas por pre-
conceito de raça/cor, etnia, religião ou procedência nacional, se-
riam consideradas crimes de discriminação racial (Brasil, 1997). 

A redação da lei 7716/89 foi alterada pela lei 9459/97, de au-
toria do então deputado federal Paulo Paim (PT-RS), prevendo 
pena para o crime de injúria quando envolve elementos referen-
tes à raça, cor, etnia, religião ou origem (Brasil, 1940, art.140, 
§3). A “injúria qualificada”, presente no artigo 140 do Código 
Penal Brasileiro, é uma das manifestações mais recorrentes de 
racismo. Ocorre através de palavras ofensivas e agressão verbal, 
ao “atribuir qualidades negativas que ofendam a dignidade” 
baseadas no menosprezo à raça/cor/origem/etnia e característi-
cas fenotípicas, como textura do cabelo, formato do nariz, boca 
entre outros. O inciso 2 da lei 7716/89 prevê o seguinte:

Ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviços à comu-
nidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, 
quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de 
trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia 
para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.13

 13 Outras leis que apresentaram garantias importantes para a população negra 
encontram-se no site: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_
bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 6 ago. 2013.
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A discriminação positiva

O Estatuto da Igualdade Racial e a criação da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir)

No dia 21 de março de 2003, dia Internacional Contra a Dis-
criminação Racial,14 criou-se, no Brasil, a Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir),15 com as seguintes 
funções: formular, coordenar e articular políticas afirmativas 
para promover a igualdade racial; proteger os direitos de indi-
víduos e grupos, com ênfase na população negra; acompanhar 
a implementação da legislação de ação afirmativa e de políticas 
públicas que visem o cumprimento de acordos, convenções e ou-
tros instrumentos congêneres assinados pelo Brasil, nos aspectos 
relativos à promoção da igualdade e do combate à discriminação 
racial ou étnica.

Também em 2003 foi aprovado o Estatuto da Igualdade Ra-
cial “em defesa dos que sofrem preconceito ou discriminação 
em função de sua etnia, raça e/ou cor” (Brasil, 2003, p.27), e em 
prol de ações afirmativas.16 Em países onde este tipo de ação já 

 14 Esta data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 
memória do Massacre de Sharperville. Em 21 de março de 1960, 20 mil negros 
protestavam na cidade de Joanesburgo, África do Sul, contra a lei do passe, 
que os obrigava a andar com cartões de identificação especificando os locais 
em que podiam transitar. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército 
atirou sobre os manifestantes. Foram contabilizados 69 mortos e 186 feridos 
(Brasil, 2013).

 15 Pela lei provisória n.111 de 21 de março de 2003, convertida na Lei 10978. 
 16 Utilizada pela primeira vez pelo então presidente dos Estados Unidos J. F. 

Kennedy, em 1963, a expressão política afirmativa significa: “um conjunto de 
políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 
concebidas com vistas ao combate da discriminação de raça, gênero etc., bem 
como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no passado” 
(Domingues, 2005, p. 166).
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havia sido implantado, como Índia, Estados Unidos, Canadá, 
Nova Zelândia, Alemanha, Inglaterra e também no Brasil, elas 
continham o propósito de:

Oferecer aos grupos discriminados e excluídos um tratamento 
diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situa-
ção de vítimas do racismo e de outras formas de discriminação. Daí 
as terminologias de “equal oportunity policies”, ação afirmativa, 
ação positiva, discriminação positiva ou políticas compensatórias. 
(Munanga, 2003, p.1)

As ações afirmativas, também chamadas de discriminação 
positiva, segundo o filósofo Nigel Warburton (2007, p.121-
122), significam:

Recrutar ativamente pessoas de grupos previamente em situa-
ção de desvantagem. Por outras palavras, a discriminação positiva 
trata deliberadamente os candidatos de forma desigual, favore-
cendo pessoas de grupos que tenham sido vítimas habituais de dis-
criminação. O objetivo de tratar as pessoas desta forma desigual 
é acelerar o processo de tornar a sociedade mais igualitária, aca-
bando não apenas com desequilíbrios existentes em certas pro-
fissões, mas proporcionando também modelos que possam ser 
seguidos e respeitados pelos jovens dos grupos tradicionalmente 
menos respeitados. […] A discriminação positiva é apenas uma 
medida temporária, até que a percentagem de membros do grupo 
tradicionalmente excluído reflita mais ou menos a percentagem de 
membros deste grupo na população em geral. Em alguns países é 
ilegal; noutros, é obrigatória.

