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RESUMO: O trabalho traz uma reflexão a respeito das mudanças populacionais percebidas no 

Brasil ao longo do último século, especialmente no que toca às suas características étnico-raciais. O 

objetivo é analisar as transformações sentidas não apenas na composição étnico-racial do país, mas 

também os motivos sociais, teóricos e políticos que fizeram com que fossem abandonados os 

debates em torno do mestiço e chegássemos ao contexto atual que se pauta em outra lógica 

identitária: na identificação afro-brasileira. Para tanto, iniciamos a análise a partir de 1911, ano em 

que ocorreu o Congresso Universal das Raças, em Londres, e para o qual foram enviados 

representantes da intelectualidade brasileira, marcados pelo discurso de embranquecimento da 

população através da miscigenação. A defesa da miscigenação e a busca pelo branqueamento do 

país significaram a institucionalização da desmemória das origens étnico-raciais, ou seja, de um 

lado, a imagem de Portugal deveria ser afastada, pois lembrava a “subordinação” do Brasil com 

relação a ele; de outro, a imagem servil da escravidão deveria ser apagada com o branqueamento da 

população; e o indígena “primitivo” e “selvagem” deveria ser substituído pela imagem romantizada 

dos guerreiros. Isso fez com que negros e indígenas fossem incorporados na sociedade brasileira 

não como sujeitos plenos de direitos, mas como “marcos da brasilidade”. Realizamos uma análise 

das produções teóricas, das demandas sociais e dos estudos populacionais desenvolvidos ao longo 

do século XX, que fomentaram importantes distinções conceituais na academia brasileira e em 

disputas políticas. Encerramos o texto com o último censo brasileiro, de 2010, no qual a população 

afrodescendente se apresenta, pela primeira vez, como maioria no Brasil. Ao longo do artigo, 

demonstramos as transformações populacionais, marcadas por ações do Movimento Negro e pelo 

fortalecimento dos estudos sócio-econômicos, que contribuíram para a queda do ideário de 

mestiçagem e para o desnudamento das profundas discriminações raciais existentes no país. O 

negro no Brasil do século XXI, por meio da intelectualidade negra tem se afirmado enquanto afro-

brasileiro, e tem trilhado o caminho de recriar sua origem para além da fronteira nacional, ou seja, 

não é um retorno ao lar africano, mas é o refazer de sua subjetividade, em um terceiro espaço, um 

território subjetivo.  E isso se dá através da crítica à racialização de sua pertença étnica; da crítica à 

hierarquização a qual foi submetida sua história, denunciando a maneira como a diferença se 

transformou no Brasil em pretexto e justificativa para a desigualdade social. 
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INTRODUÇÃO 

Há no Brasil uma frase bastante famosa e que representa bem os desafios colocados para quem 

objetiva analisar suas relações sociais: “o Brasil não é um país para iniciantes”. De fato, em um país 

de profundas desigualdades sociais e com uma história de colonização, que ainda deixa severas 



marcas, as relações sociais e, em especial, as relações étnico-raciais são mais complexas do que 

possamos imaginar em um primeiro momento. 

Diferentemente do discurso construído sobre o Brasil e divulgado pelo mundo, há no país um 

racismo latente e que ainda perpetua fortes desigualdades entre brancos, negros e indígenas. 

Durante a primeira metade do século XX, o Brasil ficou conhecido como “paraíso racial”, pois, 

supostamente, teria solucionado as diferenças raciais. Diferentemente do que ocorreu nos Estados 

Unidos, por exemplo, no Brasil há uma população “mestiça” bastante evidente, mas isso, no 

entanto, não pode ser lido de maneira apressada como resultado de um país onde exista respeito 

pelas diferenças étnicas e culturais. Muito pelo contrário, há no Brasil um esforço por parte do 

Movimento Negro e de determinada intelectualidade em desmistificar a imagem de um Brasil 

cordial, na busca de uma melhor compreensão dos nossos dilemas raciais e na promoção de 

políticas públicas de reparação e de reconhecimento. 

O “mito da democracia racial”
1
, como ficou conhecido o discurso falacioso de que seríamos um 

oásis de respeito inter-racial, é uma construção cultural, cujo surgimento data das primeiras décadas 

do século XX, especialmente a partir do Estado Novo (1937-1945) e que vigorou até o final da 

ditadura militar (1964-1985). O mito se materializou nas relações políticas, econômicas e sociais 

como um todo, além de ter sido utilizado como mecanismo para limitar e dificultar as ações dos 

movimentos antirracistas (GUIMARÃES, 2001b: pp.173-174).  

Além disso, o mito foi uma construção bastante sofisticada, forjada não apenas na discriminação 

aberta, mas também através de outros mecanismos, como no silenciamento, na omissão, e nos não-

ditos aparentemente sutis, mas brutais em seus resultados. No Brasil, os insultos racistas se 

misturam a elogios e afagos que podem dar a sensação de que o homenageado (o negro) esteja 

situado no mesmo lugar de valorização dos enunciadores: não são raros os discursos que 

supostamente valorizam a “mulata”, ou os “atributos físicos” dos negros, quando, na verdade, são 

discursos que sexualizam, banalizam, biologizam e racializam.  Ou ainda, observamos também 

discursos com elogios exagerados dirigidos a negros/as, por exemplo,  a frase “como você é 

inteligente”, como se esse adjetivo precisasse ser reforçado ou revalidado constantemente.  

O discurso mitológico da democracia racial age “lembrando” o/a negro/a que ele/a é uma pessoa 

negra, caso ela se esqueça em algum momento.  É “aquela alteridade”, que é ao mesmo tempo 

objeto de desejo e de escárnio (BHABHA, 2010: p. 106), uma situação vacilante “entre o que está 

sempre ‘no lugar’, já conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido” (BHABHA, 2010: p. 

105). Ou ainda, nas palavras de Frantz Fanon, “há uma procura pelo negro, o negro é uma demanda, 

não se pode passar sem ele, ele é necessário, mas só depois de tornar-se palatável de uma 

determinada maneira” (FANON, 2008: p. 151). Temos boas condições de tensionarmos esse 

cenário de racismo se apostarmos no fortalecimento da educação para as relações étnico-raciais e de 

instrumentos legais, como a Lei 10.639/03, a Lei 11.645/08 e outras modalidades de políticas 

públicas
2
.  

O mito da democracia racial é resgatado vez ou outra pela mídia brasileira, por políticos, por 

alguns acadêmicos, mas é um discurso que não consegue esconder sua artificialidade. Em 2014, ano 

da Copa do Mundo de Futebol, ocorrida no Brasil, assistimos em um mesmo telejornal ao 

governador do estado de São Paulo dizer, empolgado com as agitações do mundial, que “a 

                                                             
1 1 A democracia racial, termo frequentemente utilizado no Brasil para defini-lo enquanto um país que, supostamente, 

soube liquidar o racismo. Esse ideário influenciou diretamente a literatura, a imprensa, as políticas e o próprio cotidiano 

do Brasil durante quase todo o século XX, não estando fundamentado exclusivamente nas obras de Gilberto Freyre, mas 

tendo nelas suas principais inspirações. De acordo com Guimarães, essa terminologia passou a ser utilizada na literatura 
acadêmica pela primeira vez através de Charles Wagley, em 1952, apesar de existirem registros sobre sua utilização por 

Arthur Ramos e Roger Bastide já durante os anos 1940 (GUIMARÃES, 2002: p. 139). 
2 A Lei 10.639, aprovada em 09 de janeiro de 2003 torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana na educação básica pública e privada no Brasil. A Lei 11.645 de 10 de março de 2008, por sua vez, versa sobre 

a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas em toda a educação básica.  



miscigenação é a marca da cidade de São Paulo” e, minutos depois, ouvimos notícias sobre patroas 

“entristecidas”, pois a Proposta de Emenda Constitucional 478/2010 (de autoria do deputado Carlos 

Bezerra, do PMDB – MT), mais conhecida como a “PEC das empregadas domésticas” estaria 

minando as “relações de afeto” entre as duas partes ao estabelecer direitos a esse grupo, formado 

majoritariamente por mulheres negras. A matéria, inclusive, relata que uma dessas empregadas 

trabalha há duas décadas para a mesma família, e que a mãe dessa senhora também já havia 

trabalhado na mesma casa. O que é chamado de “afeto” demonstra uma situação de pouca ou nula 

mobilidade social ascendente de muitas famílias negras brasileiras, ou seja, a perpetuação de 

desigualdades (de lugares sociais excludentes)
3
, como bem demonstrou Carlos Hasenbalg 

(GUIMARÃES, 2006: p. 262). Um único noticiário dá conta de apresentar exemplos do mito da 

democracia racial, que acoberta desigualdades utilizando-se de um discurso adocicado. E apenas a 

indicação de possíveis alterações nesse ciclo de hierarquias é o suficiente para causar temor em 

alguns seguimentos da sociedade brasileira.  

A reflexão sobre populações e grupos sociais é um dos elementos definidores da Geografia, e 

também da Sociologia, que se debruça sobre e as formas de interação, os conflitos e acordos. Mas, 

fazer Sociologia em um país como o Brasil é algo completamente desafiador: estamos no país que 

combina desigualdades sociais e raciais gritantes com o “racismo espirituoso”, praticado 

violentamente e visto por muitos como um traço do bom humor do brasileiro.  E é mais desafiador 

ainda quando lemos nossos autores clássicos e também autores do século XX e percebemos que, em 

grande medida,  suas análises não discutem o racismo. Mais do que isso, a Sociologia e suas 

ferramentas teórico-metodológicas precisam ser descolonizadas, pois, do contrário, continuaremos 

realizando análises incompletas, confusas ou equivocadas. Se, portanto, uma das características de 

qualquer sociólogo é a desmistificação dos códigos e dos discursos de verdade socialmente 

construídos, parece-nos urgente também um exame de consciência para dentro da própria 

Sociologia.  

É válido nos lembrarmos da crítica feita por Everett Hughes, sociólogo estadunidense, em 1963 

sobre o silêncio da Sociologia diante dos novos conflitos raciais da explosão de ação coletiva da 

população afro-americana nas décadas de 1950 e 1960.  Ele se pergunta por que os cientistas sociais 

não conseguiram prever as drásticas e massivas mudanças sociais e as formas extremas de ação 

social daquele período. Ele dirigiu suas críticas aos seus colegas da academia, alertando-os sobre a 

emergência de se posicionarem frente a esse contexto conturbado e de não abrirem mão das análises 

sobre os novos conflitos étnico-raciais do século XX (HUGHES, 2012: p. 279). No caso brasileiro, 

apesar de importantes avanços nos estudos sobre as relações raciais, ainda temos elementos poucos 

explorados, como o mito da democracia racial e a figura do mestiço, que ainda carecem de mais 

análise sociológica e também filosófica, ou seja, para além das denúncias já tão conhecidas desde as 

obras de Florestan Fernandes das décadas de 1950 e 1960. Isso nos faria avançar para uma maior 

compreensão do mito enquanto discurso e ideologia, dos jogos de representações e sobre os 

mecanismos de racialização, ou seja, dos processos que biologizam a normalidade. Dito em outras 

palavras, a racialização é transformação de ideologias racistas em “verdades” corporificadas.  

