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Antonio Sérgio Affredo Guimarães

INTRODUÇÃO

A associação entre "cor" e posição social foi sempre fundamental no Brasil e seu
estudo ocupou boa parte dos cientistas sociais. Ainda recentemente, dois excelentes arti-
gos, um por Marvin Harris et al. (1993) e o outro por Nelson do Valle Silva (1994), acir-
raram o interesse no tema, discutindo as inconsistências do sistema de classificação
racial adotado nos censos.

Minha intenção nesse artigo, entretanto, limita-se a discutir o significado teórico
em que cor, classes e status foram relacionados pelas ciências sociais no Brasil nos anos
40 e 50. Concentro-me particularmente nos estudos clássicos de Donald Pierson, de Tha-
les de Azevedo e de Marvin Harris para examinar os fundamentos de duas hipóteses
clássicas sobre a relação entre "cor" e posição social no Brasil: aquela que teoriza as dis-
criminações raciais no Brasil como "discriminações de classe" e aquela outra que expli-
ca a especificidade de nosso sistema de relações raciais pela permanência de uma
hierarquia estamental criada pela escravidão.

"Cor" é, no Brasil, primitivamente, uma construção racialista que se estrutura em
torno de uma ideologia bastante peculiar. Segundo tal ideologia, os mestiços de diferen-
tes raças tendem, através de um processo de "reversão", a concentrar-se em torno das
características de algumas raças fundamentais.

O conceito de reversão pode ser melhor entendido lendo-se a passagem na qual o
autor de Os Sertões explica o embranquecimento dos mestiços de negro:

As leis naturais pelo próprio jogo parecem extinguir, a pouco e pouco, o produto
anômalo que as viola, afogando-o nas próprias fontes geradoras. O mulato despreza
então, irresistivelmente, o negro e procura com uma tenacidade ansiosíssima cruza-
mentos que apaguem na sua prole o estigma da fronte escurecida; o mameluco faz-se
o bandeirante inexorável, precipitando-se, ferozmente, sobre as cabildas aterradas...
[...] Essa tendência é expressiva. Reata, de algum modo, a série contínua da evolu-
ção, que a mestiçagem partira. A raça superior torna-se o objetivo remoto para onde
tendem os mestiços deprimidos e estes, procurando-a, obedecem ao próprio instinto
da conservação e da defesa, É que são invioláveis as leis de desenvolvimento das es-
pécies. (Cunha, 1973 [1906]:97)



Foi baseada nessa teoria de que os mestiços "revertem" ou "regridem" para uma
das raças cruzadas - ideologia que informava tanto o senso comum quanto o saber erudi-
to no final do século passado -que o censo brasileiro de 1872 introduziu quatro "grupos
de cor": o branco, o caboclo, o negro e o pardo. Tais grupos são definidos por uma mes-
ma fórmula: grupo de cor = membros da raça pura + fenótipos da raça em reversão.

No grupo branco, por exemplo, estavam, na definição de Oliveira Vianna, "os
brancos puros e os fenótipos do branco (mestiços afro-arianos e indo-arianos em rever-
são para o tipo branco)" (Vianna, 1959 [1932] :45).

Do mesmo modo, Oliveira Vianna define caboclos e negros. Apenas o pardo foge à
lei da reversão aos tipos originais. Essa é, para Oliveira Vianna, uma categoria residual:

O grupo dos pardos ou mulatos era constituído por aqueles n?estiços afro-arianos, que,
pela pigmentação particular da pele, não podendo incorporar-se a nenhuma das raças ori-
ginárias, formaram um grupo à parte, perfeitamente diferenciado dos outros grupos.
(Vianna, 1959 [1932]:45)
Para outros, entretanto, os pardos podem também ser o produto da estabilização,

através do intercruzamento continuado, de um novo tipo racial. Por isso a pergunta de
Carvalho (1988 [1934]:34): "Qual o typo definido no fim de uns tantos annos, quando
por successivas reproducções tenha se esbatido de vez a influência negra?"

Mas com o declínio do prestígio das teorias racialistas no Brasil, a partir dos anos
40, desaparece - pelo menos no nível do discurso e da consciência - os apelos a teorias
raciais na definição da cor, tal como a teoria que explicava pela reversão a fixação de ca-
racteres somáticos, fenotípicos e de caráter. Os grupos de cor passam a ser pensados em
termos de senso comum como enquadrando apenas características fenotípicas, desapare-
cendo a sua explicitação racialista e sustentando-se apenas numa ideologia da esponta-
neidade e obviedade de nossas percepções cromáticas e fisicas.

Tal ideologia alicerça-se empiricamente na constatação de que há uma plêiade de
denominações para definir-se a "cor" de alguém. Nesse sentido, "cor" é tomada como
categoria empírica, manifestação objetiva de características fenotípicas, ainda que sua
denominação seja inteiramente subjetiva e ambígua, por falta de uma regra precisa de
descendência racial.

Na sua crítica radical às teorias racialistas, a moderna Antropologia Social procu-
rou retirar da "cor" e dos "grupos de cor" qualquer conotação racial. Mas, procurou
também, guardando a designação "emic", nativa, afastar-se do discurso do senso comum
que associa cor à pigmentação.

As características fenotípicas que compõem a "cor" das pessoas foram sistematica-
mente estudadas pela Sociologia e Antropologia Social a partir do estudo pioneiro de
Donald Pierson sobre as relações raciais em Salvador nos anos 30 (Pierson, 1971 [1942]).

