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A QUF~ÃO RACL~ NO PENSAMENTO DE
GUERREIRO RAMOS

Marcos Chor Maio

INTRODUÇÃO '

O objetivo deste trabalho é abordar o tema das relações raciais na obra de Guerrei-
ro Ramos tendo como pressuposto que esta questão encontra-se intimamente vinculada a
determinados aspectos da trajetória social e intelectual do sociólogo. Sugiro que a mili-
tância no movimento negro e a participação na burocracia estatal foram postos privile-
giados a partir dos quais Guerreiro promoveu uma releitura do pensamento social
brasileiro, identificando-se com uma matriz de pensamento que alguns estudos têm ca-
racterizado como iberismo (Vianna, 1991, 1994; Lima, 1994; Morse, 1988). O tema do
negro aparece então associado a um ideal comunitário e integracionista.

Baiano, mulato e oriundo das classes subalternas: eis a origem de Guerreiro Ra-
mos.1 Nascido em Santo Amaro da Purificação, cidade próxima a Salvador, Guerreiro
fez o curso secundário no Ginásio da Bahia, tradicional instituição freqüentada pelas eli-
tes baianas e localizado na capital do estado. Na juventude participou do ambiente cultu-
ral da classe média baiana, escreveu no jornal diário O Imparcial e publicou dois livros:
O Drama de Ser Dois e Introdução à Cultura. Foi militante do movimento integralista e,
em seguida, do Centro de Cultura Católico. Além dos contatos com Rômulo de Almeida,
Afrânio Coutinho e José Valadares, jovens intelectuais à época, Guerreiro trabalhou para
lsaías Alves, político e intelectual de grande influência na área da educação, futuro se-
cretário de Educação do Estado da Bahia, criador da Faculdade de Filosofia da Bahia e
irmão do Interventor no estado, Landulfo Alves.

Em 1939, Guerreiro Ramos migrou para o Rio de Janeiro com uma bolsa de estudo
do Govemo do Estado da Bahia para cursar ciências sociais. Pertenceu à primeira turma
da recém-criada Faculdade Nacional de Filosofia (1939) da Universidade do Brasil. Em
1942, ao finalizar o curso de ciências sociais, o sociólogo baiano, segundo sua própria
versão, foi preterido tanto na cadeira de sociologia como na de ciência política. O passa-
do integralista teria sido um forte instrumento de pressão de seus desafetos para impedir
a continuidade de sua carreira acadêmica num período em que o Brasil declarava sua en-
trada na guerra ao lado das Forças Aliadas. Da universidade à burocracia estatal: esta foi
a solução. Por indicação do então diretor da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi),
San Tiago Dantas, Guer/'eiro ministrou aulas no curso "Problemas Econô~micos e Sociais
do Brasil", no Departamento Nacional da Criança, e logo depois tomou-se funcionário
do Departamento de Administração do Serviço Público (DASP).

1 Informações biográficas extraídas de Oliveira (1995a) e Nascimento (1950a).



No final dos anos 40 engaja-se no movimento negro por meio do Teatro Experi-
mental do Negro. No começo dos anos 50, com a volta de Getúlio Vargas ao poder, Guer-
reiro, como funcionário do DASP, é convidado a trabalhar na assessoria econômica do
gabinete civil da presidência, junto com Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira e Iná-
cio Rangei. Ao analisar este período, Guerreiro afirma que a atuação no Governo Vargas
foi de suma importância para a sua compreensão do Brasil (Oliveira, 1995a). Por essa
ocasião torna-se membro do Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política
(IBESP), futuro Instituto Superior de Estudos Brasileiros (lSEB).

REFLEXÕES INICIAIS SOBRE OS INTERCURSOS ÉTNICOS

As primeiras incursões de Guerreiro Ramos pelo campo das relações raciais no
Brasil estiveram sob a influência da sociologia americana, especialmente aquela difundi-
da pelo sociólogo Donald Pierson. Em cursos e trabalhos no DASP, o sociólogo pensou a
questão racial por meio de Robert Park, W. I. Thomas, Florian Zanieck e Emory Borgar-
dus. É nesta fase de identificação com a "Escola Sociológica de Chicago" que Guerrei-
ro considera que o preconceito étnico no Brasil seria de natureza mais econômica e
cultural do que racial (Azevedo, 1955). Concomitantemente o sociólogo revela interesse
pelos temas da "assimilação" e da "aculturação", além de valorizar o processo de insti-
tucionalização das ciências sociais a partir da década de 30, especialmente em São Paulo
(Ramos, 1948; Ramos & Garcia, 1949). Neste sentido, Guerreiro afirma que Donald
Pierson...

trouxe para o Brasil o estilo das universidades americanas, especialmente o da Uni-
versidade de Chicago, onde se doutorou. A atuação deste scholar americano deve ser
ressaltada como das mais eficientes, pois, graças a ela, se tem criado em São Paulo
uma equipe de jovens treinados em pesquisa sociológica, que estão sendo aproveita-
dos em estabelecimentos oficiais e particulares e contribuindo para a criação, naque-
le estado e no País, de um ambiente teenicamente exigente e adverso a improvisações
(..) Seu estudo publicado em português com o título de Brancos e Pretos na Bahia,
sobre ser uma análise lúcida e clara das relações de raça naquele estado, revelou-
nos a riqueza da metodologia sociológica americana. (Ramos & Garcia, 1949:9-16)

A aproximação de Guerreiro Ramos da sociologia americana deve-se também à
própria inserção do sociólogo em uma instituição criada nos primórdios do Estado Novo
com o intuito de modernizar o aparato estatai. Para tanto, o DASP necessitava de um novo
tipo de técnico, munido de conhecimentos racionais e científicos. Guerreiro Ramos este-
ve profundamente enfronhado nos problemas de administração e sempre por meio de
uma ótica política (Soares, 1995). No entanto, viveu constantemente a tensão entre o seu
lado acadêmico e a sua condição de funcionário (Oliveira, 1995a). Poucos anos adiante,
em 1952, o sociólogo tornou-se professor da Escola Brasileira de Administração Pública
(EBAP) da Fundação Getúlio Vargas.

