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14. RAÇA E POLÍTICA NO 
BRASIL: TEORIAS EM OCASO

Luiz Augusto Campos1

Cristiano Rodrigues2

Introdução

As desigualdades e discriminações raciais brasileiras, extensa e 
intensamente estudadas por sociólogos/as, antropólogos/as, his-
toriadores/as, economistas e toda sorte de cientistas sociais, vêm 
escapando aos/às cientistas políticos/as contemporâneos/as. Tal 
ausência se torna ainda mais surpreendente quando levamos em 
conta a crescente politização desses temas nas últimas décadas. Há 
uma aceitação por parte de importantes setores da sociedade do ca-
ráter racista de muitas das nossas interações e instituições políticas. 
Ademais, a crescente articulação e fortalecimento de movimentos 
e ações coletivas comprometidas com a luta antirracista contribuiu 
para a consolidação de um rol de medidas estatais e políticas pú-
blicas voltadas para essa pauta, bem como para a tematização da 
questão em acaloradas controvérsias públicas na imprensa, no parla-

1  Doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro - IESP-UERJ (2013). É professor de Sociologia e Ciência Política do IESP-
UERJ e Editor-chefe de Dados, Revista de Ciências Sociais. Coordena dois grupos de pesquisa: 
o Observatório das Ciências Sociais (OCS) e o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação 
Afirmativa (GEMAA).

2  Doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro - IESP-UERJ. Professor adjunto do Departamento de Ciência Política da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política da UFMG (PPGCP-UFMG). Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça 
(Margem), do  Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (Nepem) – ambos vinculados ao 
PPGCP-UFMG –, e da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política. 
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mento ou na política de modo geral. Ainda assim, os artigos, livros, 
teses ou dissertações dedicadas à relação entre desigualdades e dis-
criminações raciais e a política formal se resumem a poucas dezenas.

Muitas hipóteses podem ser aventadas para explicar por que 
uma temática tão central para a sociedade brasileira permanece 
escapando do radar da ciência política. Uma primeira apela para 
a origem norte-americana da disciplina e para suposta marginali-
dade do tema naquele contexto. Isso, contudo, não é verdade: no 
mínimo desde a década de 1960, há na ciência política norte-a-
mericana um denso e prolífico debate em torno do peso da raça 
nas eleições (KARNIG, 1979; BULLOCK III, 1975; CHO, 1974; 
BLACK; BLACK, 1973), na formação da opinião pública e das 
preferências políticas (KUKLISKI, 1977; HIRSCH; DONOHEW, 
1968; SEARS, 1969), bem como seu impacto na modelagem das 
instituições estatais e das políticas públicas (WRIGHT JR., 1977; 
KELLER; 1978). Uma segunda hipótese tem a ver com a suposta 
ausência de preocupações com a temática racial dos fundadores da 
disciplina no Brasil. Novamente, contudo, a hipótese é facilmente 
negada. Já há nos primeiros anos de institucionalização da moderna 
ciência política brasileira uma estruturada agenda de pesquisa sobre 
a questão, pouco explorada nas décadas posteriores. Nomes centrais 
da disciplina como Bolívar Lamounier, Amaury de Souza, Glaucio 
Ary Dillon Soares dentre outros não só produziram artigos e pes-
quisas sobre o tema, como também se dedicaram à formulação de 
uma agenda de pesquisa de longo alcance.

Dito isso, este capítulo tem como objetivo recuperar essa agenda 
de pesquisa sobre raça e política, formulada nos anos 1960 e 1970, 
mas pouco explorada nas décadas subsequentes. Como sugere seu tí-
tulo, não pretendemos reconstruir as relações entre teorias e os casos 
analisados, o que seria impossível em se tratando de uma área temá-
tica tão subdesenvolvida. Nossa pretensão é trazer à luz as premissas 
básicas de uma agenda de pesquisa formulada nos momentos funda-
cionais da Ciência Política brasileira, e reconectá-la à produção mais 
recente. Espera-se, assim, não apenas retratar um subcampo disci-
plinar, mas contribuir para sua própria organização e consolidação.
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O que se segue está organizado em cinco seções. Na primeira, 
definimos os conceitos básicos que norteiam a presente reflexão 
e retomamos algumas elaborações clássicas da relação entre raça e 
política no Brasil. A partir disso, redefinimos as questões teóricas 
básicas da agenda de pesquisa da área em três problemáticas, discu-
tidas na segunda, terceira e quarta seções. Finalmente, delineamos 
algumas conclusões sobre as bases teóricas, ainda em construção, da 
área de estudos sobre raça e política no Brasil.

Deliberadamente, o capítulo não versará sobre a relação entre 
a população indígena brasileira e política formal. Todo esforço de 
pensar a estruturação do racismo no Brasil passa pela reconstru-
ção das concepções hegemônicas de nação, o que certamente deve 
incluir os contingentes tradicionalmente classificados como indí-
genas. Entretanto, o modo como esses grupos se organizam, seu 
comportamento político e as limitações do sistema político formal 
a eles possuem características próprias, o que demanda estratégias 
metodológicas e abordagens teóricas específicas. Ademais, uma par-
te dessas questões já vem sendo abordada pela Antropologia Política 
no bojo dos estudos sobre os indígenas brasileiros3.

Raça e política: uma agenda

O diagnóstico que aponta a inexistência de um campo de es-
tudos sobre raça e política pode soar mais ou menos apropriado a 
depender da amplitude do conceito e do modo como definimos o 
termo “política”. De uma perspectiva abrangente, “política” tem a 
ver com o potencial de conflito existente num dado arranjo social 
e sua consequente administração ou canalização (MOUFFE, 2005;  
SCHMITT, 1976). Partindo dessa definição mais ampla, seria de 
fato injusto chamar de restrita a área de estudos sobre raça e política 
no Brasil, haja vista a prolífica bibliografia produzida em diversas 
Ciências Sociais sobre as desigualdades, injustiças e conflitos enceta-

3  Para uma revisão da igualmente escassa bibliografia sobre o tema, cf. Codato, Lobato e Castro 
(2016).
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dos em nossas relações raciais4. Contudo, se restringirmos um pou-
co mais a definição na direção daquilo que chamamos de política 
formal ou institucional, mais interessada nos modos existentes de 
administração legítima desse conflito real ou potencial (MOUFFE, 
2005), veremos que a bibliografia se torna escassa. Essa definição 
tem a ver como os negócios de Estado, sua formação, decisões, 
ações etc. bem como com a competição estruturada para seu con-
trole e composição via disputas partidárias, eleições, seleções públi-
cas etc. Mesmo a extensa bibliografia sociológica e antropológica 
sobre movimentos negros raramente se dedicou ao estudo de sua 
interação com o Estado, partidos políticos e eleições, salvo algumas 
exceções (RODRIGUES, 2020; RIOS, 2014;  SOARES, 2009).