"Cor", tal como passou a ser formulada pelas ciências sociais no Brasil, em. substi-
tuição à "raça", ou aos grupos de cor censitários, é uma categoria "nativa" (emic) e sig-
nifica mais que pigmentação da pele. Como Donald Pierson corretamente observou na
segunda edição ao seu famoso livro Brancos e Pretos na Bahia:

Tal como se emprega no Brasil, [...] 'cor' significa mais que simples cor, isto é,
mais do que pigmentação, [significa] inclusive, em primeiro lugar, la presença] de
um certo número de outras características fisicas: tipo de cabelo (talvez o mais im-
portante), assim como os traços fisionômicos. (Pierson, 1971:38)



A afirmativa original de Pierson foi, mais tarde, comprovada pelas observações sis-
temáticas de Harris & Kontak (1963), que conseguiram mensurar a importância das ca-
racterísticas físicas na definição da cor de um indivíduo. São elas, por ordem de
importância: a cor da pele, o tipo de cabelo, o formato do nariz e o formato dos lábios.

Tal significado da "cor" foi ampliado ainda mais à medida que a Antropologia So-
cial afastava-se dos pressupostos racialistas e enveredava pelos estudos de relações ra-
ciais. De fato, a principal característica do "sistema de relações raciais" brasileiro, tal
como estabelecido pelos estudos dos anos 40, 50 e 60, é menos a novidade de seu siste-
ma de classificação - a ausência de regras de descendência, como o caracterizou Harris
(1964) -, e mais a sua estreita associação com a hierarquia social, i.e., com a estratifica-
ção socioeconômica e com a estratificação do poder e do prestígio social.

Pierson, que entre 1935 e 1937, realizou o primeiro estudo sistemático de "situa-
ção racial" no Brasil, ao notar essa associação entre "cor" e posição social, "traduziu-a"
nos termos da sociologia da época: os grupos de cor pertenceriam a uma ordem de classe
e não a uma ordem de casta, seriam, portanto, grupos abertos e não grupos fechados; ou
melhor, não seriam rigorosamente grupos, pois aos seus membros faltaria consciência de
grupo.

A caracterização do Brasil como uma sociedade multirracial de classes (Pierson,
1971) demarcou o terreno dos estudos de relações raciais no Brasil por mais de vinte
anos. Segundo este paradigma, o principal traço da sociedade brasileira seria o de que
nela não apenas a "raça" é definida por traços fenotípicos (a "cor", em sentido lato)
como também participariam da sua definição critérios sociais, como riqueza e principal-
mente a educação (Harris, 1964). Essa é a construção teórica que sustenta a intuição de
uma democracia racial, na qual mais que a "cor" das pessoas (ou seja, suas característi-
cas ascritivas) importaria o seu desempenho (riqueza e educação).

CLASSES E STA TUS

O conceito de classes, tal como utilizado pelas ciências sociais americanas nos
anos 30, tinha dois sentidos correlatos. Por um lado, o termo designava qualquer di-
visão vertical ou agrupamento hierárquico de uma dada sociedade. Foi com esse sen-
tido genérico, por exemplo, que A. L. Kroeber se referiu a classes na passagem
abaixo:

A casta e o clãpodem ser descritos de um modo geral como divisões vertical e ho-
rizontal, respectivamente, de uma população. Por conseguinte, as castas são uma
forma especial de classes sociais, que, pelo menos em tendência, estão presentes em
toda sociedade. Contudo, as castas diferem das classes sociais nisto que elas emergi-
ram na consciência social no ponto em que o costume e o direito procuraram sepa-
rar-se rígida e permanentemente um do outro. As classes sociais são o solo de que os
sistemas de casta brotaram independentemente em várias épocas e lugares. (Kroeber,
1970:413)

Por outro lado, classes são um tipo específico de estrato vertical, caracterizado pela
predominância de relações sociais abertas, tais como conceituadas por Weber. São,
portanto, em sentido estrito, camadas abertas que se contrapõem às castas, que são
camadas fechadas.



Esse segundo sentido do termo classes pode ser ilustrado pela seguinte definição de
Lloyd Warner:

'Casta', no sentido em que usamos aqui este termo, descreve uma disposição
teórica das pessoas de determinado grupo em uma ordem em que privilégios, deve-
res, obrigações, oportunidades, etc., se distribuem desigualmente entre os grupos
considerados superior e inferior. Existem sanções sociais que tendem a manter
esta distribuição desigual. Muito dessa definição também serve para descrever a
'classe '. Um sistema de castas, contudo, deve ser além disso definido como aque-
le em que o casamento entre os dois grupos não é sancionado e em que não há a
oportunidade para os membros do grupo inferior ascenderem ao superior, ou
para os membros do grupo superior descerem ao inferior. Num sistema de clas-
ses, por outro lado, há certa proporção de casamentos entre as classes inferior e
superior; e há, na própria natureza da organização de classes, mecanismos esta-
belecidos pelos quais as pessoas se deslocam para o alto ou para baixo nas exten-
sões verticais da sociedade. (Warner, 1970:419)

Para Wamer, portanto, tanto classes quanto castas são camadas de uma estrutura
vertical. A diferença da casta como relação à classe está na (i) endogamia e (ii) na ausên-
cia de mobilidade social.

Essas divisões verticais da estrutura social estão ambas associadas a diferentes sta-
tus, isto é, a uma distribuição desigual da honra e do prestígio social, tal como se de-
preende dessa outra passagem, escrita por Allison Davis & John Dollard:

As formas de participação da clique e das classes sociais são do tipo íntimo, o que
implica que os seus membros partilham um status igual no sentido de que se visitam
uns aos outros, desenvolvem rituais interfamiliares tais como refeições ou chás, e po-
dem casar entre si. (Davis & Dollard apud Myrdal, ! 944:1377)

Podemos dizer que, para a sociologia do começo do século, do ponto de vista da
dislribuição do status social, classes se diferenciavam das castas, por ostentarem as pri-
meiras um status adquirido, enquanto as castas apenas conservavam status atribuído.
Tal diferenciação pauta-se, todavia, numa valorização positiva, em termos ideológicos e
culturais, das classes, que precisa ser realçada.

