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"AQUELES A QUEM FOI NEGADA A COR
DO DIA": AS CATEGORIAS COR E RAÇA
NA CULTURA BRASILEIRA

Yvonne  Magg ie

Passamos o limite aonde chega
O Sol, que para o Norte e os carros guia,
Onde jazem os povos a quem nega
O filho de Clymene a cor do dia.
Aqui gentes estranhas lava e rega
Do negro Sanagá a corrente fria,
Onde o cabo Arsinario o nome perde,
Chamando-se dos nossos Cabo Verde.
(Os Lusíadas. Camões, 1925:canto v)

INTRODUÇÃO

Desde tempos imemoriais, mas sobretudo a partir da expansão colonial européia no
século XVI, a cor dos povos que iam sendo encontrados pelos viajantes e exploradores
tornou-se objeto do pensamento. A imaginação de escritores, poetas e daqueles que to-
mavam contato com essas populações cumulou-se de termos ou categorias que serviram
para marcar essas diferenças. Assim, Camões em Os Lusíadas (canto v), refere-se aos
africanos como "aqueles a quem o filho de Clymene1 negou a cor do dia". Em outra
passagem do mesmo canto o poeta diz "hum estranho...de pelle preta".

As terras novas descobertas ou o novo hemisfério perturbou a mente de poetas
e gente comum, que falaram não só sobre o céu onde brilha o Cruzeiro do Sul, como
sobre as características dos povos aí encontrados. De lá para cá, passando por séculos
de escravização "daqueles a quem foi negada a cor do dia", essa característica física
das pessoas passou a ser objeto de classificação, gerou novas formas de repre-
sentação da diferença e serviu a novos mecanismos de produção da desigualdade e
hierarquização.

As grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo conduziram a repre-
sentação das diferenças e a troca simbólica a níveis talvez jamais vistos anteriormente.
Não só a cor das pessoas como seus modos de vida, maneiras de sentir e pensar passaram
a ser objeto de reflexão e classificação tanto por parte de colonizadores quanto de coloni-
zados. Como sabemos, as diferenças são a própria matéria do pensamento desde a passa-

1 Ninfa, mãe de Fetonte, Lampécia e Lampetusa. O filho de Clymene é Fetonte.



gem da natureza à cultura, mas foi nesse encontro entre povos distantes que se levou a
troca simbólica a níveis tão intensos.

Sendo a lógica das classificações o próprio objeto da Antropologia desde seu nasci-
mento, podemos dizer que os sistemas classificatórios, a partir dos quais são decalcad0s
significados, marcam distinções no social. O que significa que as distinções não estão
contidas na natureza das coisas ou dos seres. Na natureza, tomam-se diferenças para
construir, através das oposi9ões binárias, distinções sociais fundamentais.

Cada sociedade é, assim, resultado ou marca das suas escolhas classificatórias, não
havendo sociedade humana pré-lógica ou sem lógica. Todo o sistema classificatório tem
sua lógica interna e cada sociedade é portanto escrava e senhora, ao mesmo tempo, do
sistema classificatório que preside sua existência. A classificação não é uma essência, e o
social é sempre construção.

A importância de desvendar as maneiras e os significados dados às categorias de
classificação de cada grupo ou sociedade é ponto de partida para a compreensão do siste-
ma, entendido como um todo, onde cada parte tem relação com as outras partes e com o
todo.

Dito isso, proponho neste trabalho focalizar uma das muitas formas de se pensar
essas diferenças que, no Brasil, parece ser um objeto predileto do pensamento.

COR E RAÇA COMO MATÉRIAS DO PENSAMENTO

A cor das pessoas, que tanto impressionou viajantes e poetas como Vasco da Gama
e Camões, tem sido no Brasil um dos lados da cultura ou da sociedade escolhido para ser
focalizado. No entanto, como diz o ditado, tudo se passa como se quanto mais se tivesse
medo do diabo mais ele aparecesse.

Qualquer pessoa pode notar numa conversa de bar ou no vocabulário da gente
comum um número excessivo de termos de cor usados na referência a terceiros, pró-
ximos ou a si mesmo. O diminutivo e a gradação de cor, de claro a escuro, enchem as
frases e aquilo que é dito, encobre ou "escurece" termos para nós quase indizíveis:
preto e branco.