Entretanto, é importante ressaltar que a apreciação de Guerreiro Ramos sobre as
ciências sociais no Brasil sofrerá uma solução de continuidade com o seu engajamento
político no Teatro Experimental do Negro (TEN). Instituição criada em 1944, no fim do
regime autoritário estadonovista, sob a liderança de Abdias Nascimento, o TEN procu-
rou resgatar em um novo patamar a luta política dos negros da década de 30, cuja refe-



rência mais importante era a Frente Negra Brasileira (1931-1937). A princípio, o TEN
constituiu-se como movimento cultural, politizando-se em seguida com a democratiza-
ção do pós-Segunda Guerra Mundial, a luta contra o racismo em escala mundial e a eclo-
são dos movimentos africanos de libertação nacional. Foi esta instituição que patrocinou
as Convenções Nacionais do Negro em 1945 (São Paulo) e 1946 (Rio de Janeiro), a
Conferência Nacional do Negro (1949) e o I Congresso do Negro Brasileiro (1950), os
dois últimos eventos realizados também no Rio de Janeiro (Nascimento, 1982).

ldeologicamente o TEN viveu durante os anos 40 e 50 uma situação ambígua. Em
vários momentos, sua liderança política e intelectual oscilou entre o reconhecimento dos
legítimos direitos dos negros à cidadania plena e o diagnóstico da incapacidade temporá-
ria dos mesmos ao exercício da política por terem uma mentalidade pré-lógica, pré-letra-
da.2 Ademais, o TEN acreditava que os negros deveriam seguir os caminhos trilhados
pelas classes médias e dominantes no Brasil. Portanto, o TEN viveu o dilema entre a
afirmação política da identidade negra e a influência do etnocentrismo europeu adaptado
à realidade brasileira, ou seja, a"ideologia do branqueamento" (Mauês, 1988).

Alberto Guerreiro Ramos conheceu Abdias Nascimento em 1939. Estes dois inte-
lectuais não brancos tinham alguns aspectos em comum: participaram da Ação Integra-
lista Brasileira e sofreram forte influência da religião católica (Nascimento &
Nascimento, 1991; Oliveira, 1995a). Guerreiro só se engajou no movimento negro em
sua fase áurea, na virada da década de 40 para 50 (Costa Pinto, 1953), quando a associa-
ção procurou ampliar seu raio de ação. Inicialmente Guerreiro demonstrou desconfiança,
motivada pela natureza do movimento, de expressão racial e reivindicatório. Ao mesmo
tempo, havia uma preocupação com a sua própria inserção social, um mulato "pegado
de mau jeito pela sorte (...) com a vida por organizar" (Ramos, 1950:35-36). Guerreiro
só veio a participar do TEN quando já havia se estabelecido profissionalmente e começa-
va a obter reconhecimento social. Neste sentido, seu engajamento se traduziu em maior
visibilidade para um mulato em processo de ascensão social.

Em 1949, Guerreiro assume a direção do recém-criado Instituto Nacional do Ne-
gro, órgão do TEN que estaria voltado para a pesquisa sociológica. O Instituto tinha o in-
tuito de ampliar as atividades do movimento negro, reforçando os aspectos pedagógicos
e culturais (Nascimento, 1950~

Em maio desse mesmo ano, o sociólogo do DASP participou da Conferência Nacio-
nal do Negro, na qual foi eleito para o comitê organizador, junto com Abdias Nascimen-
to e Édison Carneiro, do Primeiro Congresso Negro Brasileiro, que seria realizado em
agosto de 1950.

O intelectual baiano inicia sua militância considerando que o "problema do ne-
gro" deveria ser visto a partir das diferenças regionais, de classe e da divisão rural/urba-
no. Ademais, aponta a existência de uma "psicologia diferencial do negro brasileiro",
advinda de um "forte ressentimento" do negro das "classes inferiores" com relação aos

Mauês (1988) lembra que as lideranças negras à época estariam influenciadas pelo pensamento antropo-
lógico de Tylor e Frazier, além das idéias filosóficas de Lévy-Bruhl. As elites intelectuais negras viriam
a condição do negro nos seguintes termos: afirmação dos limites do negro em pensar abstratamente,
acrescido da idéia de que suas tradições e crenças estariam no limiar da ingenuidade e do primitivismo,
reforçando assim as qualidades da emotividade, passionalidade e a teatralidade inerente aos negros.



negros "de elevada categoria social", que o leva a acreditar que pelo emprego de "mé-
todos da sociologia psicodinâmica" este fenômeno poderia ser melhor compreendido.
Em sua perspectiva, o preconceito em relação ao negro seria de cor e não de raça e que
não haveria uma linha de casta no Brasil. Por fim, Guerreiro critica a valorização das
"sobrevivências africanas" por parte de sociólogos e antropólogos, considerando que os
negros estariam mais preocupados em ascender socioculturalmente (Ramos, 1948).

O sociólogo considerava que o melhor caminho para os negros atingirem o padrão
de comportamento das elites dominantes seria "transformar a luta de classe num proces-
so de cooperação, [...] num fator de equilíbrio e de compreensão social [...]" (Ramos,
1950c:23-24). A proposta do TEN lembraria, em muito, "o famoso Grupo de Oxford
com seus intentos de renascença religiosa e o grupo francês de L'Ordre Nouveau, inspi-
rado pelo saudoso filósofo Amaud Dardieu e também orientado para a reconstrução so-
cial através da pessoa humana" (Ramos, 1950c:23-24).