No Brasil, de acordo com Estatuto da Igualdade Racial (Bra-
sil, 2003), um sistema de cotas para o ingresso de minorias no 
ensino superior corrigiria os efeitos nocivos do preconceito sobre 
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as populações discriminadas e minimizaria a desigualdade de 
ocupação dos espaços institucionais e educacionais entre brancos 
e negros. Em defesa do Estatuto, o senador Paulo Paim afirmou 
que o Brasil estava muito longe de ser um país onde todos fos-
sem iguais e, para isso, os “círculos fechados da elite precisariam 
ser quebrados” (Brasil, 2003, p.28) Na introdução do Estatuto, 
foi apresentado o seguinte argumento para a adoção do sistema 
de cotas:

Sabemos que o sistema de cotas sofrerá profundas discussões, 
assim como aconteceu nos Estados Unidos onde as argumenta-
ções vão desde a temporalidade do sistema até conceitos de livre 
promoção do indivíduo, de sua liberdade, vontade e competência, 
transformando assim o estado de direito em um administrador de 
interesses de grupos e corporações. Essa justificativa para não ado-
tarmos as ações afirmativas no Brasil poderiam ter consistência se 
todos tivessem as mesmas oportunidades. Na realidade a sociedade 
não é igual e tratar pessoas de fato desiguais como iguais só amplia 
a distância inicial entre elas, mascarando e justificando a perpetua-
ção de iniquidades. Além do sistema de cotas nas universidades e 
no trabalho, queremos que todos os livros referentes à participação 
do negro no Brasil sejam reescritos, a exemplo do que Nelson Man-
dela fez na África do Sul. (Brasil, 2003, p.28)

O Estatuto previa cota mínima de 20% para a população 
afro-brasileira no preenchimento das vagas relativas aos con-
cursos para cargos públicos e cursos de graduação em todas as 
instituições de educação superior do território nacional. Previu 
ainda que as empresas privadas com mais de 20 empregados 
mantivessem uma cota de no mínimo 20% para trabalhado-
res afro-brasileiros (Brasil, 2003, p.23). Em 2006, foi redigido 
um novo Estatuto da Igualdade Racial, também de autoria do 
senador Paulo Paim. As diretrizes do estatuto anterior foram 
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reafirmadas e a institucionalização das políticas afirmativas foi 
respaldada pela concepção multiculturalista e pelo antirracismo 
diferencialista. O direito à terra dos remanescentes de quilom-
bos, a obrigatoriedade da disciplina História da África17 no ensi-
no fundamental e médio e as cotas para o ingresso de estudantes 
negros no ensino superior foram as principais frentes de atuação 
das políticas afirmativas promovida pelo Estado brasileiro.18

As terras quilombolas

Em 1984, a Serra da Barriga, local do antigo Quilombo dos 
Palmares, foi elevada à categoria de Patrimônio Histórico Na-
cional. A partir deste acontecimento, intensificou-se a luta pelo 
reconhecimento das comunidades quilombolas com direito à 
posse da terra. Comunidades quilombolas são grupos “étni-
cos-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações raciais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência 
à opressão histórica sofrida” (Brasil, 2003).19 A Constituição 
de 1988 tinha já assegurado o direito à propriedade de terra às 
propriedades quilombolas e, neste mesmo ano, sob o calor das 
comemorações do Centenário da Abolição, fora criada a Fun-

 17 O Art. 20 do Estatuto da Igualdade Racial (2003) prevê: “A disciplina ‘Histó-
ria Geral da África e do Negro no Brasil’ integrará obrigatoriamente o currí-
culo do ensino fundamental e médio, público e privado”.

 18 Em 1996 ocorreu também o Seminário Ações afirmativas: estratégias discri-
minatórias? no Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea) e em seguida o Semi-
nário Internacional Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa 
no estados democráticos contemporâneos, promovido pelo Ministério da 
Justiça em Brasília (Moehlecke, 2002, p. 207). 

 19 O autorreconhecimento das comunidades quilombolas foi legalmente ampa-
rado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
e inserido à legislação brasileira pelos Decretos 143/2002 e 5051/2004. A 
regulamentação do procedimento para identificação, reconhecimento, demar-
cação e titulação das terras ocupadas pelos quilombolas é feita pelo decreto n. 
4887/2003 de 20 de novembro de 2003, especificamente pelo artigo 68.
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dação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério da 
Cultura, com o objetivo de promover os valores culturais, sociais 
e econômicos decorrentes da influência negra na formação da 
sociedade brasileira, recebendo como função desenvolver ações 
que propiciem:

a) O estímulo, a valorização e o desenvolvimento da cultura e do 
patrimônio afro-brasileiro;
b) O desenvolvimento de ações de inclusão e sustentabilidade das 
comunidades remanescentes de quilombos;
c) A realização de pesquisas, estudos e levantamento de dados e 
informações sobre a população afrodescendente e, mais especifica-
mente, sobre a cultura e o patrimônio afro-brasileiro (Brasil, 1988). 