Qual a razão ou melhor, quais as muitas formas desse resvalar por tantos termos
como negrinho, pretinho, alva, alvacenta, branca de neve, pelé, em vez de se dizer sim-
plesmente branco e preto? Como se dá, na cultura brasileira, o modo de evitar, ou "re-
calcar',' essa diferença preto versus branco que só aparece na piada, no ato falho ou nas
frias estatísticas dos censos demográficos?

Nossa sociedade funda-se em mitos que falam de raça e cor. De um lado o mito ou
a fábula das três raças -no dizer de Roberto Da Matta (1980), nosso mito de origem -,
que conta que viemos de três raças: negros, brancos e índios. Outro mito básico fala de
nossa "democracia racial", do paraíso dos mestiços, onde o racismo e a segregação não
existem. Há, finalmente, outra premissa que chamarei aqui de mito do branqueamento. O
ideal de branqueamento fala na cor e evita a oposição preto versus branco, fundando uma
sociedade povoada de claros e escuros que deve ser um dia totalmente branca, sem diferenças.

Esse mitos criam a linguagem da mistura, da indistinção no ideal de branqueamen-
to e organizam o discurso da sociedade como um todo, afetando pessoas de rodas as clas-
ses e cores. No entanto, as pessoas comuns evitam sempre oposições, preferindo as



pontes ou as categorias que não falem na diferença preto e branco e até mesmo negro e
branco, termos preferenciais dos movimentos negros e do discurso acadêmico. Os mitos
estruturam uma sociedade que já teve no século passado o maior contingente populaeio-
nal de pretos fora da África e que hoje tem metade da população que se autoclassifica
nos censos demográficos como não branca. Seria possível pensar que essa sociedade
com tantos não brancos preferisse outro caminho? Por que não marcar a diferença dos
povos a quem o filho de Clymene negou a cor do dia opondo-os àqueles a quem deu a
cor do dia?

Esse enorme contingente populacional de origem africana não vive uma cultura à
parte, própria e autôlaoma. No Brasil foi construída, desde tempos coloniais, uma cultura
que passou a ser chamada na literatura especializada de cultura afro-brasileira ou cul-
tura negra, mas da qual participam tanto brancos quanto negros e cujos símbolos são
marca da nacionalidade, ou seja, de todos, independentemente de sua cor ou raça.

Os termos raça e cor no Brasil têm uma história mas foram, em geral, usados para
definir "os povos a quem o filho de Clymene negou a cor do dia", gente de Cor, popula-
ção de cor, gente da raça.

Desde a Colônia os escravos trazidos da África eram classificados com termos de
cor como preto mina, preto angola etc.., embora só no século XIX,2 e especialmente de-
pois da abolição, a questão da diferença entre aqueles a quem o filho de Clymene negou
a cor do dia e aqueles a quem deu a cor do dia tenha sido colocada na cor com um signi-
ficado biológico. A cor do escravo definia o seu lugar social, preto e escravo eram quase
sinônimos. Preto livre e pardo até mesmo no início do século, embora fossem termos de
cor, decalcavam o lugar social. Os pardos eram os pretos forros.3 No período escravista o
escravo era definido por sua origem africana ou crioula, da terra. A classificação de cor,
preto = escuro, passou a ser um problema mais contundente quando todos os escravos vi-
raram homens livres como os brancos. Como definir a diferença então? A diferença entre
as pessoas livres agora devia ser designada através da homologia entre cor e biologia. Os
pretos eram diferentes porque biologicamente inferiores.

Mariza Correa (1982), analisando como essa homologia entre cor e biologia foi
construída, inverte a premissa de Marx de que o escravo só eventualmente foi negro. Diz
Mariza Correa que no Brasil o escravo passou a ser negro, racial e biologicamente defi-
nido, depois da abolição. Foi nesse período que o termo negro, e não preto, passou a ser
usado na literatura especializada, definindo aqueles que eram biologicamente inferiores
aos brancos.

