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‘Onde estão todos os negros?’, perguntou Jean Paul Sartre ao visitar 
uma universidade no Rio de Janeiro. (MARTINS, 2008, p. 37-46, 42)

Apesar de historicamente terem travado diversas batalhas pela independên-
cia e, em seguida, pela abolição da escravidão no período pós-colonial, os afro-
descendentes de hoje continuam sendo um grupo marginalizado. Pesquisas na 
América Latina indicam que estereótipos negativos sobre os negros permeiam 
a sociedade e permanecem intocados desde a escravidão. (REID ANDREWS, 
2004, p. 178) A pesquisa também mostrou que tais estereótipos são veiculados 
tanto por membros da classe trabalhadora como pelos das classes mais altas.

Enquanto as constituições latino-americanas promovem a igualdade for-
mal para todos, os afrodescendentes avançaram muito pouco em termos eco-
nômicos desde a abolição.1 De fato, apesar de os afrodescendentes terem uma 

1 Ver em: Argentina, 1994, art. 16; Bolívia, 2009, art. 6; Chile, 1980b, art. 19; Colômbia, 1995, art. 
13; Costa Rica, 1949, Art. 33; Cuba, 1992, cap. VI, Art. 42-43; República Dominicana, 2002, Art. 8;  
Equador, 2008; El Salvador, 1998, tít. II, cap. I, art. 3, p. 1; Guatemala, art. 4, 1985; Honduras, 1997, 
tit. III, cap. 1, art. 60, p. 16; México, 1917, art. 1, 3; Nicarágua, 1998, tít. IV, cap. 1, art. 27, p. 6; Pana-
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presença significativa na maior parte da América Latina, possuem limitada par-
ticipação na política e no governo.

Na América Latina, os descendentes de africanos são desproporcional-
mente pobres e analfabetos, têm limitado acesso à educação e oportunidades 
de emprego, resultando em uma menor expectativa de vida. (PARDO, 2008)  
A maior parte dos afrodescendentes vive em áreas rurais e sofre com falta de 
infraestrutura e serviços públicos como, por exemplo, a ausência de serviços 
de saúde e escolas, além de sustentarem altas taxas de desemprego e baixa ren-
da. (SÁNCHEZ; BRYAN, 2003, p. 3) Os pesquisadores atribuem o baixo cres-
cimento econômico de países da América Latina e do Caribe à exclusão dis-
criminatória de afrodescendentes. (ZONINSEIN, 2001) Além disso, as pes-
quisas atribuem o pior desempenho econômico, comparativamente aos países 
do leste asiático e do leste europeu, à exclusão das populações rurais pobres 
(grande parte das quais é de afrodescendentes) de serviços e proteção social. 
(KAUFMANN; HAGGARD, 2008) A despeito da variação na densidade de-
mográfica e histórias políticas, estudos sobre a América Latina revelam uma 
notável semelhança entre a marginalização dos afrodescendentes e a discrimi-
nação que enfrentam. (FORUM, 1996)

Em grande parte da região, os afrodescendentes são considerados os “mais 
pobres entre os pobres”. Os afrodescendentes representam 30% da população 
latino-americana, mas quando as taxas de pobreza são estimadas por raça, re-
presentam 40% dos pobres da região. (MÁRQUEZ et al., 2007, p. 15-17) A si-
tuação dos afrodescendentes é particularmente sombria se considerarmos que 
a América Latina é a região com a pior distribuição de renda no mundo. Além 
do mais, a exclusão social dos afrodescendentes permanece inalterada mesmo 
quando as pesquisas são controladas, em termos de nível de renda, para fins de 
análise estatística.

Considerando o contexto da Colômbia, país da América Hispânica que con-
ta com a maior população afrodescendente (entre 10 e 17 milhões de pessoas), 
observa-se que 80% dos afro-colombianos vivem abaixo da linha da pobreza. 
(CEVALLOS, 2005) Das comunidades negras colombianas, 98% não contam 
com serviços públicos, ao passo que apenas 6% das comunidades brancas es-
tão em situação similar. Há também disparidades no atendimento de saúde. 

má, 1995, Tít. III, cap. 1, Art. 19, p. 105; Paraguai, 1992, art. 88; Peru, 1995, tít. I, cap. I, art. 2, Cl. 2, 
p. 113; Venezuela, 2000, tít. III, Cap. 1, art. 21, p. 4.
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Enquanto 40% das comunidades brancas colombianas têm atenção em saúde, 
apenas 10% das comunidades negras contam com tal cobertura. Os baixos sa-
lários nas comunidades colombianas afrodescendentes torna ainda mais difícil 
o acesso a serviços de saúde, porque remédios e consultas médicas não são ofe-
recidas gratuitamente. Como resultado, a taxa de mortalidade infantil da popu-
lação afrodescendente é quase duas vezes maior que a média nacional colom-
biana. (INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, 2009, 
obs. 36) Ainda que a Colômbia, Cuba e o Brasil sejam países que possuem uma 
grande população afrodescendente e significativa desigualdade racial, a subor-
dinação racial também existe em nações que possuem uma população pequena 
de afrodescendentes e maiores proporções de populações indígenas marginali-
zadas. Por exemplo, no Peru, onde se estima que em torno de 1,5 e 10% da po-
pulação seja afrodescendente, a taxa de pobreza do grupo excede a média na-
cional, assim como sua renda média é menor do que a média nacional. (PERU, 
2011, p. 44, 108-109) O acesso à cobertura de saúde também é menor do que 
a média nacional, como resultado do tratamento discriminatório nos centros 
de saúde. (PERU, 2011, p. 48-53) Por exemplo, afro-peruanos esperam mais 
tempo por atenção médica e, quando são finalmente atendidos, são examina-
dos superficialmente e rapidamente liberados. Mulheres afro-peruanas tam-
bém notam que, durante consultas médicas, os profissionais frequentemente se 
referem a elas empregando termos sexuais racializados em vez de as tratarem 
pelos seus respectivos nomes. (PERU, 2011, p. 51-53) Similarmente, no Equa-
dor, 81% dos afrodescendentes vivem abaixo da linha de pobreza e a taxa de 
mortalidade infantil do grupo de crianças com menos de cinco anos é de 48,3%, 
enquanto a do mesmo grupo de crianças brancas é de 30,8%. (QUEST, 2000, 
p. 6; PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, 2006, p. 437) Além disso, a taxa de afro-equatorianos 
conectados ao sistema de telefonia é metade do resto da população equatoriana. 
No Uruguai, conforme o censo de 2006, 9,1% da população é afrodescenden-
te, mas a taxa de pobreza do grupo é o dobro da taxa de pobreza dos uruguaios 
brancos. (REID ANDREWS, 2010, p. 160)