Além destas funções, a Fundação Cultural Palmares passou 
também a ser a responsável pela emissão da certidão de reco-
nhecimento das comunidades quilombolas. Segundo a FCP, 
estima-se que em todo o país existam 2.187 comunidades re-
manescentes de quilombos com certidão de reconhecimento já 
expedida; há 270 processos abertos, até a data de 6 de junho de 
2013 e mais 556 comunidades identificadas como remanescente 
de quilombos, que ainda não reivindicaram o reconhecimen-
to.20 Em 2003, pelo decreto n.4883, a responsabilidade da de-
limitação, regularização e titulação das terras das comunidades 
quilombolas passou para o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra). Mas o processo de regularização 
da terra deve ser encaminhado ao Incra pelas comunidades in-
teressadas, após a emissão da certidão de registro no Cadastro 
Geral de Remanescente de Comunidades de Quilombos pela 
Fundação Cultural Palmares. O título de propriedade emitido 

 20 As listas completas podem ser acessadas no site da Fundação Cultural Palmares 
(2013). Disponível em: <http://www.palmares.gov.br>. Acesso em: ago. 2013.
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às comunidades quilombolas é coletivo, pró-indiviso e em nome 
da associação dos moradores. As terras não podem ser vendidas, 
leiloadas ou desmembradas (Brasil, 2011).

O Estatuto da Igualdade Racial (2003-2006) prevê o direito à 
propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes 
das comunidades dos quilombos, reiterando a necessidade de 
compensação econômica e de titularidade da terra aos descen-
dentes dos quilombolas para reparar as “injustiças sofridas”. 
Em 12 de março de 2004, foi lançado o Programa Brasil Qui-
lombola (PBQ), em parceria com a Seppir e com a FCP. O ob-
jetivo do programa foi consolidar as políticas de Estado para as 
áreas quilombolas. Como desdobramento do projeto, foi criada 
a Agenda Social Quilombola (Decreto 6261/2007), que tem por 
objetivos: garantir o acesso a terra; ações de saúde e educação; 
construção de moradias, eletrificação, recuperação ambiental; 
incentivo ao desenvolvimento local; pleno atendimento às famí-
lias quilombolas pelos programas sociais como o Bolsa Família; 
e medidas de preservação e promoção das manifestações cultu-
rais quilombolas (Brasil, 2013).

Desde então, a Seppir considera que houve um notável cres-
cimento das demandas quilombolas, refletidas nas ações orça-
mentárias. O Plano Brasil Maior – Plano Plurianual 2012-2015 
(PPA) –, no item 2034 sobre Enfrentamento ao Racismo e Pro-
moção da Igualdade Racial, prevê o investimento de R$ 313 mi-
lhões na promoção de ações afirmativas para a população, para a 
regularização fundiária e para manutenção de serviços e progra-
mas voltados especificamente para as populações quilombolas 
(Brasil, 2012a).

As cotas universitárias

A ação afirmativa mais polêmica, e de maior impacto midiá-
tico e acadêmico, foi a adoção das cotas para estudantes negros 
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entrarem em universidades brasileiras. Esta reivindicação, no 
Brasil, vinha de longa data. Em 1968, técnicos do Ministério 
do Trabalho defenderam a criação de medidas que obrigassem 
as empresas a contratar “pessoas de cor” (Moehlecke, 2002, 
p.199), em porcentagens variáveis de acordo com a demanda e 
setor de trabalho. A proposta não chegou nem a projeto de lei. 
De acordo com o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasi-
leiros (Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-brasileiros, 2013), 
a primeira formulação de um projeto de lei de ações afirmativas 
ocorreu em 1980, de autoria do então deputado federal pelo Par-
tido Democrático Trabalhista (PDT), Abdias do Nascimento. 
O projeto, que recebeu o n.1332-83, defendia a isonomia social 
do negro em relação aos demais segmentos étnicos da população 
brasileira, através de reserva de 20% de vagas para mulheres 
negras e 20% para homens negros em concursos públicos; equi-
valência salarial entre negros e brancos; bolsas de estudos para 
estudantes negros; alteração dos currículos escolares visando à 
inserção da imagem positiva dos afro-brasileiros na literatura di-
dática e paradidática; obrigatoriedade do ensino das civilizações 
africanas e do africano no Brasil (Brasil, 1983). 

