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Dimensão conceitual geral
É possível apontarmos que, quando presente, o quesito étnico-racial seja
o campo sócio-antropológico por excelência no interior de um questionário
aplicado em pesquisas demográficas. Não que as demais perguntas usualmente
listadas no interior de um caderno de perguntas, decerto embebidas pelos padrões
culturais vigentes nas respectivas sociedades, também não o sejam. Todavia, ao
contrário de outras variáveis como idade, grupo de sexo, escolaridade, rendimento,
posse de determinados bens, situação do domicílio, número de filhos tidos e
número de filhos ainda vivos, todas passíveis de resposta objetiva (conquanto se
saiba da existência, em qualquer lugar do mundo, de erros de respostas por parte
de diversos entrevistados por desconhecimento, má interpretação da pergunta,
receio de responder corretamente ou pura má-fé); às variáveis étnicas e raciais são
notadamente influenciadas pelos padrões de inter-relacionamento étnico-raciais
existentes no interior de cada realidade local. Esse fato influencia tanto o modo
pela qual a pergunta é feita aos entrevistados, como o tipo de resposta obtida.
A complexidade da variável étnica e/ou racial no interior dos sistemas
estatísticos reside nos seguintes vetores: i) forma como cada indivíduo identifica
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a si mesmo, aos seus familiares e a todos que lhe são próximos em termos de
critérios étnicos, nacionais, raciais ou aparência física etc; ii) tipo de ideologia
dominante no seio de uma determinada sociedade em termos daquelas variáveis
(étnicas, nacionais, raciais ou aparência física), e o modo pelas quais as mesmas
são correspondentemente valoradas ou estigmatizadas (chegando no limite de
serem absolutamente discriminadas inclusive no campo legal) no interior de cada
uma delas; iii) as lutas sociais existentes no seio do contingente discriminado em
busca do reconhecimento de seus valores culturais, estéticos, simbólicos e ancestrais
e a sua respectiva capacidade de mobilização tanto de seus possíveis representados,
como da sociedade no seu conjunto, a seu favor, nos planos moral, jurídico e
político; iv) comportamento específico dos contingentes étnicos, nacionais ou
raciais dominantes em uma dada sociedade e suas correspondentes estratégias de
dominação e interação para com os demais grupos, que, talvez, possam ser resumidas
dentro das chaves multiculturalista (tais como seriam os exemplos da GrãBretanha, Alemanha, Holanda e das nações colonizadas por estes respectivos
países) e assimilacionista (tais como seriam os exemplos dos países Ibéricos, da
França e das nações colonizadas por estes correspondentes países).
De fato, nos Princípios e Recomendações para os Censos de População e
Habitação, da Divisão de Estatísticas do Departamento de Assuntos Econômicos
e Sociais da Organização das Nações Unidas (ONU), editado em 1998, reconhecese a dificuldade para a constituição de um sistema classificatório único no plano
internacional acerca das definições de grupos étnicos, nacionais ou raciais/aparência
física:
a determinação dos grupos nacionais e/ou étnicos da população acerca das
quais se necessita a informação depende das circunstâncias nacionais de
cada país. Por exemplo, os grupos étnicos podem identificar-se a partir da
nacionalidade étnica (quer dizer, o país ou região de origem, em
contraposição à cidadania ou ao país de nacionalidade legal), a raça, a cor,
o idioma, a religião, a indumentária, os hábitos de alimentação, a tribo ou
várias combinações destas características. Ademais, alguns dos termos
utilizados como ‘raça’ ou ‘origem’ ou ‘tribo’, possuem acepções muito diversas.
Portanto, as definições e critérios que cada país adote ao investigar as
características étnicas da população deverão basear-se na natureza dos
grupos que se deseje identificar. Como esses grupos, por sua própria índole,
variam muito de país para país, não se pode recomendar nenhum critério
de aplicação universal (ONU, 1998, p. 80, tradução nossa).

É preciso tomar cuidado para não se associar o pertencimento étnico ou
racial por parte de um indivíduo a uma dimensão essencialista. Assim, levando-se
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em conta as ideologias étnico-raciais vigentes, o fato de uma pessoa ter nascido do
seio de uma determinada comunidade ou sociedade, ou do ventre de uma mãe de
determinada aparência física, não o obriga necessariamente a uma identificação
apriorística à quaisquer daquelas dimensões (TAYLOR, 1992). Em termos
estatísticos, perante seu efetivo tamanho, isso implica que a população de um
dado grupo étnico, nacional ou racial a cada momento tanto poderá estar sendo
numericamente estimada com algum grau de maior fidedignidade, como poderá
estar sendo superestimada ou subestimada. Nesse caso, visando uma melhor
compreensão da realidade existente, é razoável o acompanhamento da evolução
dos indicadores dos distintos grupos ao longo do tempo (números absolutos e
relativos de cada contingente estimado, padrões de vida, etc.) visando a
compreensão do grau de coerência dos dados obtidos.
Não obstante, quando nos reportamos ao modo pelos quais os sistemas
censitários coletam a informação sobre a etnia, nacionalidade ou raça / aparência
física de um determinado indivíduo se estará levando em consideração, em
primeiro lugar, os critérios locais existentes de classificação naqueles três níveis e,
em segundo lugar, as correspondentes avaliações de pertencimento aos distintos
contingentes por parte das pessoas. Por isso, enfim, a dimensão, em alguma medida,
subjetiva da pergunta e, decerto, da resposta.

