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Resumo

O tex to dis cu te o sig ni fi ca do das pro pos tas de ação afir ma ti va no
con tex to bra si le i ro de re la ções ra ci a is, mar ca do pela po pu la ri za ção da
cren ça tan to no mito da de mo cra cia ra ci al quan to no ide al de em bran -
que ci men to. Como con se qüên cia prá ti ca des sas duas cren ças, tem-se,
por um lado, a di fi cul da de de uma au to clas si fi ca ção po si ti va e, por ou -
tro, uma al ter clas si fi ca ção ne ga ti va de quem é ne gro no Bra sil. Uti li zan -
do en tre vis tas com mi li tan tes ne gros, che ga mos à con clu são de que as re -
fe ri das pro pos tas pro cu ram — além de mi ni mi zar as de si gual da des  ra -
ciais — re de fi nir o mo de lo bra si le i ro de re la ções ra ci a is a par tir de uma
re va lo ri za ção da iden ti da de ne gra. Para que esse de si de ra to seja cum pri -
do, re quer-se o de sen vol vi men to do sen ti men to de per ten ci men to a um
gru po ra ci al, as sim como um auto e al ter re co nhe ci men to po si ti vo de
quem é ne gro no Bra sil. A par tir daí, se ri am cons tru í das con di ções para
se re dis cu tir, qui çá su pe rar, o mito da de mo cra cia ra ci al.

Pa la vras-chave: mito da de mo cra cia ra ci al, ide al de em bran que ci men to, 
ação afir ma ti va, mi li tan te ne gro, gru po so ci al, iden ti da de ne gra, re co -
nhe ci men to.
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Abstract

Affir ma ti ve Acti on and the Re-discussion of the Bra zi li an Ra ci al
De mo cracy Myth

This ar ti cle dis cus ses the me a ning of the af fir ma ti ve ac ti on
pro po sals in the Bra zi li an ra ci al re la ti ons con text, which is mar ked by
the po pu lar be li ef in the ra ci al de mo cracy myth, as well as in the ide al of
whi te ning. As a con se quen ce of both be li efs, the re is on one hand, a
dif fi culty to ward a po si ti ve self-classification, and on the ot her, a
ne ga ti ve al ter-clas si fi ca ti on of who is Ne gro in Bra zil. By using
in ter vi ews with Ne gro mi li tants, we come to a con clu si on that the
abo ve-mentioned pro po sals be si des mi ni mi zing the ra ci al ine qua lity, try 
to re de fi ne the Bra zi li an mo del of so ci al re la ti ons re va lo ri zing the Ne gro
iden tity. To ful fill this wish, it is re qui red to de ve lop a sen se of be lon ging
to a ra ci al group, as well as a self and a al ter po si ti ve re cog ni ze of who is
Ne gro in Bra zil. Star ting from this, it would be pos si ble to re-discuss and 
even over co me the ra ci al de mo cracy myth.
Key words: ra ci al de mo cracy myth, ide al of whi te ning, af fir ma ti ve
ac ti on, Ne gro iden tity.

Ré su mé

Acti on Affir ma ti ve et Ré dis cus si on du Mythe de la Dé mo cra tie
Ra ci a le au Bré sil

Cet ar ti cle analy se le sens des pro po si ti ons d’action af fir ma ti ve
dans le con tex te bré si li en des re la ti ons ra ci a les, mar qué par la cro yan ce,
très po pu la i re, tant au mythe de la dé mo cra tie ra ci a le quant à cel le d’un
idéal de blan chi ment. Com me con sé quen ce pra ti ques des ces deux cro -
yan ces on trou ve, d’un côté, la dif fi cul té à avo ir une au to clas si fi ca ti on
po si ti ve, d’autre, une al ter clas si fi ca ti on né ga ti ve de tous ceux qui sont
No irs au Bré sil. En uti li sant des in ter vi ews avec des mi li tants no irs, nous
som mes ar ri vés à la con clu si on que ces pro po si ti ons d’action af fir ma ti -
ves es sa i ent – en plus de mi ni mi ser les iné ga li tés ra ci a les – de ré de fi nir le
modè le bré si li en de re la ti ons ra ci a les à par tir de la ré va lo ri sa ti on de
l’identité no i re. Pour que ce sou ha it soit ac com pli, il faut dé ve lop per le
sen ti ment d’appartenir à un grou pe so ci al, aus si bien qu’une auto et al ter 
re con na is san ce po si ti ve dans les po pu la ti ons no i res au Bré sil. À par tir de
cela, on pour ra it créer les con di ti ons pour dé fi nir, et dé pas ser pe ut-être,
le mythe de la dé mo cra tie ra ci a le.

Mots-clés : mythe de la dé mo cra tie ra ci a le, idéal de blan chi ment, ac ti on
af fir ma ti ve, mi li tant noir, grou pe so ci al, iden ti té no i re, re con na is san ce.
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A cons tru ção da na ção bra si le i ra está es tru tu ra da — den tre ou -
tras co i sas — a par tir do mito da de mo cra cia ra ci al. Uma par -

ce la ex pres si va da so ci e da de bra si le i ra com par ti lha a cren ça de ter
cons tru í do uma na ção — di fe ren te men te dos Esta dos Uni dos e da
Áfri ca do Sul, por exem plo — não ca rac te ri za da por con fli tos  ra -
ciais aber tos. Além dis so, ima gi na-se que em nos so país as as cen -
sões so ci a is do ne gro e do mu la to nun ca es ti ve ram blo que a das por
prin cí pi os le ga is tais como os co nhe ci dos Jim Crow e o Apart he id
dos re fe ri dos pa í ses. Para os que ima gi nam e ad vo gam a sin gu la ri -
da de pa ra di sía ca bra si le i ra, isto sig ni fi ca di zer que o cri té rio ra ci al
ja ma is foi re le van te para de fi nir as chan ces de qual quer pes soa no
Bra sil. Em ou tras pa la vras, ain da é for te men te di fun di da no Bra sil
a cren ça de que a cul tu ra bra si le i ra an te ci pa a pos si bi li da de de um
mun do sem ra ças. Numa na ção ima gi na da como de mo crá ti ca na
ques tão ra ci al, e eri gi da a par tir des ta cren ça, o que sig ni fi ca pro por
ações afir ma ti vas para a po pu la ção ne gra? Este ar ti go tem, nes ta per -
gun ta, o seu eixo cen tral.

A pri me i ra par te terá por es co po apre sen tar o que en ten de -
mos como ca rac te rís ti cas cen tra is da so ci e da de bra si le i ra quan do
se tra ta de re la ções ra ci a is: o mito da de mo cra cia ra ci al e o ide al de
em bran que ci men to. De cons ciên cia des sas idéi as que têm for ma -
do o Bra sil tor na-se ine vi tá vel — con for me acre di ta mos — co lo -
car o pro ble ma nor te a dor des te ar ti go. Na se gun da par te apre sen -
ta re mos as pro pos tas de ação afir ma ti va; ao abor dá-las, faz-se ne -
ces sá rio uma apro xi ma ção, mes mo que rá pi da, com o con tex to
nor te-americano, que nos tem ser vi do de com pa ra ção. No ter ce i ro 
e úl ti mo tó pi co des te ar ti go, apre sen to o sig ni fi ca do das po lí ti cas
de ação afir ma ti va no Bra sil, a sa ber, a re dis cus são do mito da de -
mo cra cia ra ci al a par tir do de sen vol vi men to de um sen ti men to de
per ten ci men to a um gru po ra ci al e, con se qüen te men te, a cons tru -
ção de iden ti da des ne gras.
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Democracia Racial e o Ideal de Embranquecimento: Desafios
para a Implementação de Ações Afirmativas no Brasil

A cren ça no mito da de mo cra cia ra ci al é es tru tu ran te do sen -
ti men to de na ci o na li da de bra si le i ro, a pon to de ope rar uma rara
con cor dân cia va lo ra ti va en tre as di fe ren tes ca ma das so ci a is que
for mam a so ci e da de na ci o nal. A tí tu lo de exem plo, em pes qui sa
 rea lizada no Dis tri to Fe de ral, acer ca do per fil va lo ra ti vo de bra si le -
i ros agre ga dos a par tir da ren da fa mi li ar, ní vel de es co la ri da de e lo -
cal de mo ra dia, Sou za (1997) cons ta tou que en tre os bra si le i ros
que com põem a ca ma da/clas se mé dia e os que for mam a ca ma -
da/clas se ba i xa exis te uma cla ra li nha de mar ca tó ria em re la ção ao
pre con ce i to con tra a mu lher, ao po bre, ao nor des ti no e aos ho mos -
se xu a is; de tal for ma que en tre os pri me i ros es sas for mas de pre -
con ce i to apre sen tam um ba i xo ín di ce, en quan to en tre os úl ti mos
apre sen tam um alto ín di ce. A con clu são da pes qui sa é que o pre -
con ce i to em re la ção à mu lher, ao po bre, ao nor des ti no e aos ho -
mos se xu a is é in ver sa men te pro por ci o nal ao ren di men to, ao grau
de es co la ri da de e à qua li da de de vida pro por ci o na da pelo lo cal de
mo ra dia. Po rém, o in te res san te vem no que se gue: en quan to nas
re fe ri das for mas de pre con ce i to há uma ní ti da se pa ra ção en tre
clas se mé dia alta e clas se ba i xa, o mes mo não se apli ca quan do se
in ves ti ga o pre con ce i to ra ci al. Em vez da se pa ra ção va lo ra ti va, en -
con tra mos uma con cor dân cia en tre es ses dois seg men tos na con -
de na ção do pre con ce i to ra ci al e na va lo ri za ção da mis ci ge na ção. A
re fe ri da pes qui sa cons ta tou que tan to en tre clas se mé dia alta quan -
to en tre a clas se ba i xa o ín di ce de dis cor dân cia em re la ção às se -
guin tes per gun tas eram sig ni fi ca ti va men te al tos: “o ne gro só é
bom em mú si ca e es por te?’’ e “al guns ci en tis tas afir mam que os
bran cos  são mais  in te  l i  gen tes  que os  ne gros” (Sou za ,
1997:117-143). Obvi a men te, a con clu são a que po de mos che gar
não é que não exis te pre con ce i to ra ci al no Bra sil, mas que o  bra si -
leiro tem “pre con ce i to de não ter pre con ce i to”, como as si na lou
Flo res tan Fer nan des (1972:23-26). Daí, en tão, a ne ces si da de de
não con fun dir o ato de res pon der a um ques ti o ná rio, quan do fre -
qüen te men te to dos os en tre vis ta dos ex pres sam mu i to mais um de -
se jo, com a prá ti ca que mu i tos des tes en tre vis ta dos pos sam ter. Ou
seja, é ne ces sá rio es tar aten to à dis tân cia que exis te en tre a fala
cons ci en te, no caso da que les que es tão res pon den do a um ques ti o -
ná rio, e a prá ti ca e a fala co ti di a na que mu i tas ve zes não são ava li a -
das pela cons ciên cia.
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O mito da de mo cra cia ra ci al ga nhou sua ela bo ra ção aca dê -
mi ca e al can çou o seu clí max por meio de Gil ber to Frey re em seu
Casa Gran de & Sen za la (1933), uma obra que vi ria a mol dar a ima -
gem do Bra sil. Embo ra Frey re des ta que o ca rá ter sa do ma so quis ta
da cul tu ra bra si le i ra, o sa dis mo da ca sa-grande per so ni fi ca do no
se nhor de en ge nho e o ma so quis mo da sen za la ma te ri a li za do na fi -
gu ra do es cra vo, o tom da sua obra é de oti mis mo em re la ção a um
am bi en te so ci al ges ta do du ran te a fase co lo ni al bra si le i ra que fa vo -
re ce e é pro pí cio à as cen são so ci al do mu la to, tipo que ten de ria a
ca rac te ri zar num fu tu ro pró xi mo o Bra sil. No mu la to vi su a li za ría -
mos o que Gil ber to Frey re cha mou de pro ces so de equi lí brio de an -
ta go nis mos, a sa ber, “a fu são har mo ni o sa de tra di ções di ver sas, ou
an tes an ta gô ni cas, de cul tu ra”. O re sul ta do des se equi lí brio de an -
ta go nis mos, que se ma te ri a li za, so bre tu do, na fi gu ra do mu la to, é
que “não se pode acu sar de rí gi do, nem de fal ta de mo bi li da de ver -
ti cal o re gi me bra si le i ro, em vá ri os sen ti dos so ci a is um dos mais
de mo crá ti cos, fle xí ve is e plás ti cos” (Frey re, 1992:52).