Não pretendemos aqui tomar posição muito menos discorrer 
demoradamente sobre o debate teórico mais amplo acerca da defi-
nição de política, ou sobre a oposição entre “o político” enquanto 
dimensão conflituosa fundante da vida humana e “a política” en-
quanto as tentativas de canalização e domesticação institucional 
desse potencial. Queremos apenas chamar a atenção para o fato de 
que a profusão de estudos sociológicos, antropológicos, historiográ-
ficos, dentre outras especialidades, que consideram a dimensão polí-
tica (potencialmente conflituosa) presente em nossas relações raciais 
convive como uma escassa bibliografia sobre a relação entre raça e 
política formal e institucional5. Usamos, portanto, a oposição entre 
“o político” e “a política” mais com fins analíticos que normativos 
para tentar identificar quais estudos ensaiaram investigar a relação 
entre raça e política formal e institucional. 

É justamente o fato de as desigualdades e discriminações raciais 
terem sido consideradas subsidiárias de fatores “socioeconômicos” 
e/ou “culturais” que fez com que a Sociologia e a Antropologia 

4  Já existem alguns levantamentos bibliográficos sobre as temáticas mais recorrentes na área, cf. 
Campos, Lima e Gomes (2018), Sansone (2002), Motta (2000), Guimarães (1999), dentre outros.

5  Vale aqui uma nota autobiográfica. Ambos os autores deste capítulo são híbridos disciplinares, 
tendo sua formação e vínculo profissional ligados tanto à Sociologia quanto à Ciência Política. Parte 
de nossas pesquisas estão interessadas mais na dimensão política geral das relações raciais brasileiras 
do que em sua dimensão formal ou institucional. Isso não implica, porém, desconsiderar que 
grande parte das decisões políticas relevantes de uma sociedade moderna como a brasileira passa 
pelas vias institucionais e que as disputas por esse tipo de poder formal via eleições, participação, 
representação etc. sejam secundárias.
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se estabelecessem como proprietárias acadêmicas da temática em 
detrimento da Ciência Política. Isso já era notado nos primeiros mo-
mentos da disciplina quando Bolívar Lamounier publicava em 1968 
um texto que pretendia inaugurar uma agenda de pesquisas acerca 
da relação entre raça e política (LAMOUNIER, 1968). Como o pró-
prio autor apontava, a opinião então dominante, propalada por no-
mes como Florestan Fernandes e Luiz Aguiar da Costa Pinto, era de 
que muitos dos comportamentos e orientações políticas da popula-
ção negra brasileira não seriam específicos dela e da sua experiência 
com o preconceito, mas sim da sua situação de classe:

Simplificando, deliberadamente, por razões de espaço, à teo-
ria da “integração do negro à sociedade de classes”, poder-
-se-ia dizer que seus proponentes não consideram que um 
problema especificamente político, vinculado a uma cons-
ciência de grupo racial-étnico, exista; ou, se existe, é demasia-
do secundário. Nenhum desses autores nega – pelo contrá-
rio, foram os primeiros a enfatizar – os fatores que apontam 
na direção contrária: a desigual estrutura de oportunidades; o 
preconceito que aumenta; a maior incidência de atos de dis-
criminação; os padrões de segregação espacial, cada vez mais 
difíceis de manter (LAMOUNIER, 1968, p. 41).

Lamounier já reconhecia que somente análises estatísticas mul-
tivariadas, que estimassem o peso relativo da raça e da classe nas 
opiniões e comportamentos políticos dos indivíduos, seriam capa-
zes de resolver esse debate. Tais modelos de análise só se tornaram 
correntes na Sociologia nacional a partir dos anos 1980, após os 
trabalhos pioneiros de Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva, 
objetivando isolar o peso da raça nas chances de ascensão social de 
indivíduos com a mesma origem de classe (HASENBALG, 1979; 
HASENBALG; SILVA, 1984). Ainda assim, afirmava Lamounier, 
determinar o “conflito [ainda que] latente” entre os grupos raciais 
seria de suma importância para entender a constituição de nosso 
sistema político como um todo. Ou seja, a suposta ausência de 
conflitos estritamente raciais ou étnicos no plano político formal 
não implicaria sua inexistência total, pois eles poderiam se encon-
trar latentes em nossa sociedade. Sobretudo tendo em vista o papel 
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potencialmente escamoteador do discurso da democracia racial, me-
canismo que forjou nossos símbolos políticos fundamentais, mas 
que também “desarmou [...] a iniciativa negra que poderia, talvez, 
transformar a correlação existente [...] forçado desta maneira a per-
manecer latente” (LAMOUNIER, 1968, p. 42).

Feitas essas ressalvas, a análise da dimensão racial de nosso 
sistema político deveria se desenvolver num primeiro momen-
to em três frentes de estudos da população negra: “as atitudes ou 
preferências individuais, e comportamentos, também individuais” 
(LAMOUNIER, 1968, p. 48); a eventual “formação de organizações 
ou movimentos coletivos” (LAMOUNIER, 1968, p. 48); e “o fun-
cionamento de um sistema, em conjunto, na medida em que este de-
termina, através de seus valores e normas inclusive jurídicas, certos 
parâmetros, limitações que não é possível ignorar” (LAMOUNIER, 
1968, p. 48). Em resumo, caberia às investigações sobre raça e po-
lítica formal no Brasil se debruçarem sobre a existência de condi-
cionantes raciais das atitudes e do comportamento político, da ação 
coletiva e do protesto negro, além dos limites e potenciais colocados 
a esses grupos e pautas pelo sistema político como um todo.

Como veremos no decorrer do texto, esta agenda tripartite en-
contra-se até hoje subdesenvolvida e, por isso mesmo, fornece as 
linhas gerais para a organização teórica dessa área. Por ora, cabe 
notar que apesar de ter sido elaborado há mais de cinco décadas, 
o arcabouço montado por Bolívar Lamounier surpreende pela sua 
pertinência teórica e capacidade de antecipação. Mais do que um 
sistema político infenso ao conflito étnico, sua hipótese era de que 
a hegemonia simbólica da ideia de democracia racial estaria colo-
cando tal conflito em latência no Brasil. Isso não apenas fez o autor 
convidar seus pares para a análise propriamente política das desi-
gualdades raciais brasileiras, mas também antecipar acertadamente 
a futura emergência e politização desse conflito com o avanço da 
industrialização (LAMOUNIER, 1968, p. 43).