Apontamentos sobre etnia, nacionalidade e raça
Por etnia, tal como definido pelo documento da Divisão de Estatísticas
da ONU visto acima, compreende-se um conjunto de fatores de natureza sóciocultural que sejam causa eficiente de uso por cada pessoa, tanto do processo de
constituição de suas afinidades eletivas para com outras pessoas portadoras de
hábitos, crenças e valores semelhantes, como de sua caracterização coletiva distinta
perante aos demais membros da sociedade. Por outro lado, tal conceito não se
confunde nem com o de classes sociais, cujo motor dinâmico vem a ser as identidades
coletivas forjadas primeiramente no entorno de interesses econômicos; nem com
o de grupos políticos, definidos desde seus vínculos partidários e ideológicos
comuns, nem com o de castas ou estamentos, estas produtos de rígidos critérios
de diferenciação social fundada em regras de ancestralidade, porém mutuamente
vinculadas no interior de uma dada sociedade desde uma perspectiva holística
(c.f. WEBER, 1996). Do mesmo modo, identidades étnicas são irredutíveis às
identidades específicas forjadas no interior de uma determinada sociedade que
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têm por motor dinâmico fatores etários, de grupos de sexo, esportivos, artísticos,
residenciais etc. Nesse último caso, vale frisar que apesar do cerne da identidade
remeter a algumas variáveis de natureza semelhante ao que define um grupo
étnico, ainda assim as mesmas somente poderão ser entendidas enquanto tais
caso operem com algum grau de intensidade à margem do conjunto cultural
dominante no interior de uma determinada sociedade.
Por outro lado, o termo etnia ganha maior especificidade quando reportado
a outras duas expressões de natureza correspondente: nacionalidade e raça ou
aparência física.
No que tange ao problema da nacionalidade partiremos do referencial
teórico de autores como Anderson (1991) e Hobsbawn (2002). Assim, no processo
de formação dos modernos Estados Nacionais, dentro da fórmula nação = território
+ povo; guardou-se um projeto hegemônico das elites políticas e econômicas de
cada realidade nacional – mormente a partir do século XIX, porém tendo recebido
renovado vigor a partir do final do século XX –; instrumentalmente interessadas
em forjar um imaginário comum de pertencimento por parte da coletividade.
Assim, determinados costumes, línguas, formas físicas humanas predominantes,
crenças e manifestações artísticas de determinadas etnias presentes no interior do
país, e que de uma forma ou de outra se estabeleceram como hegemônicas, passaram
a ser entendidas por amplos contingentes como que guardando propriedades
eternas e naturais, sintetizando os hábitos do povo como um todo. De todo modo,
vale frisar que as identidades nacionais, em sendo, por definição, étnicas, não
necessariamente as esgotariam, pois no interior de uma mesma nação poder-se-ia
encontrar diversos outros modos de identidades coletivas que quando reportadas
a uma identidade referenciada em um dado território político ancestral (país, de
existência política efetiva ou reivindicada, de ancestralidade comum), formadas
por pessoas de cidadania já estabelecida no país de residência ou não, ganhariam
a dimensão de minoria nacional.
O termo raça dialoga primeiramente com a variabilidade dos seres humanos
em termos físicos. Ou seja, a base dessa compreensão reside no fato de que os
seres humanos possuem uma grande variabilidade de tipos em termos de suas
respectivas aparências, especialmente quando leva-se em consideração o grau de
intensidade da pigmentação de suas peles, os tipos faciais, as cores dos olhos, o
formato dos cabelos e, em alguns casos, a forma corporal (altura, peso, tipo
corpóreo). Aqui vale salientar que também estamos entendendo a ampla
pluralidade de tipos intermediários, fruto dos distintos intercursos que vieram
ocorrendo de modo pacífico ou violento ao longo da história dos distintos povos.
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Portanto, essas distintas formas físicas, uma vez incorporadas dentro de um padrão
de inter-relacionamentos entre os diferentes tipos humanos e de uma
correspondente ideologia legitimadora da eventual valorização ou desvalorização
de tal sorte de diferenças (nos planos socioeconômico, político, e estético), formam
a problemática primeira do que podemos entender por relações raciais (WEBER,
1996; NOGUEIRA, 1985). Contudo, a redução do termo raça ao seu aspecto
físico igualmente não esgota a problemática tendo em vista que, dentro do campo
de estudos das relações raciais. Às distintas formas físicas podemos identificar
associações correspondentes em termos antropológicos e políticos.
A primeira associação se dá com estrita correlação de causa e efeito entre
as distintas formas físicas e as correspondentes manifestações culturais que, assim,
passam a ser entendidas como estritamente relacionadas. Por exemplo, se os grandes
cientistas são pessoas de pele branca e se diversos tipos de músicas originalmente
desenvolvidas pelas pessoas de peles negras apresentam notória ritmicidade, isso
somente poderia ser entendido como um fato ingênito a esses respectivos tipos
físicos. O mesmo valeria para todos os demais papéis sociais e manifestações
religiosas, artísticas e culturais tipicamente exercidos pelos demais contingentes
fisicamente identificáveis (incluindo os mestiços) que, tal qual uma profecia que
se auto-realiza, expressariam sua verdadeira natureza justamente na constante
prática daquelas funções. Assim, uma vez que por etnia entender-se-ia o íntimo
vínculo entre formas físicas e culturais; no interior das distintas etnias humanas
seria identificável uma hierarquia em termos de compleição corporal e os atributos
mentais, psicológicos, estéticos e morais dentro de uma escala do melhor para o
pior (acompanhando os que apresentam as peles mais claras para os que apresentam
as peles mais escuras). Esse tipo de raciocínio formava a base de pensamento dos
antropólogos racialistas de meados do século XIX (c.f. SCHWARCZ, 1999).
Por outro lado, vale frisar que o racismo e a discriminação racial também
podem ser perfeitamente independentes de critérios étnicos tendo em vista que
em muitos casos as assimetrias de prestígio social decorrem das ideologias que se
balizam pura e simplesmente nas marcas raciais herdadas dos antepassados (ora
mais, ora menos valorizadas), porém de pessoas que fazem parte da mesma
totalidade sócio-cultural. Esse seria o caso, por exemplo, da grande maioria
afrodescendentes brasileiros e norte-americanos que vivem nos grandes centros
urbanos, antes discriminados por suas formas físicas, menos valorizadas ou
prestigiadas que os portadores das marcas físico-raciais predominantes, que por
alguma identificação étnica específica (HOETINK, 1971; NOGUEIRA, 1985).
De todo modo, mais uma vez nesse caso nos defrontamos com uma questão que
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em última instância vem a ser de natureza antes política, tendo em vista remeter
ao tema da dominação de pessoas portadoras de determinadas formas físicas
(considerada mais desprezíveis) perante a outras pessoas portadores de formas
físicas diferenciadas (consideradas mais valorizáveis ou invejáveis).
Os avanços do geneticismo, enquanto campo do conhecimento, vieram
confirmando a inexistência de raças humanas desde sua dimensão biológica. Assim,
da variabilidade física entre distintos indivíduos que formam a espécie humana,
a partir da análise do DNA de cada qual, percebe-se que 95% são encontrados
dentro de um mesmo grupo e apenas 5% são determinados intra-grupos (c.f.
PENA et al., 2000). Dessa maneira, levando-se em conta esse aporte, todas as
teorias que correlacionariam formas físicas, atributos culturais e escalas hierárquicas
entre os tipos humanos caem por terra. Por outro lado, postas as ferramentas
apresentadas pelos distintos campos do conhecimento científico ao assunto
(especialmente a sociologia, antropologia, psicologia, ciência política), a mobilização
do estrito referencial biológico para o entendimento do problema pode ser tido
enquanto sumamente questionável.
Voltando aos primórdios do pensamento filosófico ocidental, na civilização
greco-romana os diferentes culturais foram associados aos bárbaros, ou seja, os
indivíduos ingenitamente incapazes ao convívio em sociedades civilizadas e
políticas (tal como expressamente descrito por Aristóteles em a Política e em
Ética a Nicômacos). Vale salientar que nessa reflexão não estavam listadas
necessariamente as aparências físicas das pessoas, posto que muitos dos que eram
considerados bárbaros por aquelas civilizações (gauleses, celtas, visigodos)
apresentavam a tez tipicamente caucasiana. Posteriormente, já no período das
Grandes Navegações, dentro de um referencial primeiramente teológico, essa
compreensão serviu para justificar a escravização dos africanos sub-saharianos e a
submissão dos ameríndios (e posteriormente dos povos asiáticos: chineses, hindus,
etc.) aos colonizadores europeus. Aqui, vale salientar, o referencial já não era mais
apenas o atributo cultural, mas, sim, esse associado à dimensão da aparência física
das coletividades, especialmente a cor da pele, tipos de cabelos e os traços faciais.
Finalmente, a partir do século XIX, o termo raça, preservando sua forte e estreita
associação entre dimensões culturais e físicas, e dentro do contexto de emergência
teórica do social-darwinismo, acabou sendo empregado, seja para a dominação
dos territórios originalmente ocupados pelos identificados, pelos novos
dominadores, como inferiores; seja como mecanismo de desvalorização social dos
descendentes desses últimos nos locais onde os mesmos remanesceram (SCISÍNIO,
1997; APPIAH, 1999).
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Nos dias atuais a efetiva persistência do termo raça humana vem
percebendo dois vetores principais. Por um lado, o termo raça persiste
fundamentado na continuidade de ideologias racistas em suas diversas formas de
manifestação mais ou menos ostensivas, intolerantes e agressivas. Conforme visto,
essas formais mentais atribuem a indivíduos de determinadas aparências físicas e/
ou aportes culturais correspondentes certas características, estigmatizadas ou
valoradas, em termos: mentais, intelectuais, psicológicas, religiosas, estéticas e físicas;
incluindo todo o legado ancestral dessas coletividades. Em distintas realidades
nacionais, derivado de determinantes históricos específicos, o olhar racista percorre
uma maior ou menor tolerância e seletividade para com os tipos intermediários,
ora valorizando os de tez mais clara, ora sabendo reconhecer e discriminar, por
minuciosos critérios de aparência e origem, cada vestígio de ascendência não
européia (c.f. HOETINK, 1971; NOGUEIRA, 1985). De todo modo, vale
salientar, que sendo, por definição, portados por uma quantidade considerável de
indivíduos vinculados aos contingentes racialmente dominantes no interior das
respectivas sociedades (ou dito de outro modo, pelos tipos físicos humanos
hegemônicos no interior das distintas sociedades); tais padrões acabam sendo
decisivos nas trajetórias pessoais e profissionais de cada pessoa, seja ampliando
(no caso dos parecidos com o tipo físico predominante e/ou portadores dos valores
culturais semelhantes ao hegemônico), seja reduzindo (no caso dos discrepantes
dos tipos físicos predominantes e/ou dos portadores dos valores culturais
dessemelhantes ao hegemônico) suas respectivas chances de mobilidade social.
Por outra via, a atual persistência do termo raça igualmente decorre da
perspectiva esposada por movimentos sociais de defesa dos contingentes
historicamente discriminados. Desse modo, tal ponto de vista entende que o resgate
do termo raça, aqui visto em sua estrita variante social e cultural, corresponde a
um modo de constituição de padrões de solidariedade entre os afetados pelo
problema, assim favorecendo sua ação coletiva em defesa da integridade física,
legal e/ou territorial; pela adoção de medidas de promoção da qualidade de vida
desses contingentes; de resgate positivo da trajetória histórica e cultural de seus
ancestrais e; em prol de mudanças de padrões estéticos e simbólicos
tradicionalmente atribuídos a essas determinadas características físicas.
Em suma, quando os movimentos sociais anti-racistas resgatam o termo
raça, trata-se da recriação de uma perspectiva de pensamento sim racializada,
porém visando a promoção do seu contrário, isto é, combate ao racismo e suas
conseqüências deletérias. Dito de outro modo, se é bem verdade que toda forma
de pensamento racista possui uma fundamentação racializada, não necessariamente
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uma forma de pensamento racializada precisa necessariamente ser racista. Pelo
contrário, o racialismo anti-racista reconhece que a realidade das raças é antes
social, política e cultural, geradora de dinâmicas sociais correspondentes que
produzem iniqüidades de acordo aos portadores das distintas aparências ou marcas
raciais (c.f. GUIMARÃES, 1999, 2002). Supor que o mero abandono do termo
raça por parte dos que sofrem o drama do racismo poderá ser uma causa eficiente
para superação do problema padece de uma lacuna fundamental: esquecer que a
persistência do termo é fruto, primeiro, das estratégias de contingentes beneficiados
com o atual quadro de assimetrias (ainda que seja notório que nem todos os
indivíduos que possuem aquelas formas físicas concordem ou adotem semelhante
postura) sendo seu interesse que esse quadro perdure indefinidamente. Assim, a
linha racialista anti-racista resgata um termo originalmente utilizado pelos
colonizadores europeus, raça, e o recria no sentido mesmo da busca da superação
da própria terminologia que somente poderá deixar de existir quando do
estabelecimento de uma efetiva igualação das condições de vida dos distintos
contingentes no interior das sociedades onde o problema ocorre.
Por esse exato motivo decorre a importância da presença o do quesito raça
no interior dos sistemas de levantamento de informações demográficas: seja de
modo exclusivo; seja mesclado com a variável étnica; seja associado com aparência
racial no caso operando pelo índice cor da pele.

