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RESUMO
Em primeiro lugar, a dissertação trata da formação histórica do racismo no Brasil, por meio de
análise da economia, do direito e da cultura do período da escravidão. Analisa-se a
importância da mão de obra negra para o capitalismo mercantilista e industrial; a função
exercida pelo direito na viabilização e na legitimação do regime escravista; e a participação
do negro, como sujeito e como objeto, em movimentos culturais como o Liberalismo, o
Romantismo, o Barroco mineiro, o Neoclassicismo e a Geração de 1870. Em segundo lugar,
trata da democracia racial, como mito socialmente disseminado e como produção teórica
representada pela obra de Gilberto Freyre; das teorias que refutam o mito em questão, com
destaque para os escritos de Oracy Nogueira, criador do conceito de preconceito de marca; e
das expressões contemporâneas do racismo no Brasil, notadamente o racismo institucional, o
econômico e o simbólico. Em terceiro lugar, analisa-se o embate entre o modelo de
reconhecimento dualista de Nancy Fraser e o modelo monista de Axel Honneth.
Complementares, as obras dos dois autores mostram que políticas de reconhecimento, como
as políticas de cotas para negros nas universidades, são éticas e morais. Discute-se, por fim,
quais os critérios adequados de reconhecimento da categoria racial dos concorrentes à cota.
Defende-se que o melhor modelo é um que combina a autodeclaração e a heterodeclaração, e
que conte com composição, parâmetros de julgamento e processos decisórios adequados
PALAVRAS-CHAVE: racismo, mito da democracia racial, preconceito de marca,
reconhecimento, cotas, autodeclaração, heterodeclaração
ABSTRACT
First of all, this thesis discusses the historical formation of racism in Brazil by analyzing the
economy, the law and the culture at the time of slavery. It analyzes the importance of the
black labor force to mercantile and industrial capitalism; the role that the judicial system (the
law) played in legitimizing servitude and slavery, and the role that black people played as
subjects and objects of cultural movements such as Liberalism, Romantism, Minas Gerais’
Baroque, Neoclassicism and The Generation of the 1870´s. Secondly, it will analyze the idea
of a racial democracy as a widespread and socially disseminated myth and as a theorical creation of Gilberto Freyre. It is discussed alongside theories that question its validity, such as
Oracy Nogueira’s concept of “mark prejudice”. Next, it will discuss the current expressions of
racism, such as its institutional, economic and symbolic forms. Furthermore, there is an analysis of the debate between Nancy Fraser’s dualistic recognition model and Axel Honneth’s
monistic model. Both authors work expounds that policies of recognition, such as policies that
employ quotas are ethical and moral. Lastly, it discusses the adequate criteria for recognizing
the racial category of those who apply for quotas. It is argued that best model is one that combines self-identification and hetero-classification and that has adequate selection of members,
evaluation criteria and decision-making process.
KEYWORDS: racism, racial democracy, prejudice of mark, recognition, affirmative action,
quotas, self-identification, hetero-classification
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INTRODUÇÃO
Não dá para falar do Brasil sem falar de racismo. Ao longo da história do país, o
preconceito racial consolidou-se como uma característica definidora da nação, a qual permeia
e macula todas as esferas da nossa vida social. A hierarquia racial está presente, de modo
dissimulado, nos relacionamentos familiares e afetivos, nos estudos, na profissão e nas
atividades de lazer do cidadão brasileiro, seja ele preto ou branco. No caso dos brancos, a cor
da pele e as demais características fenotípicas são consideradas signos de superioridade, que
dão acesso a privilégios e benefícios de diversas espécies – um tratamento favorável que se
estende dos espaços familiares à padaria, ao shopping center, à delegacia, ao tribunal, ao
hospital. Quanto aos negros, seus traços físicos são vistos como marcas de inferioridade, as
quais oneram esses indivíduos com tratamentos discriminatórios de consequências graves índices de desenvolvimento humano e qualidade de vida inferior, menor acesso a serviços e
bens básicos, maior risco de se tornarem vítimas da violência civil e policial. Uma sociedade
regida por uma lógica de hierarquização racial onipresente é uma sociedade adoecida, onde a
injustiça torna-se antes a regra do que a exceção. Nessa sociedade, identificar, acusar e buscar
a superação do racismo, é, ou deveria ser, um interesse de todos.