As divisões em classes, porque são concebidas como se devendo apenas a diferen-
ças adquiridas pelos indivíduos como resultado de sua competição num mercado livre,
são também valorizadas como "boas" diferenças, ao contrário das diferenças existentes
nas castas, às quais, por se deverem a características herdadas e inatas, independente do
desempenho individual, são consideradas "más" diferenças.

Aliás, a única conotação negativa do termo "classe" ocorre apenas quando esse
está associado a restrições à livre competição dos indivíduos, restrições essas provenien-
 tes de privilégios. Esse sentido britânico do termo "classe" foi melhor expresso por
Myrdal quando disse:

Classes e diferenças de classe na América são nessa pesquisa concebidas como
resultado da restrição à livre competição e, conseqüentemente, da falta de uma com-
pleta integração social. As classes altas desfrutam os seus privilégios porque as clas-
ses baixas são constrangidas na 'sua busca de felicidade' por vários tipos de
monopólios sociais relativos e absolutos. (Myrdal, 1944:674)



No Brasil, entretanto, as classes tendem a ser sempre valorizadas negativamente
pois, à maneira marxista, nos inclinamos a associar as classes a mecanismos de explora-
ção do trabalho, a formas de parasitismo social, à manutenção de privilégios e à exclusão
social. O leitor brasileiro, portanto, que não participa do universo de valor que encara
positivamente as classes, deve ficar atento à maneirä positiva com que os cientistas so-
ciais das décadas de 40, 50 e 60 relacionaram classes e status à cor.

Em seguida passarei rapidamente em revista o modo como Donald Pierson, Marvin
Harris e Thales de Azevedo enunciaram e desenvolveram a tese segundo a qual o Brasil é
uma "sociedade multirracial de classes".

DONALD PIERSON

A tese de Pierson só faz sentido se entendida no contexto teórico da sociologia
americana da época.

Particularmente, é fundamental recordar a teoria de interação social, tal como formula-
da por Robert Park e outros professores da Universidade de Chicago. Segundo essa teoria,
isolamento e contato são categorias que organizam a explicação seja da evolução das cultu-
ras em tomo do eixo "cultura defolk/civilização", seja do desenvolvimento e amadureci-
mento das personalidades individuais.

O contato entre diferentes pessoas ou povos, tido como o responsável pelo progres-
sivo refinamento intelectual e cultural, dar-se-ia basicamente através de quatro processos
geralmente vistos como etapas do processo civilizatório mais abrangente; e, em particu-
lar, do modo como a sociedade norte-americana constituía-se pela absorção e integração
de amplos contingentes migratórios. Esses quatro processos são: competição, conflito,
acomodação e assimilação.

Competição, para Pierson, é "a forma mais elementar e universal de interação; é a
luta por objetos concretos (a própria vida, bens); é inconsciente, impessoal, continua;
produz: 1) ordem econômica, 2) divisão do trabalho, 3) distribuição em espaço..." (Pier-
son, 1975:322). Quando consciente, a competição toma-se conflito, passa então a ser in-
terrnitente, a produzir status e ordem política; diminui apenas através da acomodação e
desaparece através de assimilação.

Classes e castas seriam, segundo a perspectiva adotada por Pierson (1975:321),
fenômenos de acomodação - "ajustamento apenas formal e externo, cuja função é a de
diminuir o conflito"; ou seja, seriam grupos sociais que se formavam num processo de
competição e que se cristalizavam de modo a evitar a continuidade de um conflito que
seria social e culturalmente destrutivo. Tal conflito só poderia ser finalmente resolvido
pela assimilação final desses grupos ou pessoas aos valores da sociedade global.

No dizer de Pierson, classe é:
uma camada social aberta, cujos membrõs compartilham de certas qualidades so-
ciais e pessoais decorrentes de uma similaridade de ascendência, ocupação, educa-
ção, nível econômico, idéias, atitudes, etc.. e que possuem "status" aproximadamente
igual dentro da mesma ordem social," é um dos grupos de acomodação. (Pierson,
1975:322)
Vê-se, pois, que as classes sociais, para Pierson, (a) são conceitualmente camadas

da estrutura social indistintas de grupos de status; (b) são camadas abertas e portanto



conceitualmente opostas às castas, que são fechadas; (c) são formadas num processo de
conflito que só pode ser supresso pela assimilação de valores, atitudes e interesses.l

A Bahia de 1935, segundo Pierson, é uma cidade de mestiços afio-europeus, ao
contrário do Recôncavo que seria negróide. Cidade culturalmente isolada, área cultural-
mente passiva como ele a define, tomando o conceito de empréstimo a Robert Park, a
Bahia é caracterizada como uma sociedade patriarcal, familial, onde predominavam "re-
lações primárias" e onde a competição era baixa e os conflitos econômicos inexistentes.

A justificativa de Pierson para escolher a Bahia como local de seu estudo das rela-
ções raciais no Brasil, é "porque é ali que a acomodação racial vem se processando há
séculos e com alto grau de persistência..." (Pierson, 1971:91).

Na caso de Salvador, Pierson divide a cidade em três zonas residenciais às quais
correspondem, grosso modo, as classes econômicas e educacionais - ricos, pobres e re-
mediados - e as cores - brancos, pretos e mestiços.

Essa segregação seria, entretanto, involuntária e inconsciente, no sentido de não
objetivarem a manutenção de distinções de grupos fechados (castas). Serão as exceções a
esse padrão residencial que, na análise de Pierson, demonstrarão o caráter apenas aparen-
temente racial dessa forma de segregação. E isto porque as exceções seguiriam rodas um
padrão único de distribuição por classes sociais.

