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Recenseamentos “étnico-raciais” e po-
líticas multiculturalistas – reivindica-

ções por direitos sociais em contexto de 
competição globalizada1

        
Tâmara Maria de Oliveira 

RECENSEAmENTOS “éTNICO-RACIAIS” NA FRANçA E NO BRASIL: RE-
SIGNIFICAçõES CONFLITuAIS dA TENSãO mOdERNA ENTRE uNIvER-
SALISmO dOS dIREITOS dO HOmEm E REALIdAdES pARTICuLARES

 
Inicialmente gostaria de dizer que abordo aqui as noções 

de “etnia” ou de “raça” sob uma perspectiva construtivista 
ou dinâmica, ou seja, discordando de perspectivas essencia-
listas de identidade social ou de discriminação; concebo-as 
como processo historicamente mutável e flexível de (re)cons-
trução social, em que as relações de poder e o contexto so-
ciocultural orientam não só o sentido como o uso (ou não) de 
critérios “étnicos” ou “raciais” como recurso de identidade e/
ou de reinvindicação sociopolítica (SANSONE, 2004). 

É sob esta perspectiva que inicio o artigo com o contexto 
francês atual, no qual seu antigo ideal de assimilação univer-
salista vive sob o signo de um debate cada vez mais inten-
so. Nesse país os recenseamentos populacionais oficiais não 
utilizam critérios ditos “étnicos”, como cor/raça, religião, 
ascendência territorial ou cultural etc. A identificação dos ci-
dadãos, por esses critérios, é considerada ilegítima porque é 
discriminatória, contrária aos direitos universais do homem 
– esse princípio aparentemente sagrado “de la République”. 
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Mas “la République” é sempre obrigada a descer à esfera pro-
fana e, no “baixo” mundo da vida (HABERMAS, 1999), os 
direitos universais do homem são um princípio de regulação 
social em tensão constitutiva:  dissociação entre a pretensão 
abstrato-universal desse princípio e as realidades sociais con-
cretas – atravessadas por diferenças e desigualdades de poder, 
condições materiais, conhecimentos, interesses, valores, cren-
ças e aspirações (OLIVEIRA e LIMA, 2007). 

Melhor dizendo, o princípio moderno de integração/regu-
lação sociais pelos direitos/deveres do cidadão é genealógica e 
duplamente problemático, em sua pretensão universal, porque: 
a) ele supõe a homogeneização cultural no âmbito de um Esta-
do-nação, mas este nunca foi homogêneo e vive sob a dinâmica 
das migrações reforçadas ao longo da modernidade; b) ele se 
dirige a um cidadão abstratamente universal de direitos e deve-
res, mas o que existe são indivíduos concretos, mais, menos ou 
nada cidadãos, vivendo sob o signo das diferenças e desigualda-
des sociais – materiais e simbólicas.   

Atualmente essa tensão divide cada vez mais as esferas 
pública e política francesas. Por um lado, cientistas sociais e 
organizações não governamentais se engajam em favor de re-
censeamentos étnicos-culturais e religiosos, sob o argumento 
da necessidade de se reconhecer e quantificar grupos e indiví-
duos negativamente discriminados, para que políticas públicas 
contra a discriminação e pela inclusão aos direitos humanos e 
sociais sejam eficazes. Por outro lado, certos críticos da intro-
dução de critérios “étnicos” de recenseamento vão argumentar 
que eles agridem o princípio da igualdade universal dos cida-
dãos, pois estimulam divisões comunitaristas (SACHOT, 2006). 
Outros vão evocar um risco para as liberdades civis, se o Esta-
do adquirir o direito de contar/identificar os indivíduos por tra-
ços ou pertencimentos particulares (COMMISSION NATIO-
NALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, 2007). 
Finalmente, alguns cientistas sociais renomados no contexto 
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francês (CASTEL, 2007; SCHNAPPER, 2006; MOULIER-
BOUTANG, 2005) admitem mais ou menos tranquilamente a 
existência de uma questão “étnico-racial” na França contem-
porânea e solicitam um debate “aberto” sobre as ditas estatís-
ticas “étnicas” e sobre políticas públicas d’affirmative action”.

Pode-se ver, por esse debate, que os recenseamentos po-
pulacionais são parte significativa da tensão constitutiva dos 
princípios modernos de cidadania, definindo e redefinindo in-
cessantemente o que se vai recensear, como, por quem e para 
quê? (OLIVEIRA, 2003). Tal tensão é, por sua vez, articulada 
à dinâmica socio-histórica dos direitos humanos e sociais, ten-
do o Estado-nação como esfera-alvo de demandas potencial-
mente conflituosas por direitos. Assim, em qualquer contexto e 
enquanto construção social da realidade (BERGER e LUCK-
MANN, 1996), os critérios de recenseamento populacional são 
atravessados por demandas sociais potencialmente conflituo-
sas em esferas públicas concretas (HABERMAS, 1984). 

O que a França e o Brasil teriam em comum? Sintetize-
mos inicialmente as diferenças. Na França, os que se opõem 
aos recenseamentos “étnicos” fazem-no em nome de seu ideal 
republicano universalista. Já no Brasil, os críticos se aproxi-
mam de uma forma ou de outra de um ideal de “democracia 
racial ” e de “mestiçagem como marca nacional ”. Na Fran-
ça, o debate ainda se concentra sobre os recenseamentos “ét-
nicos” proibidos, sendo que as políticas de affirmative action 
são territoriais, evitando, por enquanto, a “etnicização”. No 
Brasil, onde critérios aparentemente “étnico-raciais” de ren-
censeamentos são tão velhos quanto D. Pedro II e políticas 
públicas “etnicizadas” já existem de fato, o debate se orienta 
principalmente sobre essas políticas públicas e projetos de lei 
de affirmative action, que vão, entretanto, incidir sobre os cri-
térios de recenseamento populacional. 

Apesar das diferenças, críticos de demandas por direitos 
“étnicos” dos dois países podem ser aproximados quando re-
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fletimos sobre o que, no Brasil, é colocado como risco central: 
o de uma “racialização” das instituições, podendo transformar 
as raças em categorias jurídicas delimitadas (brancos/negros/
indígenas)2, quebrando as referências da identidade nacional 
brasileira e impondo que os indivíduos se distingam entre as 
“raças” oficiais (FRY, MAGGIE, 2006). Compreende-se assim 
que as conseqüências negativas supostas pelos críticos no Bra-
sil não são estrangeiras ao contexto francês, já que o suposto 
risco de uma racialização oficial da sociedade possui afinidades 
com o risco de uma fragmentação comunitária conflituosa, ar-
gumento frequentemente alegado pelos críticos franceses.   

Compreendo que a França e o Brasil sofrem feridas his-
tóricas diferentes, mas igualmente ligadas a um componente 
fundamental das ressignificações contemporâneas da tensão 
moderna entre cidadania abstrata e desigualdades concretas: 
a crítica multiculturalista dos princípios igualitários univer-
salistas, entendidos como dissimulação da diversidade, da 
discriminação e da dominação de grupos e indivíduos mino-
ritários ou marginalizados pelas elites – em termos étnicos, 
de origem linguística, cultural ou religiosa, em termos de cor 
ou raça, em termos de origem nacional, em termos de gêne-
ro ou de orientação sexual etc. Efetivamente, se, na França, 
denuncia-se um ideal republicano de uma sociedade que, en-
tretanto, resiste à integração de franceses com ascendência 
nas ex-colônias (CASTEL, 2007), no Brasil, denuncia-se um 
“mito de democracia racial e de mestiçagem” que dissimu-
la um racismo estrutural, ou seja, a desqualificação a priori 
de todos o que são percebidos/classificados como negros. Em 
suma, lá ou aqui, os atores sociais, na vanguarda do deba-
te sobre recenseamentos e/ou políticas públicas “étnicas”, 
fazem-no a partir das relações de força entre re-significações 
de sua ferida universalista particular.
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O ESTAdO dO BEm-ESTAR SOCIAL dESCENdO A LAdEIRA: nebu-

losa multiculturalista E dINAmISmO COmpETITIvO COmO 

ORIENTAçãO dE vIdA dIFuSA 

Atualmente essas re-significações têm um componente 
que vou chamar aqui de nebulosa multiculturalista. Genealo-
gicamente articulável aos novos movimentos sociais desde os 
anos 60, essa perspectiva de integração social via diferencia-
ção identitária, fortemente associada a demandas de políticas 
públicas de direitos sociais específicos, para muitos é também 
articulada à produção e circulação de bens materias e simbó-
licos identitários “etnicizáveis” à escala global. 