Um problema social profundo e amplo como o racismo deve ser estudado tanto de
modo setorial e especializado – um estudo de ouriço, o qual sabe muito de uma determinada
coisa, para aproveitar a metáfora de Isaiah Berlin – quanto de modo abrangente e generalista –
um estudo de raposa, a qual sabe de diversas coisas. Enquanto o estudo focado possibilita o
exame minucioso de um fenômeno restrito ou de uma expressão restrita de um fenômeno
maior, o estudo geral torna possível o tratamento compreensivo, mas perfunctório, de grandes
fenômenos. Estamos cientes de que esse segundo modelo de pesquisa, que adotaremos aqui,
traz consigo o risco da irrelevância. O valor de um estudo desse tipo depende de a tendência à
superficialidade ser compensada, ou mais que compensada, por reflexões e articulações
interdisciplinares e intertemáticas que enriqueçam a compreensão do fenômeno analisado.
Com isso em mente, procuraremos relacionar teorias históricas, econômicas, jurídicas,
culturais, sociológicas e filosóficas, com o intuito de demonstrar que o racismo no Brasil tem
sólidos fundamentos históricos, mas nem por isso é mero legado da escravidão; que o que
predomina aqui é um preconceito de marca, com grande poder de reinvenção, adaptação e
9

permeabilidade; que reconhecer as especificidades e responder às necessidades particulares do
grupo racial negro é uma questão de justiça e de ética – é justa e ética, portanto, a política de
cotas para negros em instituições de ensino; e que os critérios de identificação dos
afrodescendentes adotados por essa política – o da autodeclaração e o da heterodeclaração -,
embora essencialmente adequados, podem e devem ser aprimorados.
No primeiro capítulo, trataremos da economia, do direito e da cultura do Brasil no
período da escravidão, no qual ocorreram, de modo concomitante e inter-relacionado, a
construção da nacionalidade brasileira e a consolidação dos fundamentos estruturais da
hierarquia racial. Quanto à economia, procuraremos mostrar como o trabalho dos negros
escravizados foi determinante não apenas para a transformação da colônia em um centro de
produção de excedentes integrado ao sistema global do capitalismo mercantilista, como para a
acumulação primitiva de capital que possibilitou o desenvolvimento do capitalismo industrial
no Brasil independente. Se, no período da escravidão, os negros foram forçados ao trabalho,
após a abolição, eles foram marginalizados do mercado assalariado, devido ao preconceito, às
dificuldades de qualificação e à competição com imigrantes europeus.
O direito, que até 1888 serviu para legitimar e viabilizar o trabalho forçado, após a
abolição prestou-se a justificar a inação do poder público na reparação do legado deletério da
escravatura. Presentes na Constituição de 1824, princípios universalistas como a liberdade e a
igualdade cederam, tacitamente, à “unwritten law” e à prática escravistas. Previstos na
Constituição de 1891, esses mesmos princípios justificaram a recusa do Estado em reconhecer
as necessidades específicas da população afrodescendente.
No âmbito da cultura, o liberalismo, seja como ideia “fora de lugar” seja como ideia
“no lugar”, conviveu de modo cínico com a escravidão, com o patrimonialismo e com o
paternalismo - e com a lógica de hierarquização racial resultante desse conjunto antimoderno.