O projeto tramitou durante alguns anos pelo Plenário sem 
ser aprovado. Em 1995, representantes da Marcha Zumbi dos 
Palmares contra o racismo, pela cidadania e pela vida redigiram 
uma proposta para a criação do Programa de Superação do Ra-
cismo e Desigualdade Social, com a seguinte pauta de atuação: 
incentivos fiscais a empresas que adotassem programas de igual-
dade racial; incorporação do quesito cor em diversos sistemas de 
informação; programar a Convenção sobre Eliminação da Dis-
criminação Racial no Ensino; conceder bolsas para adolescentes 
negros de baixa renda, para o acesso e conclusão do primeiro e 
segundo graus de ensino; desenvolvimento de ações afirmativas 
para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à uni-
versidade e às áreas de tecnologia de ponta; assegurar a repre-
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sentação proporcional dos grupos étnicos raciais nas campanhas 
de comunicação do governo e de entidades que com ele manti-
vessem relações econômicas e políticas (Marcha Zumbi, 1996).

O documento foi entregue ao governo federal no dia 20 de 
novembro de 1995 (Dia da Consciência Negra e data do tricente-
nário da morte de Zumbi). Nesta mesma data o governo instituiu 
o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) que atuaria na pro-
moção e desenvolvimento da população negra. No ano seguinte, 
no dia 13 de maio, foi lançado o Programa Nacional dos Direitos 
Humanos (PNDH I), que estabelecia o desenvolvimento de ações 
afirmativas para o acesso dos negros a cursos profissionalizantes, 
à universidade e às áreas tecnológicas de ponta, além de ações 
compensatórias que promovessem social e economicamente a 
comunidade negra, apoiando iniciativas privadas que promoves-
sem a “discriminação positiva” (Brasil, 1996, p.30). 

Para seguirmos o percurso que culminou na institucionali-
zação das políticas afirmativas através da “discriminação posi-
tiva”, é importante fazer menção mais uma vez à Conferência 
Mundial de Combate ao Racismo, de Duban, em 2001. No dia 
7 de setembro, aprovou-se, na Conferência, uma declaração e 
um plano de ação, direcionados para a problemática do racismo 
e intolerância no mundo. Entretanto, três dias após a publicação 
dos documentos, aconteceu o ataque ao World Trade Center, 
repercutindo sobre a opinião pública no que dizia respeito o 
Plano de Ação de Durban, em defesa da tolerância e igualdade 
de direitos entre etnias, religiões e estilos de vida. Passado o cho-
que inicial, os princípios norteadores da Conferência de Durban 
foram sendo assimilados positivamente, por diversos países, e 
impulsionaram políticas de combate à intolerância e ao racismo 
(Saboia; Porto, 2002, p.22).

Foi este o caso do Brasil que introduziu em sua pauta polí-
tica a discussão sobre políticas afirmativas. Os preparativos e a 
participação de uma numerosa delegação em Durban possibi-
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litaram ampla e rica discussão sobre o racismo e a intolerância, 
contribuindo para elevar o 

nível de conscientização da população sobre a realidade do racismo 
e seus efeitos. Esta parece ser a mais importante conquista da con-
ferência para o Brasil: ter conseguido incluir o combate ao racismo 
como tarefa a ser levada a cabo pela sociedade brasileira. (Saboia; 
Porto, 2002, p.24)

Em 2002, com os intensos debates e pressões dos movimen-
tos sociais, foi lançado o Programa Nacional dos Direitos Hu-
manos II (PNDH II) que continha praticamente as mesmas 
ações do PNDH I de 1996. O Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e o Incra, em setembro de 2001, foram os primeiros 
órgãos federais a institucionalizar um programa de ações afir-
mativas: reservariam 45% das vagas do quadro de funcionários 
para mulheres, negros e deficientes. Em 2002, foi estipulado que 
todas as empresas terceirizadas que prestassem serviços para 
estes órgãos deveriam reservar 20% de suas vagas para negros. 
Desde então vários segmentos aderiram às cotas, especialmente 
as universidades públicas brasileiras.21

No dia 28 de abril de 2004, o então presidente Luís Inácio 
Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de 
Lei n.3627/2004,22 prevendo cotas nas universidades púbicas 
federais de no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que 
cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; e 
dessa reserva de 50%, parcelas devem ser definidas e destinadas 

 21 A lista completa das 107 universidades que já aderiram ao sistema de cotas está 
disponível em Fundação Cultural Palmares (2013).