Frente a essa problemática, pretendemos apresentar neste rápido texto uma análise a respeito das 

mudanças ocorridas no Brasil no que toca à composição étnico-racial da população, como também 

as transformações conceituais que nos fizeram deslocar os debates em torno do “mestiço” para uma 

nova lógica, pautada na “afrodescendência” e, na crítica ao processo colonial e na reivindicação de 

uma identidade diaspórica. Ainda que seja um debate central da Sociologia das Relações Raciais, é 

um tema que se enriquece ao ser confrontado com os olhares da História, da Demografia, da 

                                                             
3 Outro aspecto relacionado ao trabalho doméstico é sobre a exploração do trabalho infantil. No Brasil, cerca de 241 
mil garotas executam tarefas domésticas na casa de terceiros, segundo dados do Fórum Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), que utilizou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) de 2011. Dessas meninas, 67% são negras. Fica evidente, portanto, que o tema dos direitos trabalhistas das 
empregadas domésticas destaca diretamente aspectos da discriminação racial no Brasil.  



Filosofia, da Ciência Política, entre outras áreas preocupadas com a compreensão das relações 

humanas. 

 

FUNDAMENTOS SOCIAIS E TEÓRICOS DO IDEÁRIO DE MESTIÇAGEM NO BRASIL 

Os estudos sobre as relações raciais no Brasil desenvolvidos entre os anos 1870 e 1930 fazem 

parte de um projeto bastante conservador de descrição da realidade social a partir de explicações 

evolucionistas e que relacionavam “raça” e meio ambiente, como pode ser observado na segunda 

parte (intitulada “O homem”) do livro Os Sertões, publicado em 1902, e escrito por Euclides da 

Cunha, compreendido como um autor clássico da literatura nacional. Os termos dominantes durante 

o século XIX e também nas primeiras décadas do século seguinte eram marcados por discursos 

biologizantes, que tentavam conferir status de inferioridade do negro frente aos europeus e euro 

descendentes. Esse debate alicerçado na miscigenação variava de uma avaliação pessimista das 

possibilidades de se construir uma “nação” nos trópicos sobre tal base humana – e nesta vertente se 

encontram, por exemplo, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha - até a perspectiva positiva de que a 

miscigenação levaria ao embranquecimento gradual da população – como defenderam Oliveira 

Viana, João Baptista Lacerda e Silvio Romero (COSTA, 2002: p. 40). 

Raymundo Nina Rodrigues, que foi médico do instituto médico legal no estado da Bahia, 

marcou a avaliação pessimista sobre a miscigenação e organizou sua análise a partir de três 

premissas: a) existiria uma diferenciação entre “raças superiores e inferiores”; b) a “raça superior” 

venceria nos contatos inter-raciais e na concorrência social; c) existiria uma evolução que 

aperfeiçoa lenta e gradualmente as características psíquicas, morais e intelectuais (ORTIZ, 2003: p. 

20). Nesse sentido, o afro-brasileiro e o indígena se apresentavam como entraves ao “progresso 

civilizatório” e deveriam se manter à distância para a concretização da supremacia racial do mundo 

branco. As teorias de Nina Rodrigues, que incluíam medições de crânio para justificar alegadas 

tendências inatas dos afro-brasileiros para a criminalidade, são ainda hoje aclamadas por institutos 

de criminologia (CICONELLO, 2008). Suas teorias também possuem forte fundamentação 

religiosa, segundo a qual a justificativa para a escravidão estaria no mito de que os negros são 

descendentes de Cã, a tribo amaldiçoada de Canaã. Vestidos dessa justificativa teológica, muitos 

escravocratas e fazendeiros sustentavam a ideia de uma “missão civilizadora”, que possibilitaria a 

remissão dos filhos de Cã, a conversão para o cristianismo e o aprendizado do valor do trabalho 

(GUIMARÃES, 2003).  

As publicações de Nina Rodrigues justificaram por muito tempo toda forma de discriminação e 

de preconceito contra a população negra, uma vez que tudo isso era apresentado como ciência. Era, 

portanto, a tradição racista se apropriando das ferramentas modernas da ciência para dar respaldo 

aos discursos e práticas discriminatórios. E foi dessa maneira, sem a menor neutralidade, que se 

afirmava que, “cientificamente”, determinado grupo étnico-racial seria superior física, intelectual, 

moral e esteticamente com relação a outros.  

Santos (2002) sinaliza uma crítica muito pertinente para se pensar esse acúmulo de estudos que 

pressupunham a inferioridade da população afro-brasileira. De acordo a autora, a verificação que os 

autores atuais realizam do racismo nas produções do século XIX e início do XX é importante para 

se compreender como que a intelectualidade dá “legitimidade” à ideologia, tornando-a ainda mais 

forte e “verdadeira”. No entanto, isso não é suficiente para responder a uma pergunta que precisaria 

ser central em nossas análises: porque existe a necessidade e o desejo constantes que faz com que 

“sejamos tão facilmente persuadidos pelos discursos que apresentam o outro como totalmente 

ruim?” (SANTOS, 2002: p. 14).  

Perguntamos, portanto: O que fez com que os intelectuais brasileiros fossem imediatamente 

convencidos de que haveria fundamento na ideia de inferioridade e superioridade racial? Não havia 

outro caminho lógico possível? Se a população afro-brasileira já era há muito tempo (e é) tão 



central para o desenvolvimento do Brasil em todos os aspectos que possamos analisar; se a riqueza 

cultural e filosófica dos povos africanos no Brasil (expressa por exemplo na simbologia religiosa, 

na linguagem e na forma de ver o mundo) estava presente; se essas populações mostravam e 

aplicavam seus conhecimentos técnicos com total perícia na construção civil, na metalurgia, na 

marcenaria, na agricultura, na mineração e em muitas outras áreas centrais, então, como pôde ter 

ocorrido o caminho argumentativo mais difícil e improvável que foi esse descrito nos parágrafos 

acima? Não seria mais lógica a constatação positiva da herança africana? Constatação que, aliás, 

poderia se desenvolver no sentido de perceber o quanto que essa herança influenciou absolutamente 

nas técnicas europeias; Não seria também mais lógica a revolta contra a escravidão, a crueldade, a 

desumanidade? O que ocorreu, portanto, foi o exercício muito mais difícil: aconteceu um 

“contorcionismo” na análise para se render na inteireza aos ideais racistas. Então, a nosso ver, isso 

tudo forma um aspecto pouco explicável se não encararmos definitivamente o problema do discurso 

colonial e da racialização. 

Nas noções mais tradicionais, defende-se que a formação e a estabilidade do Estado-nação 

dependem da realização integral da equação: um território, um povo e uma língua. Isso se daria a 

partir da assimilação cultural, transformando a pluralidade racial, cultural e de valores civilizatórios 

em um grupo coeso de cidadãos (MUNANGA, 2006; ANDERSON, 1999; MOYA e SILVÉRIO, 

2009).  Miskolci (2012) realiza uma análise que aponta as duas últimas décadas do século XIX 

como um período de gestão de ideais de progresso, embasados na defesa de uma “regeneração 

racial” através do embranquecimento da população, com o desejo de inaugurarem uma “civilização 

nos trópicos” (MISKOLCI, 2012: p. 21). De acordo com o autor, uma parcela considerável das 

interpretações históricas e sociológicas privilegiaram, ao descreverem esse momento, os temas da 

mudança do regime escravocrata para o trabalho livre e os reflexos políticos e econômicos desse 

processo. O que foi deixado em segundo plano nessas análises, de acordo com o autor, foi a 

formação de um novo imaginário social, pautado nos valores positivistas da ordem e do progresso. 

O aspecto da ordem, de acordo com Miskolci, já foi amplamente debatido através das análises 

sobre a Proclamação da República e da construção de um distanciamento com relação à 

instabilidade política e a “anarquia”, frequentemente associados aos países latino-americanos da 

época. O que não foi realizado a contento, e o que motiva os estudos do autor, seria o aspecto do 

progresso, no qual inegavelmente o discurso nacionalista e do povo brasileiro aparecem em 

primeiro plano. O progresso guarda em si o ideal de uma civilização construída no futuro, através 

de um processo político modernizante e de uma “evolução humana”, mas, o grande obstáculo ao 

progresso no Brasil estaria justamente na composição étnico-racial da população (MISKOLCI, 

2012: pp. 22-23).  

Leandro Macedo Janke (2009), ao analisar os aspectos populacionais e de territorialidade 

presentes na formação nacional brasileira, demonstra que, no caso da população indígena, os 

debates em torno da assimilação cultural se iniciaram ainda no século XVIII, com a instauração do 

Diretório Geral dos Índios, em 1757, por Marquês de Pombal. Tratava-se uma nova política, não 

mais pautada exclusivamente na catequização católica, mas agora com interesses seculares de uma 

suposta integração ao Império. Em 1823, durante as reuniões da Assembleia Constituinte, José 

Bonifácio de Andrada e Silva apresentou uma proposta intitulada Apontamentos para a civilização 

dos índios bravos do Império do Brasil. Com o intuito de consolidar uma volumosa população para 

aumentar as forças do império brasileiro, o projeto previa o aldeamento e o contato físico e cultural 

com a população branca para os tornarem “mansos e sedentários”, de maneira a serem capazes de, 

inclusive, substituírem a mão de obra africana. Afirma Bonifácio: 

[O Tribunal Conservador dos Índios] Procurará com o andar do tempo, e nas aldeias 

já civilizadas, introduzir brancos e mulatos morigerados para misturar as raças, ligar 

os interesses recíprocos dos índios com a nossa gente, e fazer deles todos um só 
corpo da nação, mais forte, instruída e empreendedora, e destas aldeias assim 

amalgamadas irá convertendo algumas em vilas (SILVA, 1998: p. 119). 



O Brasil, assim como outros países de experiência colonial, colaboraria para a emergência da 

modernidade, especialmente através de medidas sanitaristas e de reforma urbana, como a que 

aconteceu na cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX.  Se um dos aspectos 

centrais da modernidade é o “novo” enquanto valor, a “boa nova” como riqueza em comparação 

com o que se entende por estagnação dos períodos anteriores, esses elementos estavam todos 

revisitados no Brasil na passagem do século XIX para o XX. Isso se deu ancorado na 

desqualificação do povo brasileiro e em um cenário político de temores sobre uma possível revolta 

de escravizados. Não são raros os trabalhos que demonstram que a abolição foi resultado de mais de 

quarenta anos de sérias crises do sistema escravista e de que em maio de 1888 havia mais africanos 

e afro-brasileiros nos quilombos do que nas senzalas. A escravidão já demonstrava há tempos sinais 

de falência, de perda de legitimidade perante o cenário econômico internacional e as revoltas negras 

no Brasil estavam saindo do controle do império. Dessa maneira, a construção discursiva em torno 

da princesa Isabel retirou por muito tempo o foco do protagonismo negro no processo de libertação 

da escravidão. Além disso, encobriu o aspecto de medo e de insegurança que se expressava nos 

discursos políticos da época: havia tanto um temor de que acontecesse uma grande revolta negra no 

país, aos moldes da Revolução Haitiana, quando o medo de uma suposta “onda negra” que 

aconteceria no pós-abolição, que despejaria na sociedade “uma horda de homens semibárbaros, sem 

direção, sem alvo social” (AZEVEDO, 2004: p. 32-36).  