Ascensão social por meio de um processo cooperativo e grupoterápico que resga-
tasse a pessoa humana. O projeto de Guerreiro lembra em muito a visão do ex-militante
católico do final dos anos 30 quando escreveu Introdução a Cultura (Ramos, 1939).

Este livro oferece uma proposta conservadora de resgate da pessoa, crença muito
comum nas hostes católicas e integralistas nesse período, em detrimento da versão liberal
de indivíduo. O olhar para o medievo, holístico e hierarquizado indica também a influên-
cia da idéia de restauração.3 Conforme Oliveira:

trata-se de uma proposta de transformação que pode ser compreeendida pela abor-
dagem de alguns pares de conceitos." cultura versus civilização" pessoa versus indiví-
duo; orgânico versus mecânico; sentimento trágico de vida versus sentimento
burguês da existência; sofrimento versus ressentimento. (Oliveira, 1995a:30)

Neste sentido, o teatro era um instrumento de valorização, de integração dos negros
à nacionalidade (Nascimento, 1950), diante das marcas ainda presentes do passado escra-
vocrata, associadas aos efeitos perversos da modernização capitalista. O uso do psicodra-
ma e do sociodrama são indicadores precisos da secularização do catolicismo de
Guerreiro nos anos 50, inspirado agora no sociólogo e psicoterapeutajudeu austríaco, ra-
dicado nos E.U.A., Jacob L. Moreno. A psicologia social tão em voga no pós-guerra,
diante do esforço de tornar inteligível o genocídio nazista, deveria ser a marca de distin-
ção do movimento negro. Afinal,

o TEN não é orientado truculenta e agressivamente contra o preconceito de côr. Ao
contrário, proclama, pela palavra de seu criador [Abdias Nascimento], não ser esta
a tática acertada a ser usada em 'nossa' questão racial, tão diferente da norte-ameri-
cana. Ele é um campo de polarização psicológica, onde o homem encontra oportuni-
dade de eliminar as suas tensões e os seus recalques. (Ramos, 1950c:24)

É interessante observar que Guerreiro, não destoando da preocupação de outros so-
ciólogos que estudaram as relações raciais no Brasil, está atento ao padrão dos intercur-
sos étnicos estabelecido nos Estados Unidos e faz questão de registrar a diferença entre
as experiências americana e brasileira.

Sobre os vários projetos ideológicos no interior do Integralismo, vide Araújo (1988), Maio (1992) e Trin-
dade (1979).



Como já mencionado, em 1949 Guerreiro tornou-se diretor do Instituto Nacional
do Negro, órgão do TEN que estaria voltado para a pesquisa sociológica. Nesta fase
aprofunda sua análise do enfoque político-ideológico do TEN afinado com a visão inte-
gracionista de Abdias Nascimento. Este seria o melhor caminho para os negros ascende-
rem socialmente até atingirem o comportamento da classe média e superior. Para a
realização desse projeto, não destituído de ambigüidades, a solução preconizada por
Guerreiro seria a formação de uma "elite negra". Qual seria o papel dessa elite?

O TEN, segundo Guerreiro, deveria se transformar em uma elite política e intelec-
tual negra que tivesse por missão superar o descompasso existente entre a simbólica con-
dição de cidadão livre adquirida pelo negro após a abolição e sua adversa situação
econômica e sociocultural, ainda presente sessenta anos depois. A solução seria uma pe-
dagogia da cidadania que, além de socializar os negros nas novas condições geradas após
a Abolição, alterasse a estrutura de dominação da sociedade brasileira (Ramos, 1953a).

Assim, o TEN formaria uma intelligentsia com o objetivo de "ganhar a confiança
dos poderosos desta terra. Que eles reconheçam em nosso movimento uma expressão de
elite, um princípio de equilíbrio e de harmonia social" (Ramos, 1950d:50).

É interessante observar que o conceito de intelligentsia utilizado por Guerreiro para
representar um determinado segmento da sociedade, apesar de inspirar-se originalmente na
idéia de um grupo de intelectuais "que produz e difunde idéias que contribuam para a re-
forma social ou para o processo revolucionário" (Oliveira, 1995a:53), é apropriado em um
sentido muito especial, ou seja, a de um "intérprete em geral da sociedade" (Vianna,
1994:379). Por isso mesmo Guerreiro recusa qualquer solução do tipo "partido de negros",
na medida que "o homem de côr, entendido como homem-massa, não estaria habilitado às
funções de mando, as quais, como é sabido, supõe uma longa aprendizagem" (Ramos,
1950:38). Caberia a intelligentsia negra a elevação social e sem conflitos da "massa negra".

Desse modo, a agenda política de Guerreiro era composta pelos seguintes tópicos:
afirmação da singularidade dos negros com a eliminação dos recalques advindos do pas-
sado, ascensão social e econõmica, constituição de uma intelligentsia, ou seja, de "uma
espiritualidade e uma missão" (Ramos, 1950d:50). Só assim haveria a redução da enor-
me distância entre o "negro legal" e o "negro real". Este programa foi sintetizado por
Guerreiro em sua interpretação do "mito da negritude" em consonância com o movi-
mento negro das ex-colônias francesas na África (Sartre, 1965).