O mito da de mo cra cia ra ci al não nas ceu em 1933, com a pu -
bli ca ção de Ca sa-Grande & Sen za la, mas ga nhou, atra vés des sa
obra, sis te ma ti za ção e sta tus ci en tí fi co — para os cri té ri os de ci en -
ti fi ci da de da épo ca. Tal mito tem o seu nas ci men to quan do se es ta -
be le ce uma or dem, pelo me nos do pon to de vis ta do di re i to, li vre e
mi ni ma men te igua li tá ria. Assim, tan to a Abo li ção quan to a pro -
cla ma ção da Re pú bli ca fo ram con di ções in dis pen sá ve is para o es -
ta be le ci men to do re fe ri do mito, sem es ses dois acon te ci men tos
não se po de ria fa lar em igual da de en tre bran cos e ne gros no Bra sil:
“tal mito não pos su i ria sen ti do na so ci e da de es cra vo cra ta e se nho -
ri al [...]. Que igual da de po de ria ha ver en tre o ‘se nhor’, o ‘es cra vo’ e 
o ‘li ber to’?” (Fer nan des, 1965:199). Além des sa con di ção le gal, foi 
de suma im por tân cia para a cons tru ção do mito da de mo cra cia ra -
ci al o diá lo go en tre abo li ci o nis tas bra si le i ros e nor te-americanos,
no sé cu lo XIX, em que se iden ti fi ca va a so ci e da de bra si le i ra como
pa ra di sía ca fren te ao in fer no ra ci al que era a so ci e da de nor -
te-americana:

Du vi do que te nha ja ma is exis ti do um povo mais ti ra ni za do, mais de sa -
ver go nha da men te pi sa do e im pi e do sa men te usa do, do que as pes so as li -
vres de cor des tes Esta dos Uni dos. Mes mo um país ca tó li co como o Bra -
sil [...] não tra ta as suas pes so as de cor, li vres ou es cra vas, do modo in jus -
to, bár ba ro e es can da lo so como nós as tra ta mos [...]. A Amé ri ca de mo -
crá ti ca e pro tes tan te fa ria bem em apren der a li ção de jus ti ça e li ber da de
vin da do Bra sil ca tó li co e des pó ti co. (Dou glas apud Aze ve do, 1996:155)
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O mito da de mo cra cia ra ci al apo i a va-se, e ain da se apóia, na
ge ne ra li za ção de ca sos de as cen são so ci al do mu la to; este, nas pa la -
vras de Carl De gler, en con tra ra uma “sa í da de emer gên cia”, o que
sig ni fi ca di zer que se de sen vol veu um re co nhe ci men to so ci al do
mes ti ço no Bra sil. To da via, a as si mi la ção e re co nhe ci men to so ci al
do mes ti ço ocor ria à cus ta da de pre ci a ção dos ne gros. O que está
por trás des te me ca nis mo bra si le i ro de as cen são so ci al é a con cor -
dân cia da pes soa ne gra em ne gar sua an ces tra li da de afri ca na, pos to 
que está so ci al men te car re ga da de sig ni fi ca do ne ga ti vo. Iro ni ca -
men te, den tro des te con tex to da “sa í da de emer gên cia”, os ca sos de 
as cen são so ci al de pes so as de cor não en ri que ci am o gru po so ci al
dos ne gros, uma vez que as pes so as de cor que as cen di am eram en -
ca ra das como “ne gros de alma bran ca” (Fer nan des, 1965).

A “sa í da de emer gên cia” do mes ti ço é um fato que não tem
ana lo gia com o mo de lo de re la ções ra ci a is que se de sen vol veu nos
Esta dos Uni dos. A di fe ren ça en tre es tas duas na ções não re si di ria
na pre sen ça e na au sên cia de re la ções se xu a is en tre os gru pos  ra -
ciais, se não na clas si fi ca ção so ci al. Embo ra se en con trem mu la tos
nos Esta dos Uni dos, es tes não são re co nhe ci dos em uma ca te go ria
à par te, uma vez que o mo de lo de clas si fi ca ção ra ci al da que le país
se ba se ia na re gra da hi po des cen dên cia.1 Por vol ta de 1860, por
exem plo, a po pu la ção ne gra des se país era for ma da por 11% de
mu la tos e, em 1910, esse ín di ce cor res pon dia a 21% (Marx,
1996:15; Skid mo re,1976: 87). Do pon to de vis ta clas si fi ca tó rio,
por tan to so ci al, o que se tem é, por um lado, uma na ção cin di da
em duas ca te go ri as ra ci a is e, por ou tro, uma na ção que re co nhe ceu
o me io-termo, logo com pos ta de um sis te ma clas si fi ca tó rio múl ti -
plo: “a pre sen ça do mu la to não ape nas es pa lha as pes so as de cor na
so ci e da de, mas ela li te ral men te bor ra e, por tan to, su a vi za a li nha
en tre pre to e o bran co” (De gler, 1971:233). Ora, é ine gá vel que o
mu la to te nha en con tra do essa sa í da de emer gên cia, daí a mul ti pli -
ci da de clas si fi ca tó ria que tem ca rac te ri za do o Bra sil. O pro ble ma
foi iden ti fi car isso com uma or dem de mo crá ti ca a fa zer in ve ja ao
mun do, uma vez que, con for me se acre di ta va, o pa ra í so era aqui.
To da via, se o pa ra í so era aqui, era ape nas para aque les que con se -
gui ram ser as si mi la dos, via mis ci ge na ção, pela so ci e da de bra si le i -
ra, não o sen do para o ne gro que ti nha que en fren tar os dra mas da
ex clu são na mes ma so ci e da de. O mito da de mo cra cia ra ci al im pli -
ca va um ide al de ho mo ge ne i da de ra ci al, o que sig ni fi ca que os  ra -
cialmente di fe ren tes não são bem vis tos, pos to que de sa fi am este
ide al bra si le i ro.
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O mito da de mo cra cia ra ci al ain da vi nha acom pa nha do da
cren ça de que as re la ções ra ci a is no Bra sil te ri am sido mais hu ma -
nas do que as en con tra das nos Esta dos Uni dos por exem plo, pos to
que aqui te ría mos en con tra do um se nhor be ne vo len te (Har ris
apud Skid mo re, 1976:237). To da via, os da dos do pe río do es cra -
vis ta so bre mor ta li da de in fan til, al for ria e ex pec ta ti va de vida têm
de mons tra do que o mito do se nhor be ne vo len te tam bém não en -
con tra cor res pon dên cia com a re a li da de (Marx, 1996:12-3; De -
gler, 1976:79-88).

Ao lado do mito da de mo cra cia ra ci al, ar qui te tou-se no Bra -
sil o ide al do bran que a men to como uma po lí ti ca na ci o nal de pro -
mo ção da imi gra ção eu ro péia que vi sa va su prir a es cas sez de
mão-de-obra re sul tan te da Abo li ção e mo der ni zar o país atra vés da 
atra ção de mão-de-obra eu ro péia (Skid mo re, 1976; San tos,
1997). A tese do bran que a men to, com par ti lha da pela eli te  bra si -
leira, era re for ça da, de um lado, por uma evi den te di mi nu i ção da
po pu la ção bra si le i ra ne gra em re la ção à po pu la ção bran ca de vi do,
en tre ou tros fa to res, a uma taxa de na ta li da de e ex pec ta ti va de vida
mais ba i xas e, por ou tro lado, de vi do ao fato de a mis ci ge na ção
pro du zir uma po pu la ção gra du al men te mais bran ca. Assim, se -
gun do da dos do IBGE, em 1890, ha via 44% de bran cos, 41,4% de 
mu la tos e 14,6% de ne gros; em 1950, ha via 62% de bran cos, 27%
de mu la tos e 11% de ne gros (Skid mo re, 1976:62; Ha sen balg,
1979:150). Ape sar de toda des con fi an ça e dú vi das quan to às ca te -
go ri as bran co/mu la to/ne gro e so bre a me to do lo gia uti li za da, so -
mos le va dos, pe los da dos, a con clu ir que no re fe ri do pe río do hou -
ve uma mo di fi ca ção ra ci al do país rumo ao em bran que ci men to.

