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Introdução

A Antropologia no Espelho da Raça1

Osmundo Pinho2

Atendendo a uma convocação da Comissão de Relações Étnicas e Raciais
(Crer) da Associação Brasileira de Antropologia pretendemos, nessa coletânea,
reunir conjunto expressivo de autores e pontos de vista distintos sobre os estudos
raciais e étnicos atualmente prevalecentes na Antropologia Brasileira. Concebida
para tornar-se um instrumento útil no ensino de graduação sobre o tema, a
publicação teria então dois compromissos, tornar visível e claro o acúmulo histórico
sobre o tema em suas diversas articulações e variações; e retratar a relevância, os
impasses e os desafios atuais dos estudos étnicos e raciais.

Observando-se a diversidade de temas e das abordagens materializadas
nesta obra, resulta evidente o fato de que a “raça”, como categoria de análise
sociológica e como conceito êmico, ainda persiste. O que, por certo nos obriga à
consideração criteriosa de sua constituição e reprodução social. Na verdade, a
“raça” parece estar no centro de uma constelação de debates cruciais, não só no
Brasil, mas no mundo; não só na antropologia, mas na vida pública. Dos estudos
aqui apresentados, e de um balanço crítico que poderíamos fazer sobre o campo,
assinalaríamos alguns pontos. Em primeiro lugar parece evidente que, uma vez
execrado o racialismo prevalecente nos primórdios de constituição de um interesse
sobre o tema, e contestado o culturalismo de inspiração freyreana, os estudos
sobre relações raciais, padecem de uma relativa orfandade de paradigmas, um
cenário onde nenhuma teoria abrangente e consensual se impõe. Isso se reflete,
em segundo lugar, e positivamente, na diversidade de abordagens que, como
veremos combina grande multiplicidade de interesses temáticos, que se valem na
maioria dos casos de abordagem etnográfica. Em terceiro lugar, e por fim,
verificamos que, de um modo em geral, os estudos antropológicos sobre relações
étnicas e raciais, identidades e cultura negra, transitam em campo interdisciplinar.
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Apesar da adesão pronunciada ao método etnográfico, muitos dos estudos e autores
atuantes na área, se valem de estudos históricos e demográficos, da teoria sociológica
e da produção crítica dos estudos culturais. Tendo isso em mente essa coletânea
pretendeu fazer jus a essa inflexão contemporânea. Abrindo-se para a contribuição
de sociólogos e economistas, na medida em que a antropologia das relações raciais
tem com especialistas dessas disciplinas realizado um diálogo constante.

Os textos reunidos, como já ressaltado, por outro lado, além de
privilegiarem diferentes campos temáticos, representam abordagens e perspectivas
distintas, eventualmente discordantes entre si, o que para nós revela a vibrante
pujança desses estudos e o salutar momento de revisões e discussões críticas que
estamos vivenciando. A fim de introduzir os ensaios constantes nesse livro, nos
permitimos realizar a seguir um breve balanço crítico sobre os estudos de relações
raciais na Antropologia Brasileira, procurando apontar pontos de desenvolvimento
possível. Em seguida apresentaremos resumidamente os capítulos do livro.

Pluralizando a antropologia da raça

Considerando-se tão somente o enorme peso demográfico daqueles que
se qualificam perante os órgãos oficiais de pesquisa no Brasil como “pretos” e
“pardos”, quer os consideremos negros ou não-brancos, vis-à-vis aqueles outros
que se classificam como brancos,3 é forçoso reconhecer que identidades raciais
compõem a pauta inequívoca da auto-compreensão popular e erudita que temos
sobre o Brasil. Tendo-se em mente, ademais a relativa densidade do interesse
acadêmico internacional, que tem feito do Brasil palco para inquéritos acadêmicos
e pesquisas etnográficas sobre o tema, em conjunção fundamental com a própria
tradição “nacional” de Estudos sobre o Negro,4 veremos que a problemática das
relações raciais não representa um capítulo residual, ou um adorno inconstante
no campo acadêmico das ciências sociais no Brasil, e notadamente da Antropologia
Social. Inversamente, é um aspecto crucial, tanto do ponto de vista do interesse
público – e penso aqui nos termos do que Antonio Arantes tem difundido como
uma antropologia pública – quanto do ponto de vista dos desenvolvimentos
internos da antropologia, no rumo de seu progresso teórico e do admirável esforço
empírico que já tem cumprido, graças, dentre outros fatores à profissionalização
das ciências sociais. Arriscaríamos, assim, dizer que a antropologia brasileira em
particular, e as ciências sociais, de um modo em geral, teriam, digamos, a faca e o
queijo na mão, para tornar-se líder mundial nesse campo de investigações.
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Entretanto, determinadas contradições internas deveriam ser examinadas, no
sentido de interrogarmos se, e em que medida, isso seria e possível, diante das
atuais condições.