 22 Já havia 28 projetos na Câmara e 4 no Senado, versando sobre cotas em insti-
tuições federais de educação superior, para candidatos advindos das minorias 
étnicas e para grupos das camadas pobres da população (Pacheco; Silva, 
2007, p.47).
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a negros e indígenas autodeclarados.23 O projeto, finalmente, foi 
aprovado pela Lei n.12.711 (Brasil, 2012b), de 29 de agosto de 
2012. As cotas a partir de então são prescritas em lei.

O desafio

Célia Maria Marinho de Azevedo (2004), historiadora com 
larga experiência de pesquisa sobre a população negra brasileira, 
lançou a seguinte questão diante das políticas raciais afirma-
tivas: abolição do racismo ou direito à raça? Foi este o dilema 
que dividiu as opiniões de intelectuais, especialistas nas áreas 
de antropologia, história e sociologia. O dilema posto: talvez o 
sistema de cotas contribua para abolir o “racismo à brasileira”, 
mas, poderá criar grupos raciais distintos, o que sempre esteve 
ausente da caracterização da nação. Ou seja, implantar políticas 
afirmativas raciais, processando a “discriminação positiva”, 
não macularia, não desmancharia aquilo que foi a singularidade 
do Brasil, o país da mistura, do hibridismo, da antropofagia de 
Oswald de Andrade, da democracia racial de Gilberto Freyre? 
Fazer emergir a “discriminação positiva” trabalharia em prol 
de uma sociedade futura universalista ou desenharia identida-
des fronteiriças, competitivas, capitalistas? (Azevedo, 2004, 
p.24-25). Não estariam as políticas afirmativas criando um novo 
apartheid, incentivando o preconceito, produzindo situações 
permanentes de conflito étnico? (Durham, 2003, p.66). O re-
conhecimento de grupos raciais pela população a partir de uma 
política antirracista de Estado poderá ser desfeito pelo mesmo 
Estado quando um dia se chegar à conclusão que a “discrimina-

 23 Os estudos para criação do PL 3627/04 foram feitos pelo Grupo de Trabalho 
Interministerial, com representantes do MEC e da Seppir. Reitores, entidades 
de classe dos professores, representações dos estudantes, além de entidades que 
desenvolvem cursos preparatórios para vestibulares voltados a afrodescenden-
tes e carentes foram ouvidos (Pacheco; Silva, 2007, p.48).
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ção positiva” já surtiu o efeito desejado? (Azevedo, 2004, p.25). 
Ações afirmativas implicam, evidentemente, imaginar o Brasil 
composto não de infinitas misturas, mas de grupos estanques: 
os que têm e os que não têm direito à ação afirmativa, no caso em 
questão, negros e brancos (Maggie; Fry, 2004, p.68).

Entre os intelectuais que pronunciaram-se – por meio de 
artigos, textos, conferências ou intervenções nos veículos de co-
municação – analisando e ponderando razões para, no mínimo, 
questionar, senão rejeitar, a reserva de cotas raciais para o ingres-
so nas universidades públicas, podemos citar: os antropólogos 
Peter Fry (UFRJ) e Ricardo Ventura Santos (UFRJ e Fundação 
Oswaldo Cruz), as antropólogas Yvonne Maggie (UFRJ), Eu-
nice Durham (USP) e Lilia Schwarcz (USP), o cientista político 
Marcos Chor Maio (Fundação Oswaldo Cruz), as historiadoras 
Célia Maria Marinho de Azevedo (Unicamp) e Mônica Grin 
(UFRJ), o historiador Manolo Fiorentino (UFRJ). 

De modo geral estes intelectuais argumentam que a política 
de cotas não trará mudanças efetivas. O que se deve atacar são 
as estruturas profundas da sociedade que promovem a desigual-
dade. A raiz do problema está na educação básica. Afirma-se, 
principalmente, que as políticas de cotas para negros racializa a 
nação, que até hoje tem se constituído em um país de legislação 
a-racial, instituindo o negro como figura jurídica. Em vez de se 
ignorar a raça como critério de classificação e de concessão de 
direitos, o Estado entroniza-a como forma de definição social, 
provocando a divisão do país, como argumenta Peter Fry (2003):

Todos nós gostaríamos de ver as universidades públicas cada 
vez mais multicoloridas (as privadas já são). Também acredito que 
a maioria quer que o Brasil elimine o racismo de tal jeito que a 
discriminação racial e o medo dela deixem de ferir tanto. Mas 
a “solução” das cotas vai aumentar os problemas e não diminuí-los. 
Alguém realmente acredita que é possível corrigir as desigualdades 
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raciais grosseiras a custo zero aos cofres públicos? O verdadeiro 
custo será a consolidação do racialismo, não o fim do racismo. 