Para fortalecer a idéia de transitoriedade dessa segregação espacial e, ao mesmo
tempo, justificar uma certa imobilidade aparente, que transparece em algumas passagens
do texto, Pierson introduz no argumento a idéia de que a Bahia é "uma sociedade de
competição comparativamente livre e de desenvolvimento gradual" (Pierson, 1971:106).
Ora, quando antes Pierson caracterizara a Bahia como uma sociedade estável e isolada
seria de se esperar que ele observasse alguma sedimentação de diferenças estamentais.
Ao dizer depois que tratava-se de uma sociedade de competição livre, Pierson parece
querer sugerir que tal sedimentação era transitória no sentido de se desfazer gradual e
lentamente ao incorporar cada vez mais mulatos e mestiços em suas classes dominantes.
Como não havia nenhuma barreira legal ou uso da violência física contra a ascensão so-
cial, Pierson é levado a preconizar como causa da segregação transitória uma desvanta-
gem inicial (a escravidão, a falta de recursos e de educação) que só lentamente poderia
ser revertida.

As exceções à simetria entre classe e cor antes de confirmarem uma regra possível
- isto é, a existência de uma organização social muito rígida, baseada em status estáveis,
guardados por distâncias sociais (polidez e etiquetas), culturais (analfabetismo e costu-
mes africanos) e econômicos (desemprego crônico e pobreza) - são tomadas como falsi-
ficadoras daquela simetria, como prova de que a cor não funcionava como princípio
organizativo, mas sim as classes.

É como se a polaridade teórica entre classes e castas, por formarem uma dicotomia
simples e "realista" (camadas abertas ou fechadas) ao invés de extremos de um contínuo

Mas classes, como o termo é muitas vezes empregado por Pierson, se refere tamb6m a qualquer compar-
timentação vertical em grupos da estrutura social, É, aliás, com esse sentido que o termo aparece pela
primeira vez em Brancos e Pretos na Bahia: "Essa fisiografia da região não deixava de ter importância
na vida cultural da Bahia; porque, em geral, a distribuição da população por classe, e até certo ponto por
grupos de c6r, seguia de perto a configuração da terra" (Pierson, 1971:97).



ideal-t/pico, impedissem Pierson de. observar a rigidez histórica das posições sociais. Ao
contrário, essa persistência quando notada é atribuída ao isolamento e à baixa competiti-
vidade e à inexistência de conflitos na sociedade baiana. As classes, fenômenos de aco-
modação, portanto, seriam na Bahia estranhamente reforçadas pela ausência de conflitos.

Interessante notar, a esse respeito, que a dicotomia "classe/castas" é pensada em
termos da ausência ou, altemativamente, da presença de uma "linha de cor", do mesmo
modo que Myrdal (1944) pensa a "linha de casta" em seu American Dilemma -a presen-
ça de mestiços tanto entre os ricos, quanto enlre os pobres, isto é, a ausência de uma classifi-
cação bipolar brancos e pretos, é tomada como ausência de uma linha de raça ou de casta, e
essa ausência é automaticamente expressa pelo conceito de classe, um grupo social aberto.
Esse procedimento é grandemente facilitado pelo fato de Pierson não usar a autodefini-
ção de cor, empregando, portanto, critérios absolutos, fisionômicos, para definir as cores
ou raças.

Pierson vai precisamente argumentar no capítulo V do seu livro que foi a miscige-
nação que diluiu a linha de cor e desorganizou as castas que existiram no período colo-
nial. O argumento é complexo. Pierson reconhece, primeiramente, seguindo Park, que a
miscigenação é uma estratégia geral de conquista e de transplantação de povos. Mas,
logo em seguida, começa a descrever os fatores que tomam particular a extensão com
que se deu a miscigenação brasileira, tomando de empréstimo a Gilberto Freyre alguns
argumentos a respeito do caráter e das características dos portugueses e da situação de-
mográfica de Portugal. Seriam eles: primeiro, o fato de os portugueses já estarem fami-
liarizados com povos mais escuros e serem eles próprios, em grande parte, mestiços;
segundo, a maior tolerãncia à mancebia e a aceitação pela Igreja de casamentos inter-ra-
ciais; e terceiro, o maior status associado à cor branca, que levava as mulheres e os ho-
mens a procurarem parceiros mais claros.

Ora, nesse último argumento, tomando tais atitudes e atos como algo normais, Pierson
deixa escapar precisamente a chave da hierarquia racial e do preconceito racial brasileiros.

Para Pierson, em resumo, na sociedade baiana e brasileira em geral não existiam
castas raciais ou mesmo grupos raciais sticto sensu posto que brancos, pretos e mestiços
eram encontráveis, de fato e em tese, ainda que em proporções diferentes, em todas as
classes e grupos sociais. Como não existia uma "linha de cor" separando o contato e a
interação entre os membros de uma classe e os grupos sociais entre si, o Brasil seria tipi-
camente uma sociedade multirracial de classes. Essa concepção de sociedade de classes
se contrapõe à concepção de uma sociedade dividida ao mesmo tempo em classes e em
castas raciais, tal como a sociedade sulista dos Estados Unidos caracterizada por Lloyd
Wamer (1970).

A simplicidade dessa conceituação e sua obviedade apenas reproduzia em lingua-
gem científica o que já era o senso comum de brasileiros e estrangeiros em 1940 sobre as
relações raciais no Brasil; a saber, a de que as discriminações e as desigualdades no Bra-
sil não eram propriamente raciais, mas simplesmente sociais ou de classe. Tão óbvia era
essa conclusão que Arthur Ramos, prefaciando a ¡a edição brasileira de Brancos e Pretos
na Bahia, dirá:

Mas cumpre logo registrar que, utilizando-se dos seus métodos objetivos de estu-
do das relações humanas, Pierson chega às mesmas conclusões que estacam admiti-
das, vamos dizer, tradicionalmente. (Pierson, 1971:69)



O peso dessa tradição é enorme e une autores das mais diversas corrente de pensa-
mento. Caio Prado Júnior, por exemplo, mesmo empregando um conceito de classe mais
preciso - referido, ao modo marxista, a uma estrutura econômica e a um modo de produ-
ção bem def'midos - não escapa a esse senso comum, escrevendo no mesmo ano de 1942
em que aparece a ¡a edição americana do livro de Pierson:

O fato incontestável ... é que a diferença de raça, sobretudo quando se manifesta
em caracteres somáticos bem salientes, como a cor, se não vem provocar - o que é
passível de dúvidas bem fundamentadas, e a meu ver incontestáveis -, pelo menos
agravar uma discriminação já realizada no terreno social E isto porque empresta
uma marca iniludível a esta diferença social (Prado Júnior, 1965:272)

Caio Prado, contudo, tem sobre Pierson a enorme vantagem analítica de afirmar a
existência do preconceito racial2 e, o que é mais importante, realçar as suas conseqüên-
cias. Ao fazê-lo, Caio Prado reconhece implicitamente a sobreposição de duas ordens so-
ciais, uma econômica e outra racial, abrindo portanto a possibilidade teórica de se tratar
empiricamente a interrelação entre essas duas ordens, como o farão mais tarde Thales de
Azevedo, Florestan Femandes e outros.

Ao contrário, Donald Pierson, para dar substância mais polêmica a uma tese aceita
sem problemas pelo senso comum da época, procurará negar a existência do preconceito
ou da discriminação racial e, no limite, negará a própria existência de raças e grupos ra-
ciais no Brasil. São inúmeras as passagens em Brancos e Pretos na Bahia onde casos de
discriminação racial são descaracterizados enquanto tais e reinterpretados como formas
de discriminação de classe e, no prefácio à 2a edição brasileira, em 1966, num rompante
nitidamente anacrônico, escreverá: "É possível [...] que ao descrever as relações sociais
no Brasil, o próprio termo 'raça' deva ser posto de parte." Para arrematar mais adiante,
inebriado por essa lógica conceptual:

Se, do ponto de vista sociológico, não há no Brasil grupos estritamente raciais,
também não há sequer grupos de cor, ao menos no sentido científico do termo 'gru-
po "; ou se houver, serão ajuntamentos de configuração amorfa e instável (Pierson,
1971:39)

MARVIN HARRIS

Em Harris, trinta anos depois de Pierson, a tese de que a discriminação existen-
te no Brasil é de classe e não de raça é mais refinada. Para entendê-la em todas as
suas nuanças é mister, todavia, lembrar preliminarmente que Harris se coloca contra
duas teses clássicas que procuraram anteriormente explicar o teor não conflitivo das
relações raciais no Brasil e o teor gradualista de sua classificação racial. A primeira é
de que tal especificidade seria devida à colonização portuguesa; a segunda a de que,

"Existiu sempre um forte preconceito discriminador das raças, que se era tolerante e muitas vêzes se
deixava iludir, fechando os olhos a sinais embora bem sensíveis da origem racial dos indivíduos mesti-
ços, nem por isso deixou de se manter, e de forma bem marcada, criando obstáculos muito sérios à inte-
gração da sociedade colonial num conjunto se não racial, o que seria mais demorado, pelo menos moral-
mente homogêneo" (Prado Júnior, 1965:272).



cõntrariaoucomplementarmente, fosse devida ao tipo de regime escravista que se desen-
volveu no Brasil.

De fato, teorias que se apoiam numa pretensa miscibilidade dos portugueses e na
particularidade do seu ethos, como as avançadas por Gilberto Freyre e, explícita ou taci-
tamente, absorvidas por Pierson e Azevedo, estão prenhes, como demonstrou recente-
mente Araújo (1995), de um neolamarckismo mal disfarçado. Opondo-se a essas teorias,
Harris, ao contrário, baseia-se na ciência biológica contemporânea para rejeitar por com-
pleto a idéia de "raça" biológica. Ele segue rigorosamente a formulação de que as únicas
raças existentes seriam sociais.

Do mesmo modo, Harris procura desmontar a idéia de que o tipo de escravatura na
América do Norte fosse diferente daquele da América do Sul ao ponto de poder explicar
as diferenças na forma de classificar e interagir racialmente.

Para Harris, portanto, as diferenças de Situações raciais deviam-se a diferentes pa-
drões culturais desenvolvidos nas Américas a partir de processos históricos complexos,
envolvendo uma multiplicidade de determinantes e de condicionantes de ordem econô-
mica, demográfica, política, social e propriamente cultural. No que respeita às diferentes
formas de classificação racial resultante do contato entre europeus e africanos na Améri-
ca, haveriam três grandes tipos de classificação: (1) aquele prevalecente no Caribe dos
anos cinqüenta, onde se formou uma camada intermediária de mestiços entre brancos e
negros; (2) o sistema bipolar norte-americano que segundo Harris deve-se a uma regra de
traçar a descendência que ele chamou de hipodescendência;3 e, finalmente, (3) o sistema
brasileiro, que se caracterizaria pela ausência de regras de descendência.

Ora, ao nomear o sistema bipolar de "hipodescendência", Harris deixa à mostra a
perspectiva política que adota em sua caracterização. A hipodescendência é claramente
uma estratégia de dominação social, política e cultural que se poderia chamar propria-
mente de estratégia étnico-racial. Ou seja, o grupo dominante reproduz sua dominação
através de uma ordem racial bipolarizada, onde uma parte considerável dos grupos so-
ciais e étnicos subalternos são incluídos em seus privilégios raciais (enquanto brancos), e
outra parte considerável é excluída juntamente com todos os seus mestiços (enquanto ne-
gros ou não brancos).

No Brasil, é tese sustentada por Harris, a discriminação de classe mostrou-se histo-
ricamente suficiente para manter os privilégios sociais e raciais dos dominantes sem que
esses precisassem apelar diretamente para uma estratégia étnico-racial. A construção so-
cial da raça teria se limitado, portanto, a um gradiente valorativo branco-preto onde o
branco polarizaria os valores positivos, restando ao negro os valores negativos. Tal cons-
trução racial seria, portanto, capaz de gerar e alimentar preconceitos raciais, mas incapaz
de sustentar discriminações raciais sistemáticas pela simples ausência de regras objetivas
de pertinência grupai e de descendência racial. Sem ser, pois, o paraíso racial que suge-
rem as idéias de Donald Pierson, o Brasil seria, ainda assim, uma sociedade onde as dis-
criminações seriam propriamente de classe e não de raça.