O cenário de medos contra a população afro-brasileira já se apresentava em meados do século 

XIX, como podemos perceber na publicação de Francisco Adolfo Varnhagen intitulada Memorial 

Orgânico que à consideração das assembleias geral e provinciais do Império apresenta um 

brasileiro, de 1850. Através desse documento, Varnhagen apresenta algumas medidas que teriam 

por finalidade homogeneizar a população brasileira dentro de um ou dois séculos, embasado nos 

argumentos de que o tráfico de africanos deveria acabar, pois “eles [escravizados africanos] não 

dormem tanto como se pensa e já têm feito seus ensaios em vários anos”. Assim é fundamental, 

para não ver “os vossos netos reduzidos talvez à condição de servos dos netos africanos”, que 

“desde já nenhum navio possa levar um só a seu bordo” (VARNHAGEN, 1850: p. 22). Atendendo 

ao discurso de “pânico” contra a população negra, Varnhagen considera o trabalho servil dos 

indígenas uma alternativa no lugar da escravização de africanos: “Teríamos com eles um aumento 

de braços menos perigosos que os dos negros, porque daqui a pouco, estariam misturados conosco 

em cor, e em tudo, e então teríamos em todas as províncias – povo – classe social que algumas não 

possuem”. (VARNHAGEN, 1850:23).  Além disso, ele defende o incentivo à vinda ao Brasil de 

imigrantes europeus brancos para ingressarem, como pequenos proprietários, na colonização 

agrícola do interior do país e também para difundir no país aspectos científicos, artísticos e 

estéticos, inaugurando um “bom grau de civilização e de gosto” (VARNHAGEN, 1850: p. 38) no 

país. Varnhagen conclui que:  

Para civilizarmos o Brasil, e fazermos que haja povo brasileiro, necessitamos ir 

paulatinamente acabando com a escravidão dos africanos; necessitamos prender e 

avassalar (não escravizar) temporariamente os índios bravos; necessitamos, enfim, 

admitir no país gente branca voluntariamente arregimentada em grupos. Se adotamos 
já tal sistema [...], fiquemos descansados que havemos de vir a ter uma população 

compacta” (VARNHAGEN, 1850: p. 39).  

A defesa da miscigenação e a busca pelo branqueamento do país significaram, segundo 

Guimarães (2001a), a institucionalização da desmemória das origens étnico-raciais, ou seja, de um 

lado, a imagem de Portugal deveria ser afastada, pois lembrava a “subordinação” do Brasil com 

relação a ele; de outro, a imagem “servil” da escravidão deveria ser apagada com o branqueamento 

da população; e a criação sobre o indígena “primitivo” e “selvagem” deveria ser substituída agora 

pela imagem romantizada dos guerreiros. Isso significa que afro-brasileiros e indígenas são aceitos, 

não como pessoas, mas como “marcos da brasilidade” (GUIMARÃES, 2001a: p. 387). 



Munanga (1999) completa a análise, com uma argumentação política, mas que também é 

epistemológica: “pode a ciência instruir o ethos social?”. No artigo, o autor nos lembra de que a 

ideia de uma identidade mestiça não tem ao menos fundamentação na vida prática, uma vez que a 

identidade é sempre um elemento negociável e circunstancial: 

Confundir o fato biológico da mestiçagem brasileira (a miscigenação) e o fato 

transcultural dos povos envolvidos nessa miscigenação com o processo de 
identificação e de identidade, cuja essência é fundamentalmente político-ideológica, 

é cometer um erro epistemológico notável. Se, do ponto de vista biológico e 

sociológico, a mestiçagem e a transculturação entre povos que aqui se encontraram 
são fatos consumados, a identidade é um processo sempre negociado e renegociado, 

de acordo com os critérios ideológico- políticos e as relações de poder. O exemplo 

de alguns países ocidentais construídos segundo o modelo Estado-nação, que 

passavam a imagem de que havia uma unidade cultural conjugada com a unidade 
racial e onde ressurgem hoje os conflitos étnicos e identitários, iluminaria o processo 

brasileiro e, sobretudo, a ideia de que existe uma identidade mestiça. Uma tal 

identidade resultaria, a meu ver, das categorias objetivas da racionalidade intelectual 
e da retórica política daqueles que não querem enfrentar os verdadeiros problemas 

brasileiros (MUNANGA, 1999: p. 108). 

 

Apesar do cenário de desigualdades raciais
4
, é possível ainda nos depararmos com algumas 

falas carregadas de argumentos que mais se parecem com os discursos hegemônicos dos anos 1950, 

ou seja, de que seríamos o país da democracia racial. E é com base nesses discursos que qualquer 

ação do Estado brasileiro na direção de políticas para populações afro-brasileiras e indígenas é 

interpretada – por aqueles que ainda são adeptos à noção de democracia racial - como um ato de 

discriminação contra outros grupos sociais não atendidos por tais políticas. Sobre isso, a análise 

feita por Florestan Fernandes em A Integração do Negro na Sociedade de Classes (1965) mostra-se 

bastante atual: 

Em particular, [os membros da elite] não viam com bons olhos as agitações em torno 

do ‘problema do negro’, que eclodiam esparsa e desordenadamente aqui e ali, como 
se elas ocultassem os germes de uma inquietação social suscetível de converter-se, 

com o tempo, em conflito racial. Doutro lado, opunham-se a manifestações de 

solidariedade para com o ‘negro’ que escapassem ao paternalismo tradicionalista, o 
qual protegia o indivíduo ou grupos restritos, resguardando a superioridade e as 

posições de mando do ‘branco’. A desconfiança tolhia, portanto, a modernização de 

atitudes e de comportamentos [...] sob a dupla presunção de que agitar certas 

questões só serviria para ‘prejudicar o negro’ e ‘quebrar a paz social’ 
(FERNANDES, 1965, I: p. 196).  

 Dessa forma, medidas governamentais com o objetivo de diminuir os efeitos do preconceito 

e da discriminação são vistas como formas de criar conflitos sociais, como se eles já não estivessem 

dados, desde o início do processo de colonização. Acreditava-se, portanto, que a convivência entre 

brancos e afro-brasileiros no Brasil se daria de uma forma tranquila, suave, doce e cristãmente 

humana. De certa maneira, essa noção em nada entrava em contradição com a postura religiosa 

clássica, a qual se sabe que foi condizente com a escravidão e com a hierarquização de pessoas em 

ditas “raças superiores” e “raças inferiores”
5
. Da mesma forma, o padrão das relações raciais 

também não se contradizia com os fundamentos ético-jurídicos do regime republicano vigente, se 

                                                             
4
 Ver: PAIXÃO, Marcelo; ROSSETO, Irene; MONTOVANELE, Fabiana; CARVANO, Luiz M. (orgs).Relatório anual das 

desigualdades raciais no Brasil: 2009-2010. Constituição cidadã, seguridade social e seus efeitos sobre as assimetrias 
de cor ou raça. LAESER – Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais . 
Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 

5
 Em 1454 o Papa Nicolau V editou a Bula Papal, na qual autorizava os portugueses a escravizarem os povos 

“descobertos” no período de desenvolvimento das navegações.  



levar em consideração que eles eram pautados em noções eugênicas
6
. As teorias eugênicas, 

fortemente empregadas em toda a Europa para “combater a degeneração racial” estavam colocadas 

textualmente na legislação brasileira, como por exemplo, no decreto nº 528, de 28 de junho de 

1890, assinado pelo então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que regulamentava a entrada 

de imigrantes no Brasil, determinando que:  

É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos indivíduos válidos e 

aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal de seu país, 

excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do 

Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem 
então estipuladas (BRASIL, 1890, art. 20)

7
.  

Wilson Mattos (MATTOS, 2009) descreve com riqueza de detalhes os mecanismos da 

legislação escravista durante o século XIX. Logo após o término da Revolta dos Malês, ocorrida 

janeiro de 1835 na cidade de Salvador, o governo instituiu a expulsão de africanos suspeitos de 

participarem desse que foi um dos maiores movimentos de resistência de escravizados nas 

Américas; o governo também os proibiu de comprar alguns bens, entre eles casas, e de alugarem 

imóveis. Os africanos também foram taxados pelo simples motivo de serem africanos. Para conter 

as rebeliões negras, o governo premiava africanos que denunciassem insurreições e, se os 

denunciantes fossem escravizados, daria a liberdade pela informação (MATTOS, 2009: p.79). Os 

mecanismos de exclusão não se limitaram a isso: foram aprovadas várias leis que taxavam os 

africanos que exercessem atividades marítimas e de comércio
8
.  

 

O IDEAL DE EMBRANQUECIMENTO NO INÍCIO DO SÉCULO XX: REGULAÇÃO 

POPULACIONAL, EUGENIA E RACISMO INSTITUCIONAL 

As correntes teóricas que alegavam uma inferioridade física, moral e intelectual dos não-

europeus, também estavam presentes nos textos de Oliveira Viana, que defendia a miscigenação 

como positiva, pois assim a população brasileira se embranqueceria. Viana, que escreveu seus 

trabalhos na década de 1920, argumentava, fundamentalmente, que a viabilidade política do Brasil 

estava na arianização por meio de uma imigração seletiva. Tratava-se, portanto, da verificação da 

miscigenação como um dado da sociedade brasileira e, a partir dela, trilhar um caminho para a 

eliminação ou, no mínimo, a redução significativa da presença negra.  

João Baptista Lacerda, ex-diretor geral do Museu Nacional, é conhecido pela sua 

argumentação proferida durante o I Congresso Internacional das Raças, ocorrido em Londres em 

1911. Lacerda estava, naquela ocasião, representando o então presidente da república brasileira, 

Hermes da Fonseca, e sua fala era bastante esperada, pois os participantes do congresso viam o 

Brasil como um caso de sucesso, e a ser copiado, na busca de embranquecimento da população. 

Durante sua fala,  Lacerda, representante do mais respeitado instituto de antropologia e de história 

natural do Brasil, previa que dentro de cem anos o Brasil se tornaria um país completamente branco 

a partir da mistura entre brancos, afro-brasileiros e indígenas.  Ele chegou a dizer que os brasileiros 

deveriam deixar de ser preconceituosos quanto à população negra, e que deveriam considerar os 

casamentos inter-raciais como uma boa alternativa para o futuro da nação, único caminho para o 

                                                             
6
 O conceito de eugenia é fruto da junção de duas palavras gregas: “eu”, que significa “bom” e “genia”, que é 

traduzida como “geração”. Ou seja, os discursos eugênicos são aqueles que têm como argumento a pretensa 
existência de uma “boa geração”, que historicamente foi definida como aquela cujas heranças biológica e cultural 
sejam de origem europeia, mais especificamente ariana. 
7 O mecanismo de exclusão do decreto nº 528, de 28 de junho de 1890, assinado por Marechal Deodoro da Fonseca 
foi atualizado pelo decreto-lei nº 7967 de 1945, que vigorou até 1957, e que determinava que:  “Atender-se-á, na 
admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as 
características mais convenientes da sua ascendência europeia” (BRASIL, 1945).  
8 Leis nº 250, de 08/06/1846; nº 252, de 06/07/1846; nº 344, de 05/08/1848 (MATTOS, 2009, p. 80-81). 



embranquecimento populacional (LACERDA, 1911). Se ele estivesse vivo em 2011, ano do 

centenário de sua idealização racista, ele certamente se impressionaria com o resultado de sua 

previsão. Ou então, verificaria que o racismo no Brasil é tão grande que não possibilitou um 

aumento expressivo dos relacionamentos inter-raciais. 