Contudo, essa agenda de pesquisa encontrou pouquíssimos 
continuadores nas décadas imediatamente posteriores. Um desses 
casos é a reflexão de Amaury de Souza sobre as diferentes orien-
tações políticas de negros e brancos na cidade do Rio de Janeiro 
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(SOUZA, 1971). Recorrendo aos dados levantados por Glaucio Ary 
Dillon Soares sobre as intenções de voto dos eleitores cariocas em 
1960, Souza conjectura algumas respostas às hipóteses suscitadas 
por Lamounier e, particularmente, pretende testar a hipótese de 
Gilberto Freyre segundo a qual “a preferência do negro por Vargas 
e pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) como um produto de 
seu profundo sentimento de insegurança e de sua busca de um subs-
titutivo para a figura do imperador ou do autocrata da casa grande” 
(SOUZA, 1971, p. 64). Assim como Lamounier, ele também destaca 
“a discrepância existente entre a imagem e a realidade da situação 
social do negro e do mulato” (SOUZA, 1971, p. 61), colocando em 
xeque tanto o mito oficial da democracia racial, que considerava o 
Brasil um país livre de preconceito, quanto o diagnóstico então do-
minante na Sociologia, que admitia a existência de preconceito, mas 
considerava-o função da condição de classe. 

Para Souza, o populismo varguista teria de fato canalizado as 
insatisfações das populações “negra” e “mulata” ao equalizá-las à 
categoria “povo”, oferecendo um lugar simbólico a esses grupos, 
mas impedindo que suas experiências com a injustiça fossem tema-
tizadas (SOUZA, 1971, p. 64). Os dados por ele analisados sugeriam 
que o negro permanecia se vendo como membro de classes inferio-
res mesmo quando experimentava alguma ascensão na estratificação 
social, de onde ele concluía que “o negro, em função dos estereóti-
pos imputados às suas características físicas, vê-se consistentemente 
como membro de uma categoria social mais baixa” (SOUZA, 1971, 
p. 64). Seria essa associação mais simbólica do que estrutural que 
explicaria o pendor dos negros, independentemente da classe, ao 
trabalhismo (SOUZA, 1971, p. 68).

Não nos interessa aqui discutir a robustez das análises de Souza 
ou a pertinência de seus testes estatísticos, mas sim a maneira como 
ele procura dar continuidade à agenda formulada por Lamounier 
e reforça, com lastro empírico, algumas de suas conclusões. A pri-
meira delas seria a distância entre a realidade da discriminação racial 
no Brasil e a negação da discriminação pelo Estado e pela academia 
de então. A segunda tem a ver com o fato de que o pertencimento 
racial influenciaria o comportamento político dos negros de forma 
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específica e com certa autonomia em relação ao pertencimento de 
classe. A terceira se refere à latência ou não expressão organizada 
dessas diferenças raciais e sua possível ou provável emergência no 
futuro. E a quarta tem a ver com os mecanismos que o Estado bra-
sileiro emprega para evitar ou postergar a organização política do 
conflito racial e do protesto negro.

Já no início do novo milênio, Antonio Sérgio Guimarães (2001) 
reconhecia que as pesquisas sobre raça e política se concentra-
vam na organização dos movimentos negros e, em menor grau, 
na investigação das supostas diferenças nas preferências, atitudes 
e comportamentos políticos de brancos e não brancos (portanto, 
no segundo e primeiro itens, respectivamente, da agenda formulada 
por Lamounier). Além de uma maior atenção a essas duas agendas, 
caberia, sobretudo, explorar o terceiro item, isto é como o sistema 
político “determina, através de seus valores e normas, inclusive ju-
rídicas, certos parâmetros [para a tematização da raça], limitações que 
não é possível ignorar” (LAMOUNIER, 1968, p. 46). 

É bem verdade que quase vinte anos depois da releitura de 
Guimarães, novos estudos foram feitos nesses três sentidos, alteran-
do, inclusive, os termos do debate. Mas não obstante essa agenda tri-
partite deva ser reelaborada em sua forma para melhor abrigar em 
seus tipos a bibliografia existente, seus itens ainda correspondem às 
frentes fundamentais para as pesquisas produzidas hoje em dia. O que 
se segue apresenta alguns desses estudos – suas bases teóricas, méto-
dos, casos estudados e resultados – organizados nessas três frentes: os 
estudos sobre o comportamento político de brancos e não brancos, 
a organização dos movimentos negros e suas relações com a política 
formal (Estado, partidos etc.) e os parâmetros do sistema político que 
vêm definindo uma estrutura de oportunidades às pautas raciais.

Comportamento político

A investigação sobre as supostas diferenças no comportamento 
político de negros e brancos ganha novo fôlego a partir da década 
de 1990, muito embora a quantidade de trabalhos sobre o tema seja 
ainda limitada a menos de uma dezena de artigos. Em sua maio-
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ria, tais trabalhos seguem a mesma orientação daquela presente no 
estudo de Amaury de Souza. Embora se sirvam de bases de da-
dos e modelos estatísticos mais robustos, quase todas as pesquisas 
aqui se debruçam sobre surveys de preferências e atitudes políticas, 
buscando detectar diferenças entre os comportamentos de brancos 
e não brancos controlando o pertencimento de classe em mode-
los multivariados de regressão (BERQUÓ; ALENCASTRO, 1992;  
BUENO; DUNNING, 2017;  CASTRO, 1993;  MITCHELL, 2009;  
PRANDI, 1996). A despeito dessa indagação teórica e de aborda-
gens comuns, esses trabalhos variam bastante quanto as bases de 
dados e contextos políticos analisados, escolhas metodológicas e, 
sobretudo, em relação às conclusões delineadas.

A partir de um survey realizado durante as eleições presidenciais 
de 1989 em quatro municípios brasileiros, Mônica Mata de Castro 
tentou estabelecer “se a variável raça tinha algum poder explicativo 
na opção eleitoral dos entrevistados” (CASTRO, 1993, p. 477), le-
vando em conta não apenas os candidatos prediletos dos eleitores 
mas também seu pendor à abstenção ou alienação eleitoral (votar 
em branco ou nulo). Essas orientações políticas foram cruzadas 
com a raça dos entrevistados em modelos de regressão logística, 
controlando-se os efeitos estimados por variáveis como grau de in-
teresse pela política, escolaridade, renda familiar e idade. Ao termo, 
sua conclusão é de que classe e raça interagem de modo complexo 
na determinação das preferências por determinadas ideologias polí-
ticas. Nas suas palavras:

Assim, se os grupos de posição mais baixa na estrutura 
social são aqueles que tendem a se alienar mais do pro-
cesso eleitoral, os pretos ou os pardos pobres tenderiam 
a se alienar mais ainda. De outro lado, se maior grau de 
escolaridade implica, para o eleitorado em geral, escolha de 
candidatos mais moderados, de centro, os pretos e pardos 
nessa posição, diferentemente dos brancos, optariam mais 
pela esquerda ou se alienariam do processo eleitoral. Os 
dois fatores, considerados em interação complexa, parecem 
importantes para explicar a opção eleitoral e não um deles 
com exclusão do outro (CASTRO, 1993, p. 486).
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Corroborando em parte esses achados, Reginaldo Prandi utili-
zou duas pesquisas de intenção de voto para a presidência da repú-
blica, realizadas pelo Instituto Datafolha em 1994, também isolando 
variáveis como renda, sexo, escolaridade e idade (PRANDI, 1996). 
Embora reconheça que idade e escolaridade sejam preditores mais 
relevantes da intenção de voto, a cor aparece em terceiro lugar, indi-
cando “clara tendência do eleitorado preto e pardo para votar prefe-
rencialmente em Luiz Inácio Lula da Silva” (PRANDI, 1996, p. 12). 
As bases utilizadas não consideraram o pendor dos eleitores para a 
esquerda ou direita políticas, mas Prandi defende que a viés racial da 
preferência por Lula dificilmente reflete um maior esquerdismo por 
parte dos pretos e pardos, mas sim um maior pendor desses grupos 
para a renovação política.

Porém, essas diferenças nas preferências políticas de brancos e 
não brancos não são detectadas por outros autores. Incorporando o 
critério regional ao modelo, Elza Berquó e Luiz Felipe de Alencastro 
analisaram duas pesquisas de intenção de voto, também realizadas 
pelo Datafolha e voltadas particularmente para testar a hipótese do 
voto étnico nas eleições para governador em São Paulo e Espírito 
Santo de 1990 (BERQUÓ; ALENCASTRO, 1992). Embora vejam 
indícios de emergência do voto étnico dentre os negros em São 
Paulo, os autores não enxergam o mesmo processo no Espírito 
Santo. Apesar de contarem com dados mais ricos do que seus prede-
cessores, como uma variável específica acerca do papel da raça dos 
candidatos na escolha dos eleitores (BERQUÓ; ALENCASTRO, 
1992, p. 80), o levantamento se baseou em uma classificação de 
cor heterodoxa e bastante distinta do modelo tradicional consagra-
do nos outros estudos, tornando difícil a comparação dos dados e 
suscitando problemas metodológicos. Não à toa, os autores notam 
que os autodeclarados “morenos” em São Paulo possuíam um per-
fil socioeconômico mais próximo dos brancos, enquanto o mes-
mo grupo se aproxima dos “mulatos” e “negros” no Espírito Santo 
(BERQUÓ; ALENCASTRO, 1992, p. 82).

A despeito das limitações do trabalho de Bercquó e Alencastro, 
é digno de nota o fato de ele focar não apenas no maior pendor dos 
não brancos para a esquerda política, mas considerar, também, o 
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voto étnico, isto é, a preferência de eleitores não brancos por can-
didatos negros independentemente da ideologia política. Em vários 
trabalhos, Gladys Mitchell (2009) vem se dedicando a testar tal hipó-
tese. Utilizando entrevistas realizadas em 2006 com eleitores de três 
bairros de Salvador e cinco bairros de São Paulo, sua pesquisa ques-
tionou se eleitores de distintos grupos raciais já haviam votado em 
candidatos negros, de onde ela conclui que “à medida que as cores 
se tornam mais escuras, ou à medida que a identificação pela cor se 
move do branco ao negro no espectro das cores, aumenta a estima-
tiva de probabilidade de que um afro-brasileiro em Salvador e São 
Paulo vote em um candidato negro” (MITCHELL, 2009, p. 294).

Todavia, Natália Bueno e Thad Dunning (2017) se contrapõem 
a esse diagnóstico a partir de um estudo que se utilizou não somente 
de dados secundários, mas também de técnicas experimentais. Para 
verificar se eleitores de diferentes raças evitam votar em candida-
tos não brancos, eles questionam uma amostra de eleitores sobre 
os quais os candidatos mais “votáveis” de um programa eleitoral 
televisivo ficcional, gravado especificamente para a pesquisa. Mas 
mesmo controlando ao máximo as características não adscritas des-
ses candidatos como roupa e discurso político, os autores não per-
ceberam nenhuma preferência significativa por candidatos brancos. 
Ao que parece, o único viés estatisticamente relevante e capaz de 
explicar o que filtra os candidatos negros “pode estar na desigual-
dade de recursos entre políticos brancos e não brancos” (BUENO; 
DUNNING, 2017, p. 21), já que os dados do TSE sugerem que 
“candidatos brancos recebem mais contribuições de campanha do 
que não brancos” (BUENO; DUNNING, 2017, p. 29).

Além de analisar esses casos a partir de múltiplas e inovadoras 
técnicas, a pesquisa de Bueno e Dunning tem o mérito de conside-
rar não apenas a existência ou inexistência de orientações específicas 
no comportamento dos eleitores não brancos, mas também o possí-
vel impacto de desigualdades no financiamento de campanha dos 
candidatos não brancos em suas chances eleitorais. Apesar de não se 
focarem nisso, trata-se de um deslocamento teórico importante, no 
qual o olhar para eventuais vieses das demandas dos eleitores é com-
plementado pela análise de eventuais vieses na oferta de candidatos 
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pelo sistema político. Isso porque as limitações à ascensão política de 
negros ou à politização da questão racial no Brasil não se deve ape-
nas à existência ou não de orientações ideológicas específicas desses 
grupos, mas às limitações impostas pelo próprio sistema político à 
constituição de seus membros como lideranças, como já destacava 
Lamounier. Daí a importância de pesquisas mais recentes, focadas 
no papel que o sistema político brasileiro desempenha na limitação 
das oportunidades politicamente determinadas para pretos e pardos.

Ação coletiva

A agenda de estudos sobre ação coletiva e protesto negro no 
Brasil, e sua comparação com outros países, sobretudo os Estados 
Unidos e a África do Sul, é bastante prolífica, mas também acompa-
nha a tendência de se ater com maior frequência à uma perspectiva 
abrangente de política. No primeiro quartil do século XX vários 
estudiosos e ativistas norte-americanos e de outros países se interes-
saram em acompanhar de perto a “excepecionalidade” do padrão 
de interação racial brasileiro. À época, como parte de um projeto 
de construção de uma identidade nacional brasileira, foi-se popula-
rizando um discurso oficial de celebração da mestiçagem que afir-
mava não existir no país clivagens etnicorraciais. Segundo Hellwig 
(1992), entre 1910 e 1930, importantes intelectuais e ativistas afro-
-americanos, tais como W. E. Du Bois, contribuíram para promo-
ver a ideia de que o Brasil seria um “paraíso racial” e apenas mais 
tardiamente modificariam sua visão favorável do país. De acordo 
com Costa (2006), intercâmbios de experiências entre ativistas e 
organizações antirracistas brasileiras e norte-americanas se tornam 
frequentes desde então. 