O ide al de em bran que ci men to pres su pu nha uma so lu ção
para o pro ble ma ra ci al bra si le i ro atra vés da gra du al eli mi na ção do
ne gro, que se ria as si mi la do pela po pu la ção bran ca. Nes se pro ces -
so, a mes ti ça gem era ape nas um pro ces so; logo, era to ma da como
tran si tó ria. Qu an to a este as pec to, é re ve la do ra a opi nião de João
Ba tis ta La cer da, di re tor do Mu seu Na ci o nal, ao apre sen tar um re -
la tó rio — in ti tu la do “Os Mé tis ou Mes ti ços no Bra sil” — no I
Con gres so Uni ver sal de Ra ças, em 1911, em Lon dres:

[...] já se vi ram fi lhos de mé tis apre sen ta rem, na ter ce i ra ge ra ção, to dos os 
ca rac te res fí si cos da raça bran ca. [al guns] re têm uns pou cos tra ços da sua
as cen dên cia ne gra por in fluên cia do ata vis mo [...], [mas] a in fluên cia da
se le ção se xu al [...] ten de a ne u tra li zar a do ata vis mo, e re mo ver dos des -
cen den tes dos mé tis to dos os tra ços da raça ne gra [...] Em vir tu de des se
pro ces so de re du ção éti ca, é ló gi co es pe rar que no cur so de mais um sé cu -
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lo os mé tis te nham de sa pa re ci do do Bra sil. Isso co in ci di rá com a ex tin ção 
pa ra le la da raça ne gra em nos so meio. (apud Skid mo re, 1976:83)

Tan to o mito da de mo cra cia ra ci al quan to o ide al de bran -
que a men to ga nham uma le i tu ra po pu lar, com par ti lha da pela
 maio ria dos bra si le i ros por toda a ex ten são ge o grá fi ca do país. A
par tir de uma rá pi da alu são a Be ne dict Ander son (1983), po de ría -
mos di zer que a co mu ni da de que de no mi na mos Bra sil se ima gi na,
en tre ou tras co i sas, a par tir dos re fe ri dos ide a is.

Não cons ti tui ne nhu ma no vi da de di zer que uma sig ni fi ca ti -
va ma i o ria dos bra si le i ros re co nhe ce-se como “mis tu ra dos”, as sim
como va lo ri zam essa “mis tu ra”. O que ocor re quan do se res sal ta e
va lo ri za essa mes ti ça gem é que há uma con fu são da “mis tu ra ra ci al
no pla no bi o ló gi co com as in ter re la ções ra ci a is no sen ti do so ci o ló -
gi co. Su pon do que a pri me i ra ocor reu sem con fli to [...] su ge rem
que as úl ti mas tam bém exis ti ram sem con fli to” (Ha sen balg,
1995:358).

Qu an to ao ide al de bran que a men to, ele é in cor po ra do pela
po pu la ção e se apre sen ta atra vés de uma des va lo ri za ção da es té ti ca
ne gra e, em con tra par ti da, uma va lo ri za ção da es té ti ca bran ca.
Além dis so, esse ide al apre sen ta-se como uma ten ta ti va de “me lho -
rar” a raça atra vés de ca sa men tos mis tos. Sen do que “quan do o fi -
lho do ca sal mis to nas ce bran co, tam bém se diz que o ca sal teve
‘sor te’; quan do nas ce es cu ro, a im pres são é de pe sar” (No gue i ra,
1985:84).

O mito da de mo cra cia ra ci al, jun ta men te com o mito do se -
nhor be ne vo len te e a po lí ti ca de bran que a men to de sen vol vi da no
país teve al gu mas con se qüên ci as prá ti cas.

Pri me i ra con se qüên cia: de sen vol veu-se a cren ça de que não
exis tem ra ças no Bra sil, uma vez que por raça se en ten de agru pa -
men tos hu ma nos que com par ti lham cer tas ca rac te rís ti cas he re di -
tá ri as que não são par ti lha das por ne nhum ou tro agru pa men to hu -
ma no, tais como cor da pele, tipo de ca be lo, for ma to do na riz, por -
te fí si co. Assim, a ine xis tên cia de ra ças no Bra sil de cor re ria do pro -
ces so de mis ci ge na ção que di lu iu as su pos tas “es sên ci as” na tu ra is
ori gi na is das três ra ças que fun da ram a po pu la ção bra si le i ra. Tal
in ter pre ta ção su põe uma es sên cia bi o ló gi ca pos sí vel de ser en con -
tra da em ou tras par tes, mas não no Bra sil. Nes te sen ti do, ima gi -
na-se que o Bra sil ina u gu ra a pos si bi li da de de um mun do sem ra -
ças (Gil roy, 2001:9). Este ex cep ci o na lis mo faz do bra si le i ro or gu -
lho so de si mes mo, a pon to de que rer en si nar li ções às na ções ain da 
mar ca das pelo ra cis mo.
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Entre tan to, essa re cu sa de re co nhe cer ra ças no Bra sil é uma re -
cu sa es tra té gi ca que ocor re so men te em mo men tos de con ce der
even tu a is be ne fí ci os àque les que são iden ti fi ca dos como mem bros
do gru po de me nor sta tus. A não se pa ra ção de ra ças do pon to de vis -
ta bi o ló gi co tam pou co sig ni fi ca que elas não es te jam se pa ra das, do
pon to de vis ta so ci al, da con ces são de pri vi lé gi os e dis tri bu i ção de
pu ni ções mo ra is, eco nô mi cas e ju di ci a is. Nes te sen ti do, con tra ri an -
do a in ter pre ta ção ra ci al he ge mô ni ca no Bra sil e res pal da do nos di -
ver sos es tu dos re a li za dos no cam po das re la ções ra ci a is, des de pelo
me nos os es tu dos da Unes co, ad vo ga mos que a raça exis te, não
como uma ca te go ria bi o ló gi ca, mas como uma ca te go ria so ci al.

Se gun da con se qüên cia: em lu gar da raça, ad mi te-se que exis te
no Bra sil ape nas uma clas si fi ca ção ba se a da na cor, que pre ten de ser 
en ca ra da como uma mera des cri ção ob je ti va da re a li da de sem im -
pli ca ções po lí ti co-econômico-sociais, tais como dis cri mi na ções e
pre con ce i tos.

Aqui so mos le va dos a des cons tru ir a no ção de cor à luz das
con tri bu i ções de Gu i ma rães (1999). Para este au tor, a cor fun ci o -
na como uma ima gem fi gu ra da da raça. Ao se uti li zar o ter mo cor
para clas si fi car as pes so as re por ta-se não a uma des cri ção ob je ti va
da re a li da de, mas a uma hi e ra quia clas si fi ca tó ria em que aque les
no me a dos de bran co são con ce bi dos como me lho res, en quan to
aque les no me a dos de pre to são con ce bi dos como pi o res. Para que
al guém pos sa ser clas si fi ca do pela cor é ne ces sá rio que a cor te nha
al gum sig ni fi ca do:

De fato, não há nada es pon ta ne a men te vi sí vel na cor da pele, no for ma to
do na riz, na es pes su ra dos lá bi os ou dos ca be los, ou mais fá cil de ser dis -
cri mi na do nes ses tra ços do que em ou tros, como o ta ma nho dos pés, a al -
tu ra, a cor dos olhos ou a lar gu ra dos om bros. Tais tra ços só têm sig ni fi -
ca do no in te ri or de uma ide o lo gia pre e xis ten te, e ape nas por ca u sa dis so
fun ci o nam como cri té ri os e mar cas clas si fi ca tó ri as. Em suma, al guém só
pode ter cor e ser clas si fi ca do num gru po de cor se exis tir uma ide o lo gia
em que a cor das pes so as te nha al gum sig ni fi ca do. Isto é, as pes so as têm
cor ape nas no in te ri or de ide o lo gi as ra ci a is. (Gu i ma rães, 1999:44)

Ter ce i ra con se qüên cia: qual quer ten ta ti va de fa lar em raça ne -
gra é vis ta como uma imi ta ção de idéi as es tran ge i ras, uma vez que
não exis tem ra ças no Bra sil, con for me se acre di ta. Logo, aque les
que fa lam de po lí ti cas so ci a is para ne gros são acu sa dos de ra cis tas.
A ma ne i ra bra si le i ra de en ca rar o pro ble ma ra ci al de fi ne como ra -
cis ta “aque le que se pa ra, não o que nega a hu ma ni da de de ou trem”
(ibi dem:57).
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A par tir des sa ma ne i ra de en ca rar a re a li da de, em que se de fi -
ne como ra cis ta aque le que se pa ra, evi tou-se, do pon to de vis ta ofi -
ci al, re co nhe cer o tra ta men to di fe ren ci a do de bra si le i ros em de -
cor rên cia da raça, mes mo se este re co nhe ci men to pu des se sig ni fi -
car uma opor tu ni da de para a cor re ção de de si gual da des. Assim,
por exem plo, o mo vi men to so ci al dos ne gros é acu sa do de ra cis ta,
uma vez que di fe ren cia os ne gros dos bran cos.

Em ou tras pa la vras, a re gra no que diz res pe i to ao en fren ta -
men to das de si gual da des ra ci a is no Bra sil será uma “dis po si ção
para ‘es que cer o pas sa do’ e ‘de i xar que as co i sas se re sol vam por si
mes mas’” (Fer nan des, 1972:25), uma vez que, con for me acre di -
tam, não exis tem ra ças no Bra sil. E, con se qüen te men te, como não
exis tem ra ças, não cabe fa lar de po pu la ção ne gra.

Di an te des ta re a li da de so ci al es tru tu ra da pelo mito da de -
mo cra cia ra ci al e pelo ide al de bran que a men to, man te ve-se in tac -
to o pa drão de re la ções ra ci a is bra si le i ro, não sen do pos to em prá ti -
ca ne nhum tipo de po lí ti ca que pu des se cor ri gir as de si gual da des
ra ci a is. Isto acon te ceu des ta for ma sim ples men te por que a in ter -
pre ta ção he ge mô ni ca acer ca das re la ções ra ci a is bra si le i ra, até mes -
mo en tre se to res pro gres sis tas, não iden ti fi ca va ne nhum pro ble ma
de jus ti ça ra ci al. Esta va ve da da, por tan to, a pos si bi li da de de in ter -
ven ção or ga ni za da na re a li da de, res tan do à po pu la ção de cor a via
da in fil tra ção pes so al, que ob vi a men te não pos sui al can ce co le ti -
vo.

Assim, o mito da de mo cra cia ra ci al e o ide al de em bran que -
ci men to de ram ori gem a uma re a li da de so ci al em que a dis cus são
so bre a si tu a ção da po pu la ção ne gra foi iden ti fi ca da como in de se -
já vel e, até mes mo, pe ri go sa. A re cu sa de re co nhe cer a re a li da de da
ca te go ria raça, tan to num sen ti do ana lí ti co quan to de in ter ven ção
pú bli ca, fez do re gi me de re la ções ra ci a is bra si le i ro um dos mais
ne fas tos e es tá ve is do mun do oci den tal.

Fren te a este con tex to em que as pre o cu pa ções com as ques -
tões ra ci a is são con ce bi das como fal so pro ble ma, pro po mo-nos a
ana li sar o sig ni fi ca do da ação afir ma ti va para a po pu la ção ne gra.

Propostas de Ação Afirmativa no Brasil

Ações afir ma ti vas são en ten di das como po lí ti cas pú bli cas
que pre ten dem cor ri gir de si gual da des so ci o e co nô mi cas pro ce den -
tes de dis cri mi na ção, atu al ou his tó ri ca, so fri da por al gum gru po
de pes so as. Para tan to, con ce dem-se van ta gens com pe ti ti vas para
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mem bros de cer tos gru pos que vi ven ci am uma si tu a ção de in fe ri o -
ri da de a fim de que, num fu tu ro es ti pu la do, esta si tu a ção seja re -
ver ti da. Assim, as po lí ti cas de ação afir ma ti va bus cam, por meio de 
um tra ta men to tem po ra ri a men te di fe ren ci a do, pro mo ver a eqüi -
da de en tre os gru pos que com põem a so ci e da de.