Neste sentido, Lívio Sansone (2004) argumenta que a glo-
balização dissemina mundialmente símbolos comercializáveis 
associados a diferentes identidade locais, sugerindo que vale à 
pena ser etnicamente diferente, desde que se possa comprar e 
copiar objetos e estilos de um grupo em questão, podendo-se 
falar em identidade étnica sem haver pertencimento concreto 
a nenhuma cultura reconhecivelmente separada. Consideran-
do assim que a identidade tem-se manifestado até certo ponto 
no campo das mercadorias, este autor entende que as identi-
dades negra, mulçumana e indígena não devem ser vistas in-
dependentemente da globalização e que o excesso de “coisas 
étnicas” se articula à criação de “novas fronteiras e condições 
para o desenvolvimento da identidade étnica e das estraté-
gias de sobrevivência baseadas na etnicidade. A globalização 
produz ideologias multiculturais, mas produz também novas 
formas de racismo” (SANSONE, 2004, p. 3).  

Embora nebulosa, em suas diversas expressões políticas 
e em suas possíveis articulações com o mundo das mercado-
rias, a perspectiva multiculturalista possui, como já foi dito, 
um componente nítido: a crítica dos princípios igualitários 
universalistas. Essa crítica multiculturalista associa-se então 
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coerentemente a demandas de recenseamentos sobre a diver-
sidade concreta dos grupos e indivíduos, pensados como meio 
necessário ao estabelecimento das políticas afirmativas de luta 
contra a discriminação negativa das minorias ou dos margi-
nalizados. Assim, desconstruindo a pretensão universalista 
dos princípios modernos em torno da cidadania, o multicul-
turalismo militante tende a fazer da diversidade sociocultural 
o princípio ideal da integração social contemporânea, essa 
nebulosa é um elemento comum aos diferentes contextos na-
cionais nos quais os critérios de recenseamento populacional 
estão em discussão. 

Seus oponentes mais radicais farão apelo aos próprios prin-
cípios igualitários universalistas, denunciando a perspectiva 
multiculturalista como componente do triunfo da ideologia 
liberal em sua versão globalizada e conservadora, como ins-
trumento de legitimação de identidades fratricidas nutrindo 
ao mesmo tempo o dinamismo competitivo do mercado e a 
uniformização dos indivíduos a seu serviço (Sachot, 2006). Ou-
tros atores do debate vão admitir o multiculturalismo como 
fato social que não pode mais fundir-se nos limites nacionais 
de definição da cidadania, integrando a crítica do caráter do-
minador, realmente desigual e ilusoriamente homogêneo do 
modelo moderno de cidadania, mas pondo em questão as de-
mandas associadas à nebulosa multiculturalista como meio efi-
caz de construção de valores comuns capazes de sustentar uma 
integração social democrática (LENOIR-ACHDJIAN, 2006; 
MCADREW, 2006; SCHNNAPER, 2006; BARBOSA, 2006). 

Eu diria que não se pode negligenciar também o fato de que 
o dinamismo competitivo do qual fala Sachot (2006) é uma 
orientação prática e simbólica de vida fazendo parte da histó-
ria das relações entre Estado moderno e sociedade civil. Aliás, 
já era isso que Habermas (1984) lamentava ao descrever a ge-
nealogia da esfera pública burguesa, seus limites substantivos e 
sua transformação em espaço de disputa entre grupos de pres-
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são pela tutela do Estado de direito, à medida que a democracia 
de massas se consolidava. Esta última, por sua vez, vincula-se 
à evolução socio-histórica dos direitos humanos – dos civis aos 
políticos e destes aos sociais e específicos (BOBBIO, 2004; Tosi, 
2002). De tal sorte que nunca é demais pensar nas articulações 
possíveis entre demandas multiculturalistas e dinamismo com-
petitivo dos direitos sociais, na contemporaneidade. 

Nesse sentido, diria que os debates públicos sobre políti-
cas de direitos sociais específicos, dos quais aqueles sobre os 
recenseamentos “étnicos” participam na qualidade de meio 
de reconhecimento dos públicos-alvo, têm como horizonte de 
fundo a tendência moderna, agora renovada por uma “etni-
cização” vivida globalmente, de deslocar do mercado para o 
Estado de direito, os dilemas das desigualdades sociais. Me-
lhor dizendo, se entendemos o dinamismo competitivo como 
visão de mundo compartilhada por atores sociais contempo-
râneos, como ethos difuso e não como determinação imediata 
da lógica do mercado, podemos refletir como demandas mul-
ticulturalistas por políticas de direitos sociais se articulam à 
evolução da proteção social pelo Estado do bem-estar.

Ou seja, durante o auge do Estado do bem-estar e de suas 
políticas de direitos sociais, época de laço ideal entre colabo-
ração pelo trabalho e solidariedade objetiva por mecanismos 
de redistribuição das riquezas, podia-se entender a divisa 
universalista liberdade/igualdade/fraternidade como “uto-
pia criativa” (SCHNNAPER e BACHELIER, 2000), como 
princípio de integração/regulação sociais capaz de sustentar 
a validade da pretensão universal de cidadania. Isso não quer 
dizer que o Estado do bem-estar social realizava factualmen-
te a igualdade cidadã, mas que a validade desse princípio se 
objetivava em suas políticas públicas de direitos e de redistri-
buição relativa de riquezas, contribuindo assim para consoli-
dar um horizonte simbólico de práticas e reivindicações por 
direitos sociais, com caráter universalista.
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Mas com o processo de globalização, o Estado do Bem-Es-
tar social tem descido a ladeira desde os anos 70 (LAUTMAN, 
2009; FIORI, 1995). Com a decadência desse compromisso 
institucional de acumulação, o laço ideal trabalho/solidarie-
dade rompeu-se em favor do laço ideal liberdade/competitivi-
dade e, as próprias políticas públicas articularam-se aos pro-
cedimentos, objetivos e mesmo a empreendimentos diretos do 
mundo das empresas e de suas necessidades (LENOIR, 2006; 
SENNET, 2006). Um ethos particularista (individualista-
consumista, identitário-comunitário ou mesmo nacionalista-
purista) parece planar sobre e sob a pretensão universalista 
dos direitos do homem, num contexto mundial de fragiliza-
ção crescente do mundo do trabalho. 

Apesar disso, o desenvolvimento deste texto tem como ar-
gumentação de fundo que a validade de demandas multicul-
turalistas, mesmo quando se apresentam sob um ethos aberta-
mente particularista, depende inevitavelemente da validade 
da pretensão universalista dos direitos do homem – civis, 
políticos ou sociais. Quero dizer que parto desta argumenta-
ção de fundo quando digo que no Brasil os atores sociais dos 
debates sobre recenseamentos “étnicos” e políticas de direitos 
sociais específicos, fazem-no a partir de sua ferida universa-
lista particular. Qual seja a de seu passado escravista e da di-
mensão ambígua e perversa do seu ideal de mestiçagem como 
marca da identidade nacional – desconstruído relativamente 
como “mito da democracia racial”. Passarei agora à descrição 
da socio-história brasileira dos recenseamentos populacio-
nais, articulando-a à dinâmica da tensão igualdade abstrata/
desigualdades concretas em nosso contexto nacional.
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ESTATíSTICAS “éTNICAS” COmO CONSTRuçãO SOCIAL dA REALI-

dAdE: A muLTIpLICIdAdE pERSISTENTE E AmBíGuA dAS  “CORES E 

RAçAS” dO BRASIL 

O primeiro recenseamento considerado fiável pelas institui-
ções demográficas brasileiras atuais, o de 18723, já coletava da-
dos sobre a religião, a nacionalidade e a cor dos indivíduos. Mas 
pode-se afirmar que a coleta desses dados não possuía um sen-
tido “étnico”, caso se compreenda por isso um recenseamento 
que classifica os indivíduos em grupos com identidades cultu-
rais distintas por sua origem histórica, linguística, religiosa, 
nacional ou “racial”. Entretanto, o critério da cor construiu-se 
historicamente como chave para a compreensão da dinâmica 
do debate contemporâneo sobre recenseamentos “étnicos”. 