Essas trocas de experiências, assim como o apoio de instituições 
filantrópicas norte-americanas, impulsionaram os estudos que busca-
vam explicar o caráter idiossincrático das relações raciais brasileiras 
e fomentaram a tradição de estudos comparativos sobre raça, polí-
tica e cidadania nas Américas, que elegeram o Brasil e os Estados 
Unidos como exemplos paradigmáticos. A vasta literatura sobre ação 
coletiva e protesto negro no Brasil busca, de maneira geral, respon-
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der às seguintes questões: seria o padrão de interação racial brasilei-
ro realmente distinto daqueles observados em outros contextos nas 
Américas? Qual o efeito das dimensões “culturais” e “políticas” do 
ativismo antirracismo sobre suas dinâmicas mobilizatórias e capaci-
dade de recrutamento de aliados? Por que em um país com uma po-
pulação afrodescendente tão numerosa os movimentos antirracismo 
encontram dificuldades em se converterem em movimentos de mas-
sa? Quais os impactos do protesto negro sobre a política formal? 

Os primeiros movimentos de alteração e ampliação da agenda 
de pesquisas sobre ação coletiva e protesto negro no Brasil podem 
ser creditadas ao impacto que os resultados das pesquisas financia-
das pelo Projeto Unesco obtiveram no país. Não que antes disso 
não houvesse já uma prolífica produção sobre nossos padrões de in-
teração racial, mas sim que tais debates recorrentemente relegavam 
a um segundo plano a ação coletiva antirracismo. O Projeto Unesco 
foi realizado nas regiões nordeste (Pernambuco e Bahia) e sudeste 
(Rio de Janeiro e São Paulo) do país entre 1953 e 1956, foi decisivo 
para uma reorientação nos estudos sobre relações raciais no Brasil no 
geral e para os estudos sobre o assim denominado “protesto negro” 
especificamente. Isso refletiu uma maior aproximação desses aca-
dêmicos e ativistas negros. Importantes nomes das ciências sociais 
brasileiras, entre eles Florestan Fernandes, Thales de Azevedo, Luiz 
de Aguiar Costa Pinto, Oracy Nogueira e René Ribeiro, desponta-
ram a partir desse projeto (GUIMARÃES, 2005; MAIO, 1999). No 
mesmo período, Guerreiro Ramos, Abdias do Nascimento e Edison 
Carneiro, intelectuais negros vinculados ao Teatro Experimental do 
Negro e ao I Congresso Nacional do Negro, escrevem seus primei-
ros trabalhos críticos sobre as relações raciais no país. 

Em A Integração do Negro na Sociedade de Classes, Florestan 
Fernandes (1964) situa o debate sobre as relações raciais em relação 
à passagem da sociedade escravista à sociedade de classes, analisan-
do as dificuldades de integração da população negra sob o prisma 
da dinâmica de modernização brasileira. Para o autor, a rápida trans-
formação urbana pela qual São Paulo passou no início do século XX 
inviabilizou a inserção dos negros ao novo estilo de vida moderno, 
visto que não teriam recursos para competir com os imigrantes eu-
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ropeus recém-chegados. Ou, nos termos do autor, resquícios da “si-
tuação de castas”, típica do período escravista, impossibilitaram aos 
negros a assimilação dos requisitos necessários para se sobressair na 
“situação de classes”, característica da sociedade moderna. A veloci-
dade da transformação ocorrida em São Paulo criou uma disjunção 
entre a ordem social, moderna e sincronizada com as mudanças eco-
nômicas, e a ordem racial arcaica, cujo ajustamento se deu de maneira 
mais lenta. Para Fernandes (1964), esse arcaísmo das relações raciais 
brasileiras demonstra a ausência de democracia racial no país, que 
nada mais seria do que um mito. 

Fernandes (1964) argumenta que, a despeito da mobilização 
crescente da população negra, não houve uma diminuição signifi-
cativa do preconceito de cor. Nesse contexto, caberia às organiza-
ções negras o papel de agente modernizador das relações raciais, 
por meio de uma revolução dentro da ordem, objetivando a inte-
gração dos negros e não uma mudança radical das bases sociais e 
econômicas da sociedade. Para o autor, o aspecto democratizante 
do movimento negro consistiria em contribuir para estabelecer uma 
situação de classe em substituição ao regime de castas herdado da 
sociedade escravista. 

Os resquícios da sociedade escravista, mesclados à sociedade mo-
derna que então se consolidava, desapareceriam segundo Fernandes 
(1964), com o pleno desenvolvimento da industrialização e expansão 
do mercado de trabalho. Esse processo desencadearia mecanismos 
capazes de superar as barreiras que o mercado impunha aos negros 
e, consequentemente, os incluiria na lógica do trabalho da sociedade 
capitalista enquanto membros da classe operária, possibilitando, por 
fim, que os laços de solidariedade advindos do pertencimento de 
classe tornassem irrelevantes as hierarquizações raciais. 

A partir dos anos 1970, as teses de Fernandes, bem como os 
demais estudos do projeto Unesco, passam por um processo de re-
visão teórica. Um conjunto interconectado de fatores explica esse 
revisionismo, sobretudo no que diz respeito à relação entre ativismo 
negro e academia, em que temáticas emergentes e preocupações das 
gerações anteriores são articuladas de modo inovador e com im-
pactos sem precedentes sobre a ordenação política brasileira. Nesse 
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contexto, o maior intercâmbio entre ativistas negros e pesquisadores 
das ciências sociais transformou, tanto qualitativa quanto quantita-
tivamente, os estudos sobre relações raciais no Brasil. A publicação, 
em 1979, do livro Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil, de 
Carlos Hasenbalg, ampliou o campo de interesse acadêmico sobre 
raça e racismo e forneceu subsídios necessários para que ativistas 
negros pressionem o estado a promover mudanças políticas. Houve 
também nessa época um aumento expressivo de pesquisas lidando 
com temas anteriormente apontados por Florestan Fernandes sobre 
a singularidade das relações sociais entre brancos e negros no país 
(FIGUEIREDO; GROSFOGUEL, 2009). E autoras como Fúlvia 
Rosemberg e Elza Berquó começaram a produzir importantes estu-
dos que versavam sobre segregação racial no ambiente escolar, no 
mercado de trabalho e nas escolhas afetivo-sexuais de brasileiros 
brancos e não brancos (ROSEMBERG, 1991; BERQUÓ, 1991). 