Apenas para exemplificarmos o debate, destacamos que o padrão de sociabilidade percebido 

no Brasil do século XX e do início do século XXI mostra uma realidade muito concreta: “A antiga 

prática da miscigenação que produzira a cor do Brasil ‘incluído’ dos nossos dias tornou-se 

estatisticamente irrelevante, para não dizer inexistente. Um processo de segregação crescente 

passou a tomar seu lugar e se instalou entre nós” (SEGATO, 2005: p. 81). A tendência à endogamia 

se confirma tanto na pesquisa sobre casamentos inter-raciais, realizada por Nelson do Valle e Silva 

em 1992 (SILVA, 1992), quanto na compilação dos dados da PNAD de 1995, analisados por Aída 

C. G. Verdugo Lazo (IPEA, 2002), e que descrevemos na tabela a seguir:  

 

Tabela 01. Distribuição percentual dos casais por cor. Brasil, 1995 
 

Cor da Mulher 

Cor do Homem Total da 

População 

(por 1.000) 
Branca Parda Preta Amarela 

Branca 48,9 9,3 0,8 0,2 16.879,2 
Parda 7,7 26,7 1,4 0,0 10.238,2 

Preta 0,6 0,8 2,8 0,0 1.233,1 

Amarela 0,1 0,0 0,0 0,4 143,5 

Total da População 

(por 1.000) 

16.365,0 10.513,2 1.459,3 161,1 28.528,9 

Fonte: IPEA, 2002. Relatório de autoria de Aída C. G. Verdugo Lazo a partir dos dados da PNAD 
                         de 1995. Grifos nossos. 

 

 
        

De acordo com a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),  
 

a Taxa Geral de Endogamia (TGE) ou a percentagem de casais unidos da mesma cor 

é de 78,7% no Brasil em 1995. Esse resultado praticamente coincide com o achado 
por Silva (1987) para o Brasil em 1980 (79%), o que mostra que este padrão de 

união praticamente não mudou nos últimos 15 anos (IPEA, 2002: p. 24). 
 

 

 A mesma constatação está presente no estudo de Luciene Ferreira de Barros Longo, que 

desenvolveu a tese de doutorado intitulada Uniões intra e inter-raciais, status marital, escolaridade 

e religião no Brasil: um estudo sobre a seletividade marital feminina, 1980-2000 (LONGO, 2011), 

na qual a pesquisadora apresenta uma análise de três décadas das relações conjugais entre brancos e 

negros, baseada nos dados de PNADs. Os dados da tabela abaixo demonstram a pouca variação, ao 

longo de trinta anos, do padrão de relações afetivas, pautado fundamentalmente na endogamia, 

mesmo quando consideramos os relacionamentos do tipo “união consensual”, ou seja, aqueles não 

formalizados através de casamento civil. O percentual de endogamia em cada um dos anos é: 79% 

em 1980; 74,5% em 1990 e 68,1% em 2000. Um ponto de destaque é que o casamento formal é 

uma escolha mais presente entre casais brancos (mulher e homem brancos) do que em casais de 

outras composições raciais, nos quais vemos a prevalência de uniões consensuais.  

 

 

 

 

 



      Tabela 02. Distribuição percentual dos casais por cor e tipo de união. Brasil, 1980-2000 
 1980 1991 2000 

Raça/cor do 

casal 

União 

Consensual 

 

Casado 

 

Total 

União 

Consensual 

 

Casado 

 

Total 

União 

Consensual 

 

Casado 

 

Total 

Branca-Branco 29,1 51,5 48,3 27,7 47,1 42,2 29,8 46,1 38,9 

Branca-Pardo 10,2 9,6 9,7 12,2 12,0 12,0 13,5 13,1 13,2 

Branca-Preto 1,5 0,8 0,9 1,6 1,0 1,1 2,7 1,9 2,2 

Parda-Branco 9,3 6,6 7,0 10,3 8,3 8,8 12,4 10,4 11,3 

Parda-Parda 37,2 26,2 27,7 39,1 27,4 30,3 31,5 22,8 26,7 

Parda-Preto 3,2 1,4 1,7 2,8 1,3 1,7 3,0 1,6 2,3 

Preta-Branco 1,5 0,5 0,6 1,2 0,6 0,8 2,1 1,3 1,7 

Preta-Pardo 2,8 0,9 1,2 2,0 0,7 1,0 2,0 0,9 1,4 

Preta-Preto 5,2 2,6 3,0 3,1 1,7 2,0 3,1 1,9 2,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 312.611 411.715 444.118 

       Fonte: LONGO, 2011, a partir de dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) do período  
       de 1980 a 2000. Grifos nossos. 

 

Retornando ao debate sobre o início do século XX, destacamos o autor Jerry Dávila (2006), 

que realizou um minucioso estudo no qual analisou a interferência dos ideais eugênicos nas 

políticas educacionais brasileiras no período de 1917 a 1945. Sua pesquisa se pautou em 

documentos da época, depoimentos, fotografias, artigos de jornais e outros materiais tanto 

brasileiros quanto internacionais. Em seu trabalho, o autor mostra que a política educacional 

brasileira daquele período, executada sob o pressuposto de que algumas desigualdades sociais 

deveriam ser sanadas, principalmente as que acometiam pessoas pobres e não negras, era na 

verdade fundamentada na eugenia lamarckiana
9
. O desejo de “aperfeiçoamento eugênico da raça” 

estava nesse período explicitado nas comissões e nos programas governamentais de saúde e 

educação, como por exemplo, na Comissão de Ensino Primário do Ministério da Educação 

(instituída em 08 de novembro de 1939), que listou a prática eugênica entre seus quatro objetivos. 

As outras três metas eram: “disciplina social, defesa nacional e aumento da produtividade” 

(DÁVILA, 2006: p. 21).  

A eugenia se torna princípio constitucional ao ser incluía na Constituição Federal Brasileira 

de 1934, em seu artigo 138, com a seguinte redação: “Incumbe à União, aos Estados e aos 

Municípios nos termos das leis respectivas [...] b) estimular a educação eugênica [...] g) cuidar da 

higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais”. Entre os constituintes havia muitos 

médicos, entre eles Antônio Carlos Pacheco e Silva, que argumentava pela “melhoria racial”, 

dizendo que “Há um esforço continuado para se obterem melhores cavalos, suínos, caprinos, 

enquanto se recebem as correntes imigratórias sem uma seleção individual dos imigrantes, 

desprezando os mais elementares preceitos indispensáveis à defesa da raça” (VILLA, 2011: p. 55). 

Um dos membros constituintes, Xavier Oliveira, defendeu a inclusão do assunto ao texto 

constitucional dizendo:  

 
De orientais poucos assimiláveis, bastam no Brasil os cinco milhões que somos, os 
nordestinos e planaltinos de Minas, Mato Grosso e Goiás, sem falar dos autóctones 

da Amazônia, os quais quatro séculos de civilização passaram indiferentes à sua 

                                                             
9
 De acordo com Tatiane Consentino Rodrigues (2011), “um dos atrativos do lamarckismo deve-se ao fato de que, por 

focar na hereditariedade, esta perspectiva era considerada intrinsecamente antirracista, o que a colocava em 
harmonia com o ideal de unidade na diversidade postulado na concepção de democracia racial”. (RODRIGUES, 2011: 
p. 84).  



inferioridade patenteada numa decadência incontestável, que marcha para uma 

extinção talvez não remota (VILLA, 2011: pp. 54-55).  

 

Os anos 1930 inauguraram a incorporação subordinada e tutelada das massas urbanas, trazendo 

respostas às constantes reivindicações populares com a ampliação da legislação previdenciária e 

trabalhista
10

, concomitantemente a uma maior concentração das decisões nas mãos do Estado. A 

mesma incorporação subordinada se deu na arena política, através da propagação da ideologia da 

nacionalidade mestiça e do povo mestiço. De acordo com Silvério (2004), a miscigenação, que no 

final do século XIX e início do século XX era vista como o grande malefício do país, passa a ser, a 

partir da década de 1930, a “tábua de salvação para a construção da nação”. Em suas palavras, o 

mestiço é  “alçado à condição de símbolo nacional representando tanto a ‘harmonia racial’ quanto a 

possibilidade de embranquecimento paulatino da nação” (SILVÉRIO, 2004: p. 41).  

Os primeiros anos do século XX são especialmente importantes para compreendermos o 

desenvolvimento de discursos racistas que permaneceram durante todo o século, porém sempre com 

novas roupagens. Obras como Casa Grande & Senzala (1933) e Sobrados e Mucambos (1936), 

ambas de Gilberto Freyre, são ainda hoje muito citadas, seja para apontar, de um lado, o ineditismo 

para a época na discussão sobre o regime escravista e as relações raciais no Brasil (fazendo frente 

ao discurso eugênico) ou, por outro lado, para discutir sobre suas limitações em romper 

definitivamente com o reducionismo biológico marcante da época, tal como aparece em Oliveira 

Vianna, Silvio Romero ou Nina Rodrigues.  

O fato é que a obra freyreana sintetiza o desejo de afirmação da nação enquanto mestiça. O 

mestiço foi transformado em um patrimônio imaterial do Brasil, uma “marca de brasilidade” que 

tem uma dupla função, como se fosse uma carta curinga utilizada conforme a conveniência: seja, 

por um lado, para aproximar e causar a ilusão de que somos harmoniosamente misturados, ou então 

para demarcar muros e manter as distâncias sociais. Esta última função é perceptível, 

principalmente, quando os espaços sociais hierarquicamente estabelecidos passam a ser 

questionados, e então, surgem falas do tipo: “somos misturados, não dá para saber quem é negro no 

Brasil, portanto, é impossível pensarmos em ações afirmativas” (MEDEIROS, 2009). O interessante 

é perceber que dificilmente observamos pessoas com dúvidas de quem é branco no país, e o 

“problema” só aparece quando se fala em população negra. Essa incoerência é o que dá forma ao 

mito brasileiro da democracia racial, e nos mostra o quão utilizado é o “curinga” do mestiço, no 

sentido da demarcação de muros e da pronta contestação contra medidas que visem modificar as 

estruturas hierárquicas 
11

.  

Cabe, no entanto, destacar a centralidade Gilberto Freyre na análise sobre a formação social 

brasileira. O debate sobre a centralidade da família patriarcal para a formação da lógica social do 

Brasil não foi o menor dos acertos argumentativos de Gilberto Freyre. Ele demonstra como que a 

família patriarcal, simbolizada pela casa-grande e pelo sobrado, é o espaço onde ocorre a 

confluência das diferentes tendências socioculturais brasileiras. Não é a toa que o autor se utiliza da 
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 A principal referência é a Lei de Amparo ao Trabalhador Brasileiro Nato, assinada por Getúlio Vargas em 1931, que 
estabeleceu uma cota de dois terços dos empregos em estabelecimentos industriais, que deveria ser ocupada por 
brasileiros natos, considerando a grande população de imigrantes europeus que vivia no país através do estímulo do 
Estado brasileiro.  
11

 O racismo no Brasil se deu de forma articulada com o preconceito de gênero. O Plano Nacional de Educação, de 
1937 (produzido na época de atuação do Ministro de Educação Gustavo Capanema), propõe um currículo de ensino 
médio específico para meninas de 12 a 18 anos, para prepara-las à vida doméstica. Capanema idealizou o Estatuto da 
Família, que determinava em seus artigos 13 e 14 que “às mulheres será dada uma educação que as torne afeiçoadas 
ao casamento, desejosas da maternidade, competentes para a criação dos filhos e capazes da administração da casa 
[...] Não poderão as mulheres ser admitidas senão aos empregos próprios da natureza feminina e dentro dos estritos 
limites da convivência familiar” (COSTA, 2008: pp. 249-250). No caso das mulheres afro-brasileiras, estudos recentes 
confirmam que elas formam o grupo social mais subalternizado - em comparação com homens brancos, mulheres 
brancas e homens afro-brasileiros – sofrendo um acúmulo de discriminações, racial e de gênero. (PAIXÃO et all, 2010). 



arquitetura das casas para resumir sua argumentação: é ela, a família patriarcal (nuclear, católica, 

aristocrática e dona de escravos), quem conferiu unidade nacional ao país, sintetizando em si o 

poder, a influência econômica, moral, política e social da formação social brasileira.  