Essa categoria oficial do primeiro recenseamento desapa-
receu durante quarenta anos (1900/1940); retornou nos re-
censeamentos de 1950 e de 1960; desapareceu mais uma vez 
em 1970; foi re-elaborado em suplemento especial do PNAD 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) em 1976; 
se re-estabeleceu no recenseamento de 1980 e, desde 1991 é 
acompanhado da palavra “raça” (OLIVEIRA, 2003; IBGE, 
2008). Essas idas-e-vindas, as variações terminológicas ou 
semânticas das categorias utilizadas, as mudanças nos crité-
rios de declaração (autodeclaração com opções delimitadas; 
autodeclaração aberta; autodeclaração articulada ou não a 
correções dos recenseadores), além de sua associação recente 
à palavra “raça ”, exprimem a seguinte significação sociológi-
ca: a cor dos brasileiros, princípio básico do sistema de classi-
ficação que orienta suas relações “raciais”, é um componente 
tão importante da consolidação do país como Estado-nação 
independente e republicano quanto de seus dilemas passados 
e presentes sobre suas profundas desigualdades sociais e as 
maneiras legítimas de enfrentá-las.
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Quando penso na interdependência entre contexto insti-
tucional e contexto sociocultural do que se pode chamar de 
modelo fenotípico-cromático de classificação “racial” dos in-
divíduos (A. NASCIMENTO, 2006; L. SCHWARCZ, 2001; L. 
SANSONE, 2004), lembro inevitavelmente de uma compara-
ção que Caetano Veloso gosta de fazer entre ele e Gilberto Gil, 
porque ela é alegórica: “eu sou um mulato suficientemente cla-
ro para ser considerado branco em todo o Brasil; Gil é um mu-
lato suficientemente escuro pra ser considerado negro em todo 
o Brasil”. Sem esquecer que Caetano Veloso é um aficcionado 
de declarações polêmicas, deve-se admitir que sua comparação 
funda-se em critérios cromáticos de classificação extremamen-
te familiares em nosso contexto nacional. Existem brasileiros 
que discordam da distinção por ele feita que, aliás, parece de-
safiar a própria lógica de uma classificação “racial”, mas é difí-
cil encontrar um brasileiro incapaz de compreender imediata-
mente porque alguém classifica um indivíduo ao mesmo tempo 
como mulato e branco ou como mulato e negro. 

A repetição de Caetano Veloso da expressão “em todo o 
Brasil” também parece ser sociologicamente significativa, in-
dicando não apenas que os indivíduos podem ser classifica-
dos como mulatos-brancos ou mulatos-negros, mas também 
que, segundo a região, eles poderão sê-lo diferentemente. A 
espessura dos cabelos, do nariz e da boca são traços fenotípi-
cos fundamentais do modelo e eles não se combinam sempre 
da mesma forma em todas as regiões ou estados-membros do 
país. Além disso, no que se refere aos indígenas, seu estatuto 
de etnia separada ou de brasileiros por inteiro foi muitas ve-
zes tributária das diversas maneiras de classificá-los fenotípi-
ca-cromaticamente. Finalmente, sobretudo nas regiões mais 
marcadas pelas imigrações da virada do século XIX para o 
XX (sul e sudeste), os traços fenotípicos combinam-se à as-
cendência nacional dos indivíduos, conferindo uma possível 
dimensão “étnica” (histórica, linguística, nacional ou religio-
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sa) a esse modelo fenotípico-cromático de classificação social. 
Assim, entre o mulato-branco e o mulato-negro de Caetano 

Veloso, podemos nos classificar como branco em tal região ou 
contexto, como moreno num outro, moreno-claro, cor clara, 
brasileiro, pardo, preto (negro, num sentido cromático), escu-
ro, negro (negro, num sentido “racial”4),  mulato, amarelo ou 
japonês (ascendência asiática), indígena etc., enfim, se decla-
rar entre mais de uma centena de categorias utilizadas pelos 
brasileiros, quando são convidados a se classificar espontane-
amente a partir do critério “cor ou raça” (PME/IBGE-Julho, 
1998, apud SCHWARTZMAN, 1999). 

Enfim, não podemos esquecer outra mediação importan-
te, mesmo se ela é atenuada por certas demandas multicul-
turalistas contemporâneas: a da mobilidade socioeconômica, 
podendo branquear (mobilidade ascendente) ou escurecer 
(mobilidade descendente) um indivíduo independentemente 
da região onde ele se encontra (FERNANDES, 1978; Harris, 
1964). Em suma, os critérios de classificação “racial” no Bra-
sil, em princípio fenotípico-cromáticas, se combinam com ca-
tegorias socioeconômicas e são variáveis segundo a situação, 
ambíguos e imprevisíveis (FRY, 2005).

ESTATíSTICAS “éTNICAS” E “mORENIdAdE BRASILEIRA”: O preto, 

O branco, o pardo E A ONIpRESENTE AuSÊNCIA dO moreno

O demorado processo do fim da escravidão negra no 
Brasil (século XIX) trouxe com ele o problema da igualda-
de jurídica entre senhores e escravos (A. NASCIMENTO, 
2006; MAGGIE, 1991). Na virada daquele século para o 
XX, as elites (principalmente políticas e intelectuais) se 
apropriaram de teses racistas biologizantes européias, jus-
tamente quando na Europa elas perdiam peso à medida 
que se desenvolviam uma sociologia e uma etnologia anti-
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naturalistas. Essas teses desenvolveram-se no Brasil numa 
configuração muito original (ambígua, contraditória, mas 
criativa), já que se tratava de consolidar um Estado-nação 
republicano, liberal e “progressista”(SCHWARCZ, 1995), 
mesmo se a sua população fosse “infelizmente manchada 
de negros e mestiços”. 

Foi assim que, ao termo desse processo de construção 
social da república, critérios de recenseamento com senti-
do habitualmente “étnicos” foram re-significados em fa-
vor de um sistema oficial de classificação e um sistema ex-
traoficial de identidade nacional fundados sobre um ideal 
de miscigenação das “raças”. Tem-se então um complexo 
múltiplo e flexível de parâmetros fenotípicos instituciona-
lizados por critérios cromáticos. Em outros termos, esse 
sistema é atravessado pela categoria “raça”, mas seu obje-
tivo é ultrapassá-la pela miscigenação: é assim que pode-
mos interpretar o uso do termo cor ao invés de raça desde 
1872 até 1991. Todavia, seu caráter fenotípico-cromático, 
múltiplo e flexível, jamais conseguiu retirar os recensea-
mentos de uma dicotomia racialista saída de sua história 
escravista – aquela entre o branco e o preto – sob a qual as 
ambiguidades das cores brasileiras significam quase sem-
pre que nós nos classificamos para escapar do pólo preto e 
se aproximar do pólo branco. 

Em suma, um ideal compartilhado pelo Estado e as eli-
tes intelectuais, o do mestiço claro como identidade nacio-
nal redentora de um passado escravista, em interação com 
uma mistura “interétnica” real e em rota desde o Brasil 
colonial, consolidou um contexto sociocultural fundado 
sob um princípio de democracia “racial” por miscigenação. 
Mas, desde a sua origem, ele possui dois componentes ao 
mesmo tempo contraditórios e complementares: um racis-
mo tácito fenotípico-cromático e um elitismo (desprezo) de 
classe, cujo resultado sociologicamente mais sólido é o de 
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uma identificação pobres-mulatos-negros, classificando-os 
como brasileiros plenos, mas inferiores. Eu diria que esse 
ideal de democracia multicolorida brasileira pode ser mais 
bem compreendido como um ideal de totalidade hierár-
quica do branco até o preto – no sentido de Louis Dumont 
(1983) –, implicando que os superiores, os intermediários 
e os inferiores compõem uma totalidade interdependente, 
aquela da identidade nacional. 