Na visão do sociólogo, o Brasil deveria liderar a política de democracia racial em
escala mundial pois seria o único país a oferecer, em matéria de relações raciais, uma so-
lução adequada. Os negros no Brasil gozariam formalmente dos mesmos direitos políti-
cos que os brancos, embora esses direitos não fossem exercidos em sua plenitude devido
à desigualdade na distribuição de bens econômicos e culturais. Desse modo, o TEN assu-
miria a vanguarda desse movimento por meio do "mito da negritude", mito este que se
traduziria por uma subjetividade,

um elemento passional que se acha inserido nas categorias clássicas da sociedade
brasileira. (...) Humana, demasiadamente humana, é a cultura brasileira, por isto
que, sem desintegrar-se, absorve as idiossincrasias espirituais, as mais variadas. E
até compõe com elas a sua vocação ecumênica à sua índole compreensiva e toleran-
te. A cultura brasileira é, assim, essencialmente católica, no sentido que nada do que
é humano lhe é estranho. (Ramos, 1950b: 11)



Portanto, o "mito da negritude" no Brasil seria uma versão atualizada, elaborada
pela intelligentsia negra, do legado da cultura democrático-racial brasileira sob a égide
de um catolicismo adocicado, à Gilberto Freyre. Caberia a essa intelligentsia negra junto
com as elites brancas articular esse processo democratizante.

Coerente com essa nova visão, Guerreiro apresenta no final do ano de 1950 sua crí-
tica aos trabalhos acadêmicos até então elaborados sobre o negro. O autor considerava que
esses estudos estariam defasados e envoltos pelo academicismo. Assim, as investigações de
natureza histórica, folclórica ou antropológica, apesar de seu valor documental, partiriam do
princípio de que o problema do negro veio a ser resolvido com a abolição e que caberia ape-
nas pesquisar as "sobrevivências africanas" como se fossem "peças de museu", em vez de
elevar os negros à condição de "forças operativas".

Considerando a insistência na preservação da tradição religiosa africana como um
indicador de atraso, de inadequação aos desafios do desenvolvimento capitalista no Bra-
sil, Guerreiro propõe mecanismos assimilativos, que favorecessem a ascensão social,
econômica e cultural da população negra. Esta assimilação, católica ou protestante, ao
espírito capitalista aproximaria brancos e negros, o que exigiria também uma "reeduca-
ção das camadas brancas e brancóides" (Ramos, 1950a:2). Neste cenário, já não haveria
espaço somente para a afirmação de uma questão racial: revelava-se a premência da
construção de uma verdadeira identidade nacional. Para tanto seria necessário remover o
racismo dos setores dominantes da sociedade, em sua expressiva maioria, brancos.

Se há determinadas noções que contribuiriam para o fortalecimento de certos estig-
mas sobre o negro (mentalidade pré-lógica, pré-letrada, crítica à influência das religiões
africanas sobre os negros), é importante ter em vista que Guerreiro mantém seus precon-
ceitos em constante tensão com a proposta de formação de uma intelligentsia negra,
preocupada em superar as adversidades sofridas pelos negros.

A partir dos primórdios da década de 50 as críticas ao pensamento social brasileiro,
a disputa político-acadêmica no interior do campo das ciências sociais e a busca de
alternativas políticas, tendo como referência central a atuação dos intelectuais, tornam-se os
eixos fundamentais do trabalho sociológico de Guerreiro. Esta fase se inicia com a sua par-
ticipação no Governo Vargas e se desenvolve na formação do IBESP. Pelo menos até 1955, as
reflexões de Guerreiro sobre a intelectualidade brasileira não prescindirão da análise sobre o
negro, só que cada vez mais próxima, até se confundir com a questão nacional.

O DEBATE NOS ANOS 50

No inicio dos anos 50 Guerreiro Ramos trabalhou na Casa Civil do Governo Getú-
lio Vargas (Oliveira, 1995a). Em 1953 Guerreiro começa a participar de reuniões com
um grupo de intelectuais (Hélio Jaguaribe, Ignácio Rangei, Roland Corbisier, Juvenal
Os~rio Gomes, Hermes Lima e outros) que criaram posteriormente o Instituto Brasileiro
de Estudos Sociais e Políticos (IBESP), futuro ISEB. Fazia parte da pauta de discussões do
IBESP, segundo Schwartzman,

(...) o subdesenvolvimento brasileiro, a busca de uma posição internacional de não
alinhamento e de 'terceira força ', um nacionalismo em relação aos recursos naturais
do País, uma racionalização maior da gestão pública [e uma] maior participação de
setores populares na vida política. (Schwartzman, 1981:3)



No início de seu envolvimento com o IBESP, Guerreiro Ramos escreveu O Proces-
so da Sociologia no Brasil (1953), trabalho que reflete a nova fase de sua atuação inte-
lectual e política. Logo na introdução, o autor afirma que "assumi[u] diante das obras
dos sociólogos brasileiros uma atitude de naturalista [...]" (Ramos, 1953:5), num esforço
de construção de sua identidade nos embates no campo acadêmico.

Partindo do princípio de que a sociologia deveria ser "um instrumento de constru-
ção nacional" (Ramos, 1953:9), Guerreiro traça uma linha divisória entre as correntes
sociológicas que informariam o mundo intelectual brasileiro. A primeira delas, a "auten-
ticamente nacional", preocupada com a singularidade brasileira e dotada de um caráter
funcional seria representada por Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres e
Oliveira Viana. A segunda tendência, denominada "heteronômica", "consular", "enla-
tada", seria uma "glosa das orientações doutrinárias vigentes nos centros de cultura es-
trangeiros" (Ramos, 1953:10). Os intelectuais identificados com essa corrente estariam
mais voltados para os conteúdos abstratos sem a atenção devida aos aspectos programáti-
cos, operacionais. Fariam parte deste segundo grupo: Tobias Barreto, Pontes de Miranda,
Tristão de Ataíde, Pinto Ferreira e Mario Lins (Ramos, 1953:11-12).