Consideremos inicialmente certa divisão acadêmica do trabalho que se
consolidou nesse campo. Se, notadamente com o Ciclo da Unesco e o convênio
Columbia/Estado da Bahia, nos anos 1950, a sociologia dedicou-se a flagrar com
recursos metodológicos específicos, como o uso de estatísticas e dados agregados,
padrões impessoais de desigualdade, que se descreveriam como de base racial, a
antropologia, caudatária da tradição dos estudos afro-brasileiros, dedicou-se, nos
anos heróicos de formação da disciplina, e a até bem pouco tempo atrás, a
documentação de aspectos culturais – ou seja, estruturas simbólicas performadas
– justamente daquilo que se instituiu canonicamente como Cultura Negra nos
anos 1930 (MAIO, 1999; PINHO, 2007a).

Os trabalhos de Edson Carneiro e Arthur Ramos, assim como a “Escola
Pernambucana”, auspiciada por Gilberto Freyre delinearam com clareza o corpus
temático que marcou a esfera ampliada de interesses sobre o “negro” e que, na
verdade o constituiu como um problema antropológico. Tal dualidade tem,
entretanto, raízes mais profundas. De um lado, os estudos médicos-criminalísticos
de inspiração racialista lombrosiana, epitomizados por Raimundo Nina Rodrigues,
e que incorporaram o negro como o “Problema Negro”, foram o lastro sobre o
qual Freyre e Ramos reagiram, para sustentar o negro como um problema
antropológico. Em Freyre, com maior brilho, o problema negro, como problema
nacional, tornou-se a feliz solução final do mestiço. Em Ramos, a constrangedora
noção de raça transmutou-se na versão assimilacionista de cultura (FREYRE,
1995; RAMOS, 1935, 1988). Por outro lado, os estudos de Pierson nos anos
1930 na Bahia, trouxeram a perspectiva sociológica, que se desenhava na Escola
de Chicago, como as preocupações sobre a integração de “diferentes” na vida urbana
e a utilização de dados agregados. As inúmeras tabelas que Pierson apresenta,
sobre as diferenças na ocupação entre negros e brancos na Bahia, não foram capazes,
entretanto, de convencê-lo da prevalência estrutural de desigualdades erigidas
em bases raciais.5 Seria preciso esperar que Florestan Fernandes, e outros
pesquisadores, muitos dos quais estrangeiros, engajados no Projeto Unesco, fizessem
uso de dados agregados para denunciar, 60 anos após a abolição da escravatura, a
persistência da desigualdade racial no Brasil. A vereda aberta por esses estudos
quantitativos consolidou-se posteriormente, e de modo crítico, na obra de
Hasenbalg (1979) e Valle Silva (1999).
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De modo muito esquemático poderíamos dizer, assim, que tudo se passa
como se os antropólogos pela lente da observação participante, só enxergassem
aquilo que acabou definindo a “diferença” dos negros, a Cultura Negra. E os
sociólogos, pela janela das tabelas estatísticas, privilegiassem a conexão entre a
auto-definição racial e o lugar (desigual) na estrutura social.

Esse seria, digamos assim, o quadro formador da divisão do trabalho nesse
campo, que acabou produzindo certa esquizofrenia, a meu ver, sintomática da
“contaminação” inevitável da agenda acadêmica pela sensibilidade social, e vice-
versa. Como tem sido salientado, a reflexividade é parte integrante dos processos
de constituição social dos discursos e das práticas, de pesquisadores e nativos
(GIDDENS; BECK; LASH, 1997; GIDDENS, 2002; SILVA, 2000). Uns
produzem leituras sobre os Outros, os Outros (racializados) lêem a si mesmos e a
seus intérpretes no espelho multi-refratado da raça. Tudo se passa, entretanto,
como se a constituição da “diferença” negra, como diferença cultural, não estivesse
implicada na localização dos sujeitos sociais negros concretos num espaço de lutas
e de desigualdade. Como se a cultura fosse essa entidade etérea, “like the air we
breath” (FOUCAULT, 1982 apud DREYFUS; RABINOW, 1982, p. 49),
coleção arbitrária de itens, arrolados pelos que se arrogam especialistas culturais
(e nesse caso poderíamos incluir não só antropólogos, mas artistas, jornalistas e
intelectuais num sentido amplo).