Esses novos estudos postulavam que, embora o mito da demo-
cracia racial se constituísse no discurso racial hegemônico no Brasil, 
as oportunidades sociais encontravam-se polarizadas, onde os não 
brancos eram sistematicamente alijados de posições de maior pres-
tígio social, mesmo quando a categoria classe era neutra (COSTA, 
2006). Para Costa (2006), os trabalhos de Carlos Hasenbalg e Nelson 
do Valle Silva, permanentemente atualizados ao longo das décadas 
de 1980 e 1990, autorizam uma distinção analítica entre os polos 
negro/branco no contexto brasileiro. 

Vale notar que, apesar das profundas diferenças entre as visões 
de Fernandes e Hasenbalg sobre a natureza e as consequências do 
preconceito racial no Brasil, eles se aproximavam em sua visão sobre 
o protesto negro. Ambos consideravam que o mito da democracia 
racial e outros elementos característicos de nossas relações raciais 
inibiam ações coletivas contrárias à discriminação e produziam uma 
certa “subordinação aquiescente do negro” (HASENBALG, 1979). 
Em certa medida, essa tese é tomada como uma das premissas do 
trabalho seminal de Michal Hanchard (1994), focado em responder 
à seguinte pergunta: por que não existiu, no Brasil, um movimento 
negro de massas após a Segunda Guerra Mundial, tal como ocorreu 
na África do Sul ou nos Estados Unidos? Hanchard (1994), atri-
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buía a um processo de construção de uma hegemonia racial no país 
a impossibilidade de identificação racial entre os afro-brasileiros, o 
que, em última instância, impediria a mobilização de massas. O au-
tor afirma ainda que o excessivo peso dado pelas organizações do 
movimento negro às práticas culturais seria outro fator impeditivo 
para o estabelecimento de uma mobilização de massa que produzis-
se impactos positivos na política formal.

A interpretação de Hanchard (1994) foi duramente criticada 
por intelectuais vinculados ao movimento negro da época. Luiza 
Bairros (1996), afirma que as respostas fornecidas por Hanchard 
são confusas e contraditórias, pois o autor mobiliza os conceitos de 
hegemonia racial e culturalismo das organizações de maneira impre-
cisa e com o intuito de fazer parecer que o ativismo negro brasileiro 
devesse tomar seu congênere norte-americano como parâmetro a 
ser seguido. Apesar das críticas que sofreu, o trabalho de Hanchard 
teve o mérito de contribuir para que pesquisadores brasileiros vol-
tassem seu olhar para a compreensão das interações entre protes-
to negro e política formal, o que segundo Bairros (1995) era uma 
temática frequentemente esquecida ou marginalizada nos estudos 
sobre relações raciais no país. Além disso, o período subsequente à 
promulgação da Constituição de 1988 foi marcado pelo crescente 
interesse governamental em fomentar o debate, consolidar dados 
estatísticos  e formular políticas voltadas à promover cidadania e 
ampliar a participação social e política de afro-brasileiros, o que tam-
bém funcionou como fator indutivo para o atual cenário de pesqui-
sas sobre protesto negro e institucionalidade (RODRIGUES, 2020; 
RIOS, 2012; 2014;  SANTOS, 2012;  SANTOS, 2009). 

O trabalho de Jaccoud e Beghin (2002) demonstra que, durante o 
governo FHC (1995-2002), houve uma aproximação inicial do movi-
mento negro com o Estado. Nesse período, as metas governamentais 
eram produzir e disponibilizar dados sobre a situação socioeconômi-
ca e educacional da população brasileira e consubstanciar a implanta-
ção de políticas valorativas (mais voltadas para o reconhecimento do 
legado cultural dos afro-brasileiros). Essa pauta, menos expressiva 
que a de políticas afirmativas não representava uma ruptura com o 
discurso oficial sobre democracia racial. Apenas após a Conferência 
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de Durban, já no último ano do governo FHC, algumas propostas 
mais voltadas para a diminuição de desigualdades etnicorraciais fo-
ram elaboradas (DAFLON; FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2013).

Outros estudos (LIMA, 2012; RIOS, 2014; RODRIGUES, 
2020) observam que, os efeitos da Conferência de Durban e a che-
gada do PT ao poder central representaram um inflexão na relação 
entre movimentos negros e o estado e, por conseguinte, impactaram 
os estudos sobre protesto negro e burocracias estatais. Para esses au-
tores, durante a administração petista, houve uma mudança tanto de 
ordem discursiva quanto institucional. O termo igualdade racial, de-
batido anteriormente apenas nos espaços de ativismo, adquiriu cen-
tralidade nas propostas do governo para a população negra. Em seus 
discursos, o presidente Lula, diferentemente de seus predecessores, 
afirmava o racismo como categoria central para a compreensão das 
desigualdades no país, muito embora não abdicasse completamente 
de uma elogio ao nosso hibridismo (SILVA, 2006). Para além dessa 
inflexão discursiva, o governo também abriu inúmeros canais institu-
cionais para a participação de ativistas do movimento negro. A mais 
importante dessas instituições foi, sem dúvida, a Seppir, criada em 
2003 e elevada à condição de Ministério em 2008. Ademais, um gru-
po maior de universidades promoveu políticas de inclusão racial em 
suas seleções para ingresso no ensino superior, legislações e políticas 
públicas nas áreas da educação, saúde e mercado de trabalho foram 
elaboradas (DAFLON; FERES JÚNIOR; CAMPOS, 2013). 

Por fim, observamos que, na última década, há um deslocamen-
to do polo comparativo sobre protesto negro e política nas Américas, 
no qual os estudos comparativos Brasil-EUA cedem espaço para 
o que vem se convencionando denominar campo de estudos afro-
-latino-americanos, tal qual postulado por Andrews (2004). Nesse 
cenário, como demonstra o trabalho de Rodrigues (2020), a análi-
se comparada  de países dentro do mesmo subcontinente, além de 
contribuir para consolidação desse campo de estudos emergentes, 
verifica com maior acurácia como determinados conflitos, impasses 
e contradições nos debates sobre raça e política na América Latina 
originam-se de padrões relativamente semelhantes de projetos de 
construção de identidades nacionais que celebram a mestiçagem ao 
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mesmo tempo em que sistematicamente negam a importância do 
racismo como elemento constituinte das desigualdades sociais du-
radouras e dos déficits democráticos observados no subcontinente.

Limitações e respostas do sistema político

O sistema político tem o poder de impor restrições à ascen-
são de determinados grupos da sociedade e/ou tematização de suas 
questões. Por outro lado, essas normas institucionais podem agir no 
sentido oposto, estabelecendo uma estrutura de oportunidades po-
líticas que serve de parâmetro para a ação desses grupos e a entroni-
zação de suas pautas pelo Estado. No que se refere à incorporação 
de demandas e grupos relacionados à agenda antirracista brasileira, 
o sistema político vem apresentado entraves fortes, ainda que ne-
nhum deles seja explicitamente formulado contra essa pauta. 