As ma ne i ras pe las qua is as po lí ti cas de ação afir ma ti va po -
dem atu ar são vá ri as: des de as po lí ti cas sen sí ve is ao cri té rio ra ci al,
em que a raça é um dos cri té ri os ao lado de ou tros,2 até as po lí ti cas
de co tas, em que se re ser va um per cen tu al de va gas para mi no ri as
po lí ti cas e cul tu ra is; nes te úl ti mo caso a raça pas sa a ser con si de ra -
da um cri té rio ab so lu to para a se le ção da pes soa. Embo ra qua li fi -
que mos co tas e po lí ti cas sen sí ve is à raça ape nas como ti pos di fe -
ren tes de ação afir ma ti va, há aque les que pro cu ram tra tar co tas e
ações afir ma ti vas como po lí ti cas pú bli cas di fe ren tes:

Em pri me i ro lu gar, há um es for ço, cons ci en te, das Cor tes [ame ri ca nas]
para se pa rar “ação afir ma ti va” de “co tas”. Isso por que tal equi va lên cia
cri a ria, sem dú vi da, pro ble mas para um sen so de jus ti ça re pu bli ca no e
in di vi du a lis ta. Tal equi va lên cia, ao con trá rio, tem sido usa da pe los con -
ser va do res e opo si ci o nis tas da “ação afir ma ti va”, que que rem ca rac te ri -
zá-la como uma po lí ti ca re dis tri bu ti va, ba se a da em gru pos. (Gu i ma rães,
1999:157)

O de ba te em tor no da equi va lên cia ou não de co tas e ação
afir ma ti va (en ten di da nes te con tex to como po lí ti ca sen sí vel à raça) 
de cor re do fato de as co tas con tra ri a rem o prin cí pio do mé ri to. To -
da via, ao meu ver, esta ten ta ti va de iden ti fi car ou se pa rar um tipo
de po lí ti ca do ou tro ocor re uni ca men te por ra zões es tra té gi cas.
Advo go que am bas são for mas de ação afir ma ti va, po rém exe cu ta -
das de ma ne i ra di fe ren te, uma vez que são po lí ti cas pú bli cas que
pre ten dem cor ri gir de si gual da des so ci a is pro ve ni en tes de tra ta -
men to dis cri mi na tó rio no pas sa do e/ou no pre sen te ba se a dos na
raça.

O pas so de ci si vo para que a dis cus são so bre ações afir ma ti vas 
con quis tas se pro je ção po lí ti ca e aca dê mi ca, para além dos in te -
gran tes do mo vi men to ne gro bra si le i ro, foi o re co nhe ci men to pú -
bli co do pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so,3

na aber tu ra do se mi ná rio Mul ti cul tu ra lis mo e Ra cis mo, re a li za do
em 1996, em Bra sí lia, de que o país era ra cis ta. Além dis so, o pre si -
den te da Re pú bli ca es ti mu lou a dis cus são so bre as ações afir ma ti -
vas quan do, ao di vul gar o Pla no Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos,
tam bém em 1996, in clu iu como um dos seus ob je ti vos o de sen vol -
vi men to de “ações afir ma ti vas para o aces so dos ne gros aos cur sos
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pro fis si o na li zan tes, à uni ver si da de e às áre as de tec no lo gia de pon -
ta”. E ain da foi mais cla ro, fir man do o com pro mis so de de sen vol -
ver “po lí ti cas com pen sa tó ri as que pro mo vam so ci al e eco no mi ca -
men te a co mu ni da de ne gra” (PNDH, 1996:30-1). Ou tra ação do
Exe cu ti vo foi a cri a ção, em 1996, do Gru po de Tra ba lho Inter mi -
nis te ri al (GTI) Para a Va lo ri za ção da Po pu la ção Ne gra e do Gru po 
de Tra ba lho para a Eli mi na ção da Dis cri mi na ção no Empre go e na 
Ocu pa ção — GTDEO. O GTI te ria por ob je ti vo de sen vol ver po -
lí ti cas para a va lo ri za ção da po pu la ção ne gra, pri o ri ta ri a men te nas
áre as de edu ca ção, tra ba lho e co mu ni ca ção (GTI, 1996). O
GTDEO, por sua vez, te ria por ob je ti vo de fi nir um pro gra ma de
ações e pro por es tra té gi as de com ba te à dis cri mi na ção no em pre go
e na ocu pa ção, con for me os prin cí pi os da con ven ção 111,4 que
fora as si na da em 1968 (PNDH,1996). Com es sas ações, pa re cia
que pela pri me i ra vez na his tó ria o ne gro de i xa ria de ser as sun to
ape nas do Mi nis té rio da Cul tu ra, e pas sa ria a in te grar o rol de pre -
o cu pa ções de ou tros Mi nis té ri os, prin ci pal men te do Mi nis té rio
do Tra ba lho.

Ao mes mo tem po em que es sas me di das fo ram to ma das no
pla no Exe cu ti vo, o Le gis la ti vo, na fi gu ra da en tão se na do ra Be ne -
di ta da Sil va e do se na dor Abdi as do Nas ci men to, apre sen ta va pro -
je tos de ci si vos para o de sen vol vi men to do de ba te no Bra sil.5

A se na do ra Be ne di ta da Sil va, em 1995, apre sen tou o Pro je -
to de Lei nº 14 que dis põe so bre a ins ti tu i ção de cota mí ni ma para
os se to res et no-raciais, so ci al men te dis cri mi na dos, em ins ti tu i ções 
de en si no su pe ri or. O ar ti go 1º diz:

Fica ins ti tu í da a cota mí ni ma de 10% (dez por cen to) de va gas exis ten tes
para os se to res et nor ra ci a is so ci al men te dis cri mi na dos em ins ti tu i ções
de en si no su pe ri or pú bli cas e par ti cu la res, fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal.
(Be ne di ta da Sil va, 1997)

A jus ti fi ca ti va que a se na do ra apre sen tou a este Pro je to de
Lei, que es ti pu la va um nú me ro de va gas não re pre sen ta ti vo da po -
pu la ção, foi a de que a ga ran tia da cota mí ni ma não re sol ve ria o
pro ble ma es tru tu ral, mas cri a ria um pre ce den te para mi ni mi zar a
in jus ti ça e a ex clu são so ci al.

O se na dor Abdi as do Nas ci men to apre sen tou o Pro je to de
Lei nº 75, de 1997, que dis pu nha so bre me di das de ação com pen sa -
tó ria para im ple men ta ção do prin cí pio da iso no mia so ci al do ne gro.
Os ar ti gos pri me i ro e se gun do des te Pro je to de Lei di zem:
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To dos os ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re ta, as em pre sas
pú bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis ta são obri ga das a man ter nos
seus res pec ti vos qua dros de ser vi do res, 20% (vin te por cen to) de ho mens 
ne gros e 20% (vin te por cen to) de mu lhe res ne gras, em to dos os pos to de
tra ba lho e di re ção” e “Toda em pre sa pri va da ou es ta be le ci men to de ser -
vi ço são obri ga dos a exe cu tar me di das de ação com pen sa tó ria com vis tas
a atin gir, no pra zo de cin co anos, a par ti ci pa ção de ao me nos 20% (vin te
por cen to) de ho mens ne gros e 20% (vin te por cen to) de mu lhe res ne gras 
em to dos os ní ve is de seu qua dro de em pre go e re mu ne ra ção. (Pro je to de
Lei, nº 75)

A apre sen ta ção des tes pro je tos pe los dois par la men ta res foi
um re fle xo da per cep ção e dis cur so po lí ti co do mo vi men to ne gro
bra si le i ro des de pelo me nos a cri a ção do Mo vi men to Ne gro Uni fi -
ca do – MNU em 1978. A par tir da que le mo men to as or ga ni za ções 
ne gras as su mi ram um dis cur so em que se bus ca va mo bi li zar a po -
pu la ção ne gra con tra a dis cri mi na ção e a de si gual da de ra ci al
(Andrews, 1998:302). Ao lado dis so, ce le bra va-se a di fe ren ça a
par tir do dis cur so do “or gu lho ne gro”. Essa nova pos tu ra do mo vi -
men to ne gro bra si le i ro é in ter pre ta da por vá ri os au to res como
uma sin to nia en tre este e o “mo vi men to ne gro in ter na ci o nal”, so -
bre tu do “os mo vi men tos de in de pen dên cia na Áfri ca Por tu gue sa e
os mo vi men tos dos di re i tos ci vis e o ‘Black Po wer’”. A par tir des tas
ex pe riên ci as in ter na ci o na is po si ti vas, es pe ci al men te as po lí ti cas
de ação afir ma ti va nos Esta dos Uni dos, “os afro-brasileiros jo vens
co me ça ram a pen sar se se ria pos sí vel imi tar suas con quis tas no
Bra sil” (ibi dem:300-1).

Assim, o se mi ná rio Mul ti cul tu ra lis mo e Ra cis mo e a di vul ga -
ção do Pla no Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos, no âm bi to do Go -
ver no Exe cu ti vo, e a apre sen ta ção dos dois su pra ci ta dos Pro je tos
de Lei fo ram en ca ra dos como uma opor tu ni da de úni ca para uma
dis cus são fran ca e pú bli ca acer ca da ques tão ra ci al.

De ci si vo para que a dis cus são so bre ações afir ma ti vas ga -
nhas se es pa ço no Bra sil, como fi cou cla ro no já re fe ri do se mi ná rio,
foi a ex pe riên cia po si ti va des tas po lí ti cas nos Esta dos Uni dos.

As ações afir ma ti vas fo ram im ple men ta das nos Esta dos Uni -
dos na dé ca da de 60, após a de cla ra ção dos Di re i tos Ci vis de 1964.
O con ce i to de ação afir ma ti va, po rém, é de 1961, uma vez que já
es ta va con ti da na Ordem Exe cu ti va de 6/3/61, as si na da pelo pre si -
den te Ken nedy, que es ta be le cia a Co mis são Pre si den ci al so bre
Igual da de no Empre go (Wal ters, 1995:130). To da via, so men te
com o pre si den te Lyndon John son é que o dra ma hu ma no do ne -
gro ame ri ca no foi ata ca do vi go ro sa men te. Em 1965, na Ho ward
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Uni ver sity, o pre si den te Lyndon John son apre sen tou sua jus ti fi -
ca ti va para se ir além de uma po lí ti ca não dis cri mi na tó ria rumo a
uma po lí ti ca que de fato pro mo ves se opor tu ni da des para os ame ri -
ca nos ne gros:

Você não pega uma pes soa que por anos es te ve pre so por cor ren tes e a li -
ber ta, tra zen do-a ao pon to de par ti da de uma cor ri da e, en tão, diz. “você
está li vre para com pe tir com to dos os ou tros”, e con ti nua acre di tan do
que foi com ple ta men te jus to (Lyndon John son apud Bo wen & Bok,
1998:6).