Ora, diante desse quadro, temos visto mudanças recentes.  Chama a atenção,
por exemplo, a multiplicidade de interesses temáticos manifestados por toda uma
nova geração de pesquisadores e estudantes de pós-graduação, muitos dos quais são
egressos ou ativamente envolvidos com o ativismo anti-racista e com as diversas
manifestações de movimento negro. Basta observarmos as listas de comunicações
apresentadas em reuniões acadêmicas, tão diversas como os Encontros da Associação
Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais (Anpocs) e as reuniões da Associação
Brasileira de Antropologia (Aba), os Congressos Nacionais de Pesquisadores Negros
(esse ano na sua quinta edição), encontros universitários multidisciplinares como o
Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual (Enuds) e as reuniões da
Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (Anped),6 para constatarmos
uma verdadeira explosão caleidoscópica de propostas temáticas, investigações de
caráter etnográfico, reflexões teóricas.

No que se refere à dualidade apontada acima, entre a sociologia da
desigualdade racial e a etnografia da cultura negra, poderíamos mesmo dizer que
é fora da antropologia que se ensaia com maior vigor reconciliação. Estudos diversos
no campo da educação, por exemplo, têm procurado conciliar uma metodologia
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de inspiração antropológica com uma preocupação candente com a reprodução
de desigualdades e estereótipos no ambiente escolar, ou em esferas sociais a ele
associadas.7 Tal reconciliação favorece uma visão da cultura, em grande parte
influenciada pelos Estudos Culturais (CLARKE; HALL, 1975), que não a vê
como o destino inexorável dos sujeitos, mas como o território de convergências e
lutas, pondo em relevo seus aspectos históricos e políticos, em oposição a uma
visão, digamos, mítica da cultura, que a concebe como um conjunto de elementos
a-históricos, ordenados segundo princípios estruturais abstratos.  Ora, como diria
Gilroy (1987, p. 17): “the terrain of meaning and action is also a field of historical
development trough struggle.” Tal visão mítica certamente favorece que releguemos
ao negro o papel de mero portador da cultura e não de um ser histórico, presente
nas lutas sociais (e culturais), inclusive naquelas que conformam o mesmo campo
acadêmico que o elegeu como objeto. Assim, tal disposição, ainda que
eventualmente eivada de imprecisão e voluntarismo, aponta um caminho para
contestação da referida dualidade.

De outro lado, a miríade de novos estudos afrodescendentes, disseminada
pela combativa e diversificada nova onda de pesquisadores, e de alguns outros, já
maduros, poderia ser distribuída aqui, de modo descompromissado e ligeiro em
determinados campos de investigação que, creio, revelam novos interesses e novos
rumos, que se orgulham de pertencer à tradição da antropologia brasileira, mas
que buscam oxigênio e que fazem compromissos com as transformações mais
amplas na vida social.

Assim, por exemplo, vemos que os estudos sobre religiosidade afro-
brasileira mantêm o privilégio que conquistaram desde a fase inaugural com Nina
Rodrigues, com, é óbvio, importantes distinções. Se naquele momento estava em
jogo a patologização do negro, como de outros setores sociais subalternizados,
pela lógica naturalizante dos doutores da época, atualmente investiga-se e revela-
se a lógica sociológica da organização social do culto afro-brasileiro; aspectos
ligados a performance de manifestação das divindades e seu simbolismo complexo
e; por fim, de modo muito significativo, os embates políticos ligados a
confrontação/concorrência no campo religioso (BIRMAN, 1995; BRAGA, 1995;
SANTOS, 1995; SILVA, 2000).