No que tange o sistema partidário, não há consenso na litera-
tura especializada sobre os anteparos colocados por ele à emergên-
cia e consolidação de lideranças políticas negras em seu interior. 
Diferentes autores e autoras têm destacado a maior abertura de 
partidos ditos de esquerda a candidatos/as negros/as, muitas vezes 
recrutados diretamente na militância (MENEGUELLO; MANO; 
GORSKI, 2012;  OLIVEIRA, 1991, p. 98). Contudo, outros traba-
lhos mais recentes têm contestado tal associação e apontado a força 
e o tamanho do partido como variável determinante de uma maior 
ou menor abertura a essas candidaturas. Ao que parece, seriam os 
partidos pequenos os mais abertos a candidatura pretas e pardas, en-
quanto aqueles mais consolidados seriam mais fechados, indepen-
dentemente da cor ideológica (CAMPOS, 2015). Isso não implica, 
contudo, que o acesso às legendas sirva, por si só, para garantir certo 
patamar de competividade a esses grupos, ao contrário.

Trabalhos como o de Soares (2009) e Rios (2014;  2019) realçam 
a relevância das dinâmicas internas e específicas a cada legenda na 
maior ou menor incorporação da luta antirracista e/ou de lideranças 
não brancas. Para Soares, as dificuldades de consolidação de uma 
agenda propriamente antirracista em um partido como o PT da déca-
da de 1990 refletiram o tradicional foco da agremiação nas desigual-
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dades de classe e da proximidade como movimentos negros ciosos 
de certa autonomia em relação à legenda (sobretudo o Movimento 
Negro Unificado) (SOARES, 2009). Com as devidas proporções e 
adaptações, esse argumento reforça as históricas dificuldades dos 
partidos de esquerda no Brasil em incorporar a questão racial sem 
fundi-la com a questão de classe, algo já analisado pela tese de Sotero 
(2015) sobre o partido comunista brasileiro durante o período demo-
crático posterior ao Estado Novo. Não gratuitamente, as lideranças 
negras mais liberais tiveram papel central na entronização da pauta 
antirracista de modo pioneiro no PMDB e, em seguida, na gestão de 
Franco Montoro na prefeitura de São Paulo (RIOS, 2014, p. 106).

Ao que parece, os mecanismos de financiamento eleitoral, fun-
damentais nas chances de sucesso eleitoral, têm sido outro obs-
táculo importante à ascensão desses grupos e pautas (BUENO; 
DUNNING, 2017;  CAMPOS; MACHADO, 2015). Até a proibi-
ção em 2015 de doações de pessoas jurídicas, as empresas privadas 
tendiam a destinar recursos às candidaturas com maiores chances 
de vitória, o que provavelmente prejudica candidatos e candidatas 
de grupos subalternos. Estes não podem contar com as tradicionais 
redes consolidadas de financiamento e sofrem o efeito adicional do 
preconceito, já que sua sub-representação política atual é vista como 
sinal de poucas chances eleitorais futuras, raciocínio que reproduz 
tal desigualdade. Uma agenda de pesquisa ainda a ser explorada tem 
a ver com os impactos nas candidaturas pretas e pardas da proibição 
do financiamento por parte de empresas.

Outra característica do nosso sistema eleitoral-partidário que 
vem limitando a ascensão política de não brancos se refere à possibi-
lidade de lançar um número alto de candidaturas, expediente utilizado 
para inflar artificialmente o quociente eleitoral. No sistema propor-
cional de lista aberta, a distribuição de cadeiras nos legislativos leva 
em conta o montante total de votos recebidos por uma coligação que 
tenderá, portanto, a lançar o maior número possível de candidatos. 
Se isso, por um lado, serve de incentivo à multiplicação de candida-
turas, serve também para o investimento partidário apenas naque-
las mais tradicionais e promissoras (CAMPOS; MACHADO, 2017). 
Por consequência, o percentual de candidaturas pretas e pardas nas 



558

eleições para os legislativos municipais, por exemplo, costuma ser 
próximo àquele da população nacional, mas o mesmo não vale para 
as candidaturas competitivas, em sua maioria brancas. Novamente, 
o filtro de exclusão fundamental parece ocorrer antes das eleições.

Contudo, não é possível ignorar que o afastamento das elites po-
líticas negras dos partidos – e consequentemente da representação 
política – refletiu, em alguma medida, a já mencionada consolidação 
de canais alternativos de participação na burocracia e nos conse-
lhos estatais. A Constituição de 1988 criou inúmeros mecanismos 
institucionais que permitiram aos movimentos negros organizados 
incidir sobre políticas públicas para além das vias eleitorais, seja pela 
incorporação de lideranças nos escalões intermediários da adminis-
tração de alguns municípios e estados, seja a partir dos chamados 
conselhos participativos criados na década 1990 (RIOS, 2014, p. 
173-8). Em um mapeamento publicado em 2001, Rosana Heringer 
detectou mais de 124 ações ou iniciativas organizadas de comba-
te ao racismo e às desigualdades raciais em dez capitais brasileiras, 
dentre cursos, oficinas, campanhas, eventos, leis etc. (HERINGER, 
2001). Apesar de a maioria dela ser oriunda de organizações não go-
vernamentais, a autora já destaca “um número significativo de ações 
governamentais, nos diversos níveis” (HERINGER, 2001), muitas 
delas em articulações a coletivos dedicados à causa.

Outro dado relevante da pesquisa, que anteciparia a tônica dos de-
bates vindouros, era a concentração das iniciativas estudadas nas áreas 
de educação e trabalho (HERINGER, 2001). Logo, não foi gratuito 
que o tema das ações afirmativas dominasse a agenda de debate sobre 
as desigualdades raciais a partir dos anos 2000 (CAMPOS; FERES 
JÚNIOR; DAFLON, 2013). Além de refletir o tecido associativo então 
existente, o debate foi fomentado pelas pressões internacionais e a sua 
agudização após a realização de III Conferência Mundial contra o Racismo, 
a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, pa-
trocinada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2001 na 
cidade sul-africana de Durban (ALVES, 2002;  HERINGER, 2002). 
A comitiva brasileira na Conferência contava com participação massi-
va de lideranças do movimento negro (SANTOS, 2009), o que garan-
tiu a eleição de uma de suas integrantes, Edna Roland, como relatora 
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geral do evento (PEREIRA, 2003) e a posterior inclusão no relatório 
final da exigência de que o Brasil tomasse providências mais incisivas 
contra a discriminação e as desigualdades raciais.