A presença da variável étnico-racial no contexto
internacional contemporâneo
Cabe primeiramente salientar que ao longo da história, a existência de
quesitos que remontem às identidades coletivas no interior dos sistemas censitários
ou amostrais somente pode decorrer do uso específico que se queira dar às respostas,
especialmente por parte dos Estados nacionais. O mesmo vale para a sua não
inclusão. Morning (2005, p. 6-7), baseada em documento originalmente
formulado por Rallu, Piche e Simon; aponta quatro motivações básicas que podem
levar a uma ou a outra decisão: i) contabilização dos contingentes étnico-raciais
com finalidades de controle político desses grupos; ii) não inclusão em nome da
integração nacional; iii) fortalecimento do discurso do hibridismo ou da
mestiçagem no seio da população (nesse caso podendo levar tanto à inclusão como
à exclusão do quesito) e; iv) contabilização com finalidades para adoção de
estratégias anti-discriminatórias ou favoráveis à adoção de políticas de ações
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afirmativas. Desse modo, não se pode dizer que ao longo do tempo todas as
pesquisas demográficas interessadas e não interessadas em coletar aquela sorte de
levantamento tenham caminhado necessariamente no mesmo sentido. Pelo
contrário, a experiência histórica ensina estarem, aqueles levantamentos,
invariavelmente embebidos, por parte do Estado e respectivas instituições da
sociedade civil, de distintas dimensões axiológicas, jurídicas e políticas.
De acordo com levantamento da Divisão de Estatísticas da ONU, entre
os anos 1990 e 2000, em 121 países e territórios de todo o mundo (de um total
que se aproxima de 175 países independentes em todo Planeta) estavam presentes
no interior de seus respectivos sistemas estatísticos algum tipo de pergunta acerca
do pertencimento étnico (incluindo derivações em termos de pertencimento tribal
ou aborígine, grupo lingüístico, ancestralidade), nacional (para além da
nacionalidade predominante), religioso ou racial (ou cor da pele) aos seus habitantes.
De todo modo, conforme já enfatizado, o significado de cada um daqueles termos
não eram coincidentes entre todos os países obedecendo tais dimensões a respectivos
fatores históricos, demográficos e políticos (c.f. MORNING, 2005).
Do conjunto de questionários disponibilizados no portal do Departamento
de Estatísticas do ONU podemos ver que o quesito raça aparecia em um total de
doze países independentes: Anguila, Bermudas, Brasil, Colômbia, Equador,
Estados Unidos (EUA), Jamaica, Ilhas Salomão, Moçambique, Palau, Santa Lúcia
e Zâmbia. Além destes, o quesito raça aparecia nos questionários censitários de
cinco territórios ultramarinos dos EUA: Ilhas Guam; Ilhas Mariana do Norte;
Ilhas Samoa; Ilhas Virgens e; Porto Rico.
Na maior parte dos casos o quesito raça aparecia conjuntamente a um
quesito específico sobre o grupo étnico de pertencimento da pessoa. Tal realidade
operava agregando-se à pergunta sobre a vinculação étnica auto-percebida qual o
correspondente sentimento de pertencimento racial do respondente. Dessa
maneira, no campo de opções de respostas, mesclavam-se variáveis de referência
tipicamente étnica ou nacional com variáveis de referência tipicamente física (raça).
No caso brasileiro, conformando uma situação única em todo o mundo, o quesito
raça aparece concomitante, e posteriormente, ao termo cor. Já em Bermudas, EUA
(e nos territórios das Ilhas Virgens e Porto Rico), e Ilhas Salomão o termo raça
aparecia de forma exclusiva em um dos campos do questionário. Finalmente em
Moçambique o termo raça vinha na frente no campo do questionário dedicado à
pergunta, porém se fazendo acompanhar de uma correspondente indagação acerca
da origem da pessoa que estava respondendo ao questionário. Outro dado
importante é que dos países e territórios que incorporavam o quesito racial em
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seus questionários censitários, em Guam, Mariana do Norte e Samoa (todos
territórios dos EUA) e em Palau, o campo do questionário dedicado à resposta
sobre a origem étnica / raça aparecia de forma aberta. Igualmente é digno de nota
que o termo raça em quase todos os exemplos listados se fez presente em nações
notadamente marcadas pela presença afrodescendente com a exceção das Ilhas
Salomão onde a pergunta sobre a raça dos entrevistados remetia a um campo
fechado de respostas de natureza predominantemente étnica. De todo modo,
nesse último caso, também devemos levar em conta que na Oceania incide uma
forte presença de pessoas de peles negras de origem não diretamente africana
(Quadro 1).
Através do Quadro 2 podemos ver os países que apesar de não utilizarem
a pergunta raça no interior de seus sistemas estatísticos censitários, acabavam
incorporando indiretamente a variável mediante a indagação acerca da etnia dos
indivíduos. Nesse caso, o descritivo passa a ser a presença de alguma opção de
resposta, que além de grupos étnicos, culturais ou nacionais, igualmente tivesse
apresentado aos entrevistados a possibilidade de alternativas que remetessem ou a
ancestralidade referenciada nos continentes africano, asiático ou europeu – sendo
óbvio que, dentro desse critério, a referência implícita é mais racial do que étnica,
posta a simples inexistência de uma etnia africana (exceto a derivada da diáspora
escravista em cada um dos países que adotaram o regime nas Américas), asiática
ou européia (c.f. APPIAH, 1997) –; ou a tonalidade da pele (especialmente
branca/caucasiana [white/caucasian] ou negra/africana [black/african]). Tomando
por base este critério, por intermédio da Quadro 2, podemos ver que dez países
podem ser listados: África do Sul, Belize, Canadá, Costa Rica, Guiana, Honduras,
Suriname, Trinidad e Tobago, Grã-Bretanha e Zimbabwe.
Dessa forma, dos 121 levantamentos censitários listados pelas Nações
Unidas (seja de países independentes, seja de territórios ultramarinos) e
disponibilizados em seu portal, e somando-se aos mesmos os casos de Colômbia
e Equador (cujos questionários censitários não foram incluídos no portal da
Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, mas que dispomos de fontes fidedignas
da existência do quesito étnico-racial); podemos ver que atualmente em 27 países
(22% do total de questionários censitários pesquisados) eram encontradas
informações que poderiam levar a desagregação dos dados nacionais pelo quesito
etnia/raça/aparência física/ancestralidade continental. Desse total, cinco nações
ficavam na América do Sul; duas na América do Norte; dez na América Central
e Caribe, perfazendo, assim, um total de 17 casos em todo o Hemisfério. A
Oceania (aqui evidentemente acrescida pelos territórios ultramarino dos EUA)
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Quadro 1.
PAÍSES QUE INCORPORAM A VARIÁVEL RACIAL EM SEUS QUESTIONÁRIOS CENSITÁRIOS DE
FORMA DIRETA

(*) Tradução livre dos questionários censitários oficiais nas respectivas línguas locais.
Fonte: UNITED... [199-?]; PETRUCELLI (2007); REPUBLICA DEL ECUADOR (2005, 2006); COLÔMBIA (2006).
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Quadro 2.
PAÍSES QUE INCORPORAM A VARIÁVEL RAÇA EM SEUS QUESTIONÁRIOS CENSITÁRIOS DE
FORMA INDIRETA

(*) Tradução livre dos questionários censitários oficiais nas respectivas línguas locais
Fonte: UNITED... [199-?]; PETRUCELLI (2007).

concentrava cinco casos. Finalmente, a África contribuía com quatro nações (no
caso dos países africanos vale uma menção especial ao fato de que na maioria dos
casos a variável mais comumente mencionada vinha a ser a dos grupos étnicos de
pertencimento dos indivíduos) e a Europa com uma nação.
Outra questão relevante é a computação de quantos questionários
censitários aparecia a possibilidade de identificação de identidades intermediárias
entre os grupos étnico-raciais principais, sem mesclá-los no interior dos grupos
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principais (tal como seria o caso dos países onde, por exemplo, negros de diferentes
tonalidades de pele são agregados em uma alternativa comum no interior do
questionário censitário). Esse tema é bastante conhecido em nosso país apontando
hipoteticamente para um tipo de renúncia por parte da população local para com
as polarizações em termos raciais (no nosso caso, brancos e negros), pelo contrário
constituindo-se uma zona de especial valorização do mestiço. Não vamos entrar
no mérito dessa questão por ora, deixando para tratá-la mais adiante.
Para que possamos analisar melhor o caso vamos por de lado os sistemas
censitários nacionais que permitem ao entrevistado responder ao quesito de forma
aberta ou contendo a expressa expressão “outros especifique”. Não obstante,
Destarte, encontramos onze países independentes que adotavam termos
intermediários. Assim, além de nosso país (onde o mestiço seria enquadrável na
categoria parda) encontramos referência aos tipos intermediários nos sistemas
censitários de: África do Sul (coloureds); Equador (mulatos); EUA (e conjunto de
cinco territórios ultramarinos, com a possibilidade de identificação de uma pessoa
a mais de um grupo racial); Grã-Bretanha (possibilidade de identificação de
uma pessoa a mais de um grupo racial); Guiana (mixed); Ilhas Salomão (mixed);
Jamaica (mixed); Moçambique (mista); Santa Lúcia (mixed) e; Trinidad & Tobago
(mixed). Sem sombra de dúvida o país onde a abertura para essa possibilidade
mais causou sensação foram os EUA, que desde o censo 2000, ampliou a
possibilidade de respostas por parte dos entrevistados para mais de um tipo de
pertencimento de ordem racial. Não obstante, de acordo com aquele levantamento
apenas 2,5% do total de norte-americanos declararam-se como identificados
simultaneamente com mais de um grupo racial (para além dos latinos que se
auto-declararam brancos) (GIBSON; JUNG, 2002). Em tempo, no Brasil, de
acordo com o último recenseamento em 2000, a proporção numérica entre pessoas
de cor/raça auto-declaradas pretas e pardas era, correspondentemente, de
aproximadamente de um para cada seis indivíduos.