O pardo, significando precisamente o mestiço de preto com 
branco, já era uma das categorias institucionais de cor no pri-
meiro recenseamento (junto ao preto, branco e caboclo)5. Mas, 
no primeiro recenseamento do Brasil republicano (1890), o 
pardo foi substituído pela categoria mestiço (integrando todos 
os gêneros de mestiços, mas também os indígenas). Essa subs-
tituição foi oficialmente justificada como meio para enfrentar 
as imprecisões dos resultados estatísticos, devidas à rejeição 
dos recenseados em se autodeclarar mestiço de preto. A par-
tir de 1940, quando o critério cor volta ao recenseamento, o 
pardo se instala automaticamente a cada vez que se conta as 
cores da população, significando oficialmente todos os gêne-
ros de mestiços (NASCIMENTO, 2006; OLIVEIRA, 2003; 
SCHWARTZMAN, 1999). 

Mas, no contexto da sociedade cotidiana, o pardo man-
teve a marca de sua primeira definição institucional – 
aquela de mestiço de preto. Ou, ainda mais complicado, 
de mestiço de negro, versão extraoficial e racializada do 
preto, essa “raça inferior, insubmissa, refratária à integra-
ção numa ordem social republicana e progressista” e, por 
tudo isso, substituída pelo cromático preto nas estatísticas 
institucionais (Nascimento, 2006; Schwarcz, 2001). Sendo 
assim, não há algum mistério para compreender porque, 
até hoje, os brasileiros preferem se autodeclarar morenos 
ao invés de pardos. Sendo por excelência uma categoria 
etic (ou nativa, segundo os antropólogos), o moreno nunca 
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entrou nos critérios institucionais de recenseamento. Mas, 
mesmo para aqueles que a rejeitam, é impossível não admi-
tir a força simbólica dessa categoria fenotípico-cromática 
nas autodeclarações dos brasileiros6.

Chega-se assim à morenidade de Gilberto Freyre que, 
desde Casa Grande e Senzala (1960), publicada original-
mente em 1933, dedicou-se às relações “raciais” no Brasil. 
Sempre supostamente apontado (ou denegrido) como cria-
dor do “mito da democracia racial” no Brasil, publicou um 
artigo nos EUA, em 1966, consagrado à temática do more-
no, onde entende o uso flexível dessa palavra como evento 
sociológico característico do desenvolvimento da América 
Portuguesa, como expressão de uma sociedade multirra-
cial na qual os que não são completamente brancos, pretos, 
vermelhos ou amarelos são definidos ou se definem como 
morenos, “quase sem discriminação” (FREYRE, 1966, p. 
14, apud MOTTA, 2000).  

Com efeito, embora Freyre tenha usado a expressão 
“democracia étnica” para se referir ao contexto brasileiro, 
num outro artigo publicado nos EUA em 1959, mas tra-
duzido em português por ele próprio em 1971 (MOTTA, 
2000), considero que não se pode legitimamente afirmar 
que Freyre tenha um verdadeiro conceito de democracia 
racial. Mas a verdade é que ele sempre rejeitou a identifi-
cação entre as relações “raciais” norte-americanas e bra-
sileiras. Tanto é assim que, em artigos dos anos 70, ele se 
colocou contra o que lhe pareciam ser tentativas de certas 
fundações estrangeiras em introduzir no Brasil os parâme-
tros das políticas “raciais” norte-americanas (R. MOTTA, 
2000). Por outro lado, não se pode esquecer de suas boas 
relações com a ditadura militar brasileira (1964-1984). Por 
todas essas razões, não surpreende que, apesar de sua mor-
te em 1987, Freyre continue no centro do debate brasileiro 
contemporâneo sobre recenseamento, políticas públicas e 
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possíveis mudanças legislativas na direção de uma classifi-
cação social “étnico-racial”7. 

 
A dINâmICA CONTEmpORâNEA dOS RECENSEAmENTOS “éTNIC-

OS” NO BRASIL: A nebulosa multiculturalista GLOBAL 

ATRAvéS dE umA AFROdESCENdÊNCIA NACIONAL 

Na verdade, o ideal de “democracia racial” à brasileira 
sempre foi debatido. Antes dos anos 80, seus críticos sublinha-
vam a realidade das desigualdades “raciais” no Brasil diante 
dessa igualdade idealizada por abordagens culturalistas. Se-
guindo Roberto Motta (2000), em artigo sobre os três para-
digmas das relações “raciais” no Brasil, pode-se entender que 
já nos anos 50 existiam as duas principais variações de uma 
crítica científica desse ideal.

A primeira, marcada pelos trabalhos do norte-americano 
Marvin Harris, sublinha o caráter artificial da “democra-
cia racial”, mas reconhece que as relações “raciais” no Bra-
sil não correspondem à existência de um sistema de castas 
raciais (que seria o caso nos EUA), além de afirmar a ne-
cessidade de articulação entre relações “raciais” e relações 
“de classes” para compreender o caso brasileiro. A segunda, 
marcada pelo brasileiro Florestan Fernandes, sublinha o ca-
ráter residual das desigualdades “raciais” no Brasil, ou seja, 
sua tendência a se tornar desigualdades de classes. Esses 
dois tipos de crítica da “democracia racial” brasileira teriam 
em comum, segundo Motta (2000), uma perspectiva mate-
rialista em sentido amplo, em que as desigualdades de clas-
ses são um critério analítico importante para a explicação 
das desigualdades “raciais”. Melhor dizendo, nem uma nem 
outra dariam caução a uma interpretação unilateralmente 
“étnico-racial” dos problemas de classificação e desigualda-
des sociais no Brasil.
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Assim, um processo efetivo de desconstrução do ideal de 
“democracia racial” à brasileira, desenvolve-se somente a 
partir dos anos 80. Integrando os movimentos sociais que res-
surgiram com a lenta degeneração da ditadura militar, parte 
do movimento negro se reconfigura num sentido identitário, 
afirmando as raízes africanas do Brasil e dos brasileiros. Nes-
te contexto, não se trata somente de denunciar a “democra-
cia racial” como mito dissimulador de relações de dominação, 
mas de compreender as desigualdades sociais sob o prisma das 
discriminações “raciais”. Sendo assim, um dos autores dessa 
perspectiva (HASENBALG, 1979), além de rejeitar a tese do 
caráter residual do racismo no Brasil, vai insistir sobre a re-
lação funcional/estrutural entre práticas racistas e benefícios 
materiais e simbólicos adquiridos pelos atores de tais práti-
cas: o “grupo dominante branco”. 