O movimento romântico, ao buscar o símbolo da identidade nativa da nova nação no índio,
distante e raro, e, portanto, passível de ser idealizado, e não no negro, que lembrava
cotidianamente a elite branca de seu escravismo, manteve a estrutura de organização social
inalterada. Nas artes plásticas, o desinteresse do público neutralizou as ameaças à hierarquia
racial quando elas assumiram a forma de uma obra genial, produzida por um artista mestiço, o
Aleijadinho, e de uma obra de menor qualidade, que propôs um olhar humanizador sobre os
escravos, produzida pelo branco Debret. Com o fim da escravidão, a função da cultura de não
perturbar a hierarquia racial inequívoca foi substituída pela de assegurar a continuidade dessa
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lógica de divisão baseada na raça em um contexto no qual o fim do racismo juridicamente
institucionalizado colocava-a em risco. A tal empreitada prestaram-se as ideologias
cientificistas da Geração de 1870, como o darwinismo social, o biologismo e o evolucionismo
spenceriano, que buscavam atribuir um caráter racional e científico ao racismo. Assegurada a
permanência da hierarquia racial, a cultura pôde então reassumir sua função estritamente
conformista – formou-se, então, a ideia da democracia racial.
A democracia racial foi primeiramente um mito socialmente disseminado e, em um
segundo momento, uma ideologia, cuja principal base teórica é a obra de Gilberto Freyre. A
crença de que o Brasil é um país sem racismo e sem barreiras raciais já existia no século XIX.
Falava-se de uma “escravidão benigna” e da ausência de ódio recíproco entre proprietários e
escravizados. No início do século XX, as relações entre negros e imigrantes europeus eram
descritas como pacíficas e cordiais. Até mesmo parte da imprensa negra e os movimentos
comunistas incorporaram o discurso de que o preconceito baseado na raça era inexistente no
país. Em contraste com países com regimes de segregação formal, como os Estados Unidos e
a África do Sul, o Brasil, onde relações afetivas inter-raciais eram comuns e negros bemsucedidos eram integrados à sociedade branca, parecia, em um primeiro olhar, um paraíso
racial.
Gilberto Freyre foi responsável por dar fundamento teórico – histórico e cultural – à
narrativa romântica a respeito das relações raciais do país. Em termos históricos, o regime
escravocrata brasileiro fora inspirado no sistema maometano, o qual se caracterizava pelo
trato mais humano e familiar do cativo. Em termos culturais, a proximidade afetiva entre
senhores e escravizados gerou um “equilíbrio de antagonismos” - uma forma de sociabilidade
entre indivíduos com posições opostas na sociedade que mescla afeto, cordialidade, ódio e
rancor. Uma cultura sadomasoquista seria responsável por reproduzir nos demais campos da
vida os papeis de dominação e de subjugação engendrados no âmbito familiar. Ao dar ênfase à
proximidade afetiva entre desiguais, a teoria de Freyre negligenciou o fato de que, subjacente
à aparência coesa das relações entre pretos, brancos e mestiços, subsistia uma hierarquização
social desfavorável aos afrodescendentes.
No contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, a ideia de um éden racial no Brasil
despertou o interesse da UNESCO, a qual esperava encontrar aqui um modelo de relações
tolerantes que pudesse servir de contraponto à barbárie nazista, ao apartheid sul-africano e ao
sistema de Jim Crow estadunidense. A UNESCO patrocinou pesquisas sobre as relações entre
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as raças no país, das quais participaram Florestan Fernandes e Oracy Nogueira. Cada um à sua
maneira, Florestan e Oracy contestaram a hipótese inicial da inexistência de racismo entre
nós.
Para Florestan Fernandes, o racismo no Brasil, uma realidade, resultava da
transferência da ideologia estamental da ordem escravista para a modernidade. Entraves
estruturais teriam impedido negros e mestiços de competirem em pé de igualdade com
imigrantes e de aderirem ao modo de vida urbano, o que implicou atraso no ajuste da ordem e
da ideologia racial aos novos preceitos de hierarquização da modernidade capitalista. A
continuidade da “situação de castas” após a abolição impediu que os negros aproveitassem as
potencialidades da “situação de classes” capitalista. A solução para o racismo, desse modo,
seria a maturação do capitalismo brasileiro.