É nesse ponto do argumento que Harris recupera e absorve as observações tanto de
Pierson, quanto de Harry Hutchinson, de Charles Wagley e de Thales de Azevedo sobre

"Hypo-descendência significa filiação com o grupo subordinado e não com o grupo superordinado, de
modo a evitar a ambigüidade de uma identidade intermediária" (Harris, 1964:56).



as relações entre classes e cor, status e cor. A cor (a aparência fisica) seria um componen-
te importante, mas não exclusivo, nem mesmo o mais importante da estratificação das
classes sociais.

A sua leitura de Thales de Azevedo é, entretanto, uma leitura pobre, que não
apreende a novidade teórica introduzida por esse.

THALES DE AZEVEDO

Dezesseis anos depois de Donald Pierson, entre 1951 e 1952, Thales de Azevedo
conduz em Salvador, financiado pela UNESCO, O segundo estudo empírico sobre relações
raciais na Bahia. Publicado em francês em 1953, As Elites de Cor ganha sua primeira
edição em português em 1955 (Azevedo, 1955).

Do ponto de vista teórico, o estudo pouco inova em relação à Pierson, a quem, de
fato, toma emprestado a tese de que o Brasil é uma "sociedade multirracial de classes".
Do ponto de vista etnográfico, entretanto, o ensaio inova muito ao constatar e docu-
mentar a importância do status atribuído, principalmente a origem familiar e a cor,
sobre o status adquirido, como aquele proveniente da riqueza e da ocupação. Thales
constata, por exemplo, que, entre os diversos caminhos de ascensão social usados pe-
las pessoas de cor, em sua imensa maioria mulatos, é a educação - e as profissões li-
berais, por seu intermédio - o caminho mais comumente usado e de resultados mais
seguros. O comércio era uma via quase que inexistente, o esporte - principalmente o
futebol - uma via ainda incipiente e limitada pela profissionalização incompleta; a
burocracia e a carreira militar eram rotas de ascensão curta; os casamentos inter-ra-
ciais, por fim, eram limitados em grande parte aos casais de cores mais próximas.
Nesse último caso, Thales constata como a matrifocalidade (a tendência dos jovens
casais localizarem-se sob a órbita de influência da família da mulher) diferencia as
possibilidades de ascensão dos homens e das mulheres negras. Enquanto os negros e
mulatos, quando bem-educados ou bem-sucedidos financeiramente, poderiam fazer
casamentos com brancas empobrecidas, trocando assim posição econômica e social
(riqueza e cultura) por prestígio social (ingressar numa família branca), as negras e
as mulatas dificilmente poderiam atrair brancos empobrecidos pois não tinham nem
prestígio social para oferecer (tais homens se "enegreceriam") nem riqueza, dadas às
barreiras de gênero para o desempenho econômico. Às mulheres mestiças e negras,
portanto, restava a concubinagem.

Enfim, Thales de Azevedo constata, em 1953, que são as redes pessoais, as boas
maneiras e as etiquetas aristocráticas -dependentes ao fim e ao cabo da origem familiar
- e a "qualidade" das pessoas (isto é, a sua cor) os principais veículos ou principais obs-
táculos à sua'ascensão na sociedade baiana. Mas, embora etnograficamente registrados, o
preconceito e a discriminação existentes são acomodados no esquema teórico delineado
anteriormente por Pierson e interpretados como baseados principalmente em distinções
de classe,

Será apenas alguns anos mais tarde, num pequeno artigo publicado em 1956, que
Thales romperá essa limitação teórica. O modo como o fará é simples, pois tomará em-
prestado à sociologia alemã de Trnnies e Weber as categorias de classe e de grupos de
prestígio, ou estamentos, para referir-se à estratificação dos grupos de cor, aplicando-as à



Bahia da mesma maneira que Lloyd Wamer havia anteriormente feito com as categorias
de classe e casta em referência ao sul dos Estados Unidos.

A inovação de Thales consiste justamente em teorizar a transição do Brasil colo-
nial, arcaico, para um Brasil moderno, capitalista em termos da passagem de uma socie-
dade de status para uma sociedade de classes, indicando como a associação entre status e cor
permanecia incólume nessa transição.

Assim é que, introduzindo os grupos de status da velha Bahia, Azevedo nos
diz que:

Efetivamente o conceito sociológico que melhor explica a estratificação da nossa
sociedade colonial é aquele de status, que para Tdnnies consiste em estamentos nos
quais os indivíduos se classificam por atributação de posições, independente de suas
aptidões pessoais, como clero, nobreza, povo, os estados do ancien régime. O concei-
to de status contrasta com o de classes, que são não-hereditárias e têm como referên-
cia as aptidões e realizações individuais especialmente de ordem econômica,
educacional, além de pressupor permeabilidade dos estratos e, pois, mobilidade so-
cial vertical. (Azevedo, 1966:31)

Thales começa por caracterizar a sociedade colonial como dividida em dois grupos
de status principais, brancos e negros, ou senhores e escravos, intermediados por um es-
trato ocupacional e socialmente desqualificado chamado "o povo". Se com a Abolição
os negros foram incorporados ao "povo", a dissolução gradativa da hierarquia de status e
o desenvolvimento de uma sociedade de classes irá dar espaço para o surgimento de uma
camada intermediária nova, da qual emergirão mais tarde as classes médias.