É interessante observar que o sociólogo baiano cria "um sub-ramo desta última
corrente" (Ramos, 1953:12) que estaria voltada para os estudos do negro, ou seja, que
faria do negro "material etnográfico" e da qual pertenceriam Nina Rodrigues, Gilberto
Freyre, Arthur Ramos, Alfred Métraux, Donald Pierson, Roger Bastide, Emilio Willems
e outros (Ramos, 1953:12-17). Estes autores veriam o negro "corno uma espécie de mú-
mia, e não na sua problematicidade política e social. Daí que, ar~ certo ponto, eles te-
nham cooperado para distrair a atenção das elites do país do sentido programático do
movimento abolicionista, tal como tinha sido delimitado por homens como Joaquim Na-
buco" (Ramos, 1953:17).

Este novo exercício de classificação dos intelectuais no interior das ciências sociais
revela uma mudança radical do sociólogo ante os escritos anteriores, especialmente Notí-
cias sobre as Pesquisas e os Estudos Sociológicos no Brasil (1940-1949). Esta guinada
se revela no cancelamento da divisão, cujo marco seria os anos 30, entre produção socio-, ,  ,   ,  , ,  , ,     ,   , , 4 e tão~lógica institucionalizada e a considerada pre-clentlfica , ensalst]ca . Esta qu s
bem evidente nas reflexões sobre o negro. Guerreiro considera que a sociologia acadêmi-
ca, ao fazer do negro "objeto de estudo", lembraria as pesquisas sobre as "sobrevivên-
cias africanas' ', tão criticadas por ele.

A partir de O Processo da Sociologia no Brasil suas indagações estarão embasadas
no resgate de uma produção sociológica que viria desde o final do século XIX articulan-
do questão racial e questão nacional Neste sentido, a nova sociologia do negro de Guer-
reiro Ramos "contribui decisivamente para restabelecer a ponte de comunicação
intelectual entre o passado e o presente no pensamento social brasileiro" (Schwartzman,
1983:31).

O sociólogo divide esta tradição entre aqueles que procuravam incorporar o negro
à nação, embora com uma série de equívocos, de natureza racista, corno os de Oliveira
Viana, e os que com uma visão racista e pessimista, como a de Nina Rodrigues, não con-

Sobre o debate acerca dos marcos da institucionalização das ciências sociais no Brasil, vide Santos
(1978), Peirano (1981), Viana et ai. (1994) e Oliveira (1995b).



seguiam encontrar "um lugar para o negro" já que este ameaçaria a identificação entre
os destinos da nação e a civilização branca e ocidental.

A identificação de Guerreiro com a vertente "autenticamente nacional" sugere a
existência de uma certa tensão, no pensamento do autor, entre o reconhecimento da di-
versidade étnica existente no País e a necessidade de sua diluição diante da necessidade
de se construir uma identidade nacional. Esta posição seria reforçada em julho de 1953
no Il Congresso Latino-americano de Sociologia ocorrido no Rio de Janeiro e em São
Paulo no qual o sociólogo apresenta, como presidente da Comissão de Estruturas Nacio-
nais e Regionais nesse Congresso, uma série de teses, recusadas em sua totalidade, sobre
o que deveria ser o trabalho sociológico num país em processo de desenvolvimento. Isso
faz com que Guerreiro estabeleça uma discussão pública, por meio do jornal Diário de
Notícias, a respeito de suas idéias. Dentre as teses derrotadas pelo Congresso encontra-se
uma especialmente dedicada a questão étnica:

É francamente desaconselhável que o trabalho sociológico, direta ou indiretamen-
te, contribua para a persistência, nas nações latino-americanas, de estilos de com-
portamento de caráter préletrado. Ao contrário, no que concerne às populações
indígenas ou afro-americanas, os sociólogos devem aplicar-se no estudo e na propo-
sição de mecanismos de integração social que apressem a incorporação desses con-
tingentes humanos na atual estrutura econômica e cultural dos países
latino-americanos. (Ramos, 1957:78)
Pode-se observar, pelo texto acima, que a visão integracionista de Guerreiro, calca-

da no suposto êxito do processo de mudanças estruturais nas sociedades latino-america-
nas, encontra-se ainda fundamentada numa ambígua compreensão do significado do
tema dos intercursos raciais em processo de desenvolvimento em contextos nacionais.
Guerreiro reconhece o problema mas, ao mesmo tempo, cancela suas especificidades em
face da importância da questão nacional.

O Congresso de 1953 teve conseqüências definitivas no pensamento de Guerreiro
Ramos. A partir de então "a luta ideológica sobre o papel da sociologia e sobre os câno-
nes necessários à produção dessa disciplina entram na ordem do dia" (Oliveira,
1995a:93-94). O tema das relações raciais não esteve ausente dos intensos debates ocor-
ridos naquele momento.

A radiografia de Guerreiro Ramos do pensamento social brasileiro feita em 1953
foi aprofundada no ano seguinte, em virtude de sua reação às críticas de Costa Pinto ao
TEN expostas em seu livro O Negro no Rio de Janeiro." relações de raças numa socieda-
de em mudança (Costa Pinto, 1953). Além de transformar textualmente o sociólogo mu-
lato em objeto de estudo, na medida que o mesmo seria um dos ideólogos do TEN, Costa
Pinto caracteriza o movimento negro como uma elite mergulhada num profundo dilema
por estar nos estratos superiores da sociedade, mas não ser aceita de fato pelas "elites
brancas". Além disso, afirma que a "ideologia da negritude" seria um "racismo às
avessas" e que a "elite negra" se constituiria numa minoria totalmente descolada da
"massa negra", não percebendo que a dicotomia entre raça e classe seria uma falsa
questão. A análise de Costa Pinto, típica do marxismo dos anos 50, deslegitimaria um
movimento de corte racial. Portanto, este estudo só viria a confirmar mais uma vez, se-
gundo Guerreiro, a idéia de que a sociologia estaria impregnada de estudos no qual o ne-
gro seria transformado em "material etnográfico".