Não discutirei aqui o sistema de classificação do século XIX, pois implicaria em
outra problemática. O vocabulário escravista é repleto de termos que definem a origem
social do escravo, um estrangeiro - angola, congo, mina, jeje ou crioulo, nascido no Bra-
sil etc. Talvez, como diz João Reis (1986), para a Bahia a distinção mais significativa
fosse localizada na diferença entre africanos e crioulos. Por isso as classificações de cor

Sobre essa discussílo vide Célia Marinho (1988), que descreve a história da homologia entre cor e biolo-
gia como tendo sido iniciada no começo do século XIX. No início do século XIX a desnaturalização do
escravo já era discutida e por isso a diferença foi sendo construída em outros termos.
Sobre essa questão, vide Castro (1995).



ou raça, como homologia biológica, e mais encompassadoras não dessem conta dessa
outra distinção mais significativa - nacionais e estrangeiros. Outra razão para as diferen-
ças na classificação de cor foi dada por Lilia Schwarcz (1990). Através da análise dos
jornais do século XIX verifica-se que a categoria negro começa ser mais empregada na
segunda metade do século e para designar aquele escravo fora do seu lugar, o escravo fu-
jão, rebelde.

A cor, distinção biológica que desde o final do século passado definia aqueles que
eram biologicamente inferiores, e que foi discutida pelos intelectuais das primeiras déca-
das do século XX foi associada, mais tarde, a uma diferença e hierarquização cultural.
Os pretos ou negros eram culturalmente inferiores e os antropólogos passaram muitas
décadas discutindo a inferioridade cultural e não biológica desses desiguais negros e não
mais escravos. Os termos cor e raça passaram a definir não só seres biologicamente infe-
riores como também culturas hierarquicamente concebidas. No Brasil falar em cor ou
raça significa também falar em desigualdade biológica e cultural.4

No nosso mito de origem, na fábula das três raças, essas se misturaram em razão da
democracia racial. Os seres diferentes biologicamente se cruzaram fazendo surgir uma
gama de cores e culturas distintas e hierarquizadas.

A literatura sociológica contemporânea abandonou esse tema em favor do estudo
das culturas negras, retirou de seu jargão muitos termos e premissas de nosso intrincado
sistema classificatório de cor. Enquanto os estudiosos falam em carnaval e samba, can-
domblé e futebol como locus de culturas negras e definem todos os segmentos não bran-
cos como negros, o discurso cotidiano das pessoas comuns é repleto de termos como
claros e escuros, neguinhos e neguinhas, morenos e alvacentos:

Este sistema classificatório tem enorme vigor na linguagem cotidiana, embora ge-
ralmente ausente da discussão acadêmica. Quais os significados desse gradiente de cor?
Estará ele falando também de diferenças sociológicas? Os mais claros são pensados
como aqueles que têm melhores posições sociais? Os mais escuros como os que têm me-
nos chances de vida? Em que situações essas diversas formas de classificar as pessoas
pela cor são acionadas? O ideal do branqueamento ou o mito do branqueamento institui
esse sistema que hierarquiza as cores?

RAÇA, COR, CULTURA E SOCIEDADE

Nossa sociedade funda-se nesses mitos que falam em raça e cor e que forjam um
pensamento vo!tado para a natureza de nós mesmos. Somos ruins ou bons por sermos
mestiços? Mas cada um dos mitos constrói um tipo de sistema classificatório e de repre-
sentação da diferença. Vejamos.

A oposição negro versus branco remete à origem cultural do brasileiro, ao mito
fundador da nacionalidade, pois somos fruto do encontro entre negros africanos, brancos

Raça também tem um sentido de força - a raça rubro-negra. Mas em geral e no contexto de definição de
diferenças entre as pessoas significa a biologia ou a cultura do outro, daqueles a quem o filho de Clyme-
ne negou a cor do dia.



portugueses e indígenas. Toda vez que nos referimos ao lugar cultural daqueles a quem é
negada a cor do dia, falamos em negros e brancos. O "movimento negro" escolheu essa
forma de definir seus participantes. Os intelectuais e toda a literatura brasileira escolheu
também essa maneira de decalcar diferenças. Escolhendo esse caminho não se fala nas dife-
renças sociológicas, mas nas diferenças culturais entre pessoas de origens étnicas diferentes.