A segregação geográfica também influencia a marginalização de afro-
descendentes na América Latina. Nas áreas residenciais onde os afrodescen-
dentes se concentram, a qualidade da moradia e o acesso a serviços públicos 
são desproporcionalmente deficientes. (GIRALDO; ECHEVERRY, 2000, 
p. 1; PARODI, 2001, p. 14) Além do mais, o investimento governamental em 
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infraestrutura nessas áreas é inadequado. Como resultado, os afrodescenden-
tes têm menos acesso a serviços públicos na América Latina como um todo. 
Por exemplo, na Colômbia, as áreas que são densamente povoadas por afro-co-
lombianos são extremamente pobres. Vale notar que o município com o maior 
percentual de afro-colombianos tem o menor investimento governamental per 
capita em saúde, educação e infraestrutura. (MÁRQUEZ et al., 2007, p. 22-
24) Os baixos níveis de acesso a serviços públicos e a baixa qualidade dos mes-
mos, em comunidades afro-colombianas, são os principais determinantes dos 
baixos níveis de bem-estar do país. Ainda que a segregação geográfica na Amé-
rica Latina seja certamente influenciada pela correspondência entre ascendên-
cia africana e condição de pobreza, também há evidências indicando a existên-
cia de uma regulação informal para que os espaços sejam mantidos “brancos”. 
Jornalistas têm observado a ascensão de grupos racistas skinheads que atacam 
afrodescendentes que circulam por bairros de classe média alta, restaurantes e 
casas noturnas na Colômbia, no Uruguai e na Venezuela. (REID ANDREWS, 
2004, p. 195)

Além do mais, a maioria dos afrodescendentes na América Latina tem pou-
co ou nenhum acesso à educação fundamental e ao ensino médio de qualida-
de. (RIGHT, 2008, p. 3) Essa privação contrasta com o direito constitucional 
à educação que as constituições latino-americanas asseguram a todos os cida-
dãos.2 A educação limitada oferecida aos afrodescendentes é evidenciada nas 
instalações educacionais dilapidadas, na falta de professores de alta qualidade 
e de materiais educacionais. Estudantes de ascendência africana são relegados 
a escolas públicas subfinanciadas tanto na educação primária quanto na educa-
ção secundária, ao passo que crianças brancas economicamente privilegiadas 
frequentam escolas privadas com muito mais recursos. (WOLFF; CASTRO, 
1999) Até mesmo a seleção de professores é racialmente estratificada. (AL-
BORNOZ, 1993; GENTILI, 2003)

2 Ver em: Argentina, 1994, art. 5, 75, par. 17, 19; Bolívia, 2009, art. 177, par. I-III, art. 180; chile, art. 10, 
11; Colômbia, 1995, art. 44, 64, 67-69; Costa Rica, 1949, art. 79; Cuba, 1992, art. 39, par. B; Equa-
dor, 2008, art. 23, par. 20, art. 49, 53, 63; República Dominicana, 2002, art. 8, par. 16; El Salvador, 
1983, art. 35, 53, 56, 58; Guatemala, 1985, art. 71, 73, 74; México, 1917, art. 2, par. B, § II, art. 3, par. 
IV, V, art. 4; Nicarágua, 1998, art. 105, 119, 121, 125; Panamá, 1995, art. 52, 87, 90, 91, 96, 104; Pa-
raguai, 1992, art. 73, 74, 76, 77; Peru, 1993, art. 13, 16, 17; Uruguai, 1967, art. 68, 70-71; Venezuela, 
2000, art. 102, 103, 121) [24]
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Como resultado, na América Latina, as taxas de analfabetismo entre os 
afrodescendentes são desproporcionalmente altas se comparadas ao restante 
da população. Do mesmo modo, os afrodescendentes tendem a não completar 
os estudos devido a barreiras tanto na educação primária como na secundária. 
Tal disparidade racial nos níveis educacionais é explicável em razão da segre-
gação racial de fato no sistema educacional latino-americano. (ALBORNOZ, 
1993, p. 6, 141) O caráter intencional da segregação educacional pode ser vis-
to na declaração “no cholo”, expressão de variação indígena do espanhol pe-
ruano   utilizada nas universidades de elite em Lima; e “no negro”, expressão 
similar utilizada nas universidades de elite de Caracas. (ALBORNOZ, 1993,  
p. 141) Tais atitudes racializadas que permeiam as sociedades latino-america-
nas podem, por sua vez, ajudar a explicar as razões pelas quais os governos lati-
no-americanos negligenciam o sistema público de educação primária e secun-
dária. (SAUTU, 1999, p. 23-27)

A desigualdade racial do sistema educacional latino-americano pode ser 
exemplificada pela significativa disparidade racial nos resultados educacionais. 
Por exemplo, 31,3% dos afro-colombianos são analfabetos, uma taxa quase três 
vezes maior que a do restante da população. (SÁNCHEZ; GARCÍA, 2006,  
p. 16, 38) Apenas 13% dos afro-colombianos maiores de 18 anos de idade com-
pletaram a educação fundamental. (COLÔMBIA, 2006, p. 159) Apenas 7,07% 
dos matriculados em cursos de pós-graduação são afrodescendentes.3 Na re-
gião do Pacífico, onde a maioria dos afro-colombianos reside, a cada 100 mil 
estudantes que completam o ensino médio, apenas 2% ingressam na univer-
sidade. (JUSTICE STUDIES CENTER OF THE AMERICAS, 2004) Sendo 
que, dos estudantes que conseguem entrar na universidade, muitos não conse-
guem completar seus estudos. De modo similar, no Equador, a taxa de matrí-
culas de afro-equatorianos no ensino médio é de 36,7%, comparada a 55,7% 
para os brancos. Na universidade, a taxa de matrícula de afro-equatorianos é 
de 5,5% e de 16,8% para os brancos. (PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODES-
CENDIENTES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006, p. 435) A taxa 
de analfabetismo para os afro-equatorianos é de 10,3% e de 4,7% para os bran-
cos. No Peru, os afro-peruanos possuem taxas de matrícula no ensino funda-
mental, médio e superior desproporcionalmente inferiores às taxas do resto da 

3 Colombia, Viceministerio de Enseñanza Preescolar, Básica y Media, “Direction of Order and Equi-
ty”, 2007. Disponível em: <www.mineducacion.gov>.
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população. (PERU, 2011, p. 56-62) No Uruguai, a taxa de matrícula de afro-
-uruguaios em universidades é quase a metade da mesma taxa dos uruguaios 
brancos. Ainda mais eloquente é o fato de que os afro-uruguaios, em termos sa-
lariais, recebem menos, por ano de educação, que os uruguaios brancos. (REID 
ANDREWS, 2010, p. 150, 161)

A natureza hierárquica do sistema educacional latino-americano assegura 
que a maioria dos afrodescendentes não possa usar a educação como uma via 
de mobilidade social vertical. Estudos em setores da economia que apresentam 
baixa disparidade racial no nível educacional dos empregados mostram que 
afrodescendentes recebem menores salários. (MÁRQUEZ et al., 2007, p. 24-
26) Dessa maneira, as distorções do sistema educacional e a discriminação no 
mercado de trabalho se combinam para subordinar os afrodescendentes. Por 
exemplo, vários estudos na Colômbia demonstram que, independentemente 
da vantagem educacional que um candidato a emprego afro-colombiano possa 
ter, a discriminação racial reduz suas oportunidades de emprego e de salário. 
(BARBARY; URREA, 2004)

A discriminação racial no mercado de trabalho predomina em toda a região 
e tem um importante papel na determinação de vagas de emprego e oportunida-
des de carreira. Isso é evidente nos contextos ocupacionais nos quais a educação 
formal não é um requisito relevante para o recrutamento. Estudos dos padrões 
de contratação na América Latina têm revelado que empregadores relutam em 
contratar afrodescendentes para cargos de direção, cargos profissionais, técni-
cos e de gestão; e mesmo para cargos de baixa remuneração no comércio vare-
jista e no setor de vendas. (REID ANDREWS, 2004, p. 179) A pequena classe 
média negra que existe na América Latina é empregada principalmente em ór-
gãos públicos. Uma vez contratados, os afrodescendentes são colocados em po-
sições de baixo prestígio, com menores possibilidades de ascensão profissional, 
mas com alta probabilidade de demissão.