Os principais componentes da evolução desse processo po-
dem ser apreciados abaixo, na tese 11 desse Manifesto antir-
racista:

11- O debate sobre as relações raciais no Brasil não deve ser 
entendido como tema de interesse exclusivo de parcelas res-
tritas da população. Na verdade, este assunto não pode ser 
considerado nem um problema negro (que nos levaria a ver 
esta parcela da população como um problema a ser supera-
do) e nem, tampouco, como um exclusivo problema do ne-
gro (que nos levaria a entender que este assunto preocupa 
apenas este contingente). O mesmo entendimento aplica-se 
quando pensamos nas demandas sociais dos indígenas. As-
sim, o tema das relações raciais e, mais especificamente da 
promoção da igualdade racial, deve ser compreendido no 
interior de um marco holístico onde todos os contingentes 
da população estão convocados a dar seu testemunho. Os 
problemas que afetam  negros e negras são produzidos pela 
ação daqueles que são, ou julgam que são, brancos e que 
adotam práticas discriminatórias. Mesmo a existência de 
práticas de discriminação de afrodescendentes contra pes-
soas de seu mesmo grupo, deve ser pensada como produto 
de uma sociedade pautada pelos valores culturais, morais e 
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estéticos portados por pessoas de pele clara e de ascendência 
européia. As pronunciadas desigualdades raciais existentes 
no Brasil não formam um problema único dos grupos des-
favorecidos, pois estas disparidades representam uma perda 
para toda nação, mesmo para os integrantes do grupo discri-
minador que se tornam limitados do ponto de vista huma-
nístico, moral, cultural e, sob certa perspectiva, até mesmo 
economicamente (MARCELO PAIXÃO, 2004, p. 6-7) 

Entre a publicação do livro de Hasenbalg (1979) e o texto 
de Paixão (2004), todo um processo de construção social de 
identificação entre racismo, desigualdades sociais e demanda 
de identidade “étnico-racial” tem-se consolidado no Brasil, 
exprimindo-se institucionalmente pela criação da SEPPIR, 
em 2003, sob o governo Lula. Tal processo não se faz sem pôr 
em questão e sem mudar os critérios de recenseamento popu-
lacional do país. Assim, organizações da sociedade civil, desde 
o final dos anos 80 (OLIVEIRA, 2003), têm feito campanhas 
e exercido pressões cujo resultado foi a transformação do 
quesito cor em quesito “cor ou raça” e a inclusão da catego-
ria indígena – ambos com um nítido sentido “étnico-racial”. 
Foi assim também que, no interior do próprio IBGE, pôde-
se acompanhar a discussão sobre a pertinência de se incluir 
questões sobre a origem e sobre a substituição do pardo pelo 
moreno8. 

Mas outros temas são ainda mais significativos no contex-
to brasileiro, em termos de políticas públicas por direitos so-
ciais específicos. Pensemos por exemplo no constante debate 
sobre o projeto de lei para instituir o Estatuto da Igualdade 
Racial – tanto no Congresso Nacional como por intelectuais, 
militantes e mídias –, entre aqueles que o reivindicam como 
meio para a criação de uma verdadeira democracia “racial” 
e aqueles que o veem como projeto de racialização jurídica 
e de fragmentação potencialmente conflituosa da sociedade 
brasileira. Em seguida, pensemos no debate em torno da re-
gulamentação legislativa da política de cotas raciais nas uni-
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versidades, cuja aplicação cresce no território nacional, mas 
que ainda gera controvérsias, a começar pela capacidade de 
experts poderem distinguir seus beneficiários legítimos num 
país concretamente mestiço9. Finalmente, têm-se a regula-
mentação crescente da propriedade de terras para quilom-
bolas10, em que a validade das expertises científicas pode ser 
posta em questão, assim como para as cotas.

Caso se pense em polarização, podem-se distinguir dois 
partidos: o dos mais ou menos universalistas que, critican-
do uma identificação entre luta social por direitos humanos 
e reivindicação identitária “étnico-racial”, reprovam seus ad-
versários por uma suposta escolha do modelo anglo-saxão de 
integração social – liberal-individualista e racializado (FRY, 
2005; SOUZA, 1996); o dos mais ou menos multiculturalis-
tas que, criticando um apego ao “mito da democracia racial 
brasileira”, reprovam a suposta resistência de seus adversá-
rios contra políticas públicas concretamente democráticas e 
respeitosas da diversidade sociocultural e “étnica” do país 
(ADESKY, 2004). Estaria o Brasil entrando numa era de 
transbordamento “étnico-racial”? Certamente não, mesmo 
porque essas discussões não parecem apaixonar realmente a 
opinião pública no país. Entretanto, o debate mobiliza atores 
sociais particularmente importantes – movimentos sociais or-
ganizados, universitários, intelectuais, artistas – que se cons-
tituem em grupos de pressão sobre a esfera política e em in-
teração com mídias tradicionais ou novas, todos articulados às 
condições de publicidade e de mercado de que fala Lívio Sansone 
(2004) a propósito da “etnicização” nas sociedades globalizadas.

De qualquer maneira, o compromisso tácito em torno 
de um modelo de recenseamento fenotípico-cromático já 
foi quebrado. Eu diria que a sociedade civil brasileira vive 
uma experiência complexa. Por um lado, o debate parece 
contribuir para o aumento do reconhecimento do racismo 
da sociedade brasileira, o que, combinada à nebulosa mul-
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ticulturalista global de construção/legitimação de identida-
des “étnicas”, conduz à legitimação relativa de políticas de 
affirmative action. Mas, por outro lado, a vitalidade simbóli-
ca do ideal nacional de miscigenação aparece forte nas son-
dagens e enquetes, sobretudo quando se trata de se classifi-
car em termos de “cor ou raça”. Neste sentido, analisando 
dados das autoclassificações de cor, raça e origem em sua 
distribuição por faixas etárias, onde observa-se aumento de 
autoclassificados como pardos entre os mais jovens, concor-
do com quem afirma que a interpretação mais plausível é a 
de que “as gerações mais novas se sentem mais à vontade 
para se identificarem como pardos do que as mais velhas” 
(SCHWARTZMAN, 1999, p. 12).

Como a sociedade brasileira evoluirá em suas representa-
ções dessa dinâmica? Chegará a um reconhecimento social 
de um problema, no sentido construtivista definido por Ber-
ger e Luckmann (1996)? Com efeito, a possível conversão 
do Brasil a um sistema de classificação “étnico-racial” não 
é facilmente adequada à sobrevivência de seu ideal de mis-
cigenação. Neste sentido, eu diria que no projeto de lei para 
o Estatuto da Igualdade Racial, assim como em vários dis-
cursos de militantes/simpatizantes próximos das reivindica-
ções identitárias, em instituições como o DIEESE e mesmo 
em manchetes e matérias de mídias, não necessariamente 
engajadas nessas reivindicações, percebe-se facilmente uma 
tendência a identificar pretos e pardos numa mesma cate-
goria “racial” (a dos afrodescedentes) e considerá-la objeto 
prioritário das políticas de affirmation action. O modelo de 
classificação da Universidade de Brasília para sua política 
de cotas é um bom indicador de tal tendência, já que ele 
reduz os pardos à subcategoria dos pretos. 

Vejamos outro indicador dessa tendência, na matéria abai-
xo sobre a distinção preto (ou negro) e pardo, publicada por 
uma revista militante:

Politicaeafetividade.indb   347 7/10/2009   16:42:45



- 348 -

Recenseamentos “étnico-raciais” e políticas multiculturalistas – reivin-
dicações por direitos sociais em contexto de competição globalizada

(…) Era o Censo Escolar, do Ministério da Educação, que 
trazia um novo quesito: a cor da pele. Implantada pela 
primeira vez, a pergunta foi uma lição de casa complicada 
para muita gente. Algumas famílias não tinham a devida 
familiaridade com a matéria. Outras nunca tinham tentado 
resolver essa equação em casa antes. Em que quadradinho, 
afinal, marcar o “x”: branco, preto ou pardo? (…), os núme-
ros são surpreendentes: 41,4% se autodeclararam brancos, 
46,2%, pardos e 9,9%, pretos. A soma dos dois últimos dá 
56,1% de negros - uma virada sem precedentes na história. 
Pelo recenseamento de 2000 do IBGE, o país tem 52,1% de 
brancos, 41,4%  de pardos e apenas 5,9% de negros: em ou-
tras palavras, uma minoria autodeclarada de negros, com 
47,3%. (…) Para a psicóloga Maria Aparecida Silva Bento, 
diretora da ONG Ceert, Centro de Estudos das Relações 
do Trabalho e da Desigualdade, a questão semântica está 
em segundo plano. “Acredito que pretos e pardos precisem 
somar-se como negros, porque são tratados como tal pela 
sociedade”, diz. “Em termos de estatísticas, os pardos ou 
mestiços vivem numa realidade que é muito mais próxima 
da dos negros. Entre eles há mais baixa escolaridade, alta 
taxa de desemprego, subemprego.”(...) Filha de mãe negra, 
parda na certidão, negra autodeclarada em vários censos, 
Maria Aparecida Bento fez questão de estender a questão 
da cor em sua vida pessoal e profissional. “O termo pardo foi 
introduzido no Censo e nunca mais saiu porque corresponde 
ao mestiço”, explica. “É uma das categorias que têm menos 
rejeição entre os brasileiros.”Segundo ela, mesmo compondo 
uma casta intermediária, os pardos podem - e devem - ter 
a consciência de que fazem parte da categoria dos negros. 
(MIKEWIS; ANDERSON, 2005, p. 1 e 2).