História da variável racial e étnica nos censos
brasileiros
A primeira vez que a variável raça foi listada nos levantamentos realizados
em todo o Brasil, foi quando do primeiro recensamento geral de 1872. Esse
levantamento pode ser considerado o primeiro recenseamento dito moderno a ser
realizado no país. Tendo sido uma pesquisa realizada em um momento de transição
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do modelo escravocrata para um modelo capitalista, na publicação impressa desse
levantamento, podemos encontrar diversos indicadores sociais desagregados entre
homens livres e escravizados (contingente numérico total, condição civil,
escolaridade, religião, ocupação entre outras variáveis). Além da condição civil
dos habitantes registrou-se neste recenseamento da raça da população classificada
nos seguintes categorias: Brancos, Pretos, Pardos e Caboclos.
No recenseamento seguinte, em 1890 já sob a égide da República, a
variável raça teve a sua classificação alterada com a categoria Parda tendo sido
substituída pela de Mestiço. Como traço negativo desse Censo podemos mencionar
o fato de inexistirem na publicação em seu formato impresso, informações sociais
dos grupos raciais (ocupação, escolaridade etc.), ficando as informações
disponibilizadas restritas ao aspecto da contagem populacional.
Nos censos de 1900 e 1920, a variável raça não foi coletada. Nesse último
levantamento a exclusão do quesito foi explicada do seguinte modo: (a)
supressão do quesito relativo à cor explica-se pelo fato das respostas ocultarem
em grande parte a verdade, especialmente quanto aos mestiços, muito numerosos
em quase todos os estados do Brasil e, de ordinário, os mais refratários a
declarações inerentes à cor originária da raça que pertencem
(RECENSEAMENTO..., 1920 apud, REGUEIRA, 2004, p. 67).

Assim, após o ano de 1890, o quesito étnico-racial somente voltaria a
aparecer nos sistemas censitários brasileiros no ano de 1940, cinqüenta anos depois.
O recenseamento de 1940 é marcado pelo surgimento do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, fundado em 1938, sendo considerado de
excelente qualidade para os padrões da época. Vale salientar que esse mesmo
levantamento, passou a averiguar, não mais a raça, mas, a cor das pessoas. Todavia,
ainda operando com antigas terminologias, prosseguiu trabalhando com as
categorias Branca, Preta e Amarela (incluída devido ao aumento da imigração), e
identificou como Pardos todos os casos que não se adequassem as categorias
anteriores ou os que não responderam ao quesito. O censo de 1950 manteve a
classificação do censo anterior, sendo que a categoria Parda voltou a aparecer no
questionário como um item específico, no caso expressamente designando todos
aqueles que se identificavam enquanto mestiços (mulato, cafuzo, mameluco, etc.;
e todos os indivíduos pertencentes a grupos indígenas) (PINTO, 1996; PIZA;
ROSENBERG, 1998).
O recenseamento de 1960 também coletou a variável cor. Apesar de
apresentar vários problemas técnicos ocorridos na época, que dificultam em muito
a sua utilização nos dias de hoje, aquele levantamento introduziu várias
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modificações importantes em termos metodológicos e tecnológicos. Nessa última
dimensão, naquele ano foi quando ocorreu o primeiro recenseamento brasileiro a
ser processado eletronicamente. Por esse motivo, a partir desse levantamento as
informações sociais investigadas podem ser resgatadas também em seu formato
de microdados e não mais somente em publicações impressas tal como se dá com
os censos realizados entre 1872 e 1950. No plano metodológico, a partir desse
levantamento introduziu-se de forma definitiva a informação acerca dos
rendimentos pessoais dos entrevistados (c.f. OLIVEIRA, 2003). Em 1960, ocorreu
também o primeiro recenseamento a se utilizar uma amostra de 25% do total dos
domicílios. Com essa inovação se tornou factível modo a expansão do número de
questões presentes no corpo do questionário. Por outro lado, a partir desse momento
ocorreu um retrocesso na investigação da variável cor (que, de resto, manteve as
categorias anteriores Branca, Preta e Amarela e Parda) já que esta passou a ser
investigada somente nos domicílios da amostra deixando de cobrir todo o universo
entrevistado. Na verdade esse limite perdurará até os dias atuais.
No censo de 1970 mais uma vez não foi investigado o quesito cor. Após
um conjunto de debates ocorridos no interior do comitê assessor do levantamento
censitário daquele ano optou-se pela não inclusão da variável:
A classificação de cor na sociedade brasileira, por força da miscigenação,
torna-se difícil, mesmo para o etnólogo ou antropólogo. A exata classificação
dependeria de exames morfológicos que o leigo não poderia proceder. Até
mesmo com relação aos amarelos, é difícil caracterizar o indivíduo como
amarelo apenas em função de certos traços morfológicos, os quais
permanecem até a 3ª e 4ª gerações, mesmo quando há cruzamentos. Com
relação ao branco, preto e pardo a dificuldade é ainda maior, pois o
julgamento do pesquisador está relacionado com a ‘cultura’ regional.
Possivelmente o indivíduo considerado como pardo no Rio Grande do Sul,
seria considerado branco na Bahia. Considero as informações sobre cor
muito deficiente. A sua exclusão poderia provocar alguns protestos de
sociólogos. Talvez, convenha correr o risco de ser mais realista (REGUEIRA,
2004, p. 79).

De todo modo, vale salientar que o contexto político vigente na época,
em plena ditadura militar, contribuiu para a exclusão dessa variável no interior do
questionário censitário, seja por ter perseguido e cassado as principais lideranças
do movimento negro e pesquisadores críticos de realidade racial brasileira no
interior de nossas Universidades (Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Fernando
Henrique Cardoso, Octávio Ianni), seja por ter contribuído para o reforço do
mito da democracia racial, já elevada naqueles idos a uma ideologia de Estado.
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A variável cor retorna ao recenseamento no ano de 1980 seguindo os
padrões da década de 1960 (alternativas de respostas, auto-classificação da cor e
presença do quesito em uma amostra de 25% do total de domicílios). Nesse caso
é importante mencionar a importância do movimento negro e de pesquisadores
do tema, que dentro de um contexto de redemocratização do país, lograram o
retorno do quesito cor no questionário censitário. A última alteração na variável
cor nos recenseamentos brasileiros ocorreu em 1991 com a inclusão da categoria
Indígena dentro das opções de resposta. Com essa inclusão, igualmente ocorreu
uma mudança na própria pergunta listada no interior do questionário, passandose a ser perguntada, após a cor, qual a raça dos entrevistados. Essa inclusão não
deixa de ser interessante uma vez que a tradição dos sistemas censitários de todo
o mundo consiste na identificação dos indígenas, antes que um grupo racial,
enquanto um contingente étnico. Vale, finalmente, mencionar que a partir deste
recenseamento igualmente ocorreu a redução da amostra para 10% dos domicílios
(relembrando que a variável cor faz parte desse questionário específico).
Essas metodologias vieram sendo reproduzidas desde então, inclusive no
último recenseamento feito em nosso país no ano 2000. Portanto, atualmente, a
investigação da variável cor ou raça se dá através do sistema de auto-classificação,
questionando-se aos entrevistados a sua identificação (“a sua cor ou raça é?”) com as
seguintes categorias e respectiva seqüência: Branca, Preta, Amarela, Parda, e Indígena.
Quadro 3.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA VARIÁVEL COR OU RAÇA NOS CENSOS BRASILEIROS – 1872 – 2000

No Gráfico 1, podemos acompanhar a evolução dos grupos de cor ou raça
no Brasil ao longo do período 1940 e 2000. Através da imagem podemos ver que
a proporção de pardos no seio da população brasileira passou de 21,2%, em 1940,
para 38,4%, em 2000. Assim, este contingente foi o que mais cresceu neste lapso
de tempo, a uma média de 2,7% ao ano. Já os pretos, no mesmo período,
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apresentaram, em termos absolutos, um crescimento pronunciadamente mais
modesto tendo evoluído populacionalmente em média 0,94% ao ano, o que
corresponde a 34,8% do crescimento populacional dos pardos e 44,7% do
crescimento populacional dos brancos. Por este motivo, a presença relativa dos
pretos na população brasileira declinou progressivamente entre 1940 e 1991 (de
14,6% para 4,9%), somente voltando a apresentar um pequeno aumento relativo
no ano 2000 (quando passou para 6,2% da população brasileira) (c.f. PAIXÃO,
2005).