O uso de estereótipos raciais, como detalhado no capítulo 1, facilita tam-
bém a exclusão dos afrodescendentes, porque as visões racializadas se torna-
ram algo tão impregnado no tecido social latino-americano que a condição de 
subordinado de afrodescendentes na força de trabalho é naturalizada e consi-
derada decorrente da lógica. (WADE, 2006, p. 105-124) Por exemplo, no Peru, 
a preferência por pele mais clara é tão disseminada que os negros só são con-
siderados atraentes quando sua aparência denota mistura racial com brancos 
ou indígenas. (GOLASH-BOZA, 2011, p. 158) Essa situação se manifesta nos 
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dados que mostram um padrão estatisticamente significativo no qual a raça in-
fluencia nos padrões de renda e induz a segregação no mercado de trabalho. 
(SIMS, 1996, p. 2) De fato, 40% dos afro-peruanos trabalham em empregos 
de baixa qualificação. A maioria dos afro-peruanos está empregada em posi-
ções de baixo prestígio social, como motoristas, porteiros, carregadores de cai-
xão ou babás. Além do mais, no Peru, os anúncios de empregos para motoris-
tas, cozinheiros, porteiros, copeiros e empregadas domésticas frequentemente 
declaram abertamente a preferência por não brancos (negros ou morenos). Os 
afro-peruanos geralmente não ocupam posições de liderança no governo ou no 
setor empresarial, além de haver uma crença generalizada de que a Marinha e a 
Força Aérea “seguem políticas não oficiais para excluir negros do quadro de ofi-
ciais”. (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2000)

De modo similar, na Cuba socialista, os afro-cubanos são sistematicamente ex-
cluídos de empregos no setor turístico, uma vez que os empregadores exigem “boa 
aparência”, assim como os empregadores no Peru, na Venezuela e em várias par-
tes da América Latina. (REID ANDREWS, 2004, p. 179, 194) Estudos que com-
param pessoas com o mesmo grau de instrução formal mostram que, em Cuba, a 
preferência pela branquitude no mercado de trabalho persiste. (SAWYER, 2006, 
p. 138-145) Em muitos lugares com economias turísticas aquecidas, como na Co-
lômbia, Costa Rica, Cuba e Venezuela, os afrodescendentes acabam obtendo boas 
remunerações em apenas duas atividades: prostituição e tráfico de drogas.

No Equador, os afrodescendentes têm a maior taxa de desemprego do país. 
(PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE AMÉRICA LA-
TINA Y EL CARIBE, 2006, p. 435) Os afro-equatorianos que estão no merca-
do de trabalho, geralmente, são empregadas domésticas, seguranças, porteiros, 
motoristas ou trabalhadores temporários em setores da economia informal. 
(DE LA TORRE, 2005, p. 63) No Uruguai, a taxa de desemprego dos afrodes-
cendentes é 50% maior que a taxa dos brancos, além de receberam apenas 60% 
do que os brancos ganham. (REID ANDREWS, 2010, p. 150) Mesmo onde a 
educação formal não é um pré-requisito, estudos latino-americanos mostram 
evidências de discriminação racial. Por exemplo, os afrodescendentes na liga 
nacional de futebol uruguaia têm sido alvo de discriminação racial.

Além do mais, o acesso de afrodescendentes à proteção do mercado de traba-
lho formal é altamente limitado. Por exemplo, na Colômbia, economistas observa-
ram que, a despeito da existência de leis trabalhistas, a grande maioria das mulheres 
afrodescendentes que conseguiram trabalhar como empregadas domésticas, por 
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meio das agências de emprego de Cali, é submetida a contratos abusivos que fla-
grantemente violam o direito do trabalho. (POSSO, 2008, p. 215-238) Além disso, 
embora as agências de emprego encaminhem muitas mulheres afrodescendentes 
para vagas no serviço doméstico, as agências raramente negociam contratos de tra-
balho escritos em nome das agenciadas. Pelo contrário, os contratos de trabalho 
são, em sua maioria, verbais, e oferecem menos proteções do que contratos unila-
terais, que são a regra quando se fala em contratos escritos de emprego. (POSSO, 
2008, p. 227) O estudo empírico do contexto do trabalho doméstico em Cali tam-
bém aponta que, por causa do grande número de empregadores que preferem não 
contratar mulheres negras de pele escura, as mesmas recebem os piores salários e o 
menor nível de proteção trabalhista.

Dadas as batalhas que os afrodescendentes enfrentam na busca por traba-
lhos que possam lhes manter, não é surpresa que sua presença na esfera polí-
tica também seja limitada. Vale ressaltar que a exclusão social de afrodescen-
dentes, aparentemente, parece ser um problema insolúvel na América Latina 
por causa da exclusão simultânea da esfera política. De fato, um número sig-
nificativo de países latino-americanos não permitiu que analfabetos votassem 
até quase um século depois da emancipação dos escravos.4 A capacidade de os 
afrodescendentes influenciarem políticas públicas que poderiam diminuir sua 
marginalização é reduzida porque os sistemas político e eleitoral excluem os 
afrodescendentes. Por exemplo, na Nicarágua, em 2007, não havia um único 

4 Argentina: 1912 (eliminam-se os requisitos de alfabetização e propriedade); Bolívia: 1952 (elimi-
nam-se os requisitos de alfabetização); Brasil: 1988 (eliminam-se os requisitos de alfabetização e 
propriedade); Chile: 1970 (eliminam-se os requisitos de alfabetização e propriedade); Colômbia: 
1936 (eliminam-se os requisitos de alfabetização e propriedade); Costa Rica: 1913 (eliminam-se os 
requisitos de alfabetização), 1949 (eliminam-se os requisitos de alfabetização e propriedade); Cuba: 
1901(eliminam-se os requisitos de alfabetização); Equador: 1978 (eliminam-se os requisitos de alfa-
betização); El Salvador: 1945 (eliminam-se os requisitos de alfabetização); Guatemala: 1945 (elimi-
nam-se os requisitos de alfabetização); Honduras: 1894 (eliminam-se os requisitos de alfabetização); 
Nicarágua: 1948 (eliminam-se os requisitos de alfabetização); Panamá: 1904 (eliminam-se os requi-
sitos de alfabetização); Peru: 1979 (eliminam-se os requisitos de alfabetização e propriedade); Uru-
guai: 1918 (eliminam-se os requisitos de alfabetização e propriedade); Venezuela: 1946-1947 (eli-
minam-se os requisitos de alfabetização e propriedade). Engerman; Sokoloff, 2005, p. 912-913 (em 
que se analisa a eliminação de requisito de alfabetização na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Peru e Uruguai); Drake, Mccubins 1988, p. 134 (em 
que se analisa a eliminação do requisito de alfabetização na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colôm-
bia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela); Bethell, 1998, p. 36 (em que se analisa a eliminação do requisi-
to de alfabetização na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Uruguai e Venezuela).
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afrodescendente no Congresso Nacional, ainda que os afrodescendentes repre-
sentem 9% da população do país. (MÁRQUEZ et al., 2007, p. 27-28) Na Cos-
ta Rica, em 2006, não havia sequer um congressista negro dentre os 57 assen-
tos disponíveis, também não havia nenhum ministro negro. (ESTADOS UNI-
DOS, 2007) Ainda que a afrodescendente costa-riquenha Epsy Campbell tenha 
tido uma participação histórica como candidata à presidência da república em 
maio de 2009, ela recebeu apenas 19% dos votos. (MATA, 2009) Em contras-
te com o que ocorreu com os obstáculos à participação política decorrentes de 
gênero, a maioria dos governos latino-americanos não se preocupou ativamen-
te com os obstáculos enfrentados pelos afrodescendentes. Em 2005, 11 das 18 
nações latino-americanas tinham adotado cotas para aumentar a representação 
feminina em espaços de governo. (HTUN; JONES, 2002) Em média, a presen-
ça feminina no congresso aumentou em nove pontos percentuais nos países que 
adotaram as cotas de gênero. Todavia, a falta de intervenção estatal no que diz 
respeito aos afrodescendentes é um contraponto contundente.