Uma segunda forma de se referir àqueles que não têm a cor do dia opõe brancos e
pretos. Brancos e pretos diferenciam-se na estrutura da sociedade e esses termos classifi-
cam pessoas distantes, terceiros. Entre os pretos e os brancos estão os pardos e mais uma
vez aparece o mito de origem que fala em origens e mistura. No entanto, esses termos
aparecem quase sempre como aros falhos, ou no provérbio racista, ou no xingamento.
Nosso ideal de democracia racial, nosso mito de democracia racial, obriga-nos a desviar
o olhar dessa oposição porque ela decalca posições sociais desiguais entre pretos e bran-
cos. Tanto é assim que esse também é o sistema classificatório escolhido pelos que fa-
zem os censos demográficos e as estatísticas oficiais. Pretos são os pobres, aqueles que
têm menos chances de vida.

A saída do sistema e a escolha mais confortável é aquela que descreve um gradien-
te de cores, hierarquias que tentam desfazer tantoas oposições preto versus branco como
negro versus branco, mas que contêm tanto elementos de uma quanto de outra. Claros e
escuros no limite são pretos e brancos porque a classificação refere-se à luz e à ausência
de luz como preto e branco. Mas claros e escuros referem-se também à cultura porque ao
se referir a mais ou menos claros e mais ou menos escuros, aquele que classifica está fa-
zendo um julgamento de valor.

Essas categorias e sistemas de classificação são como um resíduo não explicado na
literatura sociológica. A ausência de reflexão sobre o sistema que preside a constituição
do campo produziu um silêncio sobre o assunto. Os estudiosos tomaram, com algumas
exceções,5 o dado como não significativo e a questão racial no Brasil passou a não ser
referida. O silêncio sobre as desigualdades raciais e a falta de informação sobre a questão
na enorme literatura sobre os "dominados", produzida desde os anos 60, é gritante. Al-
guns sociólogos vêm chamando a atenção sobre isso, como Carios Hasenbalg e Nelson
do Valle e Silva, que desde dos anos 70 têm produzido um conjunto de trabalhos sobre
as desigualdades e a discriminação racial no Brasil (vide Hasenbalg, neste volume).

Os sistemas de classificação de cor e a discriminação e desigualdade raciais deixa-
ram de ser pensadas como assunto relevante na litertura sociológica porque acreditou-se
que não era relevante para os informantes. Alguns pesquisadores afirmavam até que a
cor era ausente nas entrevistas porque as pessoas comuns não pensavam em si como pre-
tos e brancos. Outros disseram que a questão racial era uma questão da sociologia norte-
americana e, portanto, não tinha sentido no Brasil. Todos os argumentos levaram ao
mesmo lugar. A questão racial, como já disse mais acima, transformou-se em questão de
"cultura negra" e a produção sociológica sobre o tema encheu as prateleiras de nossas
bibliotecas.

Em outro trabalho (Maggie, 1993) discuto de maneira mais detida os estudos que desde os anos 50 anali-
saram as formas brasiteiras de classificação da cor das pessoas e os impasses produzidos.



Mas há outra conseqüência deste silêncio que afetou tanto intelectuais como ho-
mens práticos. As relações entre brancos e não brancos e os mecanismos de reprodução
dessas relações se desenvolveram sem crítica e sem lei, organizados como foram desde a
abolição pelos próprios indivíduos que vivem a experiência no cotidiano. O ministério
que se ocupa do assunto é o Ministério da Cultura e em 1970 o quesito cor foi retirado
do censo demográfico apesar dos protestos de alguns poucos denunciadores e com o be-
neplácito eaquiescência de intelectuais de renome.