A família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de 

comércio é, desde o século XVI, o grande fator colonizador no Brasil, a unidade 

produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, 

ferramentas, a força que se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia 
colonial mais poderosa da América (FREYRE, 2006: pp. 18-19).  

A família patriarcal, de acordo com Freyre, está marcada pelo seu caráter conciliador, e sua 

consolidação significou ao país a estabilidade social hierarquizada. O enfraquecimento do 

patriarcado, de acordo com o autor, se deu de forma bastante lenta, iniciado pela invasão holandesa 

no século XVIII, e que vagarosamente foi se agravando, com as influências europeias (como os 

filhos da elite que voltavam bacharéis das universidades europeias); com a vinda de D. João VI ao 

Brasil, em 1808; pela abolição da escravatura; pela Proclamação da República e com o rompimento 

do patriarcado com a igreja, que era a instituição que conferia a ele grande parte de seu prestígio e 

legitimidade. 

Freyre localizou na questão racial um componente fundamental para se pensar a nação. 

Muito embora sua análise, muitas vezes, se direcione para o debate psicossocial, a questão racial é, 

para ele, a maneira pela qual a sociedade se pensa no país, e em como expressa seus problemas 

nacionais.  

Um dilema de caráter político-social estava posto no início do século XX: no pós-abolição e 

com a presença do imigrante europeu, quais seriam as possibilidades de transformação do 

escravizado em trabalhador livre, estendendo efetivamente os direitos de cidadania à totalidade da 

população? Dito de outra forma, qual a viabilidade de um novo projeto social, pautado agora em 

direitos, na livre associação e no trabalho assalariado? Gilberto Freyre, ao lançar luz sobre a 

temática racial em outros termos, valorizando o mestiço, transformou o “problema” ou o 

“obstáculo” à integração nacional, em sua maior força. Freyre, através de uma leitura sofisticada da 

realidade brasileira, inverteu a chave sobre a miscigenação, tornando-a um dado a ser positivado no 

país. Com isso, ele equacionou o problema do povo brasileiro em outro patamar. Atentemo-nos, no 

entanto, que esse arranjo significou ao longo do século XX a marginalização da população afro-

brasileira e indígena, pois o discurso da miscigenação passou a ser um dos principais argumentos de 

que seríamos uma democracia racial, sem preconceitos de qualquer espécie e sem privilégios.  

Sales Jr. (2006) salienta que a cordialidade e a estigmatização da população afro-brasileira como 

tecnologias políticas não surgiram no Estado Novo. No entanto, é a partir da década de 1930 que a 

estigmatização e a cordialidade produziram, a partir de algumas adaptações, uma utilidade política e 

econômica, consolidando o sistema inaugurado pelo Estado Novo. Esses elementos do racismo 

brasileiro se infiltraram nos mecanismos políticos mais amplos e a cordialidade se transformou em 

“eticidade” nas relações de poder do país (SALES Jr., 2006: p. 254). O Estado, portanto, age 

movido por um papel ético-moral, associado a uma capacidade crescente de assimilação cultural, 

que se dá especialmente a partir do sistema educacional, o que nunca impediu, no entanto, os 

movimentos de resistência.  De acordo com Dávila, o Estado Novo inaugurou um período de maior 

visibilidade, de expansão e de consolidação do nacionalismo eugênico iniciado em décadas 

anteriores. No caso do ensino público do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, este se tornou mais 

paternalista e a categoria raça ganhou evidência, demonstrando com mais força suas relações com a 

educação e o nacionalismo (DÁVILA, 2006: p. 245). Na esteira da educação nacionalista, a música 

de Villa-Lobos ocupou espaço importante. Após a proclamação do Estado Novo
12

, os eventos 
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 A Constituição Federal de 1937, conhecida como a “Constituição Polaca” pelas semelhanças com a Constituição da 
Polônia, igualmente de perfil fascista, significou um retrocesso em termos de direitos sociais e políticos se comparada 
com a Constituição Federal de 1934. A Constituição Federal de 1934 teve dois lados: de um deles, a população teve 



comemorativos de culto à nação e à personalidade de Getúlio Vargas se tornaram mais frequentes. 

O programa musical de Villa-Lobos, voltado especialmente para a formação educacional de 

crianças e adolescentes, era considerado por ele mesmo como um instrumento de aculturação 

europeia de estudantes não-brancos. O maestro planejava criar uma nova estética nacional que 

fosse, entre outros aspectos, hostil aos aspectos culturais de origem africana e indígena e, quando os 

usava, fazia de maneira com que fossem retratados como folclore, vestígios do passado que seriam 

resgatados de forma romantizada. De acordo com Dávila, “seu programa musical [de Villa-Lobos] 

era uma alegoria educacional, disciplinar e nacionalista da jornada que se afastava da negritude, 

passava pela mistura de raças e chegava à brancura” (DÁVILA, 2006: p. 249).  

As atividades educativas desse período, bastante marcadas pelo discurso eugênico, autoritário e 

patriótico, são uma importante chave para a compreensão de como se deu a construção do discurso 

nacional no Brasil. Enquanto construção discursiva, a nação é narrada através da literatura, dos 

hinos, dos mitos de origem, das narrativas heroicas e lendas, e, portanto, não se apresenta apenas de 

maneira coercitiva. Esses elementos são constantemente repetidos, de modo que a “nação” adquira 

atemporalidade e é por esse esforço narrativo que Benedict Anderson (1983) caracteriza as nações 

enquanto “comunidades imaginadas”. Homi Bhabha (1990) destaca que a nação, enquanto um 

conjunto de significados, apenas pode se efetivar “nos olhos da mente”, ou seja, não há nenhuma 

materialidade possível fora do nível discursivo (BHABHA, 1990: p. 01). De acordo com Hall, as 

identidades nacionais “não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação” (HALL, 2006: 48), compreendendo as representações 

enquanto um conjunto de significados, que geram sentimento de pertença, identificação e lealdade, 

tais como os significados de “brasilidade”, “inglesidade” entre tantas outras construções.  

 Dessa maneira, uma cultura nacional é composta não apenas por um conjunto de instituições 

políticas, econômicas e culturais, mas, sobretudo, por símbolos e representações. A cultura nacional 

é, portanto, um dispositivo discursivo, na medida em que as estórias, memórias, desejos e heranças 

moldam o significado de nação, “costurando” assim as diferenças em uma única identidade (HALL, 

2006: pp. 50-51 e 62-65). Obviamente, toda essa engenharia de significados é tensionada ao 

observarmos as condições reais de existência das populações negras e brancas nos contextos 

colonizados, como no Brasil.  

Voltando a atenção para os desdobramentos teóricos brasileiros, percebe-se que Gilberto 

Freyre, com sua tese sobre a “Civilização Brasileira” e a “doçura” com que se dariam as relações 

raciais, buscou transportar o debate do campo biológico para o cultural, porém, manteve intactas as 

hierarquias sociais
13

. Ao descrever as relações entre brancos e afro-brasileiros, não colocou em 

questão a inserção subordinada destes na sociedade, relatando o convívio entre os antigos 

“senhores” e “escravos” de uma maneira quase que lúdica. Freyre, ao descrever a miscigenação no 

país, não problematizou esse processo enquanto uma violência física e simbólica, sobretudo para as 

                                                                                                                                                                                                          
baixíssima ou nula participação em sua construção, além de ser a constituição da “educação eugênica”; de outro, o 
texto constitucional reconheceu as associações profissionais, os sindicatos, criou a Justiça do Trabalho e a Justiça 
Eleitoral, além de estender o direito ao voto às mulheres e a todos/as os/as maiores de 18 anos de idade. Com a 
Constituição Federal de 1937, a autonomia sindical e partidária foi liquidada, os movimentos sociais foram censurados 
através do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e foi criada a figura dos interventores, nomeados por 
Vargas para governarem os estados (DO BEM, 2006: p. 1146).  
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 A principal influência do culturalismo norte-americano nas obras de Gilberto Freyre vem do antropólogo Franz Boas, 
com quem ele teve aulas na Columbia University. De acordo com Cuche (2001), Boas adotou um conceito novo de 
cultura, que desse conta da diversidade de experiências humanas e que não buscasse encontrar leis gerais para 
explicar o funcionamento das sociedades. Boas acreditava menos ainda na existência de uma linha evolutiva das 
culturas. (CUCHE, 2001). A dúvida que ronda as obras de Freyre é a de que até que ponto ele realmente desenvolveu 
essa concepção de cultura trazida por Boas. Ao que tudo indica – e como foi brilhantemente discutido por Florestan 
Fernandes - seu intento de abandonar as explicações biológicas não foi desenvolvido. (FERNANDES, 1965 I; 
SCHWARCZ, 2002; RODRIGUES, 2011). 



mulheres negras. Elas foram rotineiramente descritas enquanto pessoas naturalmente movidas pelo 

desejo de manipular meninos e homens brancos com seus “poderes de sedução”. O que há, portanto, 

é uma sensualização do corpo da negra e uma culpabilização dela própria (OSÓRIO, 2008: p. 70). 

Não fazendo as problematizações necessárias, Freyre relacionou a casa grande e a senzala de uma 

forma orgânica e “harmoniosa”, como se elas fossem mesmo funcionais, e não contraditórias. Nas 

palavras de Rita Segato (2005), 

A assim chamada “Civilização Brasileira” dos seguidores das teses de Gilberto 

Freyre precisa ser urgentemente abordada numa perspectiva temporal, levando em 
consideração suas transformações históricas. Quanto muito se trata de uma tese 

histórica, pois, se alguma vez foi verdadeira pelo menos para alguns, hoje ela não 

descreve os padrões de sociabilidade e de escolhas maritais do Brasil 
contemporâneo, onde os espaços de convivência inter-racial diminuíram 

dramaticamente (SEGATO, 2005: p. 04).  

 

Quando passamos a interpretar o mito da democracia racial enquanto uma construção cujo 

surgimento pode ser localizado historicamente, isso nos permite percebê-lo não apenas como uma 

construção cultural, mas também como um acordo, como um projeto concreto, que trouxe reflexos 

efetivos na política brasileira. Essa é a leitura sugerida por Guimarães (2006), que também defende 

que o discurso da democracia racial serviu para a integração subordinada de afro-brasileiros na 

sociedade de classes no período do pós Segunda Guerra Mundial. Além disso, Guimarães também 

salienta os limites desse ideário, que deixou de fora vários segmentos urbanos - como as 

empregadas domésticas e os trabalhadores do campo - e que também limitou a mobilização dos 

grupos afro-brasileiros e a participação política. Essas limitações foram tão ou mais difíceis no caso 

de populações indígenas (GUIMARÃES, 2006: p. 273).  