Apesar da fusão automática que se depreende do texto en-
tre pardos e pretos como negros, percebe-se que ela não é tão evi-
dente quanto se pretende, já que o pardo aparece como “mesti-
ço” ou como “casta intermediária” e é colocado como uma das 
categorias menos rejeitadas pelos brasileiros. Assim, mesmo se 
a reportagem se quer informativa, trata-se, sobretudo, de um 
discurso propositivo, de um “dever ser” negro reunindo todos os 
atributos das condições socioeconômicas desfavoráveis do país 
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– indicando mais uma vez que as demandas identitárias etni-
cizadas tendem a reduzir as desigualdades sociais sob o prisma 
das discriminações “raciais”. No que se refere a políticas públi-
cas por direitos específicos, tal identificação propositiva coloca 
uma espécie de contradição em termos: considerando que os 
indígenas já são uma categoria etnicizada nos recenseamentos 
oficiais, fundir pardos e pretos como negros significaria que as 
políticas brasileiras de affirmative action deveriam discrimi-
nar positivamente a maioria da população do país, como se a 
proposição saísse involuntariamente das especificidades identi-
tárias e voltasse à pretensão universalista dos direitos sociais. 
Falarei sobre isso nas conclusões. 

CONCLuSõES

  
Tenho argumentado que a dinâmica contemporânea dos 

recenseamentos “étnico-raciais” e das políticas públicas a 
eles articulados, construiu-se socialmente sob o efeito de feri-
das históricas em tensão com os princípios universalistas dos 
direitos humanos e sociais. O Brasil continua prisioneiro de 
seu passado, de sua condição de colônia ou Estado-nação es-
cravista, assassino e estuprador de negros(as) e indígenas. É 
assim que atualmente ele recebe golpes irritados da nebulosa 
multiculturalista contra seu antigo ideal de nação mestiça, de 
indivíduos hierarquizados segundo seus traços fenotípico-
cromáticos, mas todos os membros de uma mesma totali-
dade idealizada: a de um Brasil multicolor e sincrético. Sem 
apaixonar realmente a opinião pública, a articulação entre 
luta contra discriminação “racial” e demanda por identidade 
“étnico-racial” nutre, entretanto, um debate crescente e po-
tencialmente violento na esfera pública brasileira. 

Por um lado, ela parece nutrir o velho racismo contra os 
classificados como negros, como se pôde ver com pichações nos 
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muros da UFRGS contra as cotas raciais, parecendo inspira-
das diretamente de movimentos neonazistas. Por outro lado, 
ela pode exprimir uma violência simbólica contra os classifi-
cados como brancos, como se pode analisar relendo a tese 11 
do Manifesto antirracista de Paixão (2004/2006) aqui citada 
à página 13, onde brancos, pessoas de pele clara e ascendência 
européia aparecem visivelmente como conteúdos simbólicos 
intercambiáveis de um processo de ancoragem e objetivação 
de representações sociais (MOSCOVICI, 2004). Ou seja, como 
classificação e definição de pessoas que, independentemente 
de suas experiências concretas e valores sociais e políticos, são 
inseridas estereotipadamente num mesmo grupo e julgadas 
responsáveis naturais por práticas e valores racistas – respon-
sáveis inclusive por possíveis práticas racistas de indivíduos 
classificados e definidos estereotipadamente num grupo opos-
to, os afrodescendentes, vítimas dessas práticas. 

Ou ainda numa entrevista da ex-ministra da SEPPIR (MA-
TILDE RIBEIRO, 2007, BBC-Brasil)11, objeto de polêmicas e 
até de um processo administrativo no MPF/DF para investigar 
suposta prática de crime de racismo (arquivado em 16 de janeiro 
de 2008)12, em que ela afirma que quem foi açoitado (o negro) 
não tem obrigação de gostar ou de querer conviver com quem 
o açoitou (branco). Essa referência não está aqui colocada para 
discernir intenções racistas da ex-ministra que, como militan-
te pela igualdade de direitos humanos e sociais, é uma cidadã 
engajada nas lutas contra o racismo, em geral. Todavia, como 
ator social, sua fala exprime efetivamente um processo de iden-
tificação simbólica entre sociedade passada escravista/indivíduos 
presentes brancos, essencializando-os como racistas para justificar 
(naturalizar) possíveis práticas de discriminação negativa contra 
eles. Mais uma vez, estamos diante de um processo de classifica-
ção/definição/julgamento estereotipado de pessoas, processo de 
construção de representações sociais que orienta potencialmente 
relações violentas entre grupos de indivíduos assim classificados.  
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Essas expressões de violência simbólica (que pode se tor-
nar física) podem perturbar até quem pesquisa as articulações 
desigualdades sociais/relações “raciais” há décadas, e é rela-
tivamente favorável às políticas de affirmative action, como o 
antropólogo Lívio Sansone. Com efeito, na introdução de um 
dos seus trabalhos mais recentes (SANSONE, 2004), este au-
tor não só declara que a globalização produz novas formas de 
racismo (como já foi citado), como também “confessa” estar 
cada vez mais cético quanto a qualquer possibilidade libertá-
ria ou emancipatória articulada intrinsecamente à identidade 
“étnica”ou “racial”

De fato, acredito que devemos mais do que nunca nos per-
guntar se “raça” é um conceito socialmente aberto ao diálogo 
e fomentador de práticas igualitárias, como sustentam adep-
tos da nebulosa multiculturalista, ou se se trata de uma no-
ção indeterminada, com certeza socialmente construída e re-
construída, mas carregada de potencialidades de separação, 
de nutrição de diferenças, de isolamento e de incompreensão 
recíproca, fazendo dela uma potência de destruição de solida-
riedades. Solidariedades, aliás, articuladas historicamente à 
noção universalista do homem em abstrato, através da qual 
se constrói a legitimidade social para a luta pela dignidade 
dos homens concretos – negros, brancos, vermelhos, marrons 
ou listrados de verde e amarelo. 

Nunca é demais lembrar que “raça” é uma noção histórica 
substancialmente ligada aos empreendimentos da dominação 
colonial. Neste sentido, ela opor-se-ia à noção do “homem uni-
versal”, mas eu diria que se tratava ao mesmo tempo de um 
complemento necessário ao que estava em jogo no processo 
de modernização, já que esta se fez também pela exploração 
mundial de uma mão de obra de origem africana reduzida à 
escravidão. Efetivamente, a classificação “racial”, permitindo 
uma hierarquização dos seres, conseguiu privar da dignidade 
humana os homens/mulheres escravos(as), esses(as) mesmos 
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que produziam riquezas modernizadoras de um mundo que 
já começava a se globalizar. Ora, classificá-los como “raça 
inferior” permitiu a consolidação de um ideal universalista 
de homem, deixando-os de fora. Lutando contra as desigual-
dades e discriminações sociais de todos os tipos, é necessário 
reconhecer a ferida racista histórica, originária do escravismo 
e que atravessa o ideal de “democracia racial” à brasileira. 
Mas também é necessário refletir sobre os problemas de uma 
reivindicação identitária fundada numa noção cujo passado é 
tão pesado e destrutivo. Reivindicação que nem sempre con-
segue esconder sua vontade, politicamente organizada, mas 
não majoritária, de impor categorias rígidas de classificação 
“étnico-racial” a quem não se reconhece nelas. 