Estudos mais recentes sobre trabalho e racismo, classes médias negras,
mulheres negras, juventude e homossexuais afrodescendentes, tem explorado, por
outro lado, distintos modos de articulação entre identidade e condições de vida.
Ressaltando de modo determinado aspectos interseccionais da formação dessas
identidades, que se realizam em ambientes marcados por desigualdades de classe
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e estigmas distintos (FIGUEIREDO, 1999; LIMA, 1998; SANSONE, 1993;
DIAS FILHO 1993; MACHADO, 1996; LIMA; CERQUEIRA, 2007;
BAIRROS, 1988; SILVA, 1997; PINHO, 2007b). O estudo de Figueiredo
(2002), por exemplo, mostra que a ascensão social, a formação universitária e o
consumo conspícuo de bens, não imunizam sujeitos identificados como negros
do racismo. O que de certo modo explica porque esses negros de classe média,
apesar de distantes do ativismo, sejam capazes de mobilizar uma linguagem
identitária.  De tal forma que as identidades negras e o processo de sua formação
aparecem matizados em meio a outros condicionantes, dentre os quais o acesso,
ou não-acesso, ao mundo das mercadorias surge como determinante.

Estudos sobre juventude negra popular e sobre música negra na periferia
salientam, já há algum tempo, a importância da conexão global que fazem os
jovens da periferia com relação a correntes discursivas transnacionais, que formam
o espaço assimétrico de conversação que poderíamos chamar de Diáspora
(GILROY, 1997; CUNHA, 1993; GODI, 2001; SILVA, 1984, 1995; ROSA,
2006). O acesso a esses fluxos é usualmente mediado pela relação com bens
simbólicos, negociados em mercados relativamente abertos. Por outro lado, o
consumo de informação midiatizada da cultura negra global opera em contextos
locais como um dispositivo de identificação dos jovens pobres e como uma máquina
de des-interpretação do Brasil. Enquanto que, ironicamente, as elites intelectuais
clamam pela autenticidade da cultura popular, os jovens pobres e “de cor” das
periferias transnacionalizam-se alegremente funkificando a cultura popular Brasil
(YÚDICE, 1997). De tal forma que, hoje em dia, enquanto as massas populares
do Nordeste (e de todos os “nordestes” presentes nas periferias das grandes cidades
brasileiras) preferem o forró eletrônico da Banda Calypso, jovens universitários
das elites só admitem ouvir forró “Pé de serra”. Assim, e talvez isso seja o mais
importante, a cultura negra agora não é mais vista apenas como a cultura negra
tradicional, aquela constelação canônica de samba, macumba e capoeira, mas
incorpora formas mutantes e de inspiração transnacional, ancoradas nos usos
“selvagens” da tecnologia, aliás, cada vez mais intensivamente manipulada.

O corpo, e suas manipulações, interdições e performances compõem um
outro eixo, que conecta os estudos sobre juventude e cultura negra juvenil
globalizada aos estudos sobre a mulher negra, suas formas de organização e de
reinvenção estética de si (FIGUEIREDO, 1994; OLIVEIRA, 2001). Porque o
negro, e mais notadamente a negra, foi confinado ao seu corpo, como uma espécie
de condenação atávica herdada da discursividade raciológica do século XIX, o
corpo é o lugar de uma reinvenção de si do negro (PINHO, 2006). O que tem
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sido flagrado e discutido em alguns trabalhos recentes.8 Assim também, outros
estudos demonstram a prevalência das marcas da diferença no corpo como
reprodutoras de desigualdades em esferas distintas de vida social, como no
trabalhou ou na conjugalidade (MOREIRA; SOBRINHO, 1994; AGIER;
GUIMARÃES, 1995; SILVA, 1997).