Além das pesquisas censitárias, podemos encontrar a variável raça/cor em
algumas pesquisas amostrais realizadas pelo próprio IBGE, em levantamentos
específicos produzidos por outros órgãos de governo e em cadastros administrativos.
No que tange aos levantamentos do IBGE, a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) investigou pela primeira vez a variável cor, em
um suplemento do questionário principal, nove anos após a sua criação (que se
deu em 1967), em 1976. Nesse ano, além da questão fechada com as usuais
categorias Branca, Preta, Amarela e Parda, foi feita uma outra pergunta adicional,
aberta (ou seja de declaração livre), sobre a cor dos indivíduos. Depois dessa data,
o quesito raça/cor ira aparecer em alguns suplementos ou sub-amostras da PNAD
dos seis primeiros anos da década de 1980 (mais precisamente, 1982, 1984,
1985 [investigando informações sociais somente de mulheres de 15 anos ou mais
de idade e para crianças e jovens entre 0 e 17 anos de idade que não viviam em
companhia da mãe] e 1986) para ser finalmente incorporado no corpo básico do
questionário de forma definitiva no ano de 1987.
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Outra importante pesquisa amostral do IBGE que possui a variável cor é
a Pesquisa Mensal de Empregos (PME). Desde 2001, com a introdução da nova
metodologia, a PME passou captar a informação de “cor ou raça” para as principais
regiões metropolitanas do país. Vale mencionar que, em julho 1998, a PME
incluiu um suplemento temático que tinha por objetivo dar subsídios para os
trabalhos da comissão do Censo 2000. Nesse suplemento, além da tradicional
pergunta de “raça/cor”, categorizada em 5 grupos, essa PME igualmente levantou
de forma espontânea a auto-classificação da cor dos entrevistados, nos mesmos
moldes do que ocorreu na PNAD 1976.
Ainda dentro das pesquisas realizadas pelo IBGE deve ser ressaltada a
existência da variável raça/cor nas bases de dados da Pesquisa dos Orçamentos
Familiares (Pof ) (1988, 1996-1997, 2002-2003), no Estudo da Economia
Informal Urbana (1997 e 2003) e da Pesquisa dos Padrões de Vida (PPV), que
foi a campo em 1995-1996.
Para além das bases do IBGE, o Estado brasileiro, através de outros
Ministérios igualmente vem sendo produtor de outras fontes de dados estatísticos
sobre a população brasileira desagregada pela variável cor ou raça. Nas bases de
dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira,
do Ministério da Educação (Inep/Mec) ocorreu uma progressiva incorporação da
variável raça/cor nos levantamentos realizados por aquele órgão. Assim, desde sua
efetiva expansão no plano nacional, em 1995, o Saeb passou a incorporar esse
quesito nos questionários socioeconômicos dos alunos permitindo identificá-los
por sua raça/cor (no caso dos professores e diretores a pergunta aparece a partir de
1999). Igualmente o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde sua
primeira versão em 1998, listou o quesito em seu questionário socioeconômico.
Também no antigo Provão, atual Exame Nacional de Desempenho Docente
(Enade), essas informações são existentes em todas as suas versões anuais desde
1997. Finalmente, desde o ano de 2005, o Inep/Mec incorporou a variável no
Censo Escolar, realizado anualmente. O maior problema das bases de dados do
Mec vem a ser a ausência de uma política definida por parte desse órgão de
divulgação de suas bases de dados.
Nos registros administrativos, os principais cadastros administrativos
existentes hoje no Brasil que contêm a variável raça/cor vêm a ser os gerados pelo
Datasus, especialmente o Sistema de Informação de Mortalidade (Sim), baseado
no preenchimento da Declaração de Óbito, o Sistema de Informações de Nascidos
Vivos (Sinasc), baseado no preenchimento da Declaração de Nascidos Vivos e o
Sistema Nacional de Agravos Notificados (Sinan) declarado no preenchimento
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dos registros médicos de doenças de notificação obrigatória. Em todos aqueles
registros a variável cor ou raça passou a ser incluída no ano de 1996.
Especificamente quanto ao SIM, organizado nacionalmente desde 1979, apesar
da ausência de preenchimento do quesito cor ou raça ter diminuído ao longo dos
anos tendo chegado, a existência da informação, a cerca de 85% do total de registros
de óbitos em 2003, os problemas de sub-notificação dos eventos vitais para a
população brasileira como um todo acaba afetando negativamente, e por razões
óbvias, a qualidade da informação gerada pelo sistema Datasus. Na verdade, pelo
mesmo motivo, esse problema igualmente ocorre com os outros dois registros
organizados pelo Datasus: Sinasc e Sinan.
Outro cadastro administrativo existente no Brasil que contém a variável
cor ou raça vem a ser os dados do Relatório Anual de Análises Setoriais / Cadastro
de Empregados e Desempregados (Rais/Caged), ambos gerados pelo Ministério
do Trabalho. Estas bases são fundamentadas nos números do Programa de
Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pis/Pasep) dos trabalhadores brasileiros. De todo modo, infelizmente, por motivos
de inconsistência no preenchimento das informações ainda hoje o Ministério do
Trabalho não divulgou as informações contendo os dados sobre a cor ou raça dos
trabalhadores presentes nas duas bases de dados para o grande público. Finalmente,
no âmbito do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape), vinculado
à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão vem sendo coletada, desde 2002, informações acerca do perfil de cor e
raça e gênero do funcionalismo público federal de natureza civil (c.f. OSÓRIO,
2003b).
Em termos de pesquisas oficiais levadas a cabo pelos governos estaduais,
a principal pesquisa realizada contendo a variável cor ou raça vem a ser a Pesquisa
das Condições de Vida (PCV), realizada quadrienalmente nos Municípios do
Estado de São Paulo desde o ano de 1990.
Em um período relativamente recente, importantes pesquisas sobre a
percepção da população sobre a realidade racial brasileira foram realizadas por
entidades de pesquisas não oficiais. Entre outras, destacamos as pesquisa Racismo
Cordial (1995), do Datafolha e a pesquisa Discriminação Racial e Preconceito de
Cor no Brasil, realizada pela Fundação Perseu Abramo, respectivamente realizadas
nos anos de 1995 e 2003. Vale salientar que essas pesquisas são coerentes umas
com as outras, possuindo o mesmo desenho amostral e diversos itens em ambos os
questionários em comum. No plano de indicadores na área da saúde, que contêm
a variável raça/cor, os principais estudos realizados foram a Pesquisa Nacional de
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Demografia e Saúde, desenvolvida pela Sociedade Civil de Bem-Estar no Brasil
(Benfam) em 1996 e a Pesquisa Nacional de Comportamento Sexual e
Reprodutivo, desenvolvida pelo Centro Brasileiro de Pesquisa (Cebrap), em
parceria com o Ministério da Saúde, nos anos de 1999 e 2006. No campo do
mercado de trabalho o levantamento mais relevante é o desenvolvido pelo
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese),
em metodologia desenvolvida juntamente com a Fundação Seade, e em parceria
com órgãos estaduais de seis Estados (Pernambuco, Salvador, Belo Horizonte,
São Paulo, Porto Alegre e Brasília), aplica a Pesquisa de Emprego e Desemprego.
Nesse caso, vale salientar a existência da variável raça/cor em todos os levantamentos
realizados, muito embora o Dieese não favoreça o acesso às suas bases de dados,
limitando-se a divulgar os dados já consolidados.

O modelo brasileiro de relações raciais e
o quesito cor ou raça
Para além dos seus aspectos mais estritamente demográficos (tamanho da
população e sua evolução ao longo do tempo), os censos e pesquisas amostrais
sobre a população brasileira foram bastante utilizadas nos últimos anos como
prova empírica da existência das assimetrias raciais no Brasil. Dentre outros,
destacamos os estudos sobre a pobreza e indigência (HENRIQUES, 2001); o
mercado de trabalho (OLIVEIRA; PORCARO; COSTA [1983]; BATISTA;
GALVÃO, 1992; LIMA, 1994; SOARES, 2000; CASTRO; BARRETO,
1998; TELLES, 1990, 2003; DEPARTAMENTO..., 1999; MARTINS, R.
2003a e 2003b); indicadores educacionais (ROSENBERG, 1991; BARCELOS,
1992, BELTRÃO; TEIXEIRA, 2004); padrões de nupcialidade (BERQUÓ,
1987, SCALON, 1992, PETRUCCELLI, 1999); as razões de mortalidade dos
grupos raciais (BATISTA et al., 2005); mortalidade infantil (CUNHA, 1998);
mortalidade materna (MARTINS, 2004); desigualdades de raça e gênero
(BAIRROS, 1991); Índice de Desenvolvimento Humano (PAIXÃO, 2003a);
esperança de vida (WOOD; CARVALHO, 1994, PAIXÃO et al., 2004);
trabalho infantil (PAIXÃO, 2003b); questão agrária (PAIXÃO, 2005b);
penalização (ADORNO, 1995); vitimização e letalidade da ação policial (CANO,
2000); ações judiciais em relação às práticas de racismo (GUIMARÃES, 1998);
mobilidade social (OSÓRIO, 2003a).
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Por outro lado, abstraindo-se por razões de baixa densidade amostral os
amarelos e os indígenas, se destaca o fato destes estudos em geral agregarem em
duas polaridades os grupos de cor ou raça em nosso país, de um lado analisando
os indicadores apresentados pelos auto-declarados brancos, e de outro os dados
que ilustram a realidade dos auto-declarados pretos e pardos, ambos enquadrados
dentro da rubrica, negros, população afrobrasileira ou população afrodescendente.
Apesar daquelas contribuições terem trazidos inequívocas conclusões
acerca do estágio das assimetrias raciais em nosso país (presentes para todos os
indicadores sociais que são mobilizados e invariavelmente encontráveis em todo o
país e correspondentes a sub-unidades nacionais), ainda assim persistem objeções
e lacunas no que tange ao grau de precisão dos indicadores demográfico sobre a
raça/cor da população brasileira, seja no plano da mera contagem populacional,
seja em termos de suas derivações em termos dos indicadores que versam sobre a
qualidade de vida. Via de regra, essas questões guardam suas raízes no próprio
modelo brasileiro de relações raciais que, adotando a terminologia tipo ideal de
Oracy Nogueira (1985). Podemos identificar como preconceito racial de marca.
Assim, hipoteticamente criando um espaço social específico para o mestiço – e
suas distintas intensidades de marcas raciais –, em nossa sociedade incidiriam
dinamismos próprios para as próprias relações raciais em termos da produção das
identidades e do modo pelo qual, no interior dos sistemas estatísticos que versam
sobre aspectos socioeconômicos, as distintas respostas seriam dadas e mensuradas.
Assim, ao longo da presente seção vamos nos debruçar sobre três destas
controvérsias, buscando entender seu núcleo essencial, bem como vislumbrando
alternativas hipotéticas de respostas.