Logo após esse dis cur so, o Offi ce of Fe de ral Con tract Com -
pli an ce (OFCC) e a Equal Employ ment Oppor tu nity Co mis si on
(EEOC) so li ci ta ram às em pre sas que ti nham con tra tos com o Go -
ver no Fe de ral a ela bo ra ção de pla nos que in clu ís sem me tas e cro -
no gra mas para com po r uma for ça de tra ba lho que re fle tis se a pre -
sen ça de ne gros em re le van tes áre as do mer ca do de tra ba lho (Bo -
wen & Bok, 1998:6; Wal ters, 1995:130).

Nos anos se guin tes, es sas di re tri zes fo ram ado ta das por uni -
ver si da des que re co nhe ce ram que elas ti nham um pa pel a de sem -
pe nhar na edu ca ção de es tu dan tes pro ve ni en tes de mi no ri as cul tu -
ra is e/ou po lí ti cas. Esses es for ços em bre ve de ram fru tos: “a por -
cen ta gem de es tu dan tes ne gros ma tri cu la dos nas uni ver si da des
clas si fi ca das como Ivy Le a gue cres ceu de 2.3 em 1967 para 6.3 em
1976, en quan to a por cen ta gem em ou tras uni ver si da des pres ti gi a -
das cres ceu de 1.7 para 4.8” (Bo wen & Bok, 1998:7). Con si de ran -
do um pe río do de tem po ma i or, de 1960 a 1995, a por cen ta gem de 
es tu dan tes ne gros gra du a dos cres ceu de 5,4% para 15,4%. Nes te
mes mo pe río do, a por cen ta gem de ne gros ma tri cu la dos em Fa cul -
da des de Di re i to cres ceu de apro xi ma da men te 1% em1960 para
7,5% em 1995. Igual men te, a por cen ta gem de es tu dan tes ne gros
de me di ci na cres ceu de 2,2% em 1964 para 8,1% em 1995 (ibi -
dem:9-10).

Da im plan ta ção das ações afir ma ti vas nos Esta dos Uni dos
re sul tou, so bre tu do, ga nhos em ter mos de re pre sen ta ti vi da de dos
ne gros em ocu pa ções in flu en tes e lu cra ti vas, tais como: exe cu ti -
vos, ge ren tes e ad mi nis tra do res, mé di cos, ad vo ga dos, en ge nhe i -
ros, re pre sen tan tes no Con gres so (ibi dem:10).

À luz da ex pe riên cia nor te-americana, não se ti nha mo ti vo
para que as pro pos tas de ação afir ma ti va não fos sem ca ti van tes
para a mi li tân cia ne gra bra si le i ra. To da via, a di fe ren ça en tre as
duas na ções re si dia no fato de que no mo men to de im ple men ta ção
das ações afir ma ti vas nos Esta dos Uni dos ti nha-se uma cla ra dis -
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tin ção de quem era ne gro e quem era bran co, uma vez que lá não ti -
nha se cons ti tu í do a “sa í da de emer gên cia” do mu la to como no
Bra sil.

Aqui, ao con trá rio, não te mos como pon to de par ti da para a
ado ção de po lí ti cas de ação afir ma ti va uma cla ra dis tin ção en tre
bran cos e ne gros — so bre tu do quan do está em ques tão a dis tri bu i -
ção de van ta gens para os úl ti mos.

Assim, tor nam-se cla ras as di fe ren ças de ado ção de po lí ti cas
de ação afir ma ti va no Bra sil e nos Esta dos Uni dos. Nes te úl ti mo,
as ações afir ma ti vas não ob je ti va vam cons tru ir ne nhu ma di fe ren -
ça, ao con trá rio, pro cu ra vam al can çar uma so ci e da de cega às co res
por meio de me di das tem po rá ri as (Kymlic ka, 1989:141; Tay lor,
1994:40). Já no Bra sil, o pon to de par ti da é ou tro: par te-se de uma
dis tin ção mío pe de quem seja ne gro para se che gar a uma dis tin ção
cla ra.

A di fi cul da de clas si fi ca tó ria no Bra sil — de ri va da da cren ça
no mito da de mo cra cia ra ci al, as sim como da po pu la ri da de do
 ideal de bran que a men to — re si de no fato de que a clas si fi ca ção ra -
ci al no Bra sil re co nhe ceu so ci al men te o me io-termo, o hí bri do,
en quan to nos Esta dos Uni dos, ape sar de to das as atu a is de man das
do mo vi men to mul ti cul tu ral,6 se ba se ia no prin cí pio mo nor ra ci al.
Isto sig ni fi ca di zer que a clas si fi ca ção ra ci al bra si le i ra de pen de do
con tex to de sua apli ca ção (Sil va, 1994:70; No gue i ra, 1985), ge -
ran do uma dis so nân cia en tre a au to clas si fi ca ção e a al ter clas si fi ca -
ção. Em ter mos con cre tos, são en con tra das duas va riá ve is que in -
ter fe rem sig ni fi ca ti va men te tan to na auto quan to na al ter clas si fi -
ca ção dos in di ví du os: a es co la ri da de e o ren di men to fa mi li ar.
Assim, po de mos di zer que é uma ver da de evi den te que “não só o
di nhe i ro em bran que ce, como, in ver sa men te, a po bre za es cu re ce”
(Sil va, 1994). Essa am bi güi da de clas si fi ca tó ria tor na-se um ver da -
de i ro que bra-cabeça, so bre tu do quan do se pre ten de de sen vol ver
po lí ti cas afir ma ti vas para a po pu la ção ne gra no Bra sil, uma vez que 
não te mos um mo de lo ba se a do em fa to res de hi po des cen dên cia
 biológica que dá ori gem a uma so ci e da de bir ra ci al. Di fe ren te men -
te, o peso do con tex to so ci al tem dado ori gem a um sis te ma clas si -
fi ca tó rio mul tir ra ci al, em que se en con tra um pre do mí nio de au to -
clas si fi ca ções em tor no das ca te go ri as bran co, par do, pre to, mo re -
no, cla ro, mo re no-claro7 (ibi dem:72).

Se no mo men to de de fi nir van ta gens para os bra si le i ros ne -
gros, as sim como num mo men to não con fli tu o so, como a re a li za -
ção de um ques ti o ná rio, exis tem os su pra ci ta dos pro ble mas de
clas si fi ca ção, es tes pro ble mas se dis si pam quan do se tra ta de dis tri -
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bu ir pu ni ções sim bó li cas ou de fato. To dos sa bem a quem se di ri -
gem os in sul tos “ne gro sa fa do”, “ne gro no jen to”, “só po dia ser ne -
gro” etc., as sim como a po lí cia tam bém sabe quem é ne gro. Oli ve i -
ra, in ter pre tan do da dos de pes qui sa do Da ta fo lha e do MNDH
(Mo vi men to Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos) che ga à se guin te
con clu são:

[...] a cor/raça da ví ti ma é uma das va riá ve is de ter mi nan tes da vi o lên cia
po li ci al, e o bió ti po “ne gro” é o alvo pre di le to e, ao que tudo in di ca, de
fá cil iden ti fi ca ção pela po lí cia. Fica evi den te que os ne gros e seus des cen -
den tes no Bra sil são as sas si na dos pela po lí cia três ve zes mais que os bran -
cos, ou seja, se no pla no bi o ló gi co, o da mis tu ra ra ci al, não é fá cil sa ber
quem é ne gro no Bra sil, no pla no das re la ções ra ci a is, ou so ci o ló gi co, a
iden ti fi ca ção pa re ce ser sim ples e, na ma i o ria das ve zes, fa tal para os ne -
gros [...] ela é a ca te go ria so ci al de ho mi cí dio. (Oli ve i ra, 1998:50)

Assim, o que se tem per ce bi do no Bra sil é que ter san gue ne -
gro não dis tin gue, uma vez que nos sa na ci o na li da de se fun da na
idéia da mis ci ge na ção das ra ças. Daí o fato de sem pre se ve ri fi car
um ín di ce alto de bra si le i ros se re co nhe cen do como afro des cen -
den tes. To da via, se as sim o são no pla no bi o ló gi co, não o são no
pla no so ci al. Isto ocor re por que raça não é um con ce i to bi o ló gi co,
se não so ci al. Logo, este con ce i to só faz sen ti do e en con tra lu gar
den tro de um sis te ma clas si fi ca tó rio ra ci al, que não so men te
opõem, mas hi e rar qui za as ra ças.

Esta con fu são em tor no da auto e da al ter clas si fi ca ção de -
ve-se, em par te, à au sên cia de gru pos so ci a is re la ti vos a raça no Bra -
sil. A par tir dis so te ría mos a cha ve para ex pli car tal am bi güi da de
que nos ca rac te ri za, isto é, en ten de ría mos por que ne ga ti va men te
re co nhe ce mos quem é ne gro, mas po si ti va men te não. Daí ser ne -
gro ou não, pode se tor nar uma ques tão flu i da, que de pen de do
con tex to.

Ação Afirmativa e a Construção de um Grupo Social e da
Identidade Negra: Rediscutindo o Mito da Democracia Racial

As dis cus sões en tre ati vis tas ne gros so bre as pro pos tas de
ação afir ma ti va que se se gui ram à di vul ga ção do Pla no Na ci o nal
dos Di re i tos Hu ma nos e dos Pro je tos de Leis da se na do ra Be ne di ta 
da Sil va e do se na dor Abdi as do Nas ci men to, es ta vam in trin se ca -
men te li ga das a um pro je to de re la ções ra ci a is para o país. De uma
ma ne i ra sin té ti ca po de mos di zer que nes se pro je to de re la ções ra ci -
a is es ta va con ti do (a) a cons tru ção de um gru po so ci al cal ca do na
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idéia de raça; (b) con se qüen te men te, a cons tru ção de uma iden ti -
da de ne gra a ser com par ti lha da pela po pu la ção pre ta e par da bra si -
le i ra, e não so men te pe los mi li tan tes ne gros; (c) e, fi nal men te, a
su pe ra ção do mito da de mo cra cia ra ci al.