Salientaríamos, num esboço de síntese, alguns eixos principais que nos
ajudariam a agrupar as diferentes perspectivas apenas sugeridas acima. Em primeiro
lugar, um novo interesse pela desigualdade, tal como é percebida e culturalmente
elaboradas pelos agentes num ambiente de modernização, o que implica levar em
consideração as condições materiais de existência, as trajetórias de vida, de ascensão
ou declínio socioeconômico, em comparação aos pais, por exemplo, e as estratégias
nas quais a identificação racial parece oferecer um anteparo ou abrigo ao sentimento
de exclusão e injustiça experimentado pelos atores (SANSONE, 1993;
BACELAR, 2001). Na chave da desigualdade etnograficamente considerada,
poderíamos divisar, como vimos, estudos sobre classes médias, mulheres em
contextos populares, e desigualdades no campo da sexualidade e das práticas de
gênero. Como uma outra face desse eixo apontaríamos a importância do corpo,
em sua conexão com as formas de identificação, entendidas, como
predominantemente processuais e abertas. Desse ponto de vista, é sobre o corpo,
e no corpo socialmente significado, que se sustentam identidades e performances
sociais/corporais, num ambiente conflitivo e marcado por uma “luta de
identificações e guerra de posições” (HALL, 2002) no horizonte de uma disputa
hegemônica mais ampla pelo controle da significação sobre os corpos. Esta
abordagem permite conectar os estudos de relações raciais aos estudos de gênero
e sexualidade, marcadamente aqueles de influência pós-estrutural e pós-colonial,
que vêem no corpo o campo de batalha histórico pela regulação das subjetividades
e das populações subalternas ou desviantes (FIGARI, 2007).

Por fim, a abordagem interseccional ganha fôlego, porque permite
considerar os fatos e processos estudados de modo mais complexo e circunstanciado,
abrindo o campo de possibilidades interpretativas para as conexões concretas que
ocorrem definindo o lugar dos sujeitos. E desse ponto de vista, a “determinação
em última instância” pelas condições materiais de existência, ou o lugar das lutas
de classe, não é desprezível. Notadamente porque a desigualdade e a subalternidade
estão na ordem do dia, e o racismo, ou processos de racialização, tem sido apontado
como engrenagem fundamental na reprodução das desigualdades, não de um
modo mecânico ou não-mediado, mas inversamente em modos combinados e
articulados (CREENSHAW, 2002). De tal forma que a experiência da
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discriminação varia de acordo ao lugar de classe atravessando deferentes posições
sociais. A empregada doméstica negra e a jornalista negra confundida com uma
empregada doméstica.9

Como já indicado, os eixos acima referidos giram em torno de determinada
ausência ou falta, um incômodo espaço vazio deixado em aberto, e em contestação,
pela falência, primeiro do racialismo científico da República Velha, com seus
Doutores e Bacharéis, que demolido pelos fatos da ciência e pelas ondas da história,
resiste ainda, apenas como um fundo psicológico atávico para racismos populares
e estereótipos carcomidos. Mas caduca também, a passos largos, a alternativa
assimilacionista e culturalista, que se interessava sobremaneira por aquilo que já
foi qualificado como o “Negro-Espetáculo”, definido em termos culturais como
um ser ambiguamente exótico e familiar, diferente do “nós”  displicente que surge
quando se fala da sociedade nacional. Nem o racialismo, obviamente, nem o
culturalismo parecem dar conta das oportunidades que se abrem no momento.

Perspectivas

Os ensaios reunidos nessa coletânea foram solicitados aos autores,
pesquisadores destacados em suas respectivas especialidades, com um intuito de
produzirmos um volume que fosse obra de referência, adequada ao ensino de
graduação na área. Diferente de manuais, ou “manifestos”, entretanto, procurou-se
preservar a multiplicidade de abordagens, ainda que tenhamos proposto uma
estrutura em tópicos abrangentes, facilmente identificados pelos leitores como campos
temáticos relevantes. Assim também, os textos não apresentam o caráter de resenhas
bibliográficas comentadas, no estilo “o que ler sobre”, mas são ensaios autorais, o
que nos parece, daria a medida dos debates contemporâneos sobre os temas. Alguns
dos autores não são antropólogos, mas revelam em seus textos intenso interesse no
debate antropológico, assim como tratam de temas muito caros a antropologia das
relações raciais no Brasil. O que temos aqui, por fim, são perspectivas variadas,
porque o caráter de intenso debate de idéias e o afluir constante de novos dados
empíricos parecem dar justamente o tom do momento em que vivemos.

Assim, Marcelo Paixão e Luiz Carvano, em seu ensaio sobre Censo e
Demografia discutem de modo qualificado como as categorias censitárias raciais
são cultural e politicamente elaboradas em processos históricos complexos.
Apresentam e discutem com rigor, ademais, diversos dados sobre desigualdades
raciais, e demonstram como em outras partes do mundo, assim como no Brasil, a
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demografia da desigualdade racial se estabelece numa conversação com formas
culturais e políticas prevalecentes nas sociedades. Ainda discutindo
conceitualmente a idéia de raça, Antonio Sergio Guimarães provoca “antropólogos
em flor” explicando as diferentes localizações da idéia de raça, na analise sociológica
e na vida social. Distinguindo conceitualmente Cor e Raça, o sociólogo mostra a
relevância sociológica da consideração da raça como fator de análise.