Sobre a profusão das cores dos brasileiros
A primeira questão que iremos nos debruçar tange à própria realidade da
mestiçagem em nossa sociedade que criaria uma ampla gama de terminologias de
auto-identificação, tornando nossa realidade sócio-racial infactível de ser estudada
desde seus parâmetros polares básicos: brancos e negros. Um das primeiras pesquisas
acadêmicas realizada no Brasil preocupada com o levantamento dos diversos termos
classificatórios raciais ou de cor foi feita por Donald Pierson (1971), já nos anos
1930, e pela equipe de pesquisadores norte-americanos, coordenados por Charles
Wagley (1952), nos anos de 1950 e 1951, em quatro regiões rurais de nosso país
(três delas localizadas na Bahia e uma localizada no Pará). E, ambos os casos

Raça: novas perspectivas antropológicas • 45

RAÇA_Livio Sansone_FINAL.pmd

45

21/8/2008, 14:55

foram levantados diversos tipos de terminologias para os distintos tipos físicos,
operando em uma ampla gama de contextos situacionais, sugerindo uma quase
impossibilidade de conformação de sistemas classificatórios censitários rígidos.
Bem mais adiante, já nos anos 1970, A PNAD/IBGE de 1976, também
faria um levantamento sobre os termos classificatórios de raça/cor usados no Brasil.
Este estudo foi incluído no suplemento da amostra principal, tendo entrevistado
cerca de 15,8 mil domicílios (c.f. OLIVEIRA et al., [1983]). Assim, além das
variáveis pré-codificadas já mencionadas (Branco, Preto, Amarelo e Pardo), esta
pesquisa também deixou em aberta a pergunta sobre a raça/cor dos indivíduos.
Naquele levantamento foram coletados cerca de 135 termos classificatórios a este
respeito (VALLE SILVA, 1988). Nos anos 1990, o instituto de pesquisa Datafolha,
no seu estudo intitulado Racismo Cordial, entrevistaria 5.081 pessoas no primeiro
semestre de 1995. Esta pesquisa coletou um número menor de variedades de tipos
classificatórios, basicamente onze no total, muito embora não tenham sido divulgadas
quantas cores estiveram contidas no 1% da amostra enquadradas dentro da rubrica
outras. Finalmente, em julho de 1998, um suplemento da PME/IBGE, realizou
uma nova pesquisa nas seis regiões metropolitanas cobertas pela pesquisa. Este
estudo entrevistou cerca de 90 mil pessoas. O fito deste levantamento foi o
aprimoramento das formas de classificação racial da população brasileira tendo em
vista o que seria o futuro censo de 2000. A novidade desta vez foi à inclusão de uma
pergunta remetendo à origem étnica e racial dos entrevistados. Esta pesquisa
terminou coletando 143 denominações distintas. No que tange à origem racial das
pessoas, a ampla maioria, 86,6%, respondeu no questionário fechado como sendo a
sua origem brasileira, sendo que apenas 2,1% das pessoas disseram ser de descendência
africana. No questionário aberto, a origem brasileira foi citada por 67,81% dos
entrevistados e a ascendência africana foi apontada por somente 1,4% dos
entrevistados. Estes e outros resultados desta pesquisa levaram aos técnicos do IBGE
a manterem, no censo 2000, o sistema de classificação racial como vinha sendo feito
até então, ou seja, respostas fechadas contendo cinco opções de resposta de autoidentificação de cor/raça (Branca, Preta, Parda, Amarela e Indígena) (c.f.
SCHWARTZMAN, 1999; PETRUCCELLI, 2002).
Apesar destas evidências, o fato é que da análise das respostas abertas aos
entrevistadores, se revelou que existe uma certa coerência entre às mesmas com as
respostas de opções restritas usualmente empregadas. Assim, Valle Silva (1988,
p. 146) comentando os resultados da PNAD/IBGE, de 1976, apontaria que
95% das respostas estão concentradas em apenas sete designações de cor
diferentes, sendo que quatro delas são comuns às usadas no quesito fechado
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(‘classificação de cor’), ou seja: Branca, Preta, Amarela ou Parda. As outras
três categorias são as designações Clara, Morena Clara e Morena, esta
última recebendo cerca de 1/3 do total de respostas dadas.

Petruccelli (2002), analisando de forma mais detida as 143 denominações
de cor levantadas pela PME/IBGE de julho de 1998, também verificou que sete
categorias (Branca, Morena, Parda, Preta, Negra, Morena Clara e Amarela)
respondiam por 97% das respostas e as 10 primeiras (além das sete denominações
mencionadas, também, Mulata, Clara e Morena Escura), alcançavam quase 99%
do total de respostas. Destarte, a pletora de descritivos que serviria para designar
racialmente as pessoas no Brasil se resumiria a menos de uma dezena de termos
(sem desmerecer o fato de que mesmo assim são muitos de acordo com padrões
internacionais); sendo os demais agregados em cerca de 1% das respostas.1 Deste
modo, parece ter sido alcançado um determinado ponto de consenso de que, com
toda a imprecisão contida nos sistemas oficiais de classificação de cor ou racial no
Brasil, as categorias existentes refletem de forma aproximada a composição de cor
ou racial auto-percebida da população de nosso país.
Finalmente essa questão também diz respeito às variações regionais
existentes no Brasil acerca dos modos de percepção das cores ou raças das distintas
pessoas. Assim, realmente temos de concordar que uma pessoa branca, parda ou
preta podem ser entendidas de maneira bastante distintas em cidades como
Salvador, São Luís, Florianópolis ou Curitiba. Assim, seja por auto, seja por heteroclassificação, uma pessoa considerada branca nas duas primeiras cidades, poderá
ser vista como parda, ou mesmo preta, nas duas últimas. No plano da produção
dos indicadores sociais sobre o tema, uma vez que mesmas pessoas poderiam ser
enquadradas de forma diferente em distintos pontos do território, realmente tal
questão não deixar de ser encarado enquanto um problema para a qualidade dos
dados gerados no cenário nacional. De todo modo, podemos vislumbrar duas
possibilidades de respostas àquelas objeções.
Em primeiro lugar, o fato é que os sistemas classificatórios de cor ou raça
são antes sociais que biológicos. Ou seja, formas distintas de enquadramento de
um determinado indivíduo naqueles termos não são sinônimo de que as mesmas
inexistam, antes incidindo desde formas social, cultural e historicamente
determinadas. Assim, independentemente da maneira pela qual cada região do
país opere no sentido da classificação da cor ou raça de seus habitantes, o fato é
que as mesmas existem. Em segundo lugar, o reconhecimento das efetivas
discrepâncias regionais no plano dos sistemas classificatórios não se desdobra em
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alguma eventual incoerência em termos dos resultados socioeconômicos obtidos.
Em suma, balizados na literatura dedicada ao tema vemos que em todas as regiões
do país aqueles que se auto-identificam como pretos, pardos e indígenas
apresentam indicadores daquela categoria nitidamente inferiores aos que se autoidentificam como brancos.