Demarcando essa posição contrária à política de cotas, no dia 
29 de junho de 2006, foi entregue ao então presidente do Senado 
brasileiro o manifesto “Todos têm direitos iguais na República 
democrática” (Carta Pública ao Congresso Nacional, 2006) assi-
nado por 114 pessoas,24 entre as quais intelectuais, artistas e mi-
litantes do Movimento Negro Socialista (MNS).25 O manifesto 
afirma que a política de cotas e o Estatuto da Igualdade Racial 
implantariam uma classificação racial oficial nos cidadãos bra-
sileiros, criando privilégios nas relações comerciais com o poder 
público para empresas privadas que aderissem as cotas para 
contratação de funcionários. Além disso, a nação brasileira pas-
saria a “definir os direitos das pessoas com base na tonalidade 
da sua pele, pela ‘raça’. A história já condenou dolorosamente 
estas tentativas” (Carta..., 2006). Continua argumentando que a 
adoção de identidades raciais não deve ser imposta e normatizada 
pelo Estado:

Políticas dirigidas a grupos “raciais” estanques em nome da 
justiça social não eliminam o racismo e podem até produzir o efeito 
contrário, dando respaldo legal ao conceito de raça, e possibilitando 

 24 Entre elas: André Campos – professor do departamento de História da UFF e 
da UERJ, Angela Porto – historiadora, pesquisadora do departamento de pes-
quisa da casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Antonio Cícero – poeta e ensaísta, 
Bernardo Kocher – professor do departamento de História da UFF, Cae-
tano Veloso, Gilberto Velho – professor titular e decano do departamento de 
Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e membro da Academia Brasileira de Ciências, Lilia K. Moritz Schwarcz – 
professora titular de antropologia da USP.

 25 O representante do MNS, Carlos Miranda, afirmou que a maioria do Movi-
mento Negro apoia as cotas, mas abandonou as lutas por uma sociedade mais 
justa e igualitária, e supõe que tal política aumentaria a situação de conflito e 
oposição entre brancos e negros (Moehlecke, 2002, p.211).
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o acirramento do conflito e da intolerância. A verdade amplamente 
reconhecida é que o principal caminho para o combate à exclusão 
social é a construção de serviços públicos universais de qualidade 
nos setores de educação, saúde e previdência, em especial a criação 
de empregos. Essas metas só poderão ser alcançadas pelo esforço 
comum de cidadãos de todos os tons de pele contra privilégios odio-
sos que limitam o alcance do princípio republicano da igualdade 
política e jurídica. (Carta..., 2006)

No livro Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contem-
porâneo, os autores consideram que as cotas representam uma 
ruptura de concepções profundamente calcadas no imaginário 
nacional, e veem isso como ameaça. 

Os projetos [de cotas e do estatuto de igualdade] pretendem, 
em suma, transformar a nação brasileira em uma nação dividida em 
duas metades – uma feita de brancos e a outra, de negros. Trata-se 
de uma proposta de engenharia social que torna a racialização da 
sociedade legal e obrigatória. (Fry et al., 2007, p.14)

Para eles, a positividade do passado brasileiro advém do pro-
cesso de mestiçagem, de hibridismo, responsável pelo processo 
pacífico de integração nacional (Fry et al., 2007).

De outro lado, houve um movimento determinado a apoiar 
as cotas universitárias e toda a política afirmativa racial. Os an-
tropólogos José Jorge de Carvalho (UnB), Kabengele Munanga 
(USP) e José Carlos Gomes dos Anjos (UFGRS), as antropólogas 
Rita Segato (UnB) e Ilka Boaventura Leite (UFSC), o sociólogo 
Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (USP), o economista Mar-
celo Paixão (UFRJ), a socióloga Ilse Scherer-Warren (UFSC), 
o físico Marcelo Tragtenberg (UFSC), a pedagoga Vânia Beatriz 
Monteiro da Silva (UFSC), a procuradora da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR), Dora Lúcia Bertúlio, são alguns dos 
nomes que vieram a público defender as cotas raciais. 
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Esses intelectuais mostram exemplos de experiências positi-
vas em outros países; dados qualitativos e quantitativos levan-
tados pelas pesquisas do IBGE e do Ipea comprovam a forte 
exclusão dos negros e mestiços na sociedade brasileira. Diante 
do quadro, a melhoria do ensino básico e secundário como uma 
solução para o problema da exclusão demandaria um tempo 
enorme; consideram que o preconceito racial existe e que, por-
tanto, se o branco pobre sofre a discriminação uma vez, o negro 
sofre duas vezes, pela sua condição racial e pela socioeconômica; 
espera-se que o uso deste instrumento seja transitório, uma pas-
sagem para a construção da cidadania plena numa sociedade de-
mocrática. Enfim, se é verdade que o Brasil nunca legislou sobre 
o apartheid, “as teorias e as interpretações das relações raciais no 
Brasil sempre foram elas mesmas racializadas” (Carvalho, 2005, 
p.91). Kabengele Munanga, militante do Movimento Negro e 
professor aposentado de antropologia da USP, argumenta em 
favor das cotas como a única forma de aumentar o contingente 
negro no ensino universitário, “tirando-o da situação de 2% em 
que se encontra depois de 114 anos de abolição em relação ao 
contingente branco que sozinho representa 97% de brasileiros 
universitários” (Munanga, 2003). 