Para Oracy Nogueira, o preconceito racial constituiu-se como parte do sistema
ideológico desenvolvido pelos grupos brancos nos países de colonização europeia, tendo por
função a preservação da supremacia social desses indivíduos ante os demais membros da
população. No Brasil, a tradição miscigenacionista portuguesa, a escassez de colonos e de
mulheres brancas e a necessidade do europeu de se valer dos instrumentos de adaptação dos
povos nativos motivaram o desenvolvimento de uma ideologia de relações raciais que, ao
mesmo tempo em que protege os interesses essenciais do grupo dominante, estabelece, por
meio do integracionismo, um “compromisso” com os povos não-brancos. Formou-se, assim,
uma ideologia de relações raciais miscigenacionista e igualitária, a qual encobre uma forma
sutil e sub-reptícia de preconceito: o preconceito de marca. O preconceito de marca tem como
característica a hierarquização dos indivíduos com base em sua aparência racial – aparência
essa que, embora predominantemente fenotípica, inclui também elementos de classe,
econômicos e educacionais. Trata-se, assim, de um “fato social total”, que permeia as mais
importantes esferas da vida – cultura, economia, produção, direito -, as quais se relacionam se
modo complexo e plurívoco. O conceito de preconceito de marca de Oracy mostra-se
adequado para a análise das expressões contemporâneas do racismo brasileiro.
O racismo mantém-se onipresente na sociedade brasileira contemporânea. Como
racismo institucional, ele prejudica as relações dos negros com as instituições do Poder
Judiciário, de segurança pública e de saúde. No âmbito do Judiciário, o preconceito racial
expressa-se em um tratamento desfavorável dos réus pretos e em dificuldades de acesso à
justiça. No âmbito da segurança pública, os pretos estão sujeitos à violência policial e ao
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chamado “racial profiling”, que os alvos mais frequentes de abordagens, bem como a uma
menor proteção em relação aos altos índices de violência nacional. No campo da saúde, o
racismo institucional resulta em restrições ao acesso aos serviços de saúde, atendimento de
menor qualidade relativo à saúde preventiva da mulher, ao pré-natal, ao parto e à anemia
falciforme e em discriminações sofridas pelos profissionais da área. Como racismo
econômico, o preconceito racial afeta um conjunto amplo de variáveis – taxas de qualificação,
índices de emprego e de qualidade das vagas profissionais ocupadas. A consequência comum
dessas formas setoriais de discriminação é a restrição do acesso dos afrodescendentes à renda
produzida pela economia. O racismo simbólico é um conjunto de discursos que representam a
reação da sociedade branca a um processo, real ou imaginado, de perda de sua hegemonia
cultural. Por meio de ideias como a de que o racismo não mais existe e de que os negros já
alcançaram o que buscavam, busca-se interromper a alteração nas relações de poder
simbólico.
O combate efetivo ao racismo na sociedade brasileira demanda políticas públicas que
desconstruam os alicerces estruturais, institucionais e simbólicos do preconceito. A política de
cotas para negros em universidades públicas constitui resposta a altura de tal desafio - a
intervenção na educação tem repercussões exponenciais sobre os mais importantes âmbitos
sociais. Com base nas obras de Nancy Fraser e Axel Honneth, pode-se afirmar que políticas
que reconheçam as necessidades específicas de determinados grupos sociais, como o dos
afrodescendentes brasileiros, constituem imperativos de justiça e de ética. De acordo com a
concepção bidimensional de justiça de Fraser, o reconhecimento é uma questão moral – a
moralidade contemporânea abarca tanto questões de redistribuição dos recursos materiais,
regidas por princípios universalistas, como questões de reconhecimento identitário, baseadas
na aceitação e no acolhimento da diversidade. Para Axel Honneth, o reconhecimento é uma
questão de ética – Honneth propõe uma ideia de “boa vida” baseada em relações de amor, de
direito e de solidariedade, as quais devem possibilitar que o indivíduo se desenvolva de modo
íntegro. O reconhecimento, para Honneth, não se limita à identidade, incluindo e explicando
também as questões redistributiva. Complementares, as teorias dos dois autores mostram a
legitimidade ética e moral de políticas de reconhecimento, como as ações afirmativas.