Analisando a sociedade baiana dos anos 50, Thales irá teorizar justamente a convi-
vência simbiótica dessas duas hierarquias - a de status e a de classe - numa sociedade
em transição. A primeira divide a sociedade em classes alta, média e baixa; a segunda
continua dividindo-a em brancos e negros. No seu modo de entender,

Enquanto que os grupos alto, intermediário e baixo funcionam como verdadeiras
classes, permeáveis à mobilidade vertical especialmente entre os estratos contíguos,
uma linha de distinção separa mais nitidamente os dois grupos de status e prestígio
constituídos, de um lado, pelo agregado das classes alta e média e, de outro lado,
pela classe baixa, É assim que a classe média está muito mais distante da 'pobreza'
do que da elite, tanto em seus mores, como em seus privilégios. As discriminações
mais visíveis e as tensões mais manifestas são as que se operam entre esses grandes
grupos. (Azevedo, 1966:38-39)

Thales de Azevedo foi assim um dos primeiros a teorizar a sobreposição na estru-
tura social brasileira de duas hierarquias: a primeira, uma ordem econômica de classes
sociais, baseada em relações sociais abertas e de mercado, onde dominam os contatos ca-
tegóricos; e a segunda, uma ordem bipolar de status e prestígio, demarcada principalmen-
te por marcas adscritas como "cor" e origem familiar, onde imperavam os contatos
primários e simpáticos perrnitidos por uma rede de relações pessoais.

Esses dois grupos de prestígio, remanescentes da ordem escravista, podiam ser indis-
tintamente denominados como "brancos" ou "ricos" o primeiro, e "pretos" ou "pobres"
o segundo. Na caracterização de Azevedo, "brancos" eram não apenas os ricos mas também
a classe média mestiça (morena ou mulata) e letrada (com nível de educação médio corres-
pondente ao secundário). "Pretos" eram os pobres e iletrados, ainda quando de cor bran-



ca ou clara. Azevedo dotou assim, de modo original, as designações raciais brasileiras de
um fundamento estrutural, tratando-as não mais como denominações biológicas, mas
como nomes de grupos de prestígio. Explicitava assim o significado sociológico do velho
ditado, também típico-ideal, de que "branco pobre é preto e preto rico é branco."

Acrescente-se que, para Azevedo (1966:42), a ordem estamentária no Brasil era tão
forte que era ela que delimitava a ordem competitiva. As desigualdades entre "brancos"
e "pretos" estavam, para Azevedo, reguladas por essa ordem estamental através de me-
canismos embutidos no sistema educacional, no mercado de trabalho, no sistema jurídico
e na ordem política. Maneiras de falar e vestir, privilégios jurídicos e políticos, univer-
sos religiosos e estéticos separavam "brancos-ricos" de "pretos-pobres". Aqueles que
cruzavam essa barreira estamental perdiam, por assim dizer, a sua "cor" original ou fe-
notípica para "embranquecer" ou "empretecer", conforme o caso.

Thales de Azevedo, portanto, fiel ao texto de TOnnies, emprega a categoria de status
como categoria de estrutura social (com o mesmo estatuto de classe e casta), e não apenas
como simples categoria de interação social, ao modo como o faziam tanto Os sociólogos da
chamada Escola de Chicago; quanto os sociólogos estrutural-funcionalistas que seguiam as
trilhas abertas por Talcott Parsons. É minha opinião que, ao empregá-la dessa maneira, Tha-
les de Azevedo encontrava o terreno teórico onde se poderia propriamente teorizar a dureza,
a rigidez e a importância das distinções de cor no Brasil. Só, portanto, a percepção do status
como fenômeno de estrutura permite a formulação radical de que:

Da observação da sociedade da Bahia parece que se pode induzir que o status re-
sulta de uma combinação de fatores como nascimento e tipo fisico, que se deixam
modificar, até certo ponto, pela fortuna, pela ocupação e pela educação. O status de
nascimento e a cor limitam a distdncia social que se pode percorrer no processo de
mobilidade vertical quaisquer que sejam os demais elementos condicionantes. (Aze-
vedo, 1966:42)

É verdade, porém, que Thales de Azevedo no decorrer do texto, como também ra-
zia Weber, emprega a categoria de status em dois sentidos, referindo-a tanto à estrutura
quanto à interação sociais, e admitindo que as classes também formavam grupos de sta-
tus. Isso, de certo modo retira um pouco da força de sua novidade teórica, tornando-a in-
visível para autores posteriores.

Do mesmo modo, a radicalidade da formulação de Thales não inibe o seu otimismo
quanto ao futuro das relações raciais no Brasil posto que, na sua formulação, a sociedade
estamental baiana estaria rapidamente cedendo espaço a uma sociedade de classes, no
sentido weberiano correto, qua[ seja, o de uma sociedade onde a distribuição de poder
ocorre primordialmente na ordem econômica, a qual passa a delimitar também o status
ou prestígio social dos indivíduos. Essa tese não só aproxima Thales Azevedo de Pier-
son, fazendo-o ceder, portanto, a radicalidade das suas conclusões diante da tendência
que anuncia, mas permite que autores como Harris tenham ignorado totalmente a solu-
ção teórica proposta por Thales nos anos 50.

Ao resenhar o ensaio de Thales de 1955, Marvin Harris (1964:61) irá dizer:
Esta discriminação de classe foi recentemente sumariada por Thales de Azevedo

para a sociedade da Bahia. Dr. Azevedo encara a hierarquia social baiana como
consistindo de três classes, com a clivagem social mais importante incidindo entre os
grupos médio e inferior... (Harris, 1964:61, ênfase adicionada)



Ou seja, Harris retraduz o texto de Thales para a sociologia da Escola de Chicago, assi-
milando ilegitimamente a clivagem estamental apontada por Thales à estrutura de classes.
Perde, com isso, o conceito de grupos de prestígio, confundindo-o ao de classes sociais.