Cinco dias após o manifesto contrário aos projetos das cotas 
raciais universitárias do Estatuto da Igualdade Racial, em 2006, 
entregue ao presidente do Senado Brasileiro, os apoiadores fi-
zeram o mesmo movimento. Um manifesto favorável às cotas 
e ao Estatuto da Igualdade Racial foi redigido por Alexandre 
do Nascimento (membro da coordenação do movimento pré-
-vestibular para negros e carentes), por Frei David Raimundo 
dos Santos (diretor executivo da rede de pré-vestibulares comu-
nitários: educação e cidadania de afrodescendentes e carentes), e 
por José Jorge de Carvalho (antropólogo da UnB e um dos res-
ponsáveis pelo projeto de ação afirmativa desta universidade). O 
manifesto recebeu 330 assinaturas e foi apoiado por mais de 60 
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pesquisadores da área de Ciências Humanas e Sociais, entre eles, 
Selma Pantoja (UnB), Sidney Chalhoub (Unicamp), Robert 
Slenes (Unicamp), José Reginaldo Santos Gonçalves (UFRJ), 
Hebe Mattos e Daniel Aarão Reis (UFF) – e representantes de 
movimentos sociais de diversas regiões do país: Centro de Es-
tudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), Coletivo Estadual 
de Estudantes Negros – RJ (Ceneg), Coletivo dos Estudantes 
Negros das Universidades da Bahia – BA (Cenunba).

O manifesto de apoio à política afirmativa refuta o argu-
mento de que a inclusão de estudantes negros por intermédio de 
cotas provocará acirramento dos conflitos raciais nas universi-
dades. O texto afirmou que este seria um panorama alarmista e 
que os casos de racismo surgidos com as cotas seriam resolvidos 
no interior das comunidades acadêmicas, com maior transpa-
rência e eficácia. E mais,

O manifesto que rejeita frontalmente as duas leis (Políticas 
Afirmativa e Estatuto da Igualdade Racial) em discussão não apre-
senta nenhuma proposta alternativa concreta de inclusão racial no 
Brasil, reiterando apenas que somos todos iguais perante a lei e que 
é preciso melhorar os serviços públicos até atenderem por igual a 
todos os segmentos da sociedade.26 (Confira..., 2006)

Epílogo

No dia 15 de junho de 2012, o auditório da Casa da Ciên-
cia, em Botafogo (RJ), recebeu o geneticista Sergio Danilo Pena 
(UFMG) e o historiador José Murilo de Carvalho (UFRJ) para 

 26 Confira a íntegra dos manifestos contra e a favor das cotas. Folha de S.Paulo, 
São Paulo, 4 jul. 2006. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
folha/educacao/ult305u18773.shtml>. Acesso em: ago. 2013.
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um debate sobre a evolução recente da genética e da história, 
com foco na individualidade. O geneticista refutou o conceito 
errôneo de raça para classificar o brasileiro, e o historiador, o 
conceito determinista da história (Garcia, 2012). À guisa de 
epílogo, comentaremos somente o trabalho do geneticista, já que 
não é o momento de adentrarmos as questões metodológicas da 
história, tratada por José Murilo de Carvalho. 

Sergio Danilo Pena, o geneticista, fundamentou-se em re-
sultados de pesquisas que vinha efetuando desde 1995 sobre as 
características genéticas do povo brasileiro. O método consiste 
na verificação do cromossomo Y, traço passado de pai para fi-
lhos homens, e do DNA mitocondrial, passado da mãe para 
todos os filhos, “como uma espécie de máquina do tempo capaz 
de identificar a contribuição de brancos, negros e índios para a 
configuração genética da população”. Em 2000, Pena publicou o 
artigo “Retrato molecular do Brasil” mostrando o resultado das 
análises feitas numa amostragem de 147 indivíduos brancos.27 
O resultado revelou a presença surpreendente de 60% de matri-
linhagens ameríndias e africanas em brasileiros brancos (Pena, 
2000, p.20).