Uma exceção recente é a Colômbia. Uma lei aprovada em 1993 garantiu a 
comunidades afrodescendentes o direito a ter dois representantes na Câmara 
dos Deputados conforme uma circunscrição eleitoral “virtual”, especialmente 
planejada para eles. Os efeitos da medida têm sido neutralizados pelo fato de 
que a cota para afro-colombianos representa apenas 1,2% dos assentos no con-
gresso, ao passo que se estima que os afro-colombianos representem um quarto 
da população colombiana.

A despeito da abundância de dados comprovando que a exclusão de afro-
descendentes impregna a região, as elites latino-americanas atribuem a situa-
ção dos afrodescendentes exclusivamente às más condições socioeconômicas 
do grupo. Tal justificativa supõe que o padrão histórico de pobreza encontra-se 
divorciado da visão pejorativa de negritude. Além do mais, a abordagem limita-
da da situação de classe ignora o número crescente de estudos que demonstram 
que, quando a condição socioeconômica é isolada, as disparidades de raça con-
tinuam a existir na região, como discutido no capítulo que trata da segregação 
racial no mercado de trabalho.

O contexto brasileiro também permite estabelecer claramente que o precon-
ceito racial é uma variável independente que influencia a marginalização dos afro-
descendentes, fato comprovado por diversos estudos que levam em conta a situa-
ção de classe. Por essa razão, vale elaborar sobre a situação brasileira como estudo 
de caso. O Brasil serve como um exemplo particularmente útil porque, ainda que 
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os afro-brasileiros constituam a maioria (ou pelo menos grande parte) da popula-
ção, eles continuam relativamente ausentes das esferas de poder. Por conseguin-
te, a situação dos afrodescendentes em outros países, onde a população não é tão 
grande, é frequentemente mais penosa. Em outras palavras, a dimensão da influ-
ência do privilégio branco e do preconceito racial na marginalização de grande 
número de afrodescendentes no Brasil é um forte indício de que para todos os 
outros países, nos quais os afrodescendentes são menos numerosos e frequente-
mente menos poderosos politicamente, o padrão de exclusão racial do afro-bra-
sileiro pode servir como uma representação útil de como o preconceito racial in-
fluencia a condição socioeconômica e a exclusão de afrodescendentes.

O estudo de caso brasileiro

Assim como no resto da América Latina, os indicadores socioeconômicos 
brasileiros mostram grandes desigualdades entre brasileiros brancos e negros, 
a despeito de os afrodescendentes representarem 51,1% da população nos da-
dos do censo de 2009. (IBGE, 2010, tab. 8.1) Deve ser ressaltado que cientis-
tas sociais brasileiros reúnem as categorias “preto” e “pardo” na mesma unida-
de de análise de “negro”, para se antecipar às ambiguidades na autoclassifica-
ção racial dos indivíduos. Tal estratégia também se deve ao fato de que as de-
sigualdades raciais prevalentes se concentram entre brancos e não brancos, e 
não entre pretos e pardos. Os brancos ganham, em média, o dobro do que os 
não brancos. (IBGE, 2010, tab. 8.6) Do mesmo modo, dados do Ministério da 
Saúde sugerem que existe uma nação dividida entre brancos e afrodescenden-
tes. (ENTIDADES, 2008) Especificamente, a taxa de mortalidade infantil de 
crianças afro-brasileiras não é apenas maior historicamente, mas também pio-
rou em 2000. (WOOD; CARAVALHO; HORTA, 2010, p. 114-139) As crian-
ças afro-brasileiras possuem uma chance 44% maior de morrer de doenças in-
fecciosas antes do primeiro ano de vida do que as crianças brancas. As crianças 
afro-brasileiras também têm 68% mais chances de morrer de tuberculose do 
que as crianças brancas. As taxas de mortalidade materna entre afro-brasileiras 
são 41% maiores que as taxas das mulheres brancas. As disparidades raciais são 
também prevalentes nas taxas de expectativa de vida, situação de moradia, aces-
so a bens duráveis e comunicação digital5

5 Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher e Secretaria Especial de Políticas para 
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No Brasil, também há um padrão de segregação residencial. (TELLES, 
1992, p. 186) Sendo que a segregação residencial por raça, no país, em termos 
estatísticos, não é tão grave quanto a segregação documentada nos Estados 
Unidos. As lideranças afro-brasileiras descrevem a segregação racial de fato 
existente no Brasil como algo comparável ao regime de apartheid sul-africano, 
no qual existem dois Brasis, um das exclusivas áreas brancas de hotel e outro 
das favelas e ruas majoritariamente negras. (MAROTTO, 2008; PITANGA; 
CROOK; JOHNSON, 1999, p. 31-32)

A maioria dos brasileiros vive em favelas, mocambos, palafitas etc. Vi-
sitar a estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, é testemunhar trens 
perigosamente dilapidados que levam horas para transportar, em sua 
maioria, trabalhadores negros da enorme região metropolitana (Baixa-
da Fluminense) para seus empregos na cidade do Rio de Janeiro, uma 
cena que se assemelha à situação dos sul-africanos negros de cidades se-
gregadas. O contraste racial entre uma escola pública da Baixada – ou 
nas periferias ou favelas de quase todo o Brasil – e uma universidade em 
uma área rica, como a zona sul do Rio de Janeiro, remete à diferença 
entre uma escola em um township e uma universidade na África do Sul. 
(NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, E. 2001, p. 108)

Ainda que a distância entre os bairros brasileiros de classe média e as fave-
las negras no Brasil seja menor que a distância, nos Estados Unidos, entre os 
bairros de classe média branca e os bairros negros, os bairros de classe média 
branca brasileiros estão isolados tanto psicológica como simbolicamente. A se-
gregação opera-se pela construção de muros altos em condomínios fechados, 
os quais mantêm os afro-brasileiros fora do alcance da visão. (SHERIFF, 2001, 
p. 152) Além do mais, os afro-brasileiros que conseguem se integrar em uma 
área residencial branca, frequentemente, experimentam um alto grau de iso-
lamento social e ostracismo. (TWINE, 1998, p. 26) Mesmo a noção mítica da 
celebração anual de um Carnaval integrado racialmente foi desmascarada por 
um pesquisador brasileiro, que observa:

Todos se juntam no maior carnaval do mundo, todos participam, ‘cada 
um em seu lugar’. Não existe interação social entre os grupos, e as 

as Mulheres, Retrato das desigualdades de gênero e raça, 3. ed. São Paulo: Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada, septiembre 2008. (LOVELL, 2006, p. 63-87)
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cordas marcam os limites físicos de cada grupo. Com vistas à afirmação 
dos negros no carnaval, as classes média e alta, autoidentificadas como 
brancas, reagem ao estabelecer rígidos critérios de discriminação social 
e racial para a participação em suas organizações. (BACELAR, 1999, 
p. 85, 99)