Maio e Grin (2013) argumentam que a primeira legislação contra o preconceito racial no 

Brasil, a Lei Afonso Arinos, de 1951 (Lei 1.390)
14

, que tornava o preconceito uma contravenção 

penal, também foi uma forma de buscar legitimar o mito da democracia racial. Afinal, um país que 

mereceria o título de “uma das maiores referências na liquidação do racismo” não poderia deixar de 

ter uma legislação que tornasse esse argumento como a máxima da nação. Seria, portanto, de acordo 

com os autores, uma legislação sem diálogo com a realidade racista, pois teria meramente um papel 

moral, ou seja, para a manutenção do mito de quer seríamos uma democracia racial (MAIO e 

GRIN, 2013: pp. 43 e 44). Afonso Arinos, autor do projeto de lei, afirmou que um dos motivadores 

da proposta seria a discriminação racial sofrida por seu motorista, José Augusto. Reforçando a 

noção de que no Brasil não seriamos acostumados com a prática de discriminações raciais, o 

deputado federal afirma que José Augusto:  

Certa vez procurou-me revoltado para dizer que o empregado espanhol de uma 

confeitaria de Copacabana, barrou-lhe a porta, após ter admitido a entrada da mulher 
e dos filhos com a recomendação de que ficasse esperando pela família do lado de 

fora. Isto era demais, no Brasil, sobretudo considerando que os agentes da injustiça 

eram quase sempre gringos, ignorantes de nossas tradições e insensíveis aos nossos 

velhos hábitos de fraternidade racial (FRANCO, 1965: p. 178 – grifo nosso).  

Para além dessa afirmação, que reforça o argumento de Maio e Grin de que a legislação teria  

simplesmente um apelo moral, o motivador da lei mais descrito na literatura é o caso de 

discriminação racial sofrido pela atriz estadunidense Katherine Durham, que foi impedida de se 

hospedar em um hotel de São Paulo. Mas, há um conjunto de acontecimentos políticos nesse 

mesmo período, nacionais e transnacionais, que nos levam a crer que a lei respondia a interesses 
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 Lei 1.390, de 03/07/1951 que “inclui, entre outras contravenções penais a prática de atos resultantes de 
preconceitos de raça ou de cor” (BRASIL, 1951).  



mais diversos
15

. A priori, é de se causar estranhamento o fato de uma lei contra o preconceito racial 

tenha sido proposta pelo deputado federal da UDN - União Democrática Nacional - Afonso Arinos 

de Melo Franco, ultraconservador e antissemita declarado (que inclusive escreveu na década de 

1930 nos Protocolos do Sábio de Sião, uma publicação que perpetuava o mito de uma conspiração 

judaica mundial) e que no momento em que propunha a lei também difundia a ideia de que no 

Brasil haveria harmonia racial. De acordo com o próprio Afonso Arinos, a lei seria mais preventiva 

do que fundamentada no reconhecimento de que aqui haveria uma sociedade sem racismo. Em seu 

discurso, Arinos defende que seu projeto deveria ocupar o lugar:  

d[a] integração política do negro no nosso convívio e no nosso complexo social. [...] 

uma conquista coletiva; a fixação, pelo Congresso, de uma velha tradição brasileira 
de fraternidade moral. É esta realmente a verdade. Não fosso o povo brasileiro 

instintivamente infenso aos preconceitos de raça e a tramitação de uma lei como a 

minha teria provocado verdadeiras batalhas. Haja vista o exemplo norte-americano, 
onde há mais de um século as correntes avançadas do pensamento procuram 

diminuir a resistência obtusa a aplicação do preceito constitucional igualitário, que 

foi adotado depois da Abolição (FRANCO, 1965: p. 182).  

Os resultados imediatos dessa lei, de acordo com Maio e Grin, seriam a tentativa de silenciar 

o movimento negro e também retirar a pauta das mãos do poder executivo, pois, como afirmava 

Arinos, Getúlio Vargas (eleito presidente em 1950) estaria usando a pauta do preconceito racial 

para mobilizar sua política populista
16

 (MAIO e GRIN, 2013: pp. 40-41). Gustavo Capanema, ex-

Ministro da Educação e Saúde, e que na época da lei 1.390 era presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara, fez um pronunciamento de apoio a lei, o que também, num 

primeiro momento, causa estranhamento sabendo-se das feições eugênicas do político. Em sua fala, 

ele defende a proposta de Afonso Arinos através de uma retórica preconceituosa e estereotipada 

sobre afro-brasileiros e indígenas:  

Por que se nega ao preto o que se não recusa ao índio quando a cultura daquele é 

superior a este? Por que se exalta o indígena e se despreza o africano quando maiores 

são neste as riquezas do coração? Se cultural e sentimentalmente o preto está 
colocado acima do índio, por que nos havemos de comprazer com a convivência 

deste e nos orgulhar da sua ascendência enquanto voltamos as costas ao preto e 

consideramos uma injúria nos suporem nas veias algumas gotas de seu sangue? O 

preto, o índio e o português concorreram para a formação do nosso povo. [...] Temos 
que aceita-la com os seus ônus e com as suas vantagens, integralmente, sem 

possibilidade de renunciar a qualquer de suas parcelas. Biológica e historicamente, o 

negro é parte essencial do nosso povo. Seja um bem, seja um mal, seja uma coisa 
que nos orgulhe, seja uma coisa que nos deprima, é essa a realidade (DIÁRIO DO 

CONGRESSO NACIONAL, 24 de agosto de 1950, p. 5740). 

Andreas Hofbauer (2011) salienta que os legisladores brasileiros sempre evitaram definir 

direitos ou ainda restrições tendo por bases explícitas questões de raça ou cor. Os processos de 

exclusão sempre foram controlados por grupos de poder que tinham muita autonomia perante o 

Estado, sofrendo pouca ou nenhuma interferência dele. Seguidos pelo ideal de branqueamento, “o 
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 Neste momento do texto, limitamo-nos a trazer os discursos sobre o mito da democracia racial presentes entre os 
legisladores e outros políticos da época. Ainda neste capítulo, e em momento mais oportuno, voltaremos a bordar a 
Lei Afonso Arinos, do ponto de vista das interferências transnacionais para sua proposição e aprovação. Além disso, 
passaremos pelas ações do movimento negro que antecederam influenciaram a lei, e as críticas colocadas tanto pela 
militância quanto por cientistas sociais da época. 
16 A lei chegou a ser batizada, em um determinado período, de “Lei Getúlio Vargas”. Afonso Arinos fez críticas públicas 
a isso, acusando Vargas de estar fazendo uso político e eleitoral da lei. Nessa época, a escritora Raquel de Queiroz saiu 
em defesa pública de Arinos, publicando seu apoio no jornal Diário de Notícias, em 15 de julho de 1951. (MAIO e 
GRIN, 2013: p. 37). Esses episódios nos indicam alguma disputa pela autoria da lei que estava sendo abordada como 
mais uma prova da fraternidade racial brasileira.  



jogo de poder se desenrolou nos engenhos, nas plantações, nas minas e, posteriormente, em 

fábricas, empresas, escritórios” (HOFBAUER, 2011: p. 93).  

Sales Jr. (2006) também contribui com o debate trazendo uma importante análise sobre o 

mito da democracia racial, pautado na figura do mestiço. De acordo com o autor, a dita 

cordialidade, que em nada se parece com gentileza, se realiza no cotidiano de forma muito violenta, 

reproduzindo as relações de poder em ações e falas informais. Essa suposta cordialidade orienta 

tanto as vítimas do racismo quanto os racistas a se relacionarem a partir de um duplo pacto de 

silêncio: de um lado, os discriminadores limitam suas falas para não exporem a cor ou raça 

enquanto um critério utilizado na organização de suas condutas; de outro lado, os discriminados que 

expuserem a dor sofrida pelo racismo são tachados como sendo eles próprios os discriminadores. 

Mais do que isso, salienta o autor, o discurso de que viveríamos em uma democracia racial é uma 

forma de deslegitimação das lutas por emancipação, que passam a ser chamadas de “conflitos 

sociais” (SALES JR., 2006: pp. 230-31).  

Para argumentos como os da mestiçagem, José Jorge de Carvalho (2003) lança uma 

pergunta pertinente: a quem interessa a centralidade do discurso sobre o mestiço ou o moreno
17

? Ele 

traz benefícios a quem? Carvalho salienta que a figura do mestiço, ao invés de auxiliar na promoção 

do respeito e na quebra de preconceitos, acaba permitindo que o racismo se perpetue, escondendo-

se atrás desse discurso que afirma que “todos são iguais na mestiçagem”. O autor salienta dois 

resultados imediatos desse discurso: de um lado, ele deslegitima as reivindicações dos afro-

brasileiros por direitos, e por outro ele mantém os privilégios da população não-negra mantendo-a 

em uma “zona de conforto”, onde ela se esconde e se poupa das responsabilidades no que toca ao 

respeito à diversidade
18

. Afinal, diz o autor, se todos são iguais na mestiçagem, porque reivindicar 

direitos? (CARVALHO, 2003, p. 317-320). Nessa lógica, a população afro-brasileira rotineiramente 

é “lembrada” de que, se vive em piores condições de vida, isso seria resultado da falta de iniciativa 

individual. Ou seja, em determinados momentos é conveniente caracterizar os afro-brasileiros 

enquanto mestiços; em outros, eles são “levemente” retirados para fora das margens da mestiçagem, 

sendo diferenciados dos demais e responsabilizados pelas desigualdades sentidas dentro da nação, 

esta que teria dado todas as condições possíveis para seu desenvolvimento a partir dos seus méritos 

individuais. 

Ao falarmos em nação, ou em civilização brasileira estamos nos referindo, portanto, a discursos, 

e compreendê-los é algo importante para a explicação dos processos que tornaram o mestiço e o 

mito da democracia racial em aspectos da “brasilidade” e em fenômenos duradouros ao longo de 

quase todo o século XX. É importante destacarmos a ressalva feita por Stuart Hall a respeito da 

completa anulação das particularidades culturais através da assim chamada identidade nacional. De 

acordo com o autor, essa ideia está sujeita à dúvida, pois a violenta conquista colonial não se dá 

através de uma simples e total lealdade, união ou identificação simbólica (HALL, 2006: p. 59). 

Antes disso, todo o processo de colonização se dá em meio a muita resistência, o que no Brasil é 

facilmente exemplificado através do caso do Quilombo dos Palmares (cujos primeiros registros de 

sua existência remontam ao ano de 1597. O quilombo existiu até 1695, ano em que foi destruído 

fisicamente pelas forças oficiais), da Revolta dos Malês (1835), da Revolta da Chibata (1910) e das 

                                                             
17 Em entrevista concedida em 2006, Carlos Hasenbalg comenta que a categoria “moreno” surge nas falas dos 
brasileiros referindo-se a quase todas as possibilidades fenotípicas, exceto as pessoas “louras, ruivas ou pretas de 
cabelos encaracolados”. Dessa maneira, além de todos os aspectos aqui mencionados, em termos dos estudos sócio-
econômicos e, portanto, da mensuração das desigualdades, o termo “moreno” não contribui (GUIMARÃES, 2008: p. 
265).                           
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 Apesar de compreendermos o caminho argumentativo do autor, e concordarmos com as análises, cabe fazer uma 

pequena relativização nesse argumento, pois este pode ser interpretado como determinista. Ou seja, ele pode dar a 
entender que todos os brancos são necessariamente racistas, de uma forma quase que natural. A libertação com 
relação aos discursos essencialistas passa também por esse aspecto. 



lutas que originaram as cerca de 3 mil comunidades quilombolas existentes na atualidade, de acordo 

com estimativas do INCRA. 

DO MESTIÇO AO AFRO-BRASILEIRO: OS DESLOCAMENTOS IDENTITÁRIOS 

O marco inicial das amplas denúncias de desigualdades raciais no Brasil, ou seja, do início 

de um movimento contestatório da suposta harmonia racial, está nos anos 1950. Nesse período é 

lançado um grande projeto, encomendado pela UNESCO, que surgiu com o intuito de apresentar o 

país ao mundo como um modelo a ser seguido, pois teria resolvido de forma tranquila a 

problemática racial. Ou seja, ele surge dentro do argumento da democracia racial. A pesquisa, que 

contou com os pesquisadores Roger Bastide, Florestan Fernandes, Costa Pinto entre outros, acabou 

frustrando suas expectativas iniciais ao ter comprovado o preconceito racial persistente no Brasil, 

apesar das frequentes descrições do país como um “paraíso racial”.  