Em 2004, sai um novo artigo de Pena, desta vez em coau-
toria com Maria Cátira Bortolini, no contexto do debate sobre 
cotas raciais no Brasil (Pena; Bortolini, 2004). A conclusão geral 
do estudo foi a de que há enorme contribuição do negro para a 
formação da população brasileira, de modo que 87% dos brasi-
leiros, em 2000, na amostragem, apresentaram pelo menos 10% 
de ancestralidade africana. Por outro lado, em Queixadinha, no 
Vale do Jequitinhonha, região nordeste de Minas Gerais, ape-
nas 73% dos classificados como pretos apresentaram proporção 

 27 O autor informa que utilizou apenas indivíduos que se declaram brancos por-
que a população negra já havia sido objeto de estudo, na década de 1970, para 
aferição da proporção de genes europeus em negros brasileiros. 

Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   84Miolo_Identidades_brasileiras_(GRAFICA).indd   84 05/03/2014   15:11:5605/03/2014   15:11:56



IDENTIDADES BRASILEIRAS  85

superior a 50% de ancestralidade africana (Pena; Bortolini, 2004, 
p.43). Os dados mostram também que 48% dos afrodescenden-
tes brasileiros, ou seja, dos que têm ascendência genética afri-
cana, se autoclassificam como brancos. Na região Sul, mais de 
dois terços (72%) dos afrodescendentes consideram-se brancos. 
“A conclusão impressionante é que em nosso país, mais de 90% 
apresenta pelo menos 10% de ancestralidade africana!” (Pena; 
Bortolini, 2004, p.43).

Os autores concluem que os resultados da pesquisa mos-
tram que os afrodescendentes são em número bem maior do que 
aqueles que aparentam ser por suas características físicas, che-
gando ao número impressionante de 146 milhões de pessoas e, 
por outro lado, muitos dos que se identificam como negros apre-
sentam uma proporção significativa de ancestralidade europeia 
pela carga genética que receberam dos pais, e muitos dos que 
se identificam como brancos apresentam ancestralidade negra 
pela carga genética que receberam das mães. “Dessa maneira, 
não é nada surpreendente que existam confusões e problemas 
relacionados aos critérios adotados para definir quem deve ser 
beneficiado pelas políticas de ação afirmativa no Brasil” (Pena; 
Bortolini, 2004, p.45). 

Ora, o resultado da pesquisa de Sergio Pena e Maria Cátira 
Bortolini; além de corroborar com a tese de que as doutrinas ra-
ciais científicas sempre estiveram equivocadas, ainda demonstra 
que o preconceito racial no Brasil, tal como vimos ao longo deste 
capítulo, não advém da ancestralidade genética.

 Nossa distinção racial não se coloca no plano do genótipo, 
mas no fenótipo. Talvez, por isso, o movimento negro, cada vez 
menos, tem usado o termo afrodescendente para designar o negro 
brasileiro. Afrodescendente, se levarmos em conta a pesquisa do 
geneticista citado, somos quase todos e todas. Mas se somos 
“iguais” na origem genética, apresentamo-nos de forma muito 
desiguais nos espaços sociais, políticos, econômicos e culturais. 
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Nessa seara, é preciso inverter a ordem das coisas. Se o li-
beralismo nos acostumou a tratar igualmente os desiguais, “as 
políticas afirmativas” aplicam modos desiguais de tratar aqueles 
que sentem na “pele” o preconceito da raça, como forma de 
reparação histórica. As políticas afirmativas proporcionam a 
inserção de contingentes negros no campo das possibilidades 
sociais, culturais e econômicas, e as cotas universitárias favore-
cem a entrada deles na universidade. Em 2002, no início do de-
bate, Kabengele Munanga (2003), como vimos anteriormente, 
apresentou as seguintes cifras para fundamentar a defesa das 
cotas universitárias: 97% dos universitários são brancos, 2%, ne-
gros e 1%, outros. De lá para cá, os números já se modificaram: 
universitários brancos (31,1%), pardos e pretos (13,4% e 12,8%, 
respectivamente), de acordo com Censo 2010 do Ministério 
da Educação.28 É ainda desproporcional, se considerarmos que 
a população branca perfaz 47,7 % e a negra, somando pardos e 
pretos, é de 50,1%, mas a desproporção já é menor que aque-
la vista em 2002. Dizer que as políticas afirmativas racializam 
o Brasil é uma meia verdade. As políticas afirmativas raciais ou a 
“discriminação positiva” lidam com um país que foi racializado 
desde que se começou a falar em nação brasileira, em meados do 
século XIX.

 28 Cf. <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2013/05/10>. Acesso 
em: ago. 2013. 
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