O ar gu men to a ser de sen vol vi do aqui não nega que as ações
afir ma ti vas pre ten dem cor ri gir pro ble mas re la ci o na dos à jus ti ça
re dis tri bu ti va ex pe ri men ta dos pela po pu la ção pre ta e par da, so -
bre tu do no que diz res pe i to à des ra ci a li za ção da eli te eco nô mi ca e
in te lec tu al bra si le i ra. Ao con trá rio, as ações afir ma ti vas são con ce -
bi das como ins tru men tos efi ca zes de cor re ção de pro ble mas re la ti -
vos à re dis tri bu i ção de bens eco nô mi cos e car gos de po der a cur to e 
mé dio pra zo. Sem es tas po lí ti cas es ta re mos adi an do a mo di fi ca ção
da com po si ção da eli te bra si le i ra para as fu tu ras ge ra ções. Por ou -
tro lado, de fen der a im plan ta ção de ações afir ma ti vas tam bém não
sig ni fi ca que elas não de vam ser con ju ga das com po lí ti cas pú bli cas
uni ver sa lis tas, tais como: am pli a ção do aces so da po pu la ção bra si -
le i ra em ge ral à edu ca ção pú bli ca, à as sis tên cia mé di ca, ao mer ca do 
de tra ba lho, à ha bi ta ção, en fim, ao de sen vol vi men to so ci al.

To da via, o que que ro en fa ti zar nes ta par te des te ar ti go é que
as po lí ti cas de ação afir ma ti va são con ce bi das como um ins tru -
men to de ra ci a li za ção — po si ti va — das re la ções so ci a is no Bra sil.
Em ou tras pa la vras, as ações afir ma ti vas são me i os efi ca zes de cor -
re ção do re co nhe ci men to dis tor ci do, do pre con ce i to e da es tig ma -
ti za ção, a sa ber, pro ble mas re la ci o na dos não so men te à jus ti ça re -
dis tri bu ti va, mas à jus ti ça sim bó li ca, onde o cor re to re co nhe ci -
men to da di fe ren ça de sem pe nha um im por tan te pa pel (Fra ser,
1997).

Nes te sen ti do, a ado ção de po lí ti cas pú bli cas ra ci a li za das
per mi te en tre ver a atri bu i ção de um va lor po si ti vo à clas si fi ca ção
so ci al ne gro, por exem plo. A par tir daí sur ge a opor tu ni da de iné di -
ta — para além da mi li tân cia ne gra stric to sen su — de um au to-re -
co nhe ci men to po si ti vo em ser ne gro no Bra sil, isto é, cria-se a
opor tu ni da de de cons tru ir iden ti da des ne gras no Bra sil para além
dos mi li tan tes.

Ao re co nhe cer mos que as po lí ti cas de ação afir ma ti va con tri -
bu em para a am pli a ção do nú me ro de pes so as que com par ti lham a
iden ti da de ne gra, es ta mos fren te a um fe nô me no que con tra ria as
ba ses de nos sa na ci o na li da de, que his to ri ca men te — em nome do
mito da de mo cra cia ra ci al — es te ve cal ca da em po lí ti cas ofi ci a is
aves sas a qual quer tipo de ra ci a li za ção. Nes se sen ti do, as ações afir -
ma ti vas são me ca nis mos que tor nam re le van tes a clas si fi ca ção  ra -
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cial no dia-a-dia atra vés da atri bu i ção de va lo res po si ti vos à clas si -
fi ca ção ra ci al ne gro.

Se ria, to da via, um en ga no pen sar que o ine di tis mo da ado -
ção de po lí ti cas de ação afir ma ti va es ta ria na ra ci a li za ção das re la -
ções so ci a is no Bra sil, pos to que já es tão ra ci a li za das atra vés, por
exem plo, da al ter clas si fi ca ção ne ga ti va (ou ra cis mo) di re ci o na da à
po pu la ção pre ta e par da. Po rém, o que há de sin gu lar nes ta si tu a -
ção é que o Esta do, me di an te suas po lí ti cas, es ta ria cri an do nos in -
di ví du os clas si fi ca dos como pre tos e par dos um sen so de per ten ci -
men to ao gru po ra ci al ne gro pela via po si ti va. Com isso que re mos
di zer que as ações afir ma ti vas não são a ca u sa do uso de ca te go ri as
ra ci a is ou de cor no Bra sil, mas a con se qüên cia de ati tu des ne ga ti -
vas di re ci o na das à po pu la ção pre ta e par da, já que são po lí ti cas vol -
ta das para a cor re ção do ra cis mo.

Se as ações afir ma ti vas não são a ca u sa do uso de ca te go ri as
ra ci a is no Bra sil — es tas ca te go ri as já são uti li za das, por um lado,
com um sen ti do ne ga ti vo para o pre to e o par do e, por ou tro lado,
com um sen ti do po si ti vo para o bran co —, elas po dem, en tre tan -
to, ser pen sa das como in te gran te de um con jun to de fa to res e
acon te ci men tos que ten dem a cri ar um gru po so ci al cal ca do na
idéia de raça e, con se qüen te men te, iden ti da des ne gras no Bra sil.8

Em 1999, em Bra sí lia, ana li sei al gu mas en tre vis tas de po lí ti -
cos/mi li tan tes ne gros que acom pa nha vam de per to as dis cus sões
so bre as pro pos tas de ação afir ma ti va (Ber nar di no, 1999). Esses
ato res po lí ti cos ti nham atu a do, ou ain da atu a vam, no mo vi men to
ne gro ins ti tu ci o na li za do: par ti dos po lí ti cos e en ti da des do mo vi -
men to ne gro bra si le i ro. Nes sas en tre vis tas pro cu rei per ce ber qual
era o pro je to de re la ções ra ci a is pro pos to e en dos sa do por eles.

As idéi as de gru po so ci al e de iden ti da de, que es tão em cons -
tru ção por oca sião da dis cus são so bre po lí ti cas afir ma ti vas, são
com ple men ta res, o que sig ni fi ca di zer que não po de mos dis cu tir
uma de las sem a ou tra. Essas no ções são in dis pen sá ve is para se fa lar 
de um re co nhe ci men to po si ti vo do que vem a ser uma pes soa ne -
gra. Assim, so men te a par tir da cons ti tu i ção de um gru po so ci al ou
de um sen so de per ten ci men to a um gru po so ci al é que po de mos
fa lar de iden ti da de ne gra no país. To da via, tan to a cons tru ção de
um gru po so ci al quan to a cons tru ção de uma iden ti da de não se dá
no vá cuo, se não a par tir do diá lo go com o ou tro sig ni fi ca ti vo.
Assim, é de suma im por tân cia o re co nhe ci men to (Tay lor, 1994).
No de sen vol vi men to dos con ce i tos de gru po so ci al, iden ti da de e
re co nhe ci men to uti li za re mos tre chos das en tre vis tas fe i tas com os
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mi li tan tes ne gros, que fun ci o na rão como sub sí di os em pí ri cos para 
a dis cus são teó ri ca.

Enten de mos por gru po so ci al uma co le ti vi da de de pes so as di -
fe ren ci a da de pelo me nos ou tro gru po em de cor rên cia de prá ti cas
cul tu ra is e mo dos de vida pró pri os. Os mem bros do gru po  pos -
suem uma es pe cí fi ca afi ni da de uns com os ou tros em de cor rên cia
de ex pe riên ci as si mi la res, que os fa zem se re co nhe cer como mem -
bros do gru po em ques tão (cf. Young, 1990:43).

É o gru po so ci al que dará ao ator so ci al um sen so de iden ti -
da de. Por iden ti da de com pre en de mos tan to “o en ten di men to que
a pes soa tem acer ca de quem ela é quan to o en ten di men to que o
ou tro sig ni fi ca ti vo tem so bre ela”. Por tan to, su po mos que a cons -
tru ção da iden ti da de en vol ve um pro ces so di a ló gi co tan to com os
pró pri os ne gros quan to com os bra si le i ros au to de fi ni dos como
bran cos. Assim, essa dis cus são so bre iden ti da de pas sa pela ne ces si -
da de de um cor re to re co nhe ci men to. O dado é que “se a pes soa re -
ce be um cor re to re co nhe ci men to, ela terá a sua au to-estima in tac -
ta”, as sim como se iden ti fi ca rá po si ti va men te com aqui lo que o ou -
tro en xer gou nela. Po rém, “se hou ver um re co nhe ci men to dis tor -
ci do ou a au sên cia des te, esta pes soa terá a sua au to-estima afe ta da,
o que equi va le a con de nar al guém a um modo de vida re du zi do”. É
nes se sen ti do que se con si de ra o “cor re to re co nhe ci men to não
como uma cor te sia, mas como uma ne ces si da de hu ma na vi tal”
(Tay lor, 1994:25).

A for ma ção de iden ti da des so ci a is tem sido en ca ra da como
um pro ces so flu ido. É exa ta men te essa flu i dez que a no ção de diá -
lo go não nos de i xa per der de vis ta. Pos to que por diá lo go en ten de -
mos a lin gua gem ver bal e a lin gua gem cor po ral, que po dem ser ex -
pres sas tan to pe las prá ti cas for mal men te po lí ti cas quan to pe las
prá ti cas cul tu ra is, so bre tu do a mú si ca.9 Nes se sen ti do per ce be mos
as iden ti da des como pro du to da vida so ci al, mes mo que os por ta -
do res des sas iden ti da des as sin tam como na tu ral. Este ca rá ter  flui -
do das iden ti da des não sig ni fi ca que elas se jam cri a das e in ven ta -
das ao bel-prazer dos ato res so ci a is.

Embo ra pos sa ha ver in ter pre ta ções10 que fun da men tam a
exis tên cia de gru pos e iden ti da des ra ci a is em fa to res bi o ló gi cos:
cor da pele, tipo de ca be lo, for ma to do na riz, etc., de fen de mos que
es tes tra ços fí si cos so men te têm um sig ni fi ca do den tro de uma
 ideo logia cons tru í da so ci al men te que di fe ren cia as pes so as a par tir
des tes tra ços e, con se qüen te men te as hi e rar qui za. Assim, o que é
de ter mi nan te para a for ma ção de um gru po ra ci al e de uma iden ti -
da de ra ci al não são os fa to res bi o ló gi cos nem, tam pou co, a ex pe -
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riên cia da su bor di na ção em si, mas a in ter pre ta ção — logo o sig ni -
fi ca do — da su bor di na ção so ci al (Gil roy, 2001:237). A for ma ção
de um gru po ra ci al e de uma iden ti da de a par tir de uma his tó ria co -
mum, da dis cri mi na ção, do in sul to e da su bal ter ni da de é com par -
ti lha da por al guns dos en tre vis ta dos. Eles di zem:

Essa é uma per gun ta que o Mo vi men to se faz cons tan te men te. “Quem é
ne gro?” e é com pli ca dís si mo di zer quem é ne gro no Bra sil! Mas, no ge ral, 
o que as pes so as fa zem para di zer quem é ne gro? Pri me i ro, é afro des cen -
den te [...] mas, aí, você vai fa lar o se guin te: “é, mas to dos os bra si le i ros
têm mis tu ra”, e tal; en tão, aca bam sen do afro des cen den tes, tam bém, né? 
Além de afro des cen den te a gen te fala, olha, que tem a pig men ta ção de
pele mais es cu ra e tal, não tem ca be lo liso. Mas, isso, não quer di zer nada. 
Eu acho que a de fi ni ção para o Mo vi men to Ne gro e, até para mim mes -
mo, eu acho que a de fi ni ção tá sen do mu i to mais no sen ti do, no con ce i to 
de po lí ti ca mes mo, de você as su mir que é ne gro.
Ou ain da,
Eu ouço pes so as ne gras di ze rem, mu i tas ve zes, que ja ma is fo ram dis cri -
mi na das. E o que acon te ceu, na ver da de, não é que elas não te nham sido
dis cri mi na das. É que elas não abra çam a dis cri mi na ção como algo abran -
gen te. O que eu que ro di zer? Eu po de ria pas sar, ago ra, sair da qui e pas sar
ali na es qui na, e ver uma pes soa ne gra ser dis cri mi na da e achar: “não é co -
mi go”. Quer di zer, en ten der que não é co mi go; isto é equi vo ca do na ver -
da de. Por que nin guém dis cri mi na uma pes soa ne gra por que acha que
aque la pes soa ne gra não me re ce cré di to; na ver da de é um des cré di to que
se atri bui a todo um seg men to, a toda uma co le ti vi da de. Qu an do se diz:
“isto é co i sa de pre to”, não é co i sa de um pre to ou de ou tro pre to, isto é
co i sa dos pre tos e das pre tas [...]. To das as pes so as ne gras des te país já fo -
ram dis cri mi na das, o pro ble ma é que as pes so as não abra çam a dis cri mi -
na ção, elas en ten dem que isto é algo que deva ser in di vi du a li za do.
Então, é ób vio que, nes te sen ti do, mu i tas pes so as po dem não ter tido a
tra u má ti ca opor tu ni da de de se rem dis cri mi na das, se for nes sa di men são. 
Ago ra, se for na ou tra di men são, de que a dis cri mi na ção é algo que co lo -
ca to dos os ne gros no mes mo bar co, aí a co i sa é di fe ren te.

Por tan to, o que é fun da men tal para a cons tru ção do sen ti -
men to de per ten ci men to a um gru po ra ci al e de uma iden ti da de ra -
ci al não são sim ples men te fa to res fí si co-biológicos, mas uma di -
men são so ci o po lí ti ca, que tem como pon to de par ti da o re co nhe ci -
men to da dis cri mi na ção não como algo pes so al, mas co le ti vo. A par -
tir da re cons tru ção de uma his tó ria, que tem como pon to em co -
mum a su bor di na ção e o re co nhe ci men to dis tor ci do efe tu a do pelo
ou tro, se te ria, se gun do a ex pec ta ti va dos en tre vis ta dos, a pos si bi li -
da de para a su pe ra ção do dé fi cit de iden ti da de, que tem ca rac te ri za -
do os bra si le i ros de cor pre ta ou par da. Estes po de ri am, após im ple -
men ta ção das ações afir ma ti vas, se iden ti fi car como ne gros.
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Esse re co nhe ci men to dis tor ci do, pro je ta do so bre os bra si le i -
ros de cor pre ta ou par da, tem sido his to ri ca men te ab sor vi do por
eles mes mos. Evi dên cia ma i or da ab sor ção des sa ima gem ne ga ti va
é a ten ta ti va de não se iden ti fi car como ne gro, pro cu ran do, sem pre 
quan do pos sí vel, eu fe mis mos de cor ou, até mes mo, se apro xi mar
do tipo es té ti co bran co. É aqui que iro ni ca men te de pa ra mos com
pre tos e par dos, es tig ma ti zan do os de ma is pre tos e par dos mais es -
cu ros.

A his tó ria de vida dos en tre vis ta dos é mar ca da por esse re co -
nhe ci men to dis tor ci do. Seja um re co nhe ci men to dis tor ci do efe tu -
a do pela po lí cia, em que se diz que a cor da pes soa é sus pe i ta; pela
vi zi nha, que iden ti fi ca a es po sa com a em pre ga da do més ti ca; pelo
pa trão, que hu mi lha; pe los co le gas de tra ba lho que pas sam o ex pe -
di en te fa zen do pi a das; pela mí dia, que apre sen ta o ne gro como cri -
mi no so ou como su bal ter no. Essas ex pe riên ci as ne ga ti vas não são
to ma das como ca sos iso la dos que so men te al guns “pri vi le gi a dos”
ti ve ram a “tra u má ti ca opor tu ni da de” de vi ven ci ar, mas como ca sos 
ilus tra ti vos de um tipo de ima gem pro je ta do so bre a po pu la ção de
cor pre ta e par da.

Essas ex pe riên ci as ne ga ti vas via de re gra ope ram como algo
que en fa ti za o lo cal que está pres cri to para a po pu la ção bra si le i ra
de cor pre ta e par da. Foi isso que, por lon gos anos, os li vros di dá ti -
cos e os pro gra mas de te le vi são re pre sen ta ram:

[...] an tes se fa zia li vros com ima gens es te re o ti pa das do ne gro [...].  Quais
eram as ima gens? Qu an do o ne gro apa re cia, ele nun ca ti nha fa mí lia. Ou
ele era o mais ba gun ce i ro ou es ta va sem pre des cal ço ou era a em pre ga da
do més ti ca”. Essas ima gens eram re for ça das pela te le vi são: “[...] a te le vi -
são me pas sou a idéia de que o ne gro ou era o pi ca re ta ou era ban di do ou,
no má xi mo, mo to ris ta de em pre ga da do més ti ca. Mas eu fi ca va in dig na -
do com aqui lo. Eu fa la va: ‘não acre di to que a gen te é só isso!’

Atra vés des ses tí pi cos exem plos do con tex to ra ci al bra si le i ro, 
vi su a li za mos uma cla ra iden ti fi ca ção ne ga ti va de quem é de no mi -
na do ne gro no Bra sil. Em con tra par ti da, es ses mes mos exem plos
re ve lam uma enor me di fi cul da de para uma iden ti fi ca ção po si ti va
de quem é ne gro. Nes se sen ti do, as ações afir ma ti vas são per ce bi -
das não so men te como um re mé dio ca paz de cor ri gir as pec tos eco -
nô mi cos das re la ções ra ci a is bra si le i ras, mas como um me ca nis mo
ca paz de cor ri gir o re co nhe ci men to dis tor ci do e a es tig ma ti za ção
que têm sido pro je ta dos so bre a po pu la ção de cor pre ta e par da.
Em ou tras pa la vras, as ações afir ma ti vas apre sen tam-se como ca -
pa zes de con ver ter a co no ta ção ne ga ti va da cor pre ta e par da em
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algo po si ti vo, sim ples men te pelo fato de las po de rem as so ci ar van -
ta gens cla ra men te per cep tí ve is à iden ti fi ca ção ra ci al e, além dis so,
pelo fato de elas pos si bi li ta rem ga nhos em ter mos de re pre sen ta ti -
vi da de dos ne gros em po si ções in flu en tes e lu cra ti vas.

Por tan to, as ações afir ma ti vas efe tu a ri am uma re va lo ri za ção
da iden ti da de, uma vez que cri a ri am con di ções para de fi ni ções po -
si ti vas de quem é ne gro. Essa nova re pre sen ta ção a res pe i to do ne -
gro te ria um efe i to mi mé ti co so bre a po pu la ção de cor pre ta e par -
da que opta por se clas si fi car atra vés de um dos eu fe mis mos de cor
ao in vés de se clas si fi car sim ples men te como ne gro.

Eu acho que as ações afir ma ti vas são fan tás ti cas para te in du zir a ter uma
cons ciên cia ra ci al. Ou seja, para te di zer, “olha eu tam bém sou igual
àque le!”. Por que? Por que ven do um en ge nhe i ro ou um mé di co, ou você
ven do um mi nis tro, qual quer co i sa as sim, você cria a ex pec ta ti va de al -
gum dia po der ser igual a eles [...]. O que eu es tou que ren do di zer com
isso é o se guin te: para você se re a fir mar como ne gro é pre ci so que você
faça par te dos es tra tos so ci a is ele va dos.

Tor na-se evi den te que as ações afir ma ti vas são vis tas não só
como me ca nis mos que mi ti ga ri am as de si gual da des so ci a is sus ce -
tí ve is de quan ti fi ca ção, mas como me ca nis mos ca pa zes de pro vo -
car uma re vi ra vol ta iden ti tá ria, des co lan do da cor pre ta e par da
atri bu tos ne ga ti vos e pon do em seu lu gar atri bu tos po si ti vos. Em
ou tras pa la vras, essa re vi ra vol ta iden ti tá ria sig ni fi ca que se par te de 
um re co nhe ci men to ne ga ti vo de quem é ne gro e se al can ça um re -
co nhe ci men to po si ti vo. Isso ocor re ria por que aos as pec tos  pro -
pria mente fí si cos jun tar-se-iam uma re cons tru ção da his tó ria que
res sal tas se tan to as re a li za ções quan to as di fi cul da des en fren ta das
pe los ne gros.

Essa trans for ma ção iden ti tá ria es pe ra da pela im ple men ta -
ção de ações afir ma ti vas traz à tona as con di ções para que a po pu la -
ção ne gra bra si le i ra res ga te sua au to-estima. Con for me fa lou ou tro 
en tre vis ta do:

Ou tro dia eu vi pas sar uma moça ne gra, uma moça bem ne gra, tin ta for -
te, né? Bem es cu ra, com as suas tran ças... Fi quei pen san do: essa pes soa,
há al gu mas dé ca das atrás, não te ria a me nor ma ne i ra de ex pri mir a sua
be le za. Te ria que ali sar o ca be lo, ten tar ser uma bran ca de se gun da clas se,
que ela nun ca con se gui ria ser di re i to. Hoje, atra vés o epi só dio das ações
afir ma ti vas, exis te essa pos si bi li da de, a pos si bi li da de de ser ne gro com
or gu lho, com a sa tis fa ção pes so al de se olhar no es pe lho.

Assim, o sig ni fi ca do das ações afir ma ti vas no con tex to bra si -
le i ro de re la ções ra ci a is vai além de uma pers pec ti va me ra men te
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eco nô mi ca, sig ni fi can do a cri a ção de um gru po so ci al ba se a do na
idéia de raça e, tam bém a re va lo ri za ção da iden ti da de ne gra no
Bra sil, a sa ber, a cri a ção da pos si bi li da de de uma iden ti fi ca ção po -
si ti va de quem é ne gro, algo que po de ria ser com par ti lha do pe los
bra si le i ros de cor pre ta e par da que es tão, por ora, ao lar go do mo -
vi men to ne gro.