A segregação no Carnaval é exacerbada pelos grandes números de brasi-
leiros brancos que evacuam suas casas pelo período do Carnaval para evitar a 
desordem atribuída aos foliões negros. A segregação vai além da preocupação 
com a suposta criminalidade das favelas próximas, isso é verificado no modo 
pelo qual os brancos se organizam em mundos isolados com uma interação ex-
tremamente limitada com afro-brasileiros fora das relações hierárquicas empre-
gado-serviçal. (SHERIFF, 2001, p. 151-161) “A realidade é que eles [os negros] 
não são normalmente incorporados em nossa vida, eles não estão em nossos 
círculos sociais”. (SHERIFF, 2001, p. 169) A vigilância para proteger os bran-
cos da negritude é patente nas orientações dos pais para evitar interações com 
negros e com qualquer pessoa que possa ser percebida como negro depois de 
ficar um pouco bronzeado. “Ela (minha mãe) queria que eu ficasse bem branca, 
para mostrar que eu sou da raça ariana, certo? Para ficar branca, eu não ia à praia 
e assim eu não ficava escura como as outras pessoas”. (SHERIFF, 2001, p. 163)

Os conjuntos habitacionais de baixa renda tampouco são lugares de in-
clusão multirracial. Por exemplo, estudos etnográficos em favelas brasileiras 
mostram que muitos brancos que vivem em favelas entre vizinhos negros con-
servam um senso de superioridade racial, refletido na declaração de um mo-
rador branco: “Eles são asquerosos. Eles são mal educados. Eu não gosto de 
pretos”. (SHERIFF, 2001, p. 132) O desdém pelos vizinhos afrodescenden-
tes também é evidente quando os pais brancos se escandalizam quando seus 
filhos namoram vizinhos negros nas favelas: “Você está sujando a família”. 
(SHERIFF, 2001, p. 138-139) Consequentemente, os moradores de favela 
acreditam piamente que ter pele mais clara e características europeias aumen-
ta o potencial de sucesso e de uma vida melhor. (GOLDSTEIN, 2003, p. 108) 
Pesquisas em favelas indicam que afro-brasileiros encontram-se em relativa 
desvantagem se comparados aos moradores brancos, que têm maiores níveis 
de renda e menores índices de favelização. (VARGAS, 2006, p. 49-81) Isso 
é refletido nas disparidades raciais nas condições de vida da população afro-
descendente, para a qual a falta de acesso a saneamento, coleta de lixo e água 
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potável é maior que a falta de acesso que poderia ser apenas atribuída às dife-
renças regionais. (NASCIMENTO, 2007, p. 47)

O exame da disparidade racial brasileira no contexto educacional revela pa-
drões assustadores. No Brasil, o analfabetismo entre a população não branca é 
mais que o dobro da taxa de analfabetismo entre a população branca. (NASCI-
MENTO, 2007, tab 8.2) Um estudo, que mantinha a renda familiar per capita 
constante, mostrou que: 1) não brancos têm menos anos de estudo do que bran-
cos; 2) estudantes não brancos têm uma probabilidade maior de repetir a série 
do que estudantes brancos, e; 3) estudantes não brancos frequentam escolas que 
normalmente oferecem menos horas de aula do que escolas frequentados por es-
tudantes brancos. (SILVA; HASENBALG, 1999, p. 53-54)6 Historicamente, es-
tudantes de ascendência africana possuem níveis educacionais inferiores aos ní-
veis alcançados por brancos da mesma faixa socioeconômica, e os ganhos educa-
cionais dos estudantes de ascendência africana são desproporcionalmente mais 
baixos. (SILVA; HASENBALG, 1988 apud SILVA; HASENBALG, 1999, p. 54) 
Os brancos têm uma probabilidade muito maior de completar um curso universi-
tário do que não brancos. Na década de 1990, havia uma possibilidade sete vezes 
maior de os brancos concluírem o ensino universitário. (SILVA; HASENBALG, 
1999, p. 54-55) Mesmo com o advento das políticas de ação afirmativa nas uni-
versidades, atualmente, a taxa de admissão de brasileiros brancos continua sen-
do duas vezes maior que a de estudantes não brancos. (SILVA; HASENBALG, 
1999, tab. 8.12)

Além do mais, à medida que a renda diminui, a diferença de acesso à edu-
cação entre estudantes de ascendência europeia e africana aumenta. (SILVA; 
HASENBALG, 1999, p. 53, 58) Claramente, as condições insatisfatórias de 
vida dos afro-brasileiros não podem ser atribuídas exclusivamente a uma ques-
tão de classe. A despeito das expectativas em contrário, o desenvolvimento eco-
nômico não corrigiu disparidades raciais no sistema educacional. (BROWN, 
1999, p. 213-214) Alguns analistas chegam a sugerir que períodos de desenvol-
vimento socioeconômico nacional aumentaram a desigualdade racial ao invés 
de diminuí-la, especialmente para aqueles que estão nos extremos da estrutura 
social. (LOVELL, 2006, p. 81) Essa situação se torna ainda pior em razão das 
disparidades no acesso ao ensino universitário. (IBGE, 2008)

6 Em que se cita a pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas em São Paulo, Brasil.
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As deficiências nos conteúdos da educação pública primária e secundária 
são ampliadas pelo tratamento racializado que as crianças recebem na escola. 
(SIMÃO, 2004, p. 85, 104) Por exemplo, cientistas sociais documentaram que 
a maioria dos professores brasileiros considera que estudantes afro-brasileiros 
têm baixo potencial de aprendizagem. (CHIARELLO, 2003, p. 50-53) A ava-
liação dos professores acerca do potencial e do desempenho dos estudantes é 
diretamente influenciada pela raça. (ROSSATO; GESSER; CAVALLEIRO, 
2001, p. 11, 19) Como um professor declarou, “eles não conseguem aprender, 
não são disciplinados, são preguiçosos e desistem logo. Tudo que eles querem é 
sambar e jogar futebol. Está no sangue deles”. (NASCIMENTO, 2001, p. 509, 
518) Mesmo estudos da Bahia, estado predominantemente negro, mostram que 
os agentes escolares consideram que os afrodescendentes apresentam baixa ca-
pacidade de aprendizagem. (REITER, 2009, p. 345-356)

As atitudes racializadas também são manifestadas nos livros didáticos usa-
dos pelas crianças, nos quais pessoas negras são reiteradamente retratadas 
como animalescas, socialmente subordinadas e de outras maneiras estereoti-
padas. (SILVA JUNIOR, 2002, p. 34-38) Por exemplo, quando crianças negras 
são alvo de comportamentos racistas dos colegas que internalizaram um pre-
conceito social contra pessoas de pele escura, os professores e a direção das es-
colas consideram o comportamento uma piada ou uma provocação inofensiva. 
(SILVA JUNIOR, 2002) Essas atitudes racializadas podem, por sua vez, ajudar 
a explicar por que o governo negligencia a educação pública primária e secundá-
ria (PLANK, 1996, p. 6) e também pode ajudar a explicar por que especialistas 
em educação observam que no Brasil os “benefícios de programas ‘universal-
mente’ concebidos para melhorar os resultados educacionais não atingem os 
pobres adequadamente”. (WOLFF; CASTRO, 2000, p. 45, anexo 1)