Por fim, é importante assegurar que o desenho da política de cotas para negros nas
universidades adequa-se à realidade da sociedade brasileira. Nesse sentido, mostra-se
especialmente importante discutir se são próprios os mecanismos utilizados para identificar a
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categoria racial dos candidatos ao vestibular. Os sistemas de identificação atualmente
utilizados baseiam-se exclusivamente na autodeclaração ou na combinação entre a
autodeclaração e a heterodeclaração (a declaração confirmatória por parte de outros
indivíduos). Defendemos a ideia de que o sistema mais eficaz é um que combine os dois
critérios, e que conte com composição, parâmetros de julgamento e processos decisórios
adequados.
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CONCLUSÃO
Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado um processo dinâmico e conturbado de
redefinição e de ressignificação de sua identidade, de seus valores e de seus símbolos. As
hierarquias sociais – de raça, gênero e sexualidade - estão sendo contestadas de modo inédito.
Nas redes sociais, essas questões estão na ordem do dia. A hierarquia é combatida tanto por
meio de denúncias diárias, que incluem das discriminações institucionais e estruturais às
microagressões, quanto através da afirmação do valor dos grupos que buscam reconhecimento
– como nas palavras do MC Rincon Sapiência, arma-se e ama-se: “Crespos tão se armando/
Faço questão de botar no meu texto / Que pretas e pretos estão se amando”. A reação a essas
mudanças é enérgica – termos como ‘vitimismo’, ‘coitadismo’, ‘mimimi’ tornaram-se signos
popularizados na cultura brasileira contemporânea. Antes do que um sinal de retrocesso, o
recrudescimento dos discursos conservadores e autoritários no país é a expressão do mal-estar
de parte da população em relação a um processo de avanço nos padrões de reconhecimento,
percebido por ela como desestabilizante, desenraizador e ameaçador. Em uma sociedade
segregada e pouco afeita à escuta empática, as vozes que demandam reconhecimento tornamse estridentes. De acordo com os preceitos da Comunicação Não Violenta, tons imperativos
surgem quando indivíduos e grupos não se sentem escutados – e há séculos as minorias não
são escutadas no país. A percepção dos sujeitos desfavorecidos parece ser a de que não dá
mais para esperar. Eles exigem mudanças imediatas, as quais são percebidas pelo grupo
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hegemônico como concessões excessivas e aceleradas demais. O que era considerado o
padrão de conduta – racismo, homofobia, discriminação de gênero -, a dar sentido e
estabilidade às trocas intersubjetivas, rapidamente torna-se algo veementemente condenado.
Quando negros, mulheres, homossexuais e transexuais abandonam seus papeis marcados – os
de ‘crioulos’, ‘recatadas e do lar’, ‘bichas’ e ‘travecos’ –, os protagonistas – homens brancos,
principalmente – perdem seu referencial e sentem-se alienados no palco. A peça, que nunca
fez muito sentido para as minorias, perde seu poder de representação também para o grupo
dominante. Torna-se necessária uma nova narrativa.
Para que uma metanarrativa nacional possa unir a sociedade brasileira nesse momento
de crise e de reinvenção, ela deve resultar de um processo intersubjetivo democrático, do qual
possam participar em condições equânimes os diversos grupos raciais, de gênero e de
sexualidade. A política de cotas para negros contribui para a criação das condições para que os
afrodescendentes participem desse processo. Como políticas éticas, as cotas favorecem o
desenvolvimento da autoestima e da autonomia dos indivíduos, reunidas sob a ideia de
integridade pessoal. Como políticas justas, elas asseguram a esses sujeitos uma paridade de
participação social e de tratamento por parte das instituições públicas e privadas. As cotas não
remetem apenas ao passado, cujos equívocos procuram reparar, mas, também, ao futuro. Não
devem ser do interesse apenas dos negros, mas, sim, de toda a sociedade. Elas fortalecem os
fundamentos democráticos da sociedade nacional, essenciais para que, por meio de lutas,
negociações e conciliações, possamos produzir um projeto de nação representativo e inclusivo
– o que se mostra premente.
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ANEXOS
Figura 1 (do site Challeging your Dreams - http://challengingyourdreams.com/)

Figura 2 (foto de Jean Yves Donnard)
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 7

Figura 8
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Figura 9

Figura 10 (parte)
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