Esta mo di fi ca ção sim bó li ca do que vem a ser ne gro não pode 
ser en ca ra da como de se gun da im por tân cia, como se jus ti ça so ci al
em so ci e da des de mo crá ti cas se re fe ris se so men te a as pec tos re dis -
tri bu ti vos (Ber nar di no, 2000).

A no ção de jus ti ça so ci al que vem se de sen vol ven do con tem -
po ra ne a men te (Tay lor, 1994; Young, 1990; Ha ber mas; 1994;
Hon neth, 1996), tem dado aten ção a uma cor re ta con si de ra ção da
di fe ren ça não por que se que i ra cri ar di fe ren ças, mas sim ples men te
por que elas já exis tem e, tam bém, por que as pes so as se en xer gam
como di fe ren tes.

De vi do às in ter pre ta ções he ge mô ni cas (mito da de mo cra cia
ra ci al e o ide al de bran que a men to), ra ra men te re co nhe ce mos as di -
fe ren ças re la ti vas à raça no nos so país. Entre tan to, isso não quer di -
zer que elas não exis tam. Como pro cu ra mos de mons trar, to dos sa -
be mos quem são os ne gros no mo men to da dis tri bu i ção de pu ni -
ções (iden ti fi ca ção ne ga ti va), em bo ra te nha mos di fi cul da de em
iden ti fi car quem são os ne gros no mo men to dos be ne fí ci os so ci a is
(iden ti fi ca ção po si ti va). Assim, as ações afir ma ti vas para a po pu la -
ção ne gra, con for me a ex pec ta ti va dos mi li tan tes ne gros, atu a ri am
como re mé dio fren te às di fi cul da des de um re co nhe ci men to po si -
ti vo da di fe ren ça ra ci al no Bra sil.

As di fi cul da des de se im ple men tar as ações afir ma ti vas pas -
sam pelo fato de que tan to o mito da de mo cra cia ra ci al quan to o
ide al de em bra que ci men to, for te men te es ta be le ci dos no nos so
sen so co mum, cri am bar re i ras para a ra ci a li za ção das re la ções so ci -
a is. Essas bar re i ras fren te à ra ci a li za ção sig ni fi cam, por um lado, a
ne ga ção do ra cis mo como um pro ble ma bra si le i ro, cren ça que foi
fal se a da pelo já clás si co tra ba lho de Ha sen balg (1979:197-222).
Por ou tro lado, sig ni fi cam que mu i tas ve zes a ra ci a li za ção é con -
fun di da com ra cis mo, mes mo se pro pos ta (como o epi só dio das
ações afir ma ti vas nos per mi te ver) por ne gros (Gu i ma rães, 1999).

To da via, como têm de mons tra do os nos sos in di ca do res so ci -
a is (Andrews, 1992), é a re cu sa em pen sar na raça que tem de i xa do
dis tan te a pos si bi li da de de jus ti ça so ci al, tan to em ter mos dis tri bu -
ti vos quan to em ter mos sim bó li cos, para os ne gros no Bra sil.
Enfim, como su ge riu o pre si den te Lyndon Jonh son, res pon sá vel
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pela im ple men ta ção das ações afir ma ti vas nos Esta dos Uni dos, em 
1965, “Você não pega uma pes soa que por anos es te ve pre so por
cor ren tes e a li ber ta, tra zen do-a ao pon to de par ti da de uma cor ri -
da e, en tão, diz. ‘vo cê está li vre para com pe tir com to dos os ou -
tros’, e con ti nua acre di tan do que foi com ple ta men te jus to”. O que 
o mito da de mo cra cia ra ci al tem fe i to é sus ten ta do uma ati tu de de
ne u tra li da de ra ci al no mo men to da ela bo ra ção de po lí ti cas pú bli -
cas no Bra sil, fa zen do pen sar que com isso es ta mos cons tru in do
uma na ção jus ta.

Para a re a li za ção de uma so ci e da de jus ta, te re mos de cons -
tru ir um Esta do que con tem ple a exis tên cia de ne gros no Bra sil, as -
pec to esse não ob ser va do pela na ção que se er gueu atra vés do mito
da de mo cra cia ra ci al. Esse é um dos sig ni fi ca dos das pro pos tas de
ação afir ma ti va e do pro je to de re la ções ra ci a is que as acom pa nha.

Notas

1. A re gra da hi po des cen dên cia é de fi ni da por Ver me u len como uma fic ção da iden ti fi -
ca ção mo nor ra ci al que pos tu la que uma pes soa ra ci al men te mis ta per ten ce ao gru po
ra ci al de me nor sta tus so ci al. Assim, nos EUA, as pes so as com al gu ma quan ti da de de
san gue afri ca no são clas si fi ca das como ne gras (cf. Ver me u len, 2000).

2. Algu mas uni ver si da des ame ri ca nas pú bli cas e pri va das que de sen vol vem po lí ti cas de
ação afir ma ti va ba se a das na raça le vam em con si de ra ção ou tros fa to res como: pon tu -
a ção do SAT (Scho las tic Achi e ve ment Test), no tas do high scho ol, re co men da ções, qua -
li da des pes so a is, ta len to atlé ti co, sta tus so ci o e co nô mi co, ori gem ge o grá fi ca, po ten ci -
al de li de ran ça e com po si ção da clas se como um todo (cf. Bo wen & Bok, 1998: xxxv)

3. Antes do pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, pa re ce-me (en fa ti zo esta pa la vra)
que a úni ca alta au to ri da de a re co nhe cer o dra ma hu ma no da po pu la ção ne gra foi o
pre si den te Jâ nio Qu a dros, em 1961. Esta sur pre en den te des co ber ta ocor reu-me
atra vés da le i tu ra de Carl De gler, quan do este diz: “como al guns bra si le i ros ne gros
apon tam, Jâ nio Qu a dros, pre si den te do Bra sil em 1961, foi a pri me i ra alta au to ri da -
de do país a ad mi tir as di fi cul da des do ne gro. Sou sa Dan tas ci ta-o ten do dito: ‘De se jo 
ofe re cer ao ne gro bra si le i ro as con di ções que nun ca teve, as con di ções de uma in te -
gra ção so ci al e eco nô mi ca efe ti va, para lhe dar, fi nal men te, o pa pel que é seu por di re -
i to, ten do em men te sua con tri bu i ção para a na ci o na li da de’” (De gler, 1976:277).

4. A con ven ção 111, no ar ti go 2º, es ta be le ce seus ob je ti vos, as sim como o com pro mis so 
do país que a as si nar: “Qu al quer mem bro para o qual a pre sen te Con ven ção se en -
con tre em vi gor com pro me te-se a for mu lar e apli car uma po lí ti ca na ci o nal que te nha
por fim pro mo ver, por mé to dos ade qua dos às cir cuns tân ci as e aos usos na ci o na is, a
igual da de de opor tu ni da des e de tra ta men to em ma té ria de em pre go e pro fis são com

o ob je ti vo de eli mi nar toda dis cri mi na ção nes sa ma té ria” (Con ven ção 111, art. 2º).
O GTDEO en ten de que es sas po lí ti cas na ci o na is as su mi ri am a for ma de ações afir -
ma ti vas (cf. Bra sil, Gê ne ro e Raça, 1997).
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5. Após este pri me i ro mo men to de dis cus são e apre sen ta ção de pro pos tas de ação afir -
ma ti va, o de ba te avan çou bas tan te. Con se qüen te men te, ou tros pro je tos fo ram apre -
sen ta dos e al gu mas po lí ti cas fo ram ado ta das. O pro fes sor José Jor ge Car va lho apre -
sen ta al gu mas ações afir ma ti vas em an da men to no Bra sil. São elas: 1) o Mi nis té rio da 
Jus ti ça, o Mi nis té rio do De sen vol vi men to Agrá rio e o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
apro va ram por ta ria em que pre vê co tas para afro des cen den tes e con ce dem pre fe rên -
cia a em pre sas pres ta do ras de ser vi ço que com pro vem a ado ção de ação afir ma ti va; 2)
o Mi nis té rio da Edu ca ção cri ou um pro gra ma de im plan ta ção de cur si nhos pre pa ra -
tó ri os para o ves ti bu lar para jo vens ca ren te, de no mi na do Di ver si da de na Uni ver si da -
de; 3) a Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro (UERJ) e a Uni ver si da de Esta du al
do Nor te Flu mi nen se (UENF) re ser vam 50% de suas va gas para alu nos pro ve ni en tes
de es co las pú bli cas e 40% de ne gros; 4) o Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res con ce -
de rá 20 “bol sas-prêmio de vo ca ção para a di plo ma cia” para que can di da tos afro des -
cen den tes se pre pa rem para o con cur so do Insti tu to Rio Bran co (cf. Car va lho & Se -
ga to, 2002:18-21).

6. Ver me u len des cre ve a exis tên cia e cres ci men to des se mo vi men to nos Esta dos Uni -
dos, que tem como prin ci pal ban de i ra a crí ti ca ao mo de lo de clas si fi ca ção mo nor ra -
ci al e a de man da de que a ca te go ria mul ti cul tu ral seja in clu í da no cen so nor -
te-americano (cf. Ver me u len, 2000:15-18).

7. Nel son do Val le Sil va, em aná li se pos te ri or das 135 au to-atribuições da his tó ri ca
PNAD/1976, per ce beu que 97% se con cen tra vam nas ca te go ri as cen si tá ri as (bran -
co, par do, pre to, ama re la) e nas ca te go ri as mo re no, cla ro e mo re no-claro. Diz ele: “as
ca te go ri as cen si tá ri as co bri ram cer ca de 57% das res pos tas es pon tâ ne as, que, so ma -
das a ou tras três res pos tas tra di ci o na is tam bém fre qüen tes — a sa ber, mo re na (34%),
cla ra (3%) e mo re na-clara (3%) — dão cer ca de 97% das res pos tas es pon tâ ne as” (Sil -
va, 1994:72).

8. Entre os fa to res que con tri bu em para a cri a ção da iden ti da de ne gra no Bra sil po de -
mos nos re fe rir à mú si ca, ao Mo vi men to dos Di re i tos Ci vis ame ri ca no, ao Black Po -
wer, ao pro ces so de in de pen dên cia das co lô ni as por tu gue sas na Áfri ca e ao “mo vi -
men to ne gro in ter na ci o nal” (cf. Gil roy, 2000; Andrews, 1998; Han chard, 1994).

9. Exem plo da im por tân cia da mú si ca para a cri a ção de iden ti da des ne gras tran sa tlân ti -
ca pode ser en con tra do no ex ce len te li vro de Gil roy (2001).

10. Paul Gil roy, por exem plo, re fe re-se a uma pers pec ti va no me a da de es sen ci a lis ta que
abor da o tema da su bor di na ção ra ci al dos ne gros nor te-americano a par tir de uma
con cep ção de gru po ba se a da en tre ou tros fa to res na idéia de raça bi o ló gi ca (cf. Gil -
roy, 2001).
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