A retirada do quesito cor do censo de 1970 produziu muita discussão. A partir des-
te debate, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1976, visando le-
vantar dados sobre cor e mobilidade social incluiu em uma de suas sessões uma pergunta
aberta sobre a cor do informante. Essa PNAD e o resultado dessa questão, por se haver
chegado a 135 termos de cor, são acionados em algumas situaç6es a favor do silêncio so-
bre o tema das relações raciais. No entanto, analisando mais detidamente as respostas,
Nelson do Valle e Silva (1988) desvenda um universo carregado de significados que nos
faz repensar nosso sistema de classificação das diferenças baseado na cor das pessoas.
Volto-me a este trabalho de Nelson do Valle e Silva para discutir a questão.

HIERARQUIA E OPOSIÇÃO NO SISTEMA CLASSIFICATÓRIO

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, levantamento anual
realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE, baseia-
se em uma amostra de 120 mil domicílios em todo o território nacional. Na PNAD de
1976, que cobriu uma subamostra de 1/3 dos 120 mil domictlios, foi feita uma mensura-
ção do quesito cor para verificar a validade da medida através de duas perguntas.

A primeira, em aberto, perguntava a cor do entrevistado: "Qual a cor do senhor?"
A segunda repetia a pergunta que era sempre feita nos censos para classificar a cor dõ
entrevistado: "Entre branca, preta, amarela e parda como classificaria a cor do senhor?"
A resposta deveria ser dada pelo entrevistado e o entrevistador não deveria corrigi-la
mesmo que lhe parecesse estranha.

Na primeira pergunta foram extra/das 135 designações diferentes. Esse resultado,
como disse acima, foi e ainda é tomado por muitos intelectuais e pelo senso comum
como exemplo da quase impossibilidade de medir as desigualdades raciais no Brasil. É
quase um consenso que essa medida é pouco eficaz poraue diante de tantos termos evi-
dencia-se um sistema de classificação racial amblguo".¿

Insistindo em buscar a lógica de nosso sistema classificatório, Nelson do Valle e
Silva (1988), analisando os resultados da PNAD-76, encontra aproximadamente 95%
das respostas concentradas em apenas sete, designações de cor diferentes "sendo quatro
delas comuns às usadas no quesito fechado: branca, preta, amarela ou parda. As outras
três categorias são as designações clara, morena clara e morena. Essa última recebendo
cerca de 1/3 do total de respostas dadas" (Silva, 1988). As respostas à primeira pergunta

6 Thomas Skidmore (1991), por exemplo, como a maior parte dos pesquisadores norte-americanos, define
nosso sistema como multirraeial e amblguo.



revelam que os entrevistados demonstraram dúvidas quanto ao que se queria e que "a in-
dagação na forma fechada aliviou o entrevistado, constituindo-se dessa forma na respos-
ta mais confiável entre as duas" (Silva, 1988). O fato de as respostas abertas se
concentrarem nas categorias do censo aponta para a validade e confiabilidade da "ma-
neira pela qual os entrevistados se autoclassificavam no que tange a sua cor" (Silva,
1988). Essa miríade de termos, na verdade, espelha, na concentração das respostas, uma
coincidência entre as categorias do censo e as categorias do senso comum. Ou seja, não
considerando o que vem antes, se o ovo ou a galinha, o fato é que há uma coincidência
entre as representações da maioria dos brasileiros e as categorias do censo a respeito da
autoclassificação segundo a cor.

Nelson do Valle e Silva, nesse importantíssimo trabalho, diz que a pergunta aberta
suscitou dúvida por parte dos informantes. No entanto, colocados diante das perguntas
fechadas a dúvida se esvaía. Nelson do Valle e Silva, no entanto, refere-se à importância
da categoria moreno que representa 1/3 das respostas na pergunta aberta. Essa categoria,
segundo Silva, aponta para uma ambigüidade do sistema já que conota não apenas a cor
da pele como dos cabelos. No entanto, segundo este autor, essa ambigüidade não afeta a
segunda pergunta, a fechada, porque o entrevistado não tem dúvida ao se classificar em
uma das três opções - branco, preto e pardo. A cor amarela, como diz Silva, revela pou-
co sobre a origem étnica do informante, enquanto as outras três designam uma autoclas-
sificação também de origem.

Pensarei essa questão a partir das conclusões de Nelson do Valle e Silva, voltando
aos três domínios de significação que existem no nosso sistema classilícatório (a oposi-
ção que revela origem - negro e branco, a dimensão que revela o lugar social - preto,
pardo e branco, e o gradiente claro e escuro).