O caráter ambíguo dos termos “moreno” e “pardo”
O segundo eixo de debates sobre os sistemas brasileiros de coleta da variável
cor ou raça reside na ampla parcela dos brasileiros que se autodenominam morenos
(incluindo os gradientes cromáticos do moreno) e pardos.
Em relação aos morenos, cabe salientar que os resultados da PME/IBGE,
de julho de 1998, mostraram que, entre os auto-declarados morenos no
questionário em aberto, diante do questionário induzido, 77% se reclassificaram
enquanto pardos, 14% enquanto brancos e 6% enquanto pretos
(PETRUCCELLI, 2002). Este resultado é, de algum modo, convergente com
os resultado obtidos por Valle Silva (1996), que analisando os dados da PNAD/
1976, já verificara que entre os que se auto-classificavam enquanto morenos no
questionário aberto, quando respondendo ao campo fechado, 67% se
reclassificaram como pardos, 22% como brancos e 8% como pretos. É importante
igualmente salientar que pelo fato de ter operado com uma base de dados que
cobria todo o território nacional (ao contrário de Petruccelli, que baseado na
PME, analisou somente as respostas de populações de 6 regiões metropolitanas)
Valle Silva pôde encontrar importantes diferenciações regionais nestas formas de
auto-classificação nos campos abertos e fechados do questionário. Assim, a maior
afinidade entre as categorias morena e parda foi encontrada no Rio de Janeiro, no
Nordeste e; no Centro-Oeste. Já em São Paulo e na região Sul os morenos, em
sua maioria, se reclassificaram enquanto brancos. Não obstante, os resultados
encontrados em ambas as pesquisas (PNAD/1976 e PME/1998) mostraram
que com todas as imprecisões, a cor parda representaria uma certa proxy dos
autodenominados morenos, muito embora, concordando com Osório (2003c), o
caráter extremamente divergente no seio da população acerca do entendimento
desse tipo de termo não recomende sua inclusão no interior dos campos de respostas
fechados no interior dos questionários de pesquisa.
Quanto à cor parda, o problema é que esse termo acaba agregando em sua
rubrica pessoas de origens distintas (africanas, indígenas, caboclos, certos tipos de
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árabes etc). Dentro da mesma lógica, existem ressalvas quanto à junção de pretos
e pardos em uma única categoria denominada de negra. Refletindo sobre esta
segunda objeção, de fato, somos obrigados a constatar que na ausência de um
campo, no questionário das pesquisas demográficas, que remeta às origens étnicoraciais dos indivíduos, tal lacuna não terá como ser enfrentada.
Charles Wood (1991), baseado nas séries históricas dos Censos
Demográficos brasileiros entre 1950 e 1980, procedeu algumas projeções
demográficas dos grupos de cor ou raça da população brasileira obtendo resultados
que confirmam a existência de reclassificações de cor ou raça no período. Contudo,
o mesmo autor salienta que esta reclassificação era mais provável dos grupos pretos
para os grupos pardos, estimando que 38% das pessoas pretas que tinham entre
14 a 29 anos de idade, em 1950, teriam mudado, em 1980, para grupo de cor,
pardo. No que tange à passagem dos grupos brancos e pardos, os mesmos cálculos
feitos por Wood, estimaram que os limites que separavam ambos os grupos eram
mais estáveis ao longo do tempo, na realidade (e contrariando a hipótese do
branqueamento dos pardos), tendo ocorrido uma de uma proporção de 9% de
brancos que passaram a se declarar pardos.
De todo modo, vale salientar que o próprio autor reconheceu que suas
estimativas não possuíam um caráter exaustivo, tendo em vista o conjunto de
hipóteses requeridas (esperança de vida ao nascer dos distintos grupos de raça/
cor, movimentos migratórios, taxas de endogamia e exogamia racial); ainda
padecerem de novos avanços metodológicos. Do mesmo modo, Wood não chegou
propriamente a analisar o problema da reclassificação racial derivado da mudança
de posição social dos indivíduos dos distintos grupos de cor ou raça.
No que tange a junção dos pretos e pardos dentro da categoria negra, tal
como atualmente realizada em diversos estudos que versam sobre as assimetrias
raciais, esta é realizada tendo por base: i) no fato das condições sociais de ambos
os grupos serem na maioria das vezes semelhantes entre si, ou razoavelmente mais
próximas entre si do que os indicadores sociais apresentado pelas pessoas brancas
(c.f. VALLE SILVA, 1980); ii) pelo fato de que, quando dos estudos das
desigualdades raciais, ser necessário levar em conta não apenas os efeitos das formas
de auto-classificação de cada indivíduo, mas, também das possíveis formas de
inserção de cada um no interior da sociedade circundante. Assim, tendo em vista
o que foi recém exposto sobre a proximidade dos indicadores socioeconômicos de
pretos e pardos, isso sugere que os últimos acabam enfrentando o peso de sistemas
hetero-classificatório que identifica aqueles traços como iguais passíveis de
discriminação negativa, tal qual os pretos. Assim as dinâmicas de interações sócio-
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raciais existentes reduz em muitos casos os auto-declarados pretos e pardos a
uma realidade comum, independentemente das tantas formas de auto-percepção
naquele quesito; iii) mais uma vez insistimos que essa questão não deve ser
entendida desde sua fundamentação biológica, mas, sim, social. Isto é,
independentemente das efetivas origens de uma pessoa de cor ou raça autodeclarada parda, o fato é que seus correspondentes indicadores sociais apresentados
sugerem que as mesmas estão imersas no interior de uma sociedade que não
valoriza suas marcas raciais, conquanto atenuadas em termos de seus traços africanos
típicos (PAIXÃO; CARVANO, 2007) e; iv) na realidade de que, ainda que no
plano subjetivo as pessoas pardas, ou mesmo pretas, não se identifiquem enquanto
negras, no plano político, o uso da terminologia negra se justifica no interior da
busca de construção de uma identidade social comum (DEPARTAMENTO...,
1999); v) muitas vezes a necessidade de agregação de pretos e pardos em um
grupo comum decorre da baixa densidade amostral daquele primeiro grupo
exigindo essa agregação por finalidades estatísticas.
Por outro lado, vale salientar que se é verdade que o racismo à brasileira
também opera por gradações, de acordo com a intensidade das marcas raciais; às
vezes pode vir a ocorrer que dos indicadores dos pretos e dos pardos venham a
apresentar alguma discrepância mais significativa. Na maioria das vezes que tais
discrepâncias se verificam isso ocorre no interior de indicadores de natureza
demográfica e vital. Assim, é preciso salientar que importantes pesquisas realizadas
em nosso país verificaram divergências nos dados de pretos e pardos nos indicadores
de nupcialidade de mulheres negras (BERQUÓ, 1987); vitimização policial e
seletividade da ação por parte dessa instituição (HASENBALG; VALLE SILVA,
1993; RAMOS; MUSUMECI, 2004); razões de mortalidade (exceção mortes
por causas externas) (PAIXÃO et al., 2005; BATISTA et al., 2005); e adesão às
formas religiosas de matriz afro-brasileira (PAIXÃO, 2005a). Também quando
desagregado por indicadores como pirâmide etária, concentração regional das áreas
de residência e taxas de crescimento populacional ao longo da segunda metade
do século XX, igualmente foram encontrados diversos hiatos nos indicadores de
pretos e pardos (c.f. PAIXÃO et al., 2005).
A partir da revisão de literatura contida no parágrafo anterior, Paixão
(Ibidem) avançou a seguinte reflexão hipotética. Os indicadores de pretos e pardos
tenderiam a convergir quando reportados aos indicadores de qualidade de vida.
Neste caso o gradiente de cor refletida, entre outros autores, por Oracy Nogueira
não tenderia a fazer grandes diferenças nas condições de existência de pretos e
pardos. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa não consegue passar por
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branca social, as normas de imagem somática – recuperando o termo de Hoetink –
acabam sendo igualmente determinantes do ciclo de vida dos indivíduos pretos e
pardos, tendo em vista a presença de práticas preconceituosas e discriminatórias
que incidem sobre estas pessoas no mercado de trabalho, espaços escolares, acesso
aos recursos públicos, investimentos nas suas áreas de residência, exposição à
violência, entre outras questões. Já em um conjunto de indicadores, os dados de
pretos e pardos tenderam a ser razoavelmente diferentes. De forma sintética,
podemos perceber que isto ocorria fundamentalmente com aquilo que chamamos
de indicadores demográficos e, nos indicadores vitais. Assim, o comportamento de
alguns destes números relativos sugere que os hiatos encontrados entre pretos e
pardos possam, de fato, estar expressando diferentes graus de preconceito e
discriminação racial de acordo com a intensidade das marcas raciais, prejudicando
de forma mais dura, justamente, os pretos. Finalmente, cabe frisar que, a nosso
ver, o reconhecimento dessas evidências não autoriza a conclusão acerca de eventuais
vantagens do nosso modelo de relações raciais, tendo em vista que em nosso meio,
ao menos em alguns aspectos, a discriminação e o preconceito operariam por
medidas. Pelo contrário, julgamos que tais práticas, seja qual forem suas
intensidades e mediações, são condenáveis por si mesmas.