A resposta de Guerreiro veio com o artigo entitulado O Problema do Negro naSo-
ciologiaBrasileira, concluído em fevereiro de 1954, dois meses após o lançamento do li-
vro de Costa Pinto e publicado no primeiro semestre do mesmo ano em Cadernos de
Nosso Tempo, revista do |BESP, futuro ISEB.

Em O Problema do Negro, o autor retoma suas críticas, agora de modo mais deta-
lhado, da literatura sobre as relações raciais no Brasil, afim de desnudar um tipo de tra-
balho antropológico e sociológico dominante até então. Com estas críticas, o sociólogo
teve a intenção de apresentar o seu programa de uma sociologia nacional.

Logo na introdução, Guerreiro afirma que os estudos raciais são, em geral, aIiena-
dos por seguirem p rametros sociológicos voltados para a realidade européia e norte-a ^

americana. Conceitos'como "aculturação", "estrutura social" e "mudança social"
estariam comprometidos com "uma concepção quietista da sociedade e, assim, contri-
bu [ i r iam]  para  a  ocu l tação da t  ^  "

erapeutlca decisiva dos problemas humanos em países
subdesenvolvidos', (Ramos, 1957:125).

Desse modo, lembrando O Processo da Sociologia no Brasil, Guerreiro aprimora
sua classificação dos trabalhos sobre as relações raciais no Brasil. Um primeiro grupo,
que teria diferenças entre si, congregaria Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto
Torres e Oliveira Viana. Eles estariam mais interessados em formular:

uma teoria do t ipo étnico brasi leiro do que em extremar as característ icas pecul iares
de cada um dos contingentes formadores da nação. No que
negro, seus trabalhos, emboi'a ressaltem a sua importância, diz respeito ao elemento

contribuíram para arre-fecer qualquer tendência para ser ele considerado do ângulo do exótico, ou como
algo estranho na comunidade. (Ramos, 1957:127-128)

Guerreiro ressalta nesses autores as idéias de evolução, de contexto histórico, de
mudança presentes em seus escritos e, portanto, importantes de serem resgatadas, É o
que se depreende da comparação que Guerreiro faz entre Euclides da Cunha e Nina Ro-
drigues:

[...] em matéria de relações de raça no Brasil, Euclides da Cunha equivocou-se tanto
quanto, por exemplo, Nina Rodrigues. E o que, entretanto, o diferencia do último e dos seus
seguidores são duas coisas., em primeiro lugar, a sua atitude crítico-assimilativa em face
da ciência estrangeira, que ele utilizou, sem passividade e sem basbaquice,

mas com plenalucidez, repensando os conceitos e as teorias, à luz dos fatos que coletava.
[...] Em segundo lugar, embora Euclides da Cunha tenha adotado os preconceitos da
antropologia racista, soube superar as suas conotações depressivas para os brasilei-
ros. Viu, por exemplo, o mestiço exatamente ao contrário do modo como Nina Rodr~
gues e Arthur Ramos viram o negro,, viu os mestiços como brasileiros '
como 'patrícios ', como 'nossos t maos e não como elemento exótico, estranho ou" r  ~  " retardados ,
mumificado. Ao contrário dos africanistas de mentalidade estática, acentuou o cará-
ter provisório de nosso quadro de relações de raça e apontou a terapêutica para alte-
rá-lo. (Ramos, 1957:132)

Mesmo observando os conteúdos racistas e autoritários presentes em Euclides da
Cunha e Oliveira Viana, Guerreiro Ramos identifica nesses autores a crença nos aspectos
positivos da história do país e sua sociedade, além de chamarem a atenção para a sua sin-
gularidade. Logo, o passado não condenaria o futuro da nação (Vianna, 1991, 1994;
Lima, 1994). Portanto, Guerreiro poderia ser identificado com a "tradição iberista" que



exerceu grande influência em autores como Silvio Romero, Alberto Torres, Oliveira
Viana e Gilberto Freyre. O iberismo, segundo Vianna (1994:381), seria embasado nas
"concepções organicistas e comunitaristas da ordem nacional e [teria] as suas reservas
quanto ao individualismo e ao mundo livre dos interesses".

A tradição de pesquisa inaugurada por Nina Rodrigues seria atualizada, segundo
Guerreiro, nos anos 30 com os estudos das "sobrevivências africanas" orientados por
Arthur Ramos e por todos aqueles envolvidos nos congressos afio-brasileiros de Recife e
Salvador em 1934 e 1937, respectivamente, entre os quais estariam Gilberto Freyre, Édi-
son Carneiro e Aydano do Couto Ferraz. Esta lista foi acrescida por antropólogos brasi-
leiros e estrangeiros inseridos no mundo universitário, o das ciências sociais
institucionalizada, como Donald Pierson, Charles Wagley, Florestan Fernandes, Thales
de Azevedo e Costa Pinto.

É interessante observar que parte dos cientistas sociais criticados por Guerreiro Ra-
mos pertenciam ao projeto patrocinado pela UNESCO sobre as relações raciais no Brasil.
Este projeto suscitou uma interessante confluência entre os propósitos da UNESCO e a
presença de um grupo de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que chegavam, em
graus variados, à maturidade intelectual e profissional. Este processo não antecipado en-
tre o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil e a luta contra o racismo no contex-
to internacional possibilitou, no processo de democratização do País vívido entre
1946-1964, o surgimento de novas interpretações sobre as relações raciais no País e es-
pecialmente a revelação da discriminação racial em diversos níveis, frustrando, em parte,
a expectativa inicial da UNESCO.5

Na verdade, Guerreiro coloca-se na contramão do padrão de institucionalização das
ciências sociais vigente no Brasil à época. Afinal, este padrão veria o negro como objeto
de estudo e, portanto, sem interesse algum em "transformar a condição humana do ne-
gro na sociedade brasileira (...)" (Ramos, 1957:128).