Ações afirmativas raciais já haviam sido aventadas pelo governo 
federal brasileiro no mínimo desde 1996, quando o então presidente 
Fernando Henrique Cardoso, organizou o seminário internacional 
Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados demo-
cráticos contemporâneos sob os auspícios da Secretaria dos Direitos da 
Cidadania do Ministério da Justiça (SOUZA, 1997). Mas é só duran-
te os anos 2000 que diversas instituições de ensino superior e go-
vernos estaduais adotaram medidas desse gênero, de início de forma 
autônoma e, depois, em conformidade com a Lei Federal n. 12.711 
de 2012, que instituiu cotas socioeconômicas e raciais em todas 
universidades federais (DAFLON; FERES JÚNIOR; CAMPOS, 
2013). Nesse ínterim, várias outras políticas públicas com corte 
racial foram instituídas ou consolidadas como o Programa Brasil 
Quilombola (2004) e a Política Nacional de Saúde para a População 
Negra (2009). Essas respostas do sistema político à questão racial 
resultam de complexos e plurais encaixes institucionais entre Estado 
e organizações da sociedade (LAVALLE et al., 2019). Ademais, os 
planos local, nacional e internacional estão quase sempre presentes 
nesses domínios de contato, o que coloca desafios importantes a 
uma agenda de pesquisa ainda em realização. 

Considerações finais

A relação entre raça e política no Brasil mudou substantivamen-
te nas últimas quatro décadas. Depois de anos de forte perseguição 
pela Ditadura Militar, o movimento negro se reestruturou e hoje é 
composto por uma miríade de organizações com diferentes áreas de 
atuação. Mais recentemente, uma reemergência de coletivos trouxe 
novos problemas e questões para a militância tradicional, eviden-
ciando o vigor dessa pauta. Ainda que de forma complexa e não 
linear, o Estado brasileiro problematizou o discurso da democracia 
racial, narrativa oficial no mínimo desde o Estado Novo e hege-
mônica até o pós-constituinte. Tais movimentos conseguiram in-
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fluenciar não apenas o debate nacional em torno da questão racial, 
mas também sensibilizar organismos internacionais que tiveram pa-
pel central na expansão e aprofundamento das políticas com corte 
racial. Tudo isso se articulou a e se serviu de novos e rebuscados 
diagnósticos sociológicos sobre a existência e o alcance do racismo 
na estruturação e permanência de nossas desigualdades.

Mas se a politização da questão racial brasileira só avançou nes-
se período, as pesquisas produzidas pela Ciência Política dedicadas 
a entender esse processo, seus limites e potencialidades, não avan-
çaram na mesma intensidade. As desigualdades raciais vêm sendo 
pensadas de diversas perspectivas e através da interface com dife-
rentes esferas da vida social. Porém, pouca atenção vem sendo dada 
à interface entre movimento negro e o sistema político, aos meca-
nismos que determinam a sub-representação política de pretos e 
pardos, os obstáculos à penetração de elites negras na burocracia 
estatal etc (CAMPOS; LIMA; GOMES, 2018, p. 211).

Daí a importância da formação de uma agenda de pesquisa so-
bre a interface entre raça e política formal, mas sem descurar das 
contribuições acumuladas sobre o tema, ainda que pouco numerosas. 
Se a raça frequentou os trabalhos dos primeiros esforços no âmbi-
to da sociologia política e da ciência política brasileira (OLIVEIRA, 
2002), tal agenda sempre encontrou dificuldades de se perenizar, sen-
do as razões para tal um objeto em si de pesquisa (RODRIGUES; 
MONAGREDA; PORTO, 2017). Sobretudo a partir das reflexões 
de Bolívar Lamounier (1968) e Amaury Souza (1971), reconstruí-
mos uma agenda de pesquisa sobre raça e política formal preocupada 
com três problemas politcológicos fundamentais: (a) em que medida 
as desigualdades e discriminações raciais levam à formação de pre-
ferências e atitudes políticas distintas na população vítima delas; (b) 
quais os efeitos dessas diferenças na articulação de ações coletivas es-
pecificamente orientadas contra tais assimetrias e (c) quais os limites 
e respostas do sistema político a essa militância.

Além de poucas, as pesquisas sobre a existência de preferências 
e atitudes políticas específicas a pretos e pardos são inconclusivas 
e metodologicamente fragmentadas. Algumas sugerem ter havido 
orientações específicas de uma perspectiva racial, mesmo quando 
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isoladas variáveis intervenientes como classe, nível educacional, local 
de moradia etc. Contudo, seu raio costuma ser local e os modelos 
estatísticos utilizados pouco dialogam entre si. Outras indicam não 
haver resíduos significantes o suficiente para falar em comportamen-
tos políticos particulares à população preta e parda, mas raramen-
te dialogam ou refutam metodológica ou substantivamente aqueles 
estudos que chegam a conclusões contrárias. Portanto, trata-se de 
uma senda ainda aberta para novos estudos. Embora o campo de 
estudos sobre movimentos negros e/ou antirracistas seja um dos 
mais produtivos das Ciências Sociais (CAMPOS; LIMA; GOMES, 
2018, p. 211), são ainda poucos os trabalhos dedicados aos múltiplos 
encaixes entre eles e a política formal. Parte disso se deve ao fato de 
que os movimentos negros pós-constituinte se afastaram, ao menos 
nominalmente, dos partidos políticos, optando por outros canais de 
influência estatal. É nessa interface entre sistema político e sociedade 
que podem ser observados os potenciais e as restrições das respostas 
construídas no âmbito do Estado às demandas antirracistas, traduzi-
das em um sem número de medidas e políticas públicas. 

Sem entrar no mérito sobre os alcances e limites dessas políti-
cas com recorte racial, parece razoavelmente consensual que a en-
tronização da questão racial pós-1988 foi mais bem-sucedida pelos 
mecanismos de participação institucional do que pelas vias eleitorais 
ou partidárias de representação política. Pode-se dizer que essa foi a 
tônica no período entre a abertura plasmada pela Carta de 1988 e a 
consolidação das ações afirmativas e demais políticas raciais a partir 
dos anos 2000. Resta questionar se tal estratégia preponderará neste 
momento em que as vias tradicionais de comunicação entre Estado 
e sociedade se fecham e quando as políticas raciais são ameaçadas. 
Embora as eleições de 2018 tenham computado um crescimento leve 
das candidaturas e sucesso eleitoral de pretos e pardos, ainda é cedo 
para afirmar uma reorientação da militância na direção dos partidos 
políticos. Fato é que a estrutura de oportunidade políticas no país 
para a militância antirracista deve passar por mudanças profundas, o 
que demandará não apenas mais investimento políticos por parte dos 
movimentos sociais, mas também mais reflexão acadêmica.
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