Com o processo pela democratização, em 1985, o Estado brasileiro trabalhou no sentido de 

resgatar o modelo de lutas de classes e volta a se relacionar com os movimentos sociais, porém, a 

partir da ampliação do seu próprio aparelho e da atualização da legislação, como vimos com a 

criminalização do racismo, garantida pela Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei 7.716, de 

1989. Desde o ano de 1985, organizações do movimento negro (que desde 1978 se agregavam a 

partir do Movimento Negro Unificado - MNU) já vinham se preparando para a participação na 

constituinte, organizando encontros municipais e estaduais. Porém, o espaço destinado para a 

discussão da temática racial ficou restrito à Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 

Pessoas Deficientes e Minorias, que integrava a Comissão temática da Ordem Social. A agregação 

de tantos temas importantes em uma mesma subcomissão mostrava o quão pesadas seriam as 

dificuldades enfrentadas pelos movimentos sociais frente às resistências políticas desfavoráveis. 

Essas dificuldades nos mostram que a constituinte de 1987, apesar de sinalizar uma diversidade de 

sujeitos sociais, preservava os limites dos pressupostos de uma democracia racial. Ainda com esses 

sérios limites, é nos anos 1980 que se inaugura de fato um debate para dentro do Estado brasileiro 

sobre as consequências do racismo no país. Para uma parcela da população, da academia e dos 

agentes políticos acostumados em reproduzir a fala de uma suposta democracia racial, é penoso o 

fato de reconhecer, nas letras constitucionais, a presença de um racismo violento e dissimulado. É 

na década de 1980, especialmente a partir do processo constituinte e do fortalecimento da atuação 

do movimento negro que se inicia a implosão da identidade nacional pautada na figura do mestiço. 

O movimento negro, que desde o surgimento do MNU estabelece o caráter “afro-brasileiro” como 

aspecto central de luta e da afirmação identitária, se apresenta como um dos principais elementos da 

transição democrática.  

No plano simbólico, os principais fatos subsequentes foram a criação da Fundação Cultural 

Palmares, em 1988, e a nomeação de Zumbi dos Palmares como herói nacional, em 1995 

(GUIMARÃES, 2008). Nos anos 1980, a militância negra volta a atuar de modo articulado com as 

questões de classe, com o respaldo político de alguns partidos, tais como o PDT, o PT e o PMDB. A 

partir de 1988, o movimento social entra, crescentemente, na dinâmica de organizações não-

governamentais, com a intensa criação de ONGs, algumas com caráter mais político e outras com o 

foco mais cultural. A partir do governo Collor, em 1990, o formato estatal passa a dar maior 

centralidade às ONGs pois, nesse período, o Estado brasileiro assume claramente um discurso mais 

liberal e faz uma reestruturação de seus aparelhos para se descolar das antigas funções do Estado 

nacional-desenvolvimentista. O resultado disso é que o Estado passou muitas de suas funções de 

atendimento social para as ONGs e para empresas privadas, que trabalham em sistema de parceria. 

Paralelamente a isso, o Estado abandona a política de identidade nacional e insere, principalmente 

no Ministério de Educação e Cultura o discurso multiculturalista, pautado no valor da diversidade 

cultural. Essa foi a resposta dada às demandas sociais, na procura de absorver parte das 

reivindicações, inclusive com a incorporação de seus quadros aos aparelhos de Estado. Esta é a 



tônica presente durante quase todo o governo petista. Antes disso, no governo FHC
19

, os debates 

sobre a questão racial estavam fortemente colocados na academia, compreendida por ele, 

pessoalmente, como um lugar privilegiado para tal (GUIMARÃES, 2008). 

Em termos teórico-conceituais, percebe-se um deslocamento na passagem dos anos 1950 

para os anos 1970/80: inicialmente havia uma abordagem sobre o “preconceito de cor”, o 

estereótipo e o desvendamento do mito da democracia racial, pautas presentes especialmente nas 

contribuições de Florestan Fernandes e Roger Bastide, que consideravam o racismo um arcaísmo do 

passado, não condizente com a nascente sociedade de classes. A partir dos anos 1970 percebemos o 

deslocamento nas interpretações sobre o dilema racial brasileiro, discutido agora através das 

continuidades e acirramentos do racismo. Carlos Hasenbalg demonstrou que o racismo, longe de ser 

um arcaísmo, é intimamente relacionado ao capitalismo que se desenvolve no Brasil, conferindo 

oportunidades de maneira desigual, diminuindo as possibilidades de mobilidade social ascendente 

da população negra e aprofundando as hierarquias raciais.  

Já nos anos 1980, nosso foco recaiu sobre a Assembleia Nacional Constituinte, de 1987 e sobre 

o centenário da abolição. Ainda que o mito da democracia racial tenha se refletido no texto final da 

Constituição Federal de 1988 e de que várias das demandas sociais tenham perdido espaço ao longo 

do processo, é nos anos 1980 que se inaugura de fato um debate para dentro do Estado brasileiro 

sobre as consequências do racismo no país. Foi um período de forte crise econômica para o Brasil, 

mas também um momento de se voltar a atenção para uma crise de aspecto civilizacional: o Brasil 

ainda não realizava seu discurso em termos de direitos concretos para as populações afro-brasileira 

e indígena, e isso foi energicamente cobrado pelos movimentos sociais. 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, deu-se início no país a um tratamento 

político-jurídico da temática da diversidade e da igualdade racial, o que, em conjunto com as 

denúncias de racismo e de desigualdade racial, foram importantes no rompimento com os discursos 

da “nação mestiça” e de democracia racial. Esse período histórico significou um processo de luta 

política pela ressignificação do lugar da África na formação social brasileira, na busca pela 

desracialização da experiência negra. 

O resgate, por parte do Movimento Negro, da categoria raça enquanto ferramenta de luta 

antirracista se mostra um golpe nos pilares que davam sustentação ao discurso nacional. O 

questionamento da tradição racista, base de nossa formação social e política, necessariamente 

representa um ponto a mais aos valores republicanos ideais. O Movimento Negro atuou para que o 

Brasil enquanto uma comunidade imaginada homogeneamente desse lugar a uma comunidade que 

se imagina culturalmente diversa, com conflitos, mas atenta para que estes sejam assumidos e 

enfrentados com medidas específicas.  

                                                             
19 Nos anos 1990 ainda não observamos medidas mais eficazes para o combate ao racismo, ou políticas significativas 
para reparação e valorização da população afro-brasileira. No entanto, alguns fatos ocorridos no âmbito do governo, 
por conta das pressões da sociedade civil, passam a delimitar a pauta das questões raciais, e merecem destaque. O 
ano de início dessa pauta foi, sem dúvida, 1995, com a Marcha Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro, quando 
integrantes do movimento negro entregaram um documento ao então presidente Fernando Henrique Cardoso 
mostrando uma série de indicadores sociais e exigindo medidas urgentes em atenção às desigualdades raciais 
existentes. Era um momento significativo para a história do movimento negro devido ao grande número de alianças 
que se agregaram (obtendo visibilidade nacional) e ao relativo consenso programático entre as entidades que o 
compunham (MOEHLECKE, 2000).  No mesmo dia, o então presidente institui, por decreto, um Grupo de Trabalho 
Interministerial - GTI - para valorização da população negra. Em março de 1996 é criado também por decreto o Grupo 
de Trabalho para Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação - GTEDEO. No dia 13 de maio do mesmo 
ano é lançado o Programa Nacional dos Direitos Humanos - PNDH, pela recém criada Secretaria de Direitos Humanos. 
Nos anos seguintes vimos o surgimento de uma série de Conselhos e Secretarias estaduais e municipais, que 
desenvolveram projetos pontuais com recorte étnico-racial, principalmente nas áreas de educação e mercado-de-
trabalho e, como já citamos, demais acontecimentos importantes tais como a criação do II Plano Nacional de Direitos 
Humanos em 2002 e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em 2003 (HERINGER,2005). 



Com a Constituição Federal de 1988 houve o reconhecimento oficial por parte do Estado 

Brasileiro da diversidade cultural (artigos 215 e 216). O debate demonstrou um avanço no 

enfrentamento do racismo no Brasil, até porque antes da CF/88 o que existia no país era apenas uma 

legislação punitiva do preconceito racial, considerando-o simplesmente uma contravenção penal. A 

nova Constituição passou a considerar a prática do racimo um crime e reconheceu as heranças 

culturais das populações negra e indígena na formação do país. Consideramos esses os primeiros 

passos dados no país para que se possa de fato ruir a identidade nacional mestiça e as “verdades” do 

discurso nacional. 

No entanto, entendemos que o combate ao racismo não é efetivo se o compreendermos 

apenas em termos de instituições sociais. Esse é um ponto que merece algumas considerações 

gerais, até porque se relaciona diretamente com a tese central que norteou este trabalho. Partimos do 

pressuposto de que ocorre, especialmente a partir da década de 1980, um deslocamento no discurso 

nacional, antes informado pela igualdade através da mestiçagem, e que a partir de então se mostra 

tencionado e desestabilizado. Esse deslocamento é, como pressupomos, diretamente relacionada 

com a categoria raça e com as ações afirmativas. Se esse deslocamento de fato tenha ocorrido, em 

que medida isso se deu? Mais do que isso, se não somos uma sociedade mestiça, somos então que 

modelo de sociedade? Seriamos uma realidade multicultural? Multinacional?  

Gilberto Freyre, em 1933 nos informou que seríamos, desde o início, uma sociedade híbrida. 

Híbrida, de acordo com Freyre, significava para ele que o Brasil, entre todas as sociedades da 

América, seria a que se:  
[...] constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro de um 

ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo aproveitamento 

dos valores e experiências dos povos atrasados pelo adiantado; no máximo da 
contemporização da cultura adventícia com a nativa, da do conquistador com a do 

conquistado (FREYRE, 2006: p. 91).  

 

Na obra Interpretação do Brasil (1947), Freyre compara o Brasil com outros países rumo à 

modernização, dizendo que: 

[...] os brasileiros vêm conseguindo ainda maiores triunfos, aplicando essa 

capacidade à esfera cultural e social, na maior amplitude. Daí sua relativa 
democracia étnica: a ampla, embora não perfeita, oportunidade dada no Brasil a 

todos os homens, independente de raça ou de cor, para se afirmarem brasileiros 

plenos (FREYRE, 1947: p.43).  

A sociedade híbrida em Freyre é aquela que teria tido a capacidade de operar uma síntese 

cultural não conflituosa, e é isso que teria permitido a permanência dos códigos sociais com o 

mínimo de rusgas. As marcas da sociabilidade brasileira seriam, portanto, a acomodação e a 

conciliação, que são resultados (em partes) da assimilação cultural, pelo conjunto da sociedade, de 

usos, costumes e valores de diferentes referências culturais. O hibridismo cultural seria, portanto, a 

adaptação equilibrada dos diferentes aspectos das culturas portuguesa, africana e indígena.  