Desse modo, no Brasil, as crianças de ascendência africana encontram não 
somente um ambiente hostil ao aprendizado, mas também um acesso racializado 
à educação. (BRAZIL’S UNFINISHED, 2000, p. 31) Por exemplo, ainda que seja 
obrigatório que as crianças entre sete e 14 anos estejam matriculadas em escolas 
(SILVA; HASENBALG, 1999, p. 55), é comum que famílias brasileiras que infor-
malmente adotam crianças não brancas em troca de trabalho doméstico não as-
salariado dificultem a frequência escolar dessas crianças (TWINE, 1998, p. 37), 
além de ser comum as autoridades não fazerem cumprir a lei que torna essa frequ-
ência obrigatória. (PLANK, 1997, p. 1) Os estudantes afro-brasileiros que conse-
guem se manter na escola frequentemente encontram uma educação de segunda 
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qualidade. (LARACH, 2001, p. 7) Por exemplo, na zona rural do Nordeste, onde 
a maioria dos habitantes são afrodescendentes, menos da metade dos professo-
res de educação primária concluíram a educação primária. (PLANK, 1996, p. 7) 
Além do mais, mesmo as crianças da classe média afrodescendente cujos pais 
possuem condições de pagar a mensalidade, encontram barreiras para serem ma-
triculadas em escolas particulares. Por exemplo, um relatório de 2008 relata a his-
tória de uma afro-brasileira, com formação universitária, que tentou matricular o 
filho de seis anos de idade em uma escola de elite em São Paulo. Na ocasião, outra 
mãe perguntou: “Você vê alguma outra criança negra aqui?”, como uma explica-
ção para a rejeição da matrícula do seu filho. (MAROTTO, 2008)

A disparidade racial na educação básica resulta em um ambiente de segrega-
ção racial na universidade, uma vez que as escolas públicas de ensino fundamen-
tal e médio fracassam em preparar seus estudantes para o vestibular das univer-
sidades pública. (NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, E., 2001, p. 117) Como 
contraponto, os alunos brancos cujos pais tiveram mais condições de pagar por 
escolas particulares de ensino fundamental e médio de melhor qualidade estão 
mais bem preparados para o processo seletivo de universidades públicas. Como 
resultado, as universidades públicas e gratuitas são desproporcionalmente fre-
quentadas por estudantes brancos. Por sua vez, as grandes companhias que re-
crutam preferencialmente estudantes de universidades públicas contam com 
uma equipe de trainees exclusivamente branca. (MAROTTO, 2008)

No Brasil, há um padrão sistemático pelo qual o investimento feito por afro-
descendentes em educação resulta em menos oportunidades no mercado de traba-
lho que o investimento em educação feito por brasileiros brancos. (KILSZTAJN 
et al., 2005, p. 367-384) Mais especificamente, com apenas dois anos a mais de es-
tudo, brasileiros brancos recebem em média 3,6 salários mínimos, enquanto os ne-
gros recebem 1,9 salário mínimo. (IBGE, 2006, tab 9.7) Quando afro-brasileiros 
e brasileiros brancos têm o mesmo número de anos de estudo, os brancos ganham 
40% a mais que os negros. (IBGE, 2006) A desigualdade salarial existe mesmo 
entre os afro-brasileiros com o maior nível de educação e a disparidade é maior 
nos segmentos de maior renda. (NASCIMENTO, 2007, p. 46) De fato, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) declara que a “educação não pode ser 
considerada um fator suficiente para superar as desigualdades raciais na renda dos 
brasileiros”. (IBGE, 2006, tab. 9.7)

A disparidade racial é tão prevalente no mercado de trabalho brasileiro que 
está arraigada nos mais diferentes setores. (BRAGA, 2005, p. 30) Até mesmo as 
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práticas de contratação de atores de televisão refletem a exclusão e a hierarquia 
raciais com as quais os poucos afro-brasileiros contratados representam ima-
gens estereotipadas e negativas de afro-brasileiros. (A NEGAÇÃO..., 2000) De 
modo similar, poucos modelos afrodescendentes são contratados para represen-
tar a beleza brasileira, a despeito da prevalência de pessoas de ascendência afri-
cana na população. (LUIZ, 2010) Mesmo no contexto da indicação de padres 
e bispos católicos, há estratificação racial, sendo que apenas 6,3% dos padres 
no Brasil são afrodescendentes e apenas 2,5% dos bispos católicos. (GOMES, 
2007, p. 3) Como resultado das disparidades no mercado de trabalho, os afro-
-brasileiros representam 73% dos miseráveis no Brasil e apenas 12% dos mais 
ricos. Em contraste, brancos brasileiros representam apenas 12% da população 
miserável e 86% da população de maior renda. (IBGE, 2008, tab. 9.10) Portanto, 
não é surpreendente que as crianças afro-brasileiras sejam as maiores vítimas do 
trabalho infantil. (DUARTE, 2006)

A discriminação racial sistemática sugerida pelos dados apresentados ainda 
é agravada pelas numerosas situações de tratamento racializado no mercado de 
trabalho, nas escolas e em outros ambientes sociais. Por exemplo, entrevistas 
com trabalhadores afro-brasileiros revelam que a discriminação é um conjun-
to de práticas diárias manifestadas em todos os tipos de trabalhos, tanto em 
relação a empregados domésticos como em relação a profissionais. (BENTO, 
1999, p. 109-122) Afro-brasileiros cujos resultados em testes de emprego os 
qualificam para posições administrativas são rotineiramente preteridos e lhes 
são oferecidas posições mais subalternas. (SHERIFF, 2001, p. 208-209) Um 
afro-brasileiro relata que, depois de ter sido aprovado para um emprego de ven-
dedor, conforme os resultados de um teste, disseram-lhe que “não havia vagas 
para atendimento ao público, mas havia vagas para trabalhar no depósito do 
estoque. Mas ela sequer sabia meu nome; depois ela me perguntou ‘Qual é o 
seu nome?’ Ou seja, ela nem sequer olhou para o resultado da minha prova”.  
(SHERIFF, 2001, p. 208) Os afro-brasileiros são bem recebidos apenas como 
atendentes de caixa em grandes supermercados e lojas de departamento, po-
sições que não lhes conferem status, além de serem bem aceitos como em-
pregados domésticos, os quais, por sua vez, possuem baixo prestígio social.  
(BURDICK, 1998, p. 46-47) De fato, quando afro-brasileiros excepcionais 
conseguem acesso a bons cargos, estruturados em carreiras, em uma empre-
sa, a discriminação racial aumenta. Devido ao desconforto de muitos colegas 
brancos em face da ascensão de afro-brasileiros a posições de poder, esses 
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profissionais relatam que os colegas de trabalho procuram evitar trabalhar sob 
a autoridade de um negro, buscando orientação com outros superiores e procu-
rando erros minúsculos no trabalho de afro-brasileiros. (BENTO, 1999, p. 115-
116) Não é surpreendente que o local de trabalho seja apontado como o lugar 
onde os afrodescendentes mais sofrem racismo. (SHERIFF, 2001, p. 86)