Nesse sentido, o aspecto mais importante a ser revisto pela "sociologia de inter-
venção" (Vianna, 1994:378) proposta por Guerreiro seria a própria idéia de conceber o
negro como um problema na sociedade brasileira. Se os negros e mestiços professariam
em sua maioria a religião católica, se alguns dos fenômenos sociais como a criminalida-
de adviriam da sua condição socioeconômica e não étnica, se não haveria nada de especi-
ricamente negro em sua conduta quer na vida associativa, conjugal, profissional ou
mesmo no processo de competição econômico e político e, por fim, se o comportamento
do negro é "sempre essencialmente como brasileiro, embora, como o dos brancos, esse
comportamento se diferencie segundo as contingências de região e estrato social" (Ra-
mos, 1957:149), qual seria o problema particular do negro?

A resposta de Guerreiro ao "problema do negro" comporta duas linhas de refle-
xão. A primeira diz respeito aos limites da democracia racial, que se revelariam na
"ideologia da brancura" e na "patologia social do branco brasileiro". A "ideologia da
brancura" foi definida por Guerreiro como uma crença de que "a cor da pele do negro
parece constituir o obstáculo, a anormalidade a sanar. Dir-se-ia que na cultura brasileira
o branco é o ideal, a norma, o valor, por excelência" (Ramos, 1957:150).

5 Sobre o Projeto UNESCO, vide Wagley (1952), Azevedo (1955), Bastide & Fernandes (1955), Costa Pinto
(1953) e Ribeiro (1956).



No centro desta ideologia estaria a estética branca assimilada pelas sociedades que
sofreram a dominação colonial. Influenciado pelo etnocentrismo europeu, o brasileiro,

e especialmente, o letrado, adere psicologicamente a um padrão estético europeu e
vê os acidentes étnicos do país e a si próprio, do ponto de vista deste. Isto é verdade,
tanto com referência ao brasileiro de côr como ao claro. (Ramos, 1957:153)

Portanto, os estudos sociológicos e antropológicos sobre o negro elaborados até en-
tão não passariam de "documentos ilustrados da ideologia da brancura ou da claridade"
(Ramos, 1957:154).

Ao incluir os brancos entre aqueles que seriam influenciados pela "ideologia da
brancura", Guerreiro vai mais além afirmando que os mesmos sofreriam de uma verda-
deira "patologia social". Esta "patologia", que seria uma crítica direta a Costa Pinto,
grassaria especialmente no Nordeste, pontuado pela enorme dificuldade da classe domi-
nante, inclusive os intelectuais, em reconhecer o cadinho racial brasileiro presente não
somente no outro, mas em si próprio. Em outras palavras, segundo Guerreiro "o nosso
branco é, do ponto de vista antropológico, um mestiço, sendo, entre nós, pequena mino-
ria o branco não portador de sangue negro" (Ramos, 1957:180).

A atitude reativa da minoria branca, ávida por preservar a sua condição de estirpe,
de pureza racial, ante a um povo nitidamente mestiço, mascararia seu complexo de infe-
rioridade, revelando assim uma combinação de anomalia e atraso. Diante de uma nação
em intenso processo de urbanização e industrialização, que se traduziria pela mobilidade
social vertical, contemplando em cheio os negros, a "patologia social do 'branco' brasi-
leiro" seria sinônimo de antinação, "já que [inidicaria assim um] sintoma de escassa in-
tegração social de seus elementos..." (Ramos, 1957:191 ).

O sociólogo baiano acreditava que só uma sociologia operacionalizada por uma
elite negra poderia atingir uma solução satisfatória no terreno das desigualdades raciais.
Para isso, o pesquisador deveria "partir de uma situação vital [...] aberto à realidade fáti-
ca e, também, aberto interiormente para a originalidade" (Ramos, 1957:156).

Dessa maneira, haveria o negro como objeto de estudo da sociologia institucionali-
zada e o negro como uma vivência, como uma subjetividade, enfim, como fonte essen-
cial de uma "sociologia do negro em mangas de camisa". O Teatro Experimental do
Negro representaria esta nova fase político-intelectual dos estudos sobre o negro. Ao elu-
cidar as origens do TEN, Guerreiro apresenta o roteiro de uma possível história do movi-
mento negro desde a colônia, por meio das diversas associações, insurreições'
resistências e lutas pela libertação do negro.

A identificação dos limites da democracia racial no Brasil e a proposta de que os
negros fizessem uma sociologia a partir de sua própria experiência converge para uma
segunda linha de reflexão de Guerreiro sobre o "'problema do negro". Esta reflexão con-
templaria os estreitos vínculos entre relações raciais, desenvolvimento e identidade na-
cional. A valorização do negro estaria em sintonia com o momento vívido no Brasil na
década de 50, no qual o País

por força do desenvolvimento de sua riqueza material e de sua crescente emancipa-
ção econômica, começa a ter o que se chama de caráter nacional, um orgulho nacio-
nal e, na medida em que este processo avança, torna-se verdadeiro imperativo
categórico de nosso quadros intelectuais procurar aplicar-se na estilização, na valo-
rização de nossos tipos étnicos. (Ramos, 1957:158)