Feridas socio-históricas não se tratam sem dor e, a polariza-
ção reconhecimento/não reconhecimento é uma relação ao ou-
tro cada vez mais significativa nas sociedades contemporâneas. 
Por isso mesmo, não seria inútil render armas e abordar o ideal 
de miscigenação para além das feridas escravistas e pós-colo-
niais. Como indiquei no item 2 deste texto, a validade da rein-
vindicação por direitos sociais depende da validade da preten-
são universalista dos direitos do homem. Explicando melhor: o 
processo sócio-histórico da especificação dos direitos tem como 
pressuposto o reconhecimento ideal de que as especificidades 
de grupos ou indivíduos não devem anular a comum dignidade 
de todos os homens. Por outro lado, nem sempre uma reivindi-
cação identitária reconhece a dignidade de grupos ou indivídu-
os definidos como “o outro”; aliás, o passado e o presente não 
deixam de nos jogar isso na cara, como as identidades podem 
ser limitadoras da nossa experiência social e, no pior dos casos, 
assassinas (MAALOUF, 1998). 

Com efeito, repito que todas as formas de identidade so-
cial não cessam de se construir, se destruir e se reconstruir 
na dinâmica social, ou seja, trata-se de processos de “iden-
tificação” e não de entidades identitárias (SOUZA, 1999). 
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Sendo assim, é sempre à pretensão universalista dos direitos 
que precisamos recorrer a cada vez que reivindicamos dig-
nidade às nacionalidades, cores, religiões, etnias, gêneros e 
orientações sexuais etc. Finalmente, falando em processos de 
identificação, já coloquei que há, na dinâmica que aqui discu-
to, uma identificação entre reivindicação identitária “étnico-
racial” e luta contra as desigualdades socioeconômicas. Neste 
sentido, considero que, para sair de uma lógica da separação 
e do ressentimento, é necessário perceber que as distinções 
“étnico-raciais” costumam desviar a atenção de afinidades 
socioeconômicas entre indivíduos ou grupos etnicamente dis-
tinguidos. Afinidades estas que reúnem todo o arco-íris dos 
seres humanos que vivem do trabalho, na mesma dependên-
cia a um capitalismo hiperacelerado e socialmente “descom-
plexado”13. 

Durante o século XX, foi o Estado do bem-estar social que 
assumiu institucionalmente a problemática das desigualdades 
nas sociedades de mercado. Quando se observam as tipologias 
propostas para a análise desse Estado, percebe-se uma espé-
cie de afinidade entre o tipo norte-americano e australiano 
de Estado do bem-estar social – chamado “wefare state libe-
ral”, no qual a proteção social se reduz aos comprovadamente 
pobres e é muitas vezes associada ao estigma social (FIORI, 
1995) – e as políticas públicas “étnico-raciais” demandadas 
ou já instaladas no contexto brasileiro contemporâneo. 

Ora, por um lado tal tipo de Estado do bem-estar não foi 
nem o único nem necessariamente o mais eficaz para o com-
bate das desigualdades sociais – concretamente, não foi o que 
mais reduziu as desigualdades entre os mais ricos e os mais 
pobres. Por outro lado, os custos das políticas afirmativas 
são dificilmente consistentes (FRY, 2006; SANSONE, 2005); 
eles são certamente adaptáveis a uma gestão “otimizada” dos 
pequenos orçamentos sociais dos Estados, mas muito aquém 
do fosso das desigualdades que aumentam globalmente e são 
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historicamente escandalosas no Brasil. Enfim, todos os tipos 
de Estado do bem-estar social, como já foi afirmado, desmo-
ronam-se como modelo de compromisso institucional de com-
bate às desigualdades sociais, há trinta anos. Atualmente, a 
explosão do modelo de acumulação, desregulada e dominada 
pelo capital financeiro, tem mostrado que os responsáveis es-
tatais têm concentrado todas as suas forças para salvar o ca-
pital em detrimento do trabalho – os presságios não são bons 
para as políticas de direitos sociais, quer sejam universalistas 
ou multiculturalistas. 

Isso pelo menos indica que se dirigir ao Estado como fonte 
substancial de direitos é esquecer que o Estado e o direito não 
são entidades naturais, mas construções sociais da realidade 
e, como tal, articulados às outras esferas de relações sociais – 
materiais e simbólicas.  Nesse sentido, o ideal regulador em 
torno de direitos sociais, a serem providos pelo Estado, mar-
ca uma tensão do Estado democrático que o denegrido Marx 
descreveu muito bem – embora sob o viés de sua orientação 
profético-revolucionária (MARX, 2003) –, qual seja o da dia-
lética entre uma instituição que se apresenta como de e para 
todos, mas que é presa das relações de forças da sociedade. 

No contexto atual, essas relações de força manifestam 
abertamente, para qualquer um que se der ao luxo de acom-
panhar os jornais cotidianos, que os atores sociais economica-
mente poderosos nunca precisam reivindicar direitos identitá-
rios para que as caixas dos Estados sejam esvaziadas em seu 
benefício. Afinal de contas, o direito à liberdade no mercado 
não é um direito a priori das nossas sociedades, independente 
da cor da pele, do gênero, da religião, da orientação sexual, 
da origem nacional ou cultural ou de quaisquer outras identi-
ficações sociais desses cidadãos? Pois é: eles se concebem, são 
concebidos e se comportam como cidadãos, aliás, como su-
percidadãos, enquanto a nebulosa multiculturalista tenta nos 
convencer que é mais legítimo e verdadeiro, para os que não 
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são supercidadãos, se conceber e se comportar como membros 
de identidades distintas, competindo por migalhas que um 
Estado combalido cede a grupos identitários, desde que estes 
tenham grau de organização exercendo uma pressão eficaz, 
para sustentar mal ou bem sua legitimidade e tentar assegu-
rar resultados eleitorais. Sem esquecer que, não raramente, 
a eficacidade da pressão de certos grupos identitários sobre 
as políticas de direitos sociais deve alguma ou muita coisa a 
financiamentos privados. Ou seja, assim como responsáveis 
estatais e experts em políticas sociais, eles podem também ser 
devedores de supercidadãos.   

Repeti ao longo deste texto que, como construção social 
da realidade, as identidades são dinâmicas e heterogêneas. 
Trata-se de uma abordagem vinculada às perspectivas inter-
pretativas das ciências sociais. Considero que estas últimas 
contribuíram para o enfrentamento do que Serge Moscovici 
(2004) define como medo científico diante do poder do pensa-
mento. A cidadania universalista é um produto do pensamen-
to; as identidades “étnicas” e “raciais” também. Mas o pensa-
mento não é isolado do mundo das relações sociais objetivas, 
ambos são articulados em nossa experiência social. E, quanto 
às relações objetivas, parece que estão solicitando que a gente 
volte a pensar mais no que pode ser construído em comum do 
que às diferentes representações e reconstruções de pertenci-
mento e sofrimento identitários – pelo menos para os que não 
são supercidadãos, porque estes sabem o que têm em comum 
e cuidam muito bem disso. 

NOTAS

1  Este texto tem como origem um artigo publicado em francês por 
um periódico bilíngue da Université de Toronto (ver na bibliogra-
fia). Os objetivos dessa primeira publicação eram mais informati-
vos e concentrados no tema das estatísticas étnicas, mas suas rela-
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ções com a temática dos direitos humanos e das políticas públicas 
contemporâneas são sociológica e diretamente significativas. Foi 
neste sentido que o artigo foi modificado em forma e conteúdo 
para a presente publicação.

2  Esse debate se refere sobretudo ao Projeto de Lei n° 3198/2000 
para instituir o estatuto da igualdade racial, em discussão desde 
2000, reformulado em 2005 como Projeto de Lei n° 6262/2005, ain-
da em discussão – o que já é um indicador de seu caráter polêmico 
nas esferas pública e política brasileiras.

3  Existiram recenseamentos anteriores ao de 1872, mas este é con-
siderado pelos demógrafos brasileiros como o primeiro cujos cri-
térios e cuja realização seguiram razoavelmente os critérios inter-
nacionais. Desde 1938, data de sua criação pelo Estado Novo de 
Getúlio Vargas, os recenseamentos são efetuados pelo IBGE (OLI-
VEIRA, 2003).