Ricardo Ventura e Marcos Chor Maio, no ensoaio sobre Genótipo e
Fenótipo, abordam a questão, digamos, desde o seu avesso, discutindo com
profundo rigor as imbricações entre raça, genômica, identidades e políticas a partir
de um estudo de caso em torno da pesquisa Retrato Molecular do Brasil.

O novo campo, conhecido como “saúde da população negra”, tem se
constituído em meio à grande polêmica, e muitas vezes tem estado no centro do
debate sobre uso de categorias raciais em políticas públicas de superação do racismo.
No ensaio sobre Saúde, Simone Monteiro e Marcos Chor Maio reconstituem
com precisão o debate, e colocam questões fundamentais sobre os trânsitos da
idéia de raça no Brasil de hoje. Os dois ensaios seguintes dialogam de forma
muito fecunda. Livio Sansone, ao discutir Globalização, faz, em primeiro lugar,
circunstanciada incursão nos estudos de etnicidade e globalização, sob a chave da
antropologia urbana “que desafiou a predileção etnográfica pelo nativo”, sob esse
ponto de vista ele pôde questionar o dilema da etnicidade na modernidade. Ora,
esse dilema é discutido de outro modo por Sebastião Nascimento e Omar Ribeiro
Thomaz, no ensaio sobre Raça e Nação. Valendo-se de extensa e atualizada
bibliografia os autores demonstram a triste persistência do racismo e da xenofobia
no interior e entre as nações modernas, contra o pano de fundo contemporâneo
de crise do estado nacional e em relação aos paradoxos persistentes da modernidade.

Osmundo Pinho explora de uma perspectiva crítica, as relações entre
Raça e Sexualidade. De um lado, procura interrogar o lugar do sexo na antropologia
como um tropo de manifestação, e racialização, da diferença cultural e da alteridade
entre selvagens e civilizados, de outro, procura apontar para como a articulação
raça e sexualidade é central nas representações sobre a cultura nacional no Brasil.
Comentando, ao final, algumas etnografias recentes sobre o tema.  Se para a
sexualidade, a raça representa uma conexão relevante, para o gênero não poderia
ser diferente. Assim, Ângela Figueiredo, explora os impasses e possibilidades para
os estudos que relacionam Raça e Gênero no Brasil. Questionando criticamente
os limites de uma abordagem verdadeiramente relacional, toma em análise o caso
da construção da idéia de Beleza Negra, ocorrida em Salvador, para evidenciar a
produção de novos sujeitos negros, surgidos nessa confluência.
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As relações entre religiosidade e relações raciais são constitutivas de uma
das correntes centrais de desenvolvimento da Antropologia no Brasil. No  ensaio
sobre Religião e Etnicidade, Vagner Gonçalves da Silva demonstra como os
estudos de relações raciais e os estudos afro-brasileiros constituíram-se para ocupar
o espaço deixado pela falência do paradigma racial. Reconstituindo essa trajetória
o autor pode indicar a processo de legitimação e construção de espaços acadêmicos
realizados por essa vertente. José Maurício Arruti, no seu ensaio sobre Quilombos,
por outro lado, desenvolve extensa e complexa argumentação histórica e sócio-
antropológica para evidenciar o “quilombo” como um “objeto” em disputa e
constante renegociação, sendo assim o “significado contemporâneo do quilombo”
define-se num espaço de lutas pelo reconhecimento das demandas mobilizadas.

