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RESUMO 

 
“Negros de classe média em São Paulo: estilo de vida e identidade negra” 

 

 Este estudo versa sobre os negros das camadas médias paulistanas. 

Analisa a identidade de classe a partir da autoclassificação e do modo como 

o conceito de classes sociais é construído pelos interlocutores. A intenção é  

instituir uma analogia com as categorias elaboradas pelos cientistas sociais. 

Examina o estilo de vida, utilizando como referência o consumo material e 

simbólico. Desta forma, busca a especificidade do grupo em relação a gostos 

e preferências. Problematiza a questão da identidade racial a começar pela 

auto-identificação quanto à raça e classe, além de analisar quais são os 

fatores utilizados como referência para a construção da idéia de 

pertencimento étnico. Investiga as representações sociais dos negros de 

classe média, isto é, busca compreender como estes percebem a sociedade, 

a imagem que fazem de si mesmos e como julgam ser avaliados pela 

sociedade global. 

 

Palavras-Chave:  

Negro - Classe Média - Estilo de Vida - Identidade de Classe - Identidade 

Racial 

 

 



 
 

 

 

                  

ABSTRACT 
 

“Lifestyle and black identity in the city of São Paulo: the black 

middle class” 

 

This study is about São Paulo‟s black middle class population. It seeks to 

analyse class identity from the subjects‟ point of view: focusing, in the one 

hand, on the way in which the subjects classify themselves and, on the 

other, on how the class concept is formulated by them, drawing an analogy 

between this concept and those conceived by social scientists. In order to 

realise this aim, this study examines the blacks lifestyle, using their material 

and symbolic consumption as a reference. Along with this analysis, the study 

also questions the racial identity, as experimented by the subjects, 

considering both the subjects‟ racial and social self classification and the 

factors used as a reference to the idea of being part of an ethnic group. This 

study investigates the black middle class social representation, that is to say, 

it seeks to understand how this population perceive their society, what is the 

image the blacks have of themselves and, according to their opinion, which is 

the opinion the encompassing society have upon them.  

 

Key-words: Blacks - Middle class - Lifestyle - Class identity - Racial identity 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 Apresentação 

 

 
 Este estudo trata dos negros de classe média na cidade de São Paulo. 

 O intuito é analisar as representações e o estilo de vida dos negros 

paulistanos que, nas últimas décadas, passaram por um processo de 

mobilidade social ascendente, destacando-se da grande maioria negra, a 

qual sobrevive em condições materiais precárias. 

 Nosso interesse pelo tema foi suscitado durante a elaboração da 

dissertação de mestrado
1
  cujo objetivo era examinar o processo de 

produção do ciclo carnavalesco do Grêmio Recreativo e Cultural Escola de 

Samba Vai-Vai, agremiação formada, em sua maior parte por negros, com 

sede no bairro do Bexiga. Na oportunidade constatamos que a agremiação 

passou por uma sensível mudança na sua composição socioeconômica.   

 O Vai-Vai, a época de sua fundação (1930), era formado por negros 

da classe trabalhadora com baixa qualificação e baixa remuneração. 

Atualmente, a agremiação, principalmente nos quadros de direção, é 

composta, em sua maioria, por negros de classe média: pequenos 

empresários ou profissionais de nível universitário (engenheiro, 

fisioterapeuta, advogado, contador, administrador de empresas...). Tal fato 

                                    
1
 Reinaldo da Silva SOARES, O cotidiano de uma escola de samba paulistana: o caso do 

Vai-Vai, 1999, dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
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alertou-nos para a necessidade de refletir sobre a importância destes 

segmentos negros que vivenciam uma situação de mobilidade social 

ascendente, quando comparados às gerações antecedentes.
2
 

 O objetivo central deste trabalho é analisar a relação entre mobilidade 

social intergeracional e identidade negra, ou seja, a questão fundamental é 

verificar se há ou não, um processo de embranquecimento social dos negros 

de classe média, ou falando de uma outra forma, investigar se a máxima: “o 

dinheiro embranquece” aplica-se ao grupo estudado. 

 A seguir, relacionamos os objetivos específicos do trabalho: 

1 – Verificar como os pesquisados se autoclassificam em relação à raça/cor, 

de que modo constroem sua identidade racial e como percebem as relações 

raciais na cidade de São Paulo;  

2 – Investigar de que forma se autodefinem em termos de classe social; 

quais critérios que utilizam para tal definição (nível de consumo, prestígio 

social etc) e de que modo se relacionam com integrantes de outras classes 

sociais. 

3 - Constatar se o Aristocrata Clube constitui, ou não, um “mundo paralelo” 

para uma determinada parcela dos negros paulistanos. Adotamos, aqui, a 

noção de mundo institucional paralelo, definido por Borges Pereira, como 

espaços fabricados pelos negros, em contextos urbanos, em resposta ao 

preconceito e à discriminação, onde puderam cultivar sua sociabilidade e 

seus valores culturais.
3
 

4 – Analisar a especificidade do estilo de vida da classe média negra, ou seja, 

inquirir sobre como utilizam seu tempo livre; qual é seu gosto musical; tipo 

                                    
2
 Ao longo do trabalho utilizaremos o conceito de mobilidade social intergeracional, ou seja, 

o deslocamento de um indivíduo do grupo social dos seus pais, para outro grupo. 
3
 João Baptista BORGES PEREIRA, Negro e cultura negra no Brasil, Revista de 

Antropologia, São Paulo, 1983. 
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de vestimenta; opção religiosa; consumo de produtos fabricados 

exclusivamente para negros; emissoras de rádio e TV prediletas; opções 

estéticas; enfim, quais os gostos e preferências que diferenciam o grupo. 