No entanto, a dor do racismo aparece também em outros contextos sociais. 
Na esfera pública, profissionais afro-brasileiros comumente relatam que, ape-
sar de possuírem alto poder aquisitivo, costumam ser tratados com desdém. 
Quando são atendidos em restaurantes e lojas, o atendimento é ruim e, em es-
pecial, são lembrados de que “não pertencem àquele lugar… estão fora do lu-
gar”. (FIGUEIREDO, 2010, p. 51-53; SILVA; REIS, 2011, p. 55-78) Ao passo 
que não existe uma política escrita de exclusão, ela é sistematicamente imposta. 
Por exemplo, um atleta afro-brasileiro foi expulso da piscina de um clube no 
Rio de Janeiro, na década de 1980, e um amigo explicou que, infelizmente, ele 
tinha chegado “durante o horário que os negros não podiam entrar na piscina”. 
(SHERIFF, 2001, p. 207) Com mais frequência, os afro-brasileiros ficam sob 
suspeita quando entram em lojas. “As pessoas começam a encarar você, te dão o 
‘mau-olhado’. Não é nem por que elas pensam que você vai roubar alguma coisa, 
o que algumas vezes acontece. Mas é como se elas achassem que você é horrível 
ou algo assim, e que você não deveria estar lá”. (SHERIFF, 2001, p. 91)

Essa hipervigilância branca da negritude também ocorre em encontros so-
ciais. Por exemplo, “quando uma pessoa escura chega em uma festa, as pessoas 
ficam olhando para ela. Uma festa na qual você foi convidado por outra pessoa, 
cheia de brancos, onde existem mais brancos. O pretinho que chega sempre sente 
que ele está sendo um pouco maltratado”. (SHERIFF, 2001, p. 92) De modo simi-
lar, quando há namoros inter-raciais entre brasileiros, não apenas provocam sur-
presa, mas também provocam censura e perseguição. (SHERIFF, 2001, p. 140)

As estruturas familiares também não estão livres do preconceito racial no 
Brasil nem no resto da América Latina. As crianças mais escuras em muitas 
famílias são frequentemente objeto de piadas e comentários raciais, enquanto 
os membros mais claros da família são considerados mais atraentes e inteligen-
tes. (SHERIFF, 2001, p. 143-144) Etnógrafos afirmam não ser difícil encontrar 
narrativas sobre como a crianças de pele mais clara é conferido melhor trata-
mento. Por exemplo, em uma família com irmãs gêmeas, a garota mais escura 
era tratada como uma empregada da casa e a garota de pele mais clara era papa-
ricada e tinha vários privilégios. (BURDICK, 1998, p. 43)
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Infelizmente, esse preconceito racial não é exclusivo da esfera privada. Vale 
ressaltar que a violência policial está impregnada desse preconceito. Por exem-
plo, a perseguição policial de afro-brasileiros é manifestada de um modo explici-
tamente racial, insultos raciais são ditos enquanto o abuso ocorre. (BURDICK, 
1998, p. 94) Uma prática policial típica inclui entrar em ônibus urbanos e orde-
nar que jovens negros saiam do ônibus para serem revistados, tendo como única 
suspeita o fato de serem negros. Ademais, a extrema violência policial contra os 
negros conta com a aparente aprovação da população. (MITCHELL; WOOD, 
1999, p. 1001-1020) Por exemplo, há registros de que a polícia do Rio de Janeiro 
sozinha mata 2,5 vezes mais pessoas por mês que a polícia de Nova Iorque mata 
em um ano, e a maioria das vítimas são afrodescendentes. (VARGAS, 2006,  
p. 56) Pesquisas com entrevistas estruturadas e grupos focais nas favelas do Rio 
de Janeiro indicam que a polícia associa negritude com criminalidade tão forte-
mente que, por ocasião das incursões nas favelas em que táticas policiais violen-
tas são empregadas, as forças policiais não fazem nenhum esforço para distin-
guir os moradores que respeitam a lei dos criminosos. (INSTITUTO BRASI-
LEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS, 2007)

Essas atitudes racializadas permeiam também as instituições de aplicação 
do direito no Brasil. Em um estudo seminal das ações criminais por roubo, em 
1993, na cidade de São Paulo, foi observado que quase o dobro de brancos foi 
libertado mediante o pagamento de fiança, quando comparado ao número de 
negros (27% versus 15%) na mesma situação. (ADORNO, 1995, p. 45-63) O 
estudo também mostrou que há disparidade racial nas taxas de condenações 
de brancos (59,4%) e negros (68,8%). Um estudo publicado em 2003 confirma 
a tendência de penalizar mais os afro-brasileiros, é o que demonstram as taxas 
desproporcionais de prisão e condenação entre brancos e negros. (LIMA; TEI-
XEIRA; SIGNORETTO, 2003, p. 3)

Experiências de racismo são prevalentes mesmo entre a classe média negra 
emergente. Em um estudo etnográfico de pessoas autodeclaradas negras na Pitu-
ba, um bairro de classe média em Salvador, 71% das pessoas afirmaram que ha-
viam passado por situações de racismo. (SILVA, 2007, p. 75) O único ministro do 
Supremo Tribunal Federal negro, Joaquim Barbosa, declarou que, em compara-
ção a suas viagens ao exterior para a Europa e os Estados Unidos, o Brasil é o lu-
gar onde ele realmente teve experiências de discriminação racial. (VASCONCE-
LOS, 2008) De fato, a condição de classe média não é um escudo contra a discri-
minação racial, pelo contrário, ser de classe média pode agravar a discriminação, 
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uma vez que os afrodescendentes de classe média tentam entrar em espaços so-
cialmente considerados exclusivos de brancos. (CALDWELL, 2007, p. 69) Por 
exemplo, um afro-brasileiro que trabalhou no mercado financeiro em São Paulo 
por 26 anos, exercendo a função de diretor de planejamento econômico e se ves-
tindo como tal, relatou, em 2008, que sempre percebia que as mulheres brancas 
“seguravam a bolsa quando ele passava”. (MAROTTO, 2008)

Uma análise da posição interseccional de gênero e raça da mulher afrodes-
cendente deixa ainda mais claro o papel da raça na América Latina. (WADE; 
GIRALDO; VIGOYA, 2008) Os indicadores sociais para mulheres afrodes-
cendentes na América Latina mostram uma situação devastadora de exclu-
são racial interseccional e preconceito. (SAFA, 2007) No Brasil, por exemplo, 
mulheres afro-brasileiras têm os piores indicadores socioeconômicos decor-
rentes das barreiras sociais na intersecção entre raça e gênero. (HERINGER, 
2006, p. 142; LOVELL, 2000, p. 85-102) As estatísticas oficiais mais recentes 
revelam que as mulheres afro-brasileiras no mercado de trabalho estão em si-
tuação pior que as mulheres brancas e que os homens de todas as raças, pois 
elas estão desproporcionalmente super-representadas no mercado informal, 
portanto sem seguro-desemprego, licença-maternidade, entre outros. (IBGE, 
2010, tab. 9.4) De fato, esse é o grupo mais marginalizado de toda a sociedade. 
(LUIZ, 2010) O salário médio das mulheres afro-brasileiras é metade do salá-
rio das mulheres brancas. (BENTO, 2004, p. 29) Mesmo quando as mulheres 
afro-brasileiras possuem o mesmo número de anos de estudo que as mulhe-
res brancas, as brancas ganham 40% a mais que as mulheres negras. (BENTO, 
2004) Além do mais, as brasileiras afrodescendentes têm as mais altas taxas de 
desemprego do país, a despeito de serem as primeiras a entrar no mercado de 
trabalho e as últimas a se aposentar. (BENTO, 2004) Análises das mudanças 
no mercado de trabalho durante períodos de rápida industrialização demons-
tram que proporcionalmente mulheres brancas ainda têm empregos mais bem 
remunerados e mais anos de estudo que mulheres negras. (LOVELL, 1999,  
p. 138, 149) Adicionalmente, mulheres brancas continuam a receber mais em 
todas as profissões. De fato, quando as diferenças socioeconômicas, como ní-
vel educacional e tipo de cargo ocupado, são controladas para fins estatísticos, 
percebe-se que as mulheres afro-brasileiras ganham menos que as mulheres 
brancas com qualificação similar. (LOVELL, 1999, p. 150) Além do mais, mu-
lheres afro-brasileiras que ascendem ao topo de carreiras profissionais enfren-
tam desigualdades salariais ainda maiores. (LOVELL, 1999)
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Mesmo em São Paulo, a região economicamente mais dinâmica do país, a 
esmagadora maioria das brasileiras afrodescendentes permanece concentrada 
no nicho de empregadas domésticas e recebem menos que mulheres brancas e 
homens afrodescendentes em todos os níveis educacionais. (LOVELL, 2000) 
Além disso, a mobilidade ocupacional de mulheres afro-brasileiras em São Pau-
lo é significativamente estacionária, em contraste com a mobilidade de mulhe-
res brancas e homens negros. (TELLES, 2004, p. 143-144)