Os últimos ensaios que compõem a coletânea se acercam de temas de grande
interesse prático e que têm provocado intensos debates na sociedade Brasileira.
Antonio Carlos de Souza Lima e João Paulo de Macedo e Castro, fazem uma
complexa e exaustiva discussão sobre as abordagens possíveis da temática das
Política(s) Pública(s) pela ótica da antropologia. Valendo-se de ampla literatura da
antropologia, da ciência política e de outras áreas, os autores consideram a “digestão”
da temática pelos antropólogos e a incorporação do modus operandi antropológico
em estâncias de governo. Mary Garcia Castro e Ingrid Radel Ribeiro tratam da
Juventude, e a partir da análise de dados quantitativos extraídos de pesquisa nacional,
as autoras mostram o que une e o que distancia setores da juventude nacional
racialmente considerados, discutindo dados surpreendentes com notável isenção.
Por fim, Andre Brandão e Anderson Paulino da Silva, refletem, a partir de dados e
evidências, no último capítulo do livro, sobre a correlação entre educação e racismo.
A despeito da crença formal de que a educação teria efeitos universais sobre as
realizações posteriores dos indivíduos. Ora, se a Educação tem tornado-se
recentemente no Brasil, e não por acaso, o epicentro de uma grande discussão sobe
raças e racismo na sociedade brasileira, nesse ensaio final, encontraremos elementos
úteis para pensar com rigor as condicionantes desse debate.

Cumpre-nos agora, por fim, de público agradecer a todos os autores e
autoras que generosamente atenderam à nossa solicitação e brindaram essa
coletânea com textos, muitos dos quais inéditos, de alta qualidade e profunda
densidade teórica, que, sem perder de vista o foco de nossa intenção em fornecer
elementos para uma aproximação introdutório do tema, não abriram mão da
sofisticação e da profundidade. É importante também destacar a correta percepção
da Associação Brasileira de Antropologia na figura de seu presidente atual, Luis
Roberto Cardoso de Olivera, que acreditando no projeto original do livro e
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percebendo a importância do tema, colaborou decisivamente para que essa
publicação viesse a lume. Por fim, para nós, foi motivo de satisfação e orgulho
partilhar as etapas de elaboração desse livro com Livio Sansone que como co-
organizador demonstrou todas as qualidades de verdadeiro intelectual e amigo.

Notas

1 Versão anterior, e bastante modificada, desta introdução foi apresentada como
paper na mesa redonda Intelectuais e Lideranças Étnicas no Campo da
Antropologia na 26ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em Porto
Seguro em 2008.
2 Professor no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia,  campus de Cachoeira.  osmundopinho@uol.com.br.
3 Seriam, segundo o censo de 2000 do IBGE, 6,2 % de pretos; 38,4 % de pardos
e 55,4% de auto-declarados brancos (PAIXÃO, 2003).
4 Por exemplo, Herskovits (1943), Landes (1967), Pierson (1971), Bastide
(1971) e mais recentemente Twine (1998).
5Com relação à estrutura ocupacional vale a pena lembrar algumas das
observações de Pierson. No quadro Distribuição Racial nos empregos em que
pareciam predominar os pretos, Salvador, 1936 vemos que os pretos e mulatos
formam a totalidade entre os carregadores, 97% e 3 % respectivamente; entre as
lavadeiras haviam 89,5 % de pretas e 9,5 % de mulatas; entre pedreiros 82,4%
de pretos e 16,8 % de mulatos; entre os estivadores 1,6% de brancos, 81,6 % de
pretos e 15,2% de mulatos e assim por diante. Sabemos que estas são profissões
negras ou “trabalho de preto” até hoje em Salvador, assim como são ocupações
que vieram do século XIX com essa mesma associação. No quadro Distribuição
Racial nos empregos em que pareciam predominar os brancos, Salvador, 1936
vemos que entre os bancários 84,0 % eram brancos, 2,4% mulatos e nenhum
preto; entre os negociantes 75,% eram brancos e 7,5% mulatos, além, de 17,5%
“branqueados” e nenhum preto; entre as dançarinas de cabaré dentre as quais
haviam muitas estrangeiras - temos 67,31 % de brancas, 11,5% de mulatas e
nenhuma preta; entre os advogados 67,1 % de brancos, 9,7 % de mulatos e 1, 7%
de pretos; entre os médicos 63,0% de brancos, 20,0 % de mulatos e 1,0 % de
pretos (PIERSON, 1971).
6 Conferir na internet os sites dessas entidades:

http://www.anped.org.br/inicio.htm; http://www.anpocs.org.br/portal/;
http://www.5enuds.kit.net/; http://www.abant.org.br/;
http://www.museu.ufg.br/vcopene/page.php.
7 Por exemplo Rezende (2007).
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8 Ver, por exemplo, Lucinda (2004).
9 Sobre a consideração do drama social do ato discriminatório ver Fry (1995) e
Hanchard (1996).
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