A perspectiva positiva da associação entre relações raciais e conformação definiti-
va de uma identidade nacional vislumbrada por Guerreiro a partir do processo de desen-
volvimento econômico corresponderia

a nova fase dos estudos sobre rela¢ões de raça no Brasil, fase que se caracteriza pelo enfoque
de tais relagões, desde um ato de liberdade do negro.
É minha convicção que desta mudança de orientação resulte, não um conflito insolú-
vel entre brancos e escuros, mas uma liquidação, de equívocos de parte a parte e,
conseqüentemente, uma contribuição para que a sociedade brasileira se encaminhe
para o rumo de sua verdadeira destinação histórica - a de tornar-se, do ponto de vis-
ta étnico, uma coniunctio oopositorium. (Ramos, 1957:159)

Pelo que se pode observar, esta "unidade de contrários" (conjunctio oppositorium)
não seria a diluição das especificidades raciais e sim, como "água e azeite" (Araújo,
1994), a afirmação da diversidade num contexto de desenvolvimento econômico nacio-
nal. Só assim estaríamos diante da possibilidade de realização de uma democracia racial
plena intimamente associada à construção definitiva da identidade nacional.

DA RAÇA À NAÇÃO

Na abordagem da temática racial há dois aspectos a serem destacados na sociologia
militante de Guerreiro Ramos. O primeiro consiste na influência da psicologia social ten-
do em vista a valorização positiva da identidade negra ante a persistência da inferiorida-
de social dos negros. Esta preocupação se consubstancia nas atividades culturais, nos
exercícios de grupoterapia, nos concursos de beleza da mulher negra (Tumer, 1992) e no
concurso do Cristo Negro (Nascimento, 1966), remetendo assim a dimensão espiritual,
católica, presente em Guerreiro, que se torna secular a partir do final dos anos 40.

O segundo aspecto, de natureza eminentemente política, integracionista, apresenta-
ria a seguinte questão: como incorporar plenamente os negros ao mundo da cidadania?
Em vez de considerar a abolição da escravidão como ato político que alçaria o negro à
condição cidadã, como as elites brancas acreditavam, Guerreiro supunha que a assimila-
ção definitiva dos negros ao universo dos direitos ainda estaria por se realizar. Caberia a
uma elite negra identificada com a tradição ocidental, de corte católico ou protestante,
induzir a "massa negra" a lutar por direitos sociais e sensibilizar a classe dominante
branca diante dessas demandas. Conforme o entendimento de Guerreiro, o Teatro Expe-
rimental do Negro, "uma elite de intelectuais de cor" (Ramos, 1952:1), teria assumido
esta tarefa de superar a distância entre o "negro legal" e o "negro real", entre a liberta-
ção política formal e a manutenção das disparidades sociais e econômicas, em sintonia
com a especificidade brasileira, que se traduziria por uma tradição católica tolerante e in-
tegradora, acompanhada de uma história de intensa miscigenação. Só assim haveria a
implantação definitiva de uma verdadeira democracia racial no País.

Com a onda nacionalista dos anos 50 e a participação de Guerreiro no segundo Go-
verno Vargas, a questão do negro aparece em sua obra com dois significados: primeiro,
passa a ser um instrumento de posicionamento de Guerreiro no campo intelectual, com o
surgimento da febre classificatória da intelectualidade brasileira, na qual a questão étnica
será um referência central pelo menos até 1955; segundo, o tema das relações raciais
passa a ser uma questão nacional.



À crítica as "sobrevivências africanas" soma-se agora uma visão que não diluiria
as especificidades raciais mas, pelo contrário, apostaria na superação do atraso, pré-con-
dição para a constituição política do povo brasileiro. Como afirma Guerreiro:

Desde que se define o negro como um ingrediente normal da população do País,
como povo brasileiro, carece de significação falar de problema do negro puramente
econômico, destacado do problema geral das classes desfavorecidas ou do pauperis-
mo. O negro é povo, no Brasil.[...] O negro no Brasil não é uma anedota, é um parâ-
metro da realidade nacional. (Ramos, 1952:157)

Portanto, os contrangimentos provocados pela "patologia social do 'branco' brasi-
leiro" revelariam uma das contradições fundamentais pensadas à época: o conflito entre
o padrão tradicional, atrasado, arcaico e o padrão moderno de desenvolvimento econô-
mico-social. Elites brancas de regiões atrasadas não conseguiriam reconhecer a legitimi-
dade do compósito racial existente no País. Esta situação de atraso se associaria com a
"ideologia da brancura" que não seria mais do que a força do colonialismo, do etnocen-
trismo europeu sobre as nações em busca de seus próprios destinos. O padrão tradicional
e etnocêntrico, diante da necessidade de se construir um caminho nacional autóctone, se-
ria sinônimo de tudo que fosse antimoderno e antinação.

Guerreiro Ramos, identificado com a "herança ibérica", acreditava na existência
de uma cultura democrática racial brasileira convivendo com doses elevadas de racismo
no País. Esta tensa e contraditória realidade só seria resolvida a partir do momento que
se levasse às últimas conseqüências o desafio de Alberto Torres, referência central de
Guerreiro, de se construir em definitivo uma identidade nacional brasileira. Caberia aos
intelectuais "como estrato social na vida pública" (Vianna, 1994:376) assumir essa tarefa.

Ao enfrentar este desafio, a partir de uma "sociologia pen[sada] com as mãos"
(Villas-Bôas, 1989:2), Guerreiro apostou no fortalecimento de uma democracia substan-
tiva (Vianna, 1994:379) inspirado no modelo nacional-desenvolvimentista cepalino.6 A
sociologia de Guerreiro Ramos tem várias marcas do contexto histórico dos anos 40 e
50. No entanto, as reflexões e desafios elaborados pelo intelectual baiano ainda são de
extrema atualidade.
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