A PNAD-76 fazendo a pergunta aberta, fora de contexto, apresentou ao in-
formante a possibilidade de fugir da oposição branco, preto, colocando um termo do
gradiente - moreno - que contém tanto de cor quanto de valor cultural. O termo ama-
relo neste contexto da pergunta aberta não levou o informante a pensar no mito das
três raças.

À pergunta aberta os entrevistados responderam com uma miríade de distinções
que no limite referem-se de um lado à oposição preto e branco, já que 95% das respostas
caíram nas categorias da pergunta dos censos. Brancos e pretos tendo no meio os pardos.
De outro lado, os 15% restante das respostas caíram numa miríade de pequenas oposi-
ções alva/alva rosada/alva escura; bem branca/bem morena; bronze/bronze escura; café
com leite/café; morena bem-chegada/morena-clara; negra/negrota; retinta/rosa que di-
luem as oposições preto/branco e apresentam uma valoração da cor morena bem-chega-
da, negrota, retinta etc...

Essa forma de descrever cores através de uma pergunta aberta e sem um contexto
definido apresentou ao entrevistado a possibilidade de falar como no cotidiano, falando
na cor sem falar em oposição, mas através de muitas complementariedades. Mas a con-
centração de 1/3 das respostas na categoria moreno é instigante. Será o mulato como
válvula de escape, de Degler (1971)? Essa categoria é como uma chave para se falar em
cor e raça sem falar de cor e raça, pois moreno contém em si mesmo tanto cor, como au-
sência de cor. Tanto pode ser um negro retinto, quanto uma alva de cabelos pretos e é
uma categoria que tanto revela sobre a cultura quanto pode ser usada para conotar o lu-
gar social das pessoas. Moreno contém em si o gradiente, a oposição negro/branco e a



oposição preto/branco. Ela é a categoria que por excelência fala do nosso modo particu-
lar cotidiano de falar nas raças e nas oposições, sem falar delas.

A concentração de 1/3 das respostas na categoria morena revela ainda uma dimen-
são insuspeita. Charles Wood (1991), ao comparar o censo de 1950 com o de 1980, observa
uma tendência na classificação racial de pessoas que se identificavam no passado como pre-
tas, a se redefimirem como pardas posteriormente. A reclassificação de preto para pardo entre
os censos de 1950 e 1980 foi de aproximadamente 38% (mais ou menos 10 pontos percen-
mais), e não há dados que possam dizer se os pardos se reclassificaram como brancos.

Os resultados de Wood também revelam que "uma pequena proporção da popula-
ção branca pode ter se reclassificado como parda entre 1950 e 1980". Wood chama a
atenção para a necessidade de se repensar a classificação de pretos e pardos em uma
mesma categoria nas análises quantitativas. A mobilidade ascendente de pretos, de acor-
do com esses dados, seria maior que a de pardos e, assim, a junção dos dois em uma
mesma categoria poderia estar sujeita a erro. Wood afirma, como Silva, que as categorias
do censo são boas e adequadas para medir as desigualdades sociais por cor. Além de ser
instrumento confiável de medida para os censos, o que a PNAD-76 revelou foi que o
moreno é uma categoria que revela pouco da cor, mas muito da situação social daqueles
que podem ascender. Se 38% de pretos se reclassificaram como pardos, dizer-se moreno
pode significar a possibilidade de ascenção.

O método empregado nos censos demográficos, de perguntas induzidas, embora
imperfeito, é satisfatório porque falando em cor não só faz com que o entrevistado seja
remetido para o domínio da oposição propriamente social mas, ao mesmo tempo, induz o
entrevistado a pensar no mito de origem e no ideal de branqueamento. A PNAD-76 em-
bora parecendo confundir, revelou que as perguntas do censo pretendem abarcar tanto o
lugar social quanto a origem ou identidade étnica dos entrevistados, os vértices do triân-
gulo. A análise de Wood (1991) aponta ainda para o fato de que as respostas às pergun-
tas do censo também mostram um ideal de ascenção e branqueamento e uma preferência
pelos mais claros, já que 38% dos pretos se autoclassificaram como pardos.