Será Florestan Fernandes (1965) quem irá desenvolver essas idéias embrionárias de
Azevedo em algumas passagens auspiciosas de A integração do negro na sociedade de
classes. Retomando as idéias de Caio Prado Jr., por exemplo, Femandes (1965:193-4)
interpreta o "preconceito de cor" como um resquício da sociedade escravocrata, cuja
função na ordem capitalista seria deletéria. No período de transição para o capitalismo, o
preconceito teria a única função de resguardar as distâncias de uma hierarquia estamental
já superada em termos de seus fundamentos econômicos.

De qualquer modo, acredito que se pode estabelecer firmemente a partir daquele
pequeno ensaio de Azevedo, aparecido em 1956, a tendência nas ciências sociais brasi-
leiras de teorizar as desigualdades sociais como sendo também desigualdades de cor.
Isso porque em Thales os grupos de status, mais que classes, são grupos de cor, basea-
dos na ascendência familiar e racial.

A ATUAHDADE DAS IDÉIAS DE THALES

As intuições de Azevedo parecem, grosso modo, corretas em termos da relação que
estabelecem entre ordem racial e hierarquias sociais. Contudo, o tempo se encarregou de
mostrar que elas estavam erradas em dois pontos cruciais: primeiro, a ordem estamental
(de status), ainda que historicamente tenha nascido e se nutrido do escravismo, não ficou
restrita a essa formação social e econômica, tendo sido preservada, e se ampliado em ter-
mos absolutos, até os nossos dias; segundo, a ordem capitalista, longe de prescindir do
"preconceito de cor", parece ter feito dele um dos seus principais mecanismos de repro-
dução de desigualdades sociais. De tal modo, que é naquele agrupamento que Azevedo
chamara de "pobreza" há quarenta anos atrás, e que hoje é mais comumente chamado de

xclmdos , que se encontram os pretos.
Para efeito das investigações contemporâneas, todavia, continua frutífera a hi-

pótese interpretativa segundo a qual os grupos de cor brasileiros representam antes
de tudo a segmentação da sociedade brasileira em dois blocos contíguos mas estra-
nhados entre si: elite e povo, ricos e pobres, cidadãos e excluídos, brancos e negros.
Em outros termos, que o racismo e o "preconceito de cor" sejam formas racializadas
de naturalizar a segmentação da hierarquia social. A racialização dessa hierarquia
pode inclusive ajustar-se, segundo as regiões e o tempo histórico, para prover suce-
dâneos simbólicos aos "negros" como são, no sudeste brasileiro, os bamnos , os~ , , ,

"paraíbas" e os "nordestinos".
No entanto, como poderia uma classificação racial contínua como a cor estar sime-

tricamente associada a uma segmentação estamental discreta e bipolar? A solução desse
paradoxo só pode ser encontrada pela investigação empírica~ Mas podemos adiantar ao
menos que esse paradoxo só pode ser desfeito se a classificação gradualista de cor estiver
associada, em certos aspectos-chaves das desigualdades raciais, como posição na estrutu-
ra ocupacional ou de rendimentos, a uma bipolarização entre "brancos" e "não bran-
cos", como apontaram Silva & Hasenbalg (1992), ou a uma bipolarização "negros" e
"não negros", como apontaram Castro & Guimarães (1993).



Isso significa, ao mesmo tempo, teorizar sobre as conseqüências da segmentação
estamental para o sistema de classificação racial no Brasil. Termino, portanto, esse texto
alinhavando duas observações, ainda preliminares, sobre como estamentos e denomina-
ções raciais podem interagir no Brasil.

Em primeiro lugar, um continuo de denominações raciais buscará representar as
posições intermediárias entre os dois pólos, "branco" e "preto", encaixando a diversida-
de de situações e das combinações possíveis entre critérios raciais e sociais.

Ademais, se é verdade que a denominação da cor é traduzível imediatamente em
termos de status e posição social haverá então uma discrepância entre autoclassificação
(emic) e classificação fenotipica por terceiros (etic), a primeira mostrando uma tendência
de embranquecimento, É exatamente isso que Nelson do Valle Silva (1994) verifica: a
autoclassificação censitária (branco, pardo e preto), por correlacionar cor fenotípica e
"cor social", acaba por sobreavaliar as desigualdades raciais no Brasil. Isto porque os
mestiços "ricos" tendem a se declarar "brancos" e a diferença de status entre os que se
definem "pardos" e "pretos" tende a diminuir, pois nenhuma das duas é uma denomina-
ção positivamente vaiorativa.

Em segundo lugar, por se tratar de uma segmentação cujos limites simbólicos, isto
é, as marcas de status e de prestígio são cada vez mais ambíguos, posto que sujeitos à
manipulação intensiva, é de se esperar que as denominações raciais se tomem cada vez
mais dúbias assim como se increspe a luta por denominações mais positivas. Assim,
"moreno" passa a agrupar desde o branco de tez queimada e cabelos pretos até as pes-
soas de cor em posições sociais de destaque. Não surpreende que instados a se classificar
entre três denominações (branca, morena e preto) 63% dos entrevistados de Harris et ai.
(1993) se autoclassifiquem na rubrica "moreno". Essa é uma denominação positiva para
todos que tenham algum grau de mestiçagem e simboliza ademais a nacionalidade brasi-
leira. Dadas essas opções, provavelmente se identificam com "pretos" apenas aqueles
que estão inescapavelmente na "pobreza" e como "brancos" apenas aqueles que fazem
questão de pertencer às elites.

Quando, no entanto, a opção dada retira dos mestiços qualquer possibilidade de se
autoclassificarem positivamente, como é o caso da classificação em "brancos", "par-
dos" e "pretos", cresce o número de "brancos" e de "pretos" simultaneamente. A razão
mais plausível para isso parece ser uma assimetria no uso do prestígio social: alguns uti-
lizam o sentido lato, social de "branco" para se incluírem com legitimidade, outros utili-
zam o sentido estrito, fenotípico de "preto" ou "pardo" para se incluírem sem pejo.
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