Para mulheres afro-brasileiras, a discriminação racial é veiculada frequente-
mente em forma de tratamento como objeto sexual, prostituta ou por meio da 
indicação da entrada de serviço com base na presunção de que são empregadas 
domésticas, a despeito do vestuário e adereços indicarem que elas fazem par-
te da classe média. (CALDWELL, 2007, p. xviii-xix) Elas também são excluí-
das de empregos por meio da exigência implícita e explícita de boa aparência, 
que quer dizer “aparência de branca”. (CALDWELL, 2007, p. 66-67) Mesmo 
no contexto do setor de serviços domésticos, dominado pelas afro-brasileiras, 
as candidatas afrodescendentes acham que “eles preferem empregadas brancas 
em detrimento das empregadas negras”. (SHERIFF, 2001, p. 101) Os afro-bra-
sileiros contratados como empregados domésticos relatam um padrão de com-
portamento por parte dos empregadores brancos que lhes designam pratos, 
utensílios e alimentos específicos, aparentemente motivados por um medo de 
contaminação racial. (SHERIFF, 2001, p. 102) De fato, a motivação racial dos 
empregadores é frequentemente bastante explícita, como demonstrada pelo se-
guinte comentário de um empregador: “Não, você não pode (trabalhar aqui). 
Não, meu marido não gosta de negros. Oh, eu não quero você (aqui), não, por-
que meus filhos não se dão bem com negras”. (SHERIFF, 2001, p. 103)

Em vez de contratar mulheres negras como empregadas, muitos emprega-
dores brancos no Brasil e na América Latina preferem adotar informalmente jo-
vens negras que possam fazer tarefas domésticas. Nessa prática de “pegar para 
criar”, uma espécie de adoção informal, famílias brasileiras de classe média e 
classe média alta recebem jovens afrodescendentes e cuidam delas em uma tro-
ca não declarada por trabalho não remunerado. Como uma mulher explica:

Eu precisava de uma empregada extra. Eu pedi para José Costa […] para 
achar uma garota do interior, perto de Aliança. E, então, ele foi de car-
ro para a vila na sua hora de almoço e bateu na porta de uma mulher 
para a qual ele tinha sido indicado. […] Eu não a transformei em uma 
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escrava como alguns ricos fazem com seus filhos de criação ou como 
nossas avós e bisavós tratavam seus filhos adotivos […] Minha própria 
mãe manteve uma garota negra como uma espécie de escrava e, quando 
minha mãe morreu, eu a herdei como uma mulher de meia idade, uma 
adulta que parecia uma criança, que nunca havia casado e que não sabia 
fazer outra coisa que não cuidar da minha mãe. […] Eu fiquei com ela 
até a morte dela. (TWINE, 1998, p. 35)7

Em contraste, no sistema formal de adoção, a maior parte das crianças ne-
gras definha em instituições porque elas não são desejadas por pais adotivos 
brancos, da mesma forma que os bebês afrodescendentes nos Estados Unidos 
são preteridos para adoção. (NUNES, 2008; WILLIAMS, 1994, p. 913-927) 
Com o sistema informal de adoção, “a criação”, as tarefas não remuneradas de 
limpar, cozinhar e cuidar das crianças das famílias adotivas impõem uma rotina 
de trabalho que não permite que as garotas estudem. Quando uma dessas garo-
tas foi questionada se, caso tivesse escolha, ela teria deixado a escola:

Não. Eu deixei a escola porque eu fui obrigada a deixá-la, entende? Eu 
tinha que trabalhar. Eu costumava cozinhar (para minha família de cria-
ção). E isso não me deixa tempo para a escola e para fazer as mesmas 
coisas (que minha irmã de criação). (TWINE, 1998, p. 43)

Portanto, não é surpreendente que as mulheres afro-brasileiras ostentem as 
maiores taxas de analfabetismo na população e não sejam bem atendidas pelo 
sistema precário de educação primária que, por sua vez, recebe, em sua maioria, 
crianças afro-brasileiras. (TELLES, 2004, p. 129-130) Mesmo o contexto de 
atenção à saúde revela a discriminação interseccional contra as mulheres bra-
sileiras negras. Quando hospitalizadas para o parto, as afrodescendentes têm 
taxas muito mais altas de parto sem anestesia que as grávidas brancas (21,8% 
e 13,5%, respectivamente). (ALVES, 2006) Acredita-se também que mulheres 
afro-brasileiras são esterilizadas em maior proporção. (BURDICK, 1998, p. 2; 
CALDWELL, 2007, p. 163; WERNECK, 2004, p. 51-63)

Por conseguinte, uma grande quantidade de pesquisas qualitativas e quan-
titativas confirma que o Brasil, assim como o resto da América Latina, é uma 
sociedade racialmente estratificada na qual os afro-brasileiros experimentam 

7 Em que se cita Nancy Scheper-Hughes.
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discriminação explícita e sutil, e mulheres afro-brasileiras sofrem um padrão 
de discriminação interseccional. De fato, a Organização dos Estados America-
nos declarou que a arraigada discriminação racial no Brasil impedirá o país de 
atingir os Objetivos do Milênio, um conjunto de metas de desenvolvimento a 
serem alcançadas em 2015, estabelecidas na Organização das Nações Unidas, e 
que define maneiras mensuráveis de diminuir a exclusão social. (LOPES, 2006)

Em suma, um crescente número de estudos quantitativos e qualitativos so-
bre raça na América Latina desafia a noção culturalmente aceita de que raça não 
tem relevância social e econômica. (DULITZKY, 2005, p. 39-59) Todavia, as 
elites latino-americanas por muito tempo vêm apresentando a América Latina 
como moralmente superior aos Estados Unidos, uma vez que a região não con-
taria com uma segregação racial chancelada pelo Estado e, presumivelmente, 
não haveria nenhum outro indicador de discriminação racial. O legado do direi-
to costumeiro de regulação racial no período pós-abolição na América Latina 
tem marginalizado os afrodescendentes social e economicamente. Ao mesmo 
tempo, as comparações estratégicas dos países latino-americanos com os Esta-
dos Unidos têm bloqueado a capacidade de desafiar a subordinação racial. Ape-
sar disso, na tentativa de remediar a persistente desigualdade racial, movimen-
tos de afrodescendentes que lutam por justiça social têm recorrido ao direito 
como uma arena de mudança na América Latina, um assunto que será explora-
do no próximo capítulo.
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