Mas se pretos podem se classificar como pardos parece que nem pretos nem pardos
podem se classificar como brancos. Assim, o limite social imposto pela cor é definido
pelas oposições preto versus branco, limite que impede que pretos e pardos ou os não
brancos ocupem o lugar de brancos. Essa maior mobilidade de pretos detectada por
Wood a partir da comparação entre os censos de 50 e 80 é um indicador de que as per-
guntas do censo podem ainda, se analisadas diacronicamente, revelar a movimentação
das pessoas nessas categorias. O mito do branqueamento, o operador lógico que organiza
nossa sociedade, faz com que os entrevistados na busca de se identificarem com os mais
claros, se reclassifiquem de pretos para pardos, mas não de brancos a pretos. Analisando
historicamente as respostas vê-se que a barreira imposta ao branqueamento na passagem
de pretos e pardos a brancos, confirma o dito popular: "passou de branco é preto", ou na
forma mais poética da versão da música popular de Caetano Veloso, "quase brancos,
quase pretos".

As perguntas do censo e a PNAD-76 com a pergunta em aberto revelam um siste-
ma classificatório de cor e raça que foge das oposições que conotam o lugar social bus-
cando aquelas categorias que falam do valor: mais, quase, menos etc... Nosso sistema
classificatório, que Degler (1971) viu como tendo no mulato sua válvula de escape, é re-
velado, nas respostas a estes dois instrumentos de medida de alcance nacional, como um



sistema organizado por um princípio de hierarquia que procura encobrir a oposição que
revela posição social. Esse sistema falando de hierarquia e não de oposição é bem diver-
so de outros que buscam a oposição e não falam em hierarquia, como bem demonstrou
Peter Fry (1991).

A hierarquia que constrói diferenças valorizando os mais claros e constrangendo os
mais escuros não é senão um outro modo de expressar oposição. As cores das pessoas no
Brasil são referências fundamentais porque ao falar nas cores e na ausência de cor esta-
mos conotando distinções no social e, ao mesmo tempo, falando de origem, dos vértices
de um triângulo imaginário que fala de nossos heróis fundadores.

O censo de 1991, refinando esse quesito, fez os entrevistados responderem à pergunta:
"Qual a sua cor ou raça?" e èscolherem entre branco, preto, amarelo, pardo e indígena.7
Dessa forma, o entreviStado foi induzido a se colocar em um dos vértices do triângulo fazen-
do com que o termo amarelo não fosse residual mas definisse realmente os asiáticos, que es-
tão fora do triângulo originário, mas que significam uma origem étnica possível.

Voltando aos nossos navegadores e viajantes, aos poetas e exploradores do passa-
do, pode-se dizer que de lá para cá, embora a cor - a emissão de luz - tenha produzido
representações e povoado a mente de classificações repletas dessas categorias, muitos
significados foram conotados a estas distinções da natureza. Camões usou a metáfora mí-
tica do filho de Clymene negando a cor do dia. E por que não concedendo a cor da noite?
No século XX e no Brasil esses muitos termos servem ora para designar o lugar social,
ora a origem, ora a dimensão do branqueamento, da metonímea, da contigüidade. A di-
mensão do gradiente, da hierarquia que se constrói por aproximação tem no moreno o
seu ponto de maior síntese. O moreno é a metonímea por excelência porque o termo
pode ser usado para falar dos três domínios de classificação. Moreno é preto, mas tam-
bém branco de cabelo escuro. Moreno é preto, mas também pardo ou preto mais claro. A
categoria moreno revela também a cultura.8

O sistema de classificação ou de identidade, agora podemos chamar de racial ou ét-
nica, do Brasil contemporâneo foge dos textos acadêmicos e enche o discurso das pes-
soas comuns, nas ruas, nos botequins, na voz dos narradores de partidas de futebol e nas
diversas situações sociais de uma sociedade que se pensa misturada e não segregada.
Através da discussão de um instrumento de medida usado para quantificar indicadores
sociais vimos o alcance e a complexidade desse intrincado modo de falar muito de cor
sem falar de oposição.
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