4  Rápida comparação com o contexto socioeconômico-histórico 
francês e norte-americano: as relações históricas e sociológicas en-
tre negro (categoria etic) e preto (catagoria emic) indicam que o 
primeiro desses termos poderia ser mais bem traduzido por nègre, 
caso se pense na relação “nègre/négritude”  do mundo francofôni-
co. O negro é, com efeito, uma categoria historicamente pejorativa 
de classificação de escravos ou ex-escravos de origem africana que 
foi reconstruída socialmente, tendo seu sentido invertido, ou seja, 
positivado num processo de reivindicações identitárias. Sendo as-
sim, o complexo “negro/negritude” , no Brasil contemporâneo, 
corresponderia ao termo “négritude” - bandeira política do inte-
lectual francofônico Aimé Cesaire. Em outros termos, trata-se de 
uma categoria que incorpora indivíduos a um grupo negativamen-
te discriminado em termos raciais, incorporação fundada numa 
subcultura reativa de proteção do sentido de sua dignidade, como 
assim define Portes/Zhou (1993) a propósito dos Chicanos nos 
EUA.  Contudo, estou entre aqueles que têm a convicção de que 
as comparações com o contexto norte-americano devem ser sem-
pre muito cuidadosas: os classificados como negros no Brasil não 
têm um passado de grupo segregado em termos “étnicos”, mas o 
de conjunto de indivíduos classificados como membros inferiores 
de uma totalidade nacional cromático-racial e hierárquica – nos 
termos de Louis Dumont (1983).
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5  A intenção original do recenseamento de 1872 era a de classificar 
separadamente os indígenas e recensear suas diferentes línguas. 
Mas, durante sua realização, os indígenas e seus mestiços foram 
classificados sem diferenciação, sob a categoria caboclo (J. DE 
OLIVEIRA, 2003), indicando como a busca de um sentido “não-
étnico”  no uso de critérios geralmente “étnicos” de classificação 
já se configurava no Brasil. Depois deste censo, o caboclo voltou 
à condição de categoria etic e ambígua, significando preferencial-
mente o mestiço indígena/branco.

6  Entre os cientistas sociais que estudam ou comparam os EUA ao 
Brasil ou à América Latina em geral, as polêmicas são constantes 
e centradas sobre a pertinência do sistema de recenseamento “ét-
nico-racial”  norte-americano para compreender ou classificar os 
brasileiros ou latino-americanos em termos raciais. Ver, por exem-
plo, a crítica de M. Harris et al. (1995) a E. Telles (1995), na qual 
os primeiros afirmam que o IBGE deveria considerar os critérios 
etics (nativos) para a classificação cor/raça no Brasil, argumentan-
do que E. Telles, quando aceita a rejeição do IBGE de utilizar um 
desses critérios (moreno), demonstra não ter compreendido “the di-
fference between ambiguities and contradictions that result from 
imprecision and vagueness of  the observing social scientist, and 
contradictions and ambiguities that are integral components of  
the cognitive domains of  the people whom we study”. (HARRIS 
et al., 1995, p.1613-1614).Eu diria que o debate que opõe os norte-
americanos Harris e al. (1995) a Telles (1995) e ao IBGE, sobre a 
pertinênica de oficializar o moreno como categoria “cor ou raça” no 
Brasil, exprime o sentido profundo das batalhas contemporâneas 
multiculturais : pardos, brancos, mas também pretos se autodecla-
ram morenos quando os deixamos declarar abertamente sua “cor 
ou raça”.  Telles (1995) parece entender que os que assim fazem 
usam ilusoriamente moreno como sinônimo de pardo, branco ou 
preto.  A meu ver, uma tal interpretação está considerando que os 
brasileiros são mais loucos do que os outros seres humanos. Uma 
interpretação mais razoável é a de que se trata de um movimento 
declarativo em direção da autoidentificação, cada vez que se aban-
dona as opções delimitadas do recenseamento em favor da autode-
claração aberta. 

7  Ainda sobre o papel central que Freyre exerce no Brasil, cito a ten-
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dência a identificar como “freyrianos” todos os intelectuais que ar-
gumentam sobre um risco de racialização da sociedade, caso sejam 
adotadas no Brasil políticas públicas fundadas numa classificação 
“étnico-racial” da população. Trata-se de uma identificação possi-
velmente constrangedora, pelo menos para aqueles que se conside-
ram à esquerda do espectro político-ideológico no Brasil, ou para 
aqueles que, como o antropólogo Peter Fry, criticaram fortemente 
a expressão freyriana sobre uma relativa democracia racial no pas-
sado, mas que se opõem à adoção da lógica anglo-saxônica para 
compreender o Brasil. No caso de Peter Fry (2005), esse possível 
constrangimento parece ter dado lugar a uma releitura de Freyre 
no sentido de uma reconciliação teórica relativa, mas explicita-
mente assumida.

8  Cf. nota se referindo ao debate entre M. Harris et E. Telles. A opo-
sição entre esses dois autores torna-se assim completamente situ-
ada: Harris, apesar de suas severas críticas a Freyre, reconhece as 
diferenças entre o Brasil e os EUA quanto às relações “raciais” e 
defende o uso de categorias nativas mestiças nos recenseamentos 
brasileiros. Telles (que foi responsável pelo programa dos direi-
tos do homem para a Fundação Ford no Rio de Janeiro) adota o 
sistema de classificação norte-americano como modelo absoluto, 
defendendo a adoção de critérios “raciais” de recenseamento e de 
políticas norte-americanas para o Brasil. A “guerra” entre o pardo 
e o moreno é então aquela entre o estabelecimento do pardo como 
subcategoria dos pretos ou negros (retomando a definição do mesti-
ço de preto do recenseamento de 1872, mas dando-lhe um sentido 
“étnico-racial” ligado à origem africana) e sua substituição por 
moreno (categoria nativa ou etic que exprime o ideal de miscigena-
ção nacional).

9 Sobre isso, nunca é demais lembrar que a revista Veja, visivelmente 
oposta às cotas, não perdeu a ocasião de ilustar seu ponto de vista 
numa reportagem de capa publicada em 6 de junho de 2007, nar-
rando a história dos gêmeos univitelinos candidatos ao programa de 
cotas raciais da UNB : um deles foi aceito porque os experts daquela 
universidade classificaram-no como pardo (subcategoria dos pretos 
na classificação da UNB), enquanto que o outro foi recusado porque 
classificado como branco. Segundo a Veja, ambos foram classificados 
a partir de fotos analisadas pelos experts da UNB.
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10Com efeito, a priori, os quilombolas são descendentes e habitantes 
de quilombos (territórios ocupados por aqueles que fugiam da es-
cravidão). Mas, certos processos de regulamentação de terras de 
quilombolas, sobretudo quanto a quilombos ditos urbanos, discu-
tindo noções da sociologia urbana como a de territorialidade e a 
de espacialidade num sentido identitário, podem ampliar o signi-
ficado de quilombo para além de sua origem na fuga da escravidão. 
Ver: Marcon, 2008.

11 Fonte: http://noticias.terra.com.br – edição de 27.03.2007; consul-
tado em 12 de fevereiro de 2009

12Fonte: http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias  –  Site consultado 
em 12 de fevereiro de 2009.

13Numa pesquisa exploratória em representações sociais que reali-
zei junto a estudantes secundaristas franceses em 2008, existe um 
indicador significativo de segregação socioeconômica na experi-
ência social dos jovens entrevistados (possuindo variáveis socioe-
conômica das mais diversas). Descrevendo seu universo afetivo, a 
grande maioria afirma possuir amigos próximos cuja ascendência 
nacional, religião ou “cor-raça” é diferente da sua ; inversamente, 
a grande maioria também declara que não possui amigos próxi-
mos tendo condições socioeconômicas distantes das suas. Ou seja, 
enquanto se estimulam distinções essencialistas entre “etnias”, 
“raças” ou “religiões”, indivíduos com condições socioeconômicas 
afins se aproximam independentemente de suas diversas identifi-
cações multiculturais. Por outro lado, pesquisas empíricas indicam 
que desigualdades socioeconômicas têm separado mais os indiví-
duos em grupos sem relações de sociabilidade do que há trinta 
anos.        
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