Com sua interpretação sobre a marca híbrida brasileira, Gilberto Freyre lançou luz sobre a 

temática racial em outros termos, valorizando o mestiço e, com isso retirando-o da situação de 

“obstáculo à integração nacional” para o patamar de o maior motivo de orgulho do país. Freyre 

inverteu a chave sobre a miscigenação, tornando-a um valor a ser positivado no país. O dado 

interessante dessa inversão é que ele equacionou o problema do povo brasileiro em outro patamar, 

em um momento em que estava em debate a questão de como incorporar os ex-escravizados na 

nova lógica do trabalho assalariado e da conquista de cidadania. No entanto, o resultado desse 

arranjo ao longo do século XX foi a marginalização da população afro-brasileira e indígena.  

Freyre imaginou uma síntese cultural para o Brasil. Entendemos que a sociedade híbrida da 

explicação freyriana tem pouca semelhança com a noção de um espaço genuinamente heterogêneo e 

de negociação democrática agonística, ou seja, de um espaço de remodelação constante, sem 

solução final. A sociedade híbrida só pode ser um espaço democrático se não se fechar em torno de 



uma identidade conservadora, e se nela for privilegiada a presença e a articulação da différance. 

Nos termos colocados por Hall (2006), é essencial que uma sociedade multicultural permaneça um 

espaço heterogêneo e pluralístico, resistindo ao ímpeto de serem integrados por um processo de 

equivalência formal, tanto no sentido assimilacionista - como dita a concepção liberal de cidadania - 

quanto do ponto de vista da radicalização das diferenças no sentido “do certo contra o errado”, do 

“bem contra o mal” (HALL, 2006: p. 83).  

No Brasil vivemos uma realidade multicultural, dada a presença de muitas referências 

culturais no país, hierarquicamente alocadas no território e no imaginário social. No entanto, ainda 

que algumas leituras sugiram a existência, no Brasil, de uma situação multinacional, essa já seria 

uma afirmação mais difícil de encontrar evidências, haja vista que aqui não há a realização política, 

autônoma e legal de mais de uma nação. Aliás, o Estado-Nacional significou o apagamento das 

marcas étnicas indígenas, africanas, quilombolas e a impossibilidade dessas pessoas se pensarem e 

de serem aceitas enquanto indivíduos, elemento crucial de qualquer estado moderno. Antes disso, o 

Estado-Nacional geralmente os aborda enquanto um grande coletivo, isolando-os, portanto, do 

princípio mais básico do pensamento liberal, que é o indivíduo.  

As realidades colonizadas criaram um grande desafio, que é a necessidade de se 

desracializar a experiência de grupos sociais de origem não-europeia. O desdobramento atual, tanto 

teoricamente quanto no campo das lutas sociais por políticas públicas, é através de uma perspectiva 

diaspórica dos processos de racialização, na busca de uma recriação das origens da população afro-

brasileira para além da fronteira nacional, pois essa fronteira nos isolou na lógica da mestiçagem e 

apagou as referências étnicas.  

Um caminho de análise possível é focar o debate em torno de como que os discursos 

produzem sujeitos ideais para si. Afinal, o mito da democracia racial criou o negro, o indígena e o 

branco ideais para a síntese nacional, ou para esta comunidade imaginada. Esse caminho analítico é 

interessante para compreendermos os resultados do processo colonial. No entanto, ele nos diz pouco 

quando buscamos explicações sobre como se opera a subjetividade, ou a constituição subjetiva dos 

sujeitos, a imanência do ser negro ou africano, ou afro-brasileiro, por exemplo. Dessa maneira, 

ainda que o racismo brasileiro possa ser analisado através da análise das instituições sociais e da 

construção discursiva, é possível também aproveitarmos outros insights já tão bem expressos em 

autores como Frantz Fanon e Avtar Bhah, para citarmos apenas dois.  

O discurso racial no Brasil emoldurado pelo mito da democracia racial e que ganhou 

impulso no começo do século XX, transformou, através de uma série de mutações simbólicas, o 

bantu em africano; o africano em escravo (sim, “escravo” como se assim o fosse desde sempre, 

como se não tivesse passado por um violento processo de escravização); o escravo em homem de 

cor; o homem de cor em mestiço; a mulher de cor em mulata; a mulata em puta. Dessa maneira, o 

que Fanon chamou de “racialização do pensamento” (FANON, 2010: p. 245) é também debatido 

por Avtar Brah no sentido de “diferença enquanto subjetividade”, ou seja, buscar compreender 

como que as representações sociais presentes nos discursos reverberam no campo subjetivo e nos 

constrangem a nos tornarmos e a nos sentirmos de determinadas maneiras.  

Fanon dialoga de dentro da mais profunda batalha entre a representação psíquica e a 

realidade social. O corpo negro, para Fanon, fende-se, de um lado, para uma dialética hegeliano-

marxista; de outro, para uma afirmação fenomenológica do “Eu” e do “Outro” e, por último, para 

uma ambivalência psicanalítica do inconsciente (BHABHA, 2010: p. 71). Fanon explora cada um 

desses polos de pensamento, devolvendo a esperança na história, evocando a completude do Eu, 

demandando a desracialização do marginalizado, e iluminando, através da psicanálise, os jogos de 

prazer, medo, loucura, dor e poder do discurso colonial. Com isso, Fanon questiona radicalmente 

tanto a formação da autoridade individual como da social na modernidade, colocando em xeque as 

“virtudes sociais” da racionalidade histórica, da coesão cultural e da pretensa autonomia da 

consciência individual. Ao negro, de acordo com Fanon, é negado o processo de humanização, na 



relação eu-outro e na criação de um “nós”. O autor questiona a validade do “pensamento racional”, 

que construiu um espaço social de extrema violência, de imagens febris, delirantes e de ódio racial, 

em nome da “virtude cívica”. Quem é o racional, afinal?  

Se a categoria raça, recolocada pelo Movimento Negro brasileiro especialmente a partir da 

década de 1980 tem esse viés da reconstrução subjetiva do lugar da África e do africano no Brasil, 

não podemos mais ler o país para dentro de qualquer limite nacional ou para dentro do limite 

argumentativo da mestiçagem. O Movimento Negro das últimas décadas não pode mais ser lido na 

chave de um movimento homogêneo e centrado em uma luta de “retorno à África” ou a uma origem 

intocada. Desse ponto de vista, Avtar Brah (BRAH, 2011: p. 212) nos auxilia ao realizar uma 

distinção conceitual entre diáspora no sentido teórico e diáspora no sentido de experiência. 

Frequentemente, podemos operar em uma concepção excessivamente simplista de pertencimento e 

nos fecharmos em novas formas de fechamento étnico. Deve-se ter em mente que etnicidade não 

significa uma comunidade, pois isso significaria recuperar a estratégia assimilacionista do 

Iluminismo através de um longo desvio de percurso. Do ponto de vista dos negros brasileiros, a 

crítica diaspórica, no sentido de desvendar a experiência, traz uma perspectiva ampla sobre a 

dinâmica social, permitindo observar as lógicas de perpetuação do racismo e o que significou 

historicamente ser “negro”, ser “moreno” ou “mestiço”.  

O negro no Brasil, através do movimento social, se reafirma enquanto afro-brasileiro, e tem 

trilhado o caminho do recriar sua origem para além da fronteira nacional, ou seja, não é um retorno 

ao lar africano, mas é refazer sua subjetividade, em um terceiro espaço, um território subjetivo.  E 

isso se dá através da crítica à racialização de sua pertença étnica; da crítica à hierarquização a qual 

foi submetida sua história, denunciando a maneira como a diferença se transformou no Brasil em 

pretexto e justificativa para a desigualdade social e a exclusão. Aqui e na América Latina como um 

todo.  

O caráter transnacional presente tanto no termo afro-brasileiro, quanto na releitura diaspórica 

em si não significa se reportar à uma história cruzada entre África, Brasil e a todo o contexto da 

diáspora africana. Significa, por outro lado, realizar a crítica à fixação dos sujeitos realizada pelo 

discurso nacional. Afinal, há uma construção discursiva que nos constrange à posição de 

“brasileiros”, quando, na verdade, somos tudo em nós mesmos, temos em nós muitas referências 

que nos impedem de nos fixarmos, a não ser provisoriamente. O afro-brasileiro remete a um 

cosmopolitismo, um encontro de encontros (ou encontro de híbridos), mas sem universalismo e sem 

modernidade.  

Na crítica à fixação de sujeitos, Rita Segato (SEGATO, 2005) compreende a raça enquanto uma 

marca nos corpos, que confere posição na história. Raça e denominações como negro e branco são, 

de acordo com a autora, significados móveis e maleáveis, são traços circulantes, não estando nos 

corpos, mas sim nos signos. Uma diferença entre dessa embocadura teórica e aquela realizada por 

Fanon é que esta se aproxima mais de uma leitura da raça enquanto fato social, no sentido 

durkheiminiano, do que de uma abordagem direta dos processos de racialização.  

A III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, realizada em Durban, em setembro de 2001 constituiu-se em uma grande 

arena onde temas importantes do circuito histórico e político do “Atlântico Negro” foram 

discutidos. O relatório brasileiro levado à Conferência listava um conjunto de propostas destinadas 

à promoção dos direitos da população negra e entre elas estava a demanda por cotas ou outras 

medidas afirmativas que promovessem o acesso de negros às universidades públicas. A partir daí, o 

assunto das ações afirmativas não parou de ganhar proporções nacionais, tanto em defesa quanto em 

crítica a elas. Mais do que isso, a Conferência de Durban pautou toda a década seguinte, pois elevou 

o debate sobre a questão racial a níveis nacionais, incentivando a produção e difusão de novos 

dados socioeconômicos e argumentos que fundamentavam a discriminação racial.  



Do período de aprovação da Constituição Federal de 1988 até Durban, a estratégia de combate 

às desigualdades raciais no Brasil tinha continuado a trilha da proibição do preconceito e da punição 

de discriminações. Uma agenda mais propositiva e valorativa passou a surgir apenas no pós-

Durban. Os compromissos firmados pelo Brasil durante a conferência colocaram ao Estado 

Brasileiro a necessidade de demonstrar, no plano internacional, a disposição do país em cumpri-los 

e em fazer parte do grupo de países que adotam medidas de combate ao racismo.  

O debate em torno das políticas públicas para a população negra culmina, nos últimos anos, em 

desdobramentos teóricos interessantes, que passam pelo fortalecimento de medidas tais como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, e por uma ampliação do tema em termos 

transnacionais, algo evidenciado pelos esforços coletivos nos países da diáspora africana, com a 

participação de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros nas universidades (NEABs) e de organismos 

internacionais como a UNESCO.  

Do ponto de vista de uma agenda política e de pesquisa sobre a questão racial brasileira, 

podemos dizer que vivenciamos um novo quadro, fundamentalmente atravessado por uma mudança 

normativa significativa e pela tensão da ideia de nação mestiça. A atual agenda nos traz um 

resultado interessante que é o esgotamento da dicotomia negro versus branco, e a compreensão dos 

processos de racialização de um ponto de vista mais amplo, transnacional. O debate atual é o da 

reconfiguração da presença africana no Brasil, do reconhecer-se na história, ao mesmo tempo que a 

refunda.  

Um dos reflexos do debate em torno das ações afirmativas no Brasil tem sido o de suscitar esse 

novo espaço diaspórico de diálogo. Ele nos permite revisitar a própria Sociologia aqui realizada, 

desde Gilberto Freyre, passando por Florestan Fernandes, Carlos Hasenbalg e outros autores 

centrais do nosso meio. A adoção de políticas públicas específicas para a população negra não tem, 

em si, esse potencial reflexivo, mas a agenda transnacional, informada pelo conceito de diáspora 

africana, tem trazido como resultado alguns deslocamentos interessantes na produção intelectual 

brasileira, na própria formulação política e em como o Brasil se auto representa no cenário mundial.  
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