Branqueamento social
Finalmente, a terceira questão enfrentada pelos sistemas de classificação
racial ou de cor no Brasil relaciona-se com um dos sentidos principais da própria
realização destas pesquisas, qual seja, o estudo das desigualdades. Assim,
considerando que em nosso país, o processo de mobilidade social ascendente
produziria um branqueamento ideológico das pessoas, independentemente dos
efetivos traços fenotípicos de cada um, a tendência seria que nas classes mais altas
a auto-classificação dos indivíduos tendesse a ser branco, ao passo que nas classes
mais baixas a tendência auto-classificatória tendesse a ser negra (preta ou parda).
Estes problemas fariam com que no estudo das relações raciais, as desigualdades
aparecessem enquanto uma profecia que se auto-realiza, ou seja, os mais pobres,
por serem mais pobres, seriam negros e os mais ricos, por estarem nesta situação
social, seriam brancos. Assim, em uma sociedade onde as raças são definidas
socialmente, as desigualdades raciais, no fundo poderiam estar expressando
somente desigualdades sociais (WAGLEY, 1952; SCHWARCZ, 1999).
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Quanto a essa última lacuna, esta também deve ser vista com muita atenção,
tendo em vista problematizar importantes aspectos do uso dos indicadores das relações
raciais em nosso país, mormente no campo das disparidades nas condições de vida.
Em 1986, um convênio realizado entre o Iuperj e o Idesp aplicou um
questionário, na capital paulista, junto a 573 entrevistados abordando o problema
das identidades coletivas. Valle Silva (1994) analisaria os resultados deste survey,
abordando as respostas dadas pelos entrevistados segundo os seus grupos de raça/
cor. Neste estudo, o enquadramento racial de cada entrevistado foi realizado de
dois modos, um mediante a forma tradicional, sistema de auto-classificação, e a
outra, mediante a heteroatribuição da raça/cor dada por entrevistadores treinados
para tanto. Para além das convergências e discrepâncias entre as respostas
encontradas em termos da auto e da hetero classificação racial dos entrevistados
(onde em 70% havia uma convergência entre as duas modalidades de classificação
racial), a conclusão principal deste estudo foi a da existência de um efetivo viés
branqueador das respostas à medida que o entrevistado apresentava uma situação
social mais bem posicionada. Ou seja, os indivíduos classificados enquanto pretos
pelo entrevistador tendiam a se auto-declarar não pretos de acordo com o seu
melhor posicionamento social em termos de escolaridade e rendimento e viceversa. O mesmo efeito se apresentou entre os pardos. Já entre os brancos, as pessoas
de pior posicionamento social em termos de escolaridade e rendimento, nesta
pesquisa, tenderam a escurecer.
Assim, de algum modo até surpreendentemente, Valle Silva chegou à
conclusão de que a antiga tese de Marvin Harris do efeito branqueador do
aumento do padrão financeiro e educacional, e do próprio conceito da raça social,
remanesciam apresentando validade no Brasil. De todo modo, deve-se levar em
conta que estas conclusões não podem ser consideradas definitivas tendo em vista
as limitações espaciais da análise (restrita a uma única cidade e, por conseguinte,
não cobrindo todo o país que, conforme visto, apresenta grandes diferenciações
regionais). No mesmo rumo, tal estudo acabou sendo contradito por outra
importante iniciativa de compreender a questão das formas de identificação racial
associada aos câmbios de status social.
Telles e Lim (1998), baseados nos resultados da pesquisa Racismo Cordial;
promovido pelo Datafolha igualmente se debruçaram sobre a questão da tese da
raça social. Em seu artigo, permitidos pelo desenho do questionário da pesquisa
primária, estes demógrafos realizaram um cruzamento das informações sobre a
identificação racial prestada pelo informante e pelo entrevistador procurando
captar as convergências destas formas de classificação. Posteriormente, os autores
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voltariam a fazer semelhante cruzamento, só que desta vez complexificando a
abordagem, associando à mesma as variáveis: rendimentos, nível de escolaridade,
sexo, região do país de residência e tamanho da cidade de residência.
De fato, no que tange às formas de auto-classificação e hetero-classificação
racial, chegando a conclusões razoavelmente semelhantes ao estudo de Valle Silva,
os autores estimaram que 21% da amostra poderia ser considerada inconsistente.
Assim, dos entrevistados auto-declarados brancos; para os entrevistadores do
Datafolha 11% foram classificados enquanto pardos e 0,4% enquanto pretos.
Dos entrevistados auto-declarados pardos, para os entrevistadores do mesmo
instituto de pesquisa, 20,2% foram classificados enquanto dos brancos e 8,8%
enquanto pretos. Finalmente, dos entrevistados auto-declarados pretos, para os
entrevistadores do Datafolha, 2,2% foram classificados enquanto brancos e 39,8%
enquanto pardos.
Apesar destas evidências tenderem a confirmar as críticas quanto aos
sistemas de auto-classificação racial no Brasil, Telles e Lim (1998), balizados em
regressões econométricas, e desta vez na contramão das conclusões de Valle Silva,
mostraram que as desigualdades raciais, em termos de rendimentos, são maiores
quando utilizada a forma de heteroclassificação do entrevistados, do que através
do sistema de auto-classificação.
Vale salientar que em ambas as pesquisas (tanto a de Valle Silva como a
de Telles e Lim), as bases de informações adotadas foram de fonte extra-oficial
(ou seja, não eram levantamentos feitos pelo IBGE ou outro órgão de governo) e
mesmo o tamanho da amostra, em que pese ter conferido consistência estatística
aos respectivos estudos, também não pode ser considerada exaustiva (ao menos se
comparada ao tamanho de uma amostra como, por exemplo, a PNAD). Desta
forma, a partir do estado da arte no tema, não se pode dizer peremptoriamente
que no processo de coleta de informação dos grupos de raça/cor da população
brasileira ocorra ou deixe de ocorrer o efeito de branqueamento do dinheiro (super
ou sub mensurando o tamanho das desigualdades raciais), sendo que conclusões
que possam receber um caráter mais definitivo a este respeito somente poderão
ser obtidas a partir de novas pesquisas de campo, com uma amostra maior, com
perguntas especificamente direcionadas a este mister e cobrindo todo o território
brasileiro.
De qualquer maneira, a coerência interna preservada ao longo do tempo
em termos dos resultados deste amplo conjunto de levantamentos da composição
racial da população brasileira – e das respectivas condições de vida de cada grupo
de raça/cor –, nos leva a supor que fatores de ordem subjetivos ou estocásticos
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relacionadas às auto-declarações dos tipos raciais ou de cores, não tenham uma
incidência tão pronunciada (c.f. OSÓRIO, 2003). Não a ponto de tornar os
levantamentos demográficos existentes erráticos e impróprios para a análise
cientificamente válida. De resto, ainda que o mais primoroso rigor acadêmico
possa não autorizar este tipo de raciocínio, parece que os indicadores existentes,
que invariavelmente vêm apontando para as gritantes e persistentes disparidades
sociais entre brancos e negros (pretos e pardos) no Brasil; somente confirmam
aquilo que parece razoavelmente evidente aos olhos de cada um no cotidiano,
qual seja, a realidade da maior presença de pessoas brancas nas situações de maior
prestígio social (melhores empregos, universidades, aparição na mídia etc) e a
maior presença de afrodescendentes nas situações de vida mais precárias, instáveis
e violentas.

Considerações Finais
Toda categoria étnico-racial, em qualquer lugar do mundo, é definida
socialmente, portando uma indelével qualidade subjetiva. Tal consideração é válida
mesmo nos EUA; país onde, pelo menos a princípio, uma pessoa de traços
caucasianos pode vir a ser mesclada ao grupo negro exclusivamente por conta de
suas origens. Honestamente não vemos motivos para considerarmos esse tipo de
prática de fácil entendimento, ou de mais fácil entendimento do que ocorre, por
exemplo, na América Latina ou no Brasil. Portanto, as dificuldades naquele plano
que se encontram no Brasil, para além de dificuldades intrínsecas, dialogam com
o quesito nele mesmo, complexos em qualquer lugar do mundo onde incidam
formas de interação entre seres humanos balizados em critérios de distinção
cultural e/ou aparência física.
Futuros progressos conceituais acerca do modo pela qual a variável étnicoracial é investigada, no mundo e em nosso país, dependerão de novos avanços no
campo da pesquisa demográfica, antropológica e sociológica que favoreçam à
superação daqueles tantos óbices. Parece evidente que tal questão igualmente
dialoga com a evolução da percepção da população sobre o tema em termos culturais
e políticos. Mais especificamente abordando a realidade brasileira, tais progressos
dependerão dos rumos do debate sobre as relações raciais, com especial relevância
para o modo pelo qual as populações historicamente discriminadas (negros,
indígenas e os mestiços de diversas matizes), passarão a se inserir em múltiplos
níveis em nossa sociedade.
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De acordo com a evolução destes modos de inserção, especialmente se
aqueles grupos lograrem alterar a forma historicamente subordinada pelos quais
sempre interagiram em nosso meio, em termos socioeconômicos, políticos e
simbólicos, poderão vir a ocorrer pronunciadas alterações no modo de classificação
de cor ou raça em nosso país, talvez mesmo revelando uma verdade no momento
implícita, qual seja, que nosso país é formado por uma imensa maioria
afrodescendente. Na verdade, aspectos dessa nova realidade já começam mesmo a
despontar a partir das novidades trazidas à lume pelas PNAD-IBGE entre 1995
e 2006, na qual naquele último ano a população brasileira auto-declarada branca
já se constituía menos da metade da população brasileira (49,7% versus 49,5%
de pretos e pardos, fato inédito em mais de um século). Em suma, alterações
desta qualidade certamente exigirão um novo esforço de adaptação dos sistemas
de coletas de informação da cor ou raça de nossa população a estas novas formas
de percepção, muito provavelmente abrindo um novo capítulo para a história
daquela variável em nosso meio.

Notas
1

A este respeito também cabe salientar que Sansone (1993) também realizou
um levantamento sobre os termos de auto-classificação racial da população de
Camaçari, na região metropolitana de Salvador; Bahia. O autor, em um único
município, encontraria 25 termos de classificação, muito embora o próprio tenha
esperado encontrar 99 termos, previsto em sua lista de códigos. De todo modo,
este estudo não está sendo listado junto aos demais 3 estudos de escopo
semelhante, porque os outros tiveram por recorte todo o Brasil, ao contrário deste
trabalho restrito a um único local.
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