 Há poucos trabalhos sobre negros em ascensão social no Brasil. Como 

afirma Figueiredo
4
, este segmento parece ser considerado pelos 

pesquisadores como um objeto de estudo “pouco simpático”. A figura do 

negro em ascensão social, via de regra, aparece como categoria acusatória: 

o “traidor” que, conseguindo superar os obstáculos, “melhorou de vida” e 

afastou-se dos outros negros; ou “o metido a branco‟‟ que, para ascender, 

incorporou os valores e estilo de vida dos brancos de classe média, na 

tentativa de “embranquecer” socialmente. 

  Um dos primeiros trabalhos sobre mobilidade social dos negros, no 

Brasil, foi publicado em 1955, por Thales de Azevedo.
5
  Em As elites de cor,  

o autor apresenta os resultados da pesquisa realizada na Bahia, cujo objetivo 

central era analisar a dinâmica da ascensão social dos negros.
6
 

 Azevedo constatou que, na Bahia, havia um alto grau de mestiçagem 

e que o preconceito racial se manifestava de forma muito amena. No sistema 

hierárquico, o status era mais relevante do que a cor. O autor concluiu que a 

Bahia representava uma sociedade multirracial de classes, sem a ocorrência 

de castas: todos tinham a possibilidade de ascender socialmente dependendo 

apenas dos seus próprios méritos. Portanto, os obstáculos que os negros 

encontravam eram resultado de um preconceito de classe, em razão dos 

mesmos serem provenientes das classes baixas. A ascensão dos negros 

                                    
4
 Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São Paulo, Annablume, 2002. 

5
 O primeiro a abordar essa temática foi Pierson, em 1937, que analisou a mobilidade social 

ascendente dos negros na Bahia. Ver: Donald PIERSON, Brancos e pretos na Bahia, São 
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1942. 
6
 Thales de AZEVEDO, As elites de côr, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1955. 
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passava necessariamente pelo seu embranquecimento social, isto é, pela 

incorporação de comportamentos e valores aceitos pelos brancos. 

 Em relação ao caso específico de São Paulo, Fernandes  ao fazer a 

análise do processo de incorporação do negro à sociedade de classes  

expôs os mecanismos que propiciaram a formação da elite negra, nas 

décadas de 1920 e 1930.
7
 

 Na década de 1960, Borges Pereira investiga a inserção do negro na 

empresa radiofônica paulistana. O rádio constitui-se em um novo e promissor 

mercado de trabalho para o negro, justamente pelas mudanças de valores 

estéticos ligados ao estilo de vida urbano, que proporcionaram a 

popularização da música negra.  O rádio (assim como o futebol) 

proporcionou aos negros ingressar em ocupações incomuns, espaços que 

ainda eram reconhecidos como privilégios exclusivos de brancos.
8
  

 Apesar de não termos conhecimento de trabalhos sobre os negros de 

classe média na cidade de São Paulo, os negros em ascensão têm obtido um 

certo destaque nas pesquisas acadêmicas, nas duas últimas décadas. 

 No inicio da década de 1980, Barbosa analisou o padrão de 

sociabilidade das famílias negras de classe média, na cidade de Campinas. O 

propósito era constatar se existiam mecanismos especiais, na socialização 

das crianças, no que diz respeito à questão racial.
9
 

 Na mesma época, no Rio de Janeiro, Souza analisou a emocionalidade 

do negro em ascensão social, discutindo as dificuldades de identidade desse 

segmento em uma sociedade branca. A proposta do trabalho era revelar 

                                    
7
 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, São Paulo, 

Dominus, 1965. 
8
 João Baptista BORGES PEREIRA, Côr, profissão e mobilidade, São Paulo, Pioneira, 

1967. 
9
 Irene Maria F. BARBOSA, Socialização e relações raciais, São Paulo, FFLCH/USP, 1983. 
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como o negro construía um discurso sobre si mesmo, em relação aos seus 

aspectos emocionais.
10

 

 Barcellos, em meados da década de 1990, em Porto Alegre, examina a 

influência da família no projeto de ascensão dos negros de camadas médias. 

A autora analisa como os integrantes deste segmento, construíram seu 

espaço social, suas expectativas profissionais, os laços sociais e emocionais 

que estabeleciam entre si e como se relacionavam com os brancos. Enfim, a 

autora procurou detectar como a identidade do grupo é estruturada.
11

 

 A educação é um dos principais instrumentos utilizados pelos negros, 

em se tratando de mobilidade social ascendente. Partindo deste pressuposto, 

em 1988, Teixeira estuda a trajetória escolar de alunos e professores negros 

da Universidade Federal Fluminense, com o escopo de averiguar a relação 

entre a escolha da carreira e a identidade racial.
12

 

 O trabalho mais recente sobre o tema foi publicado em 2002. 

Figueiredo pesquisou a relação entre ascensão social e identidade étnica, 

dentre os profissionais liberais negros de Salvador.  A proposta era relativizar 

as teorias sobre o negro em ascensão, as quais enfatizam a importância do 

branqueamento como estratégia de mobilidade social, ou enquanto uma 

imposição da sociedade global.
13

 

 Como os negros de classe média não estão concentrados em 

determinados espaços da cidade, decidimos escolher como objeto de estudo 

associações representativas deste segmento, em São Paulo. Desta forma, 

                                    
10

 Neusa Santos SOUZA, Tornar-se negro, Rio de Janeiro, Graal, 1983. 
11

 Daisy Macedo de BARCELLOS, Família e ascensão social de negros em Porto Alegre, 

1996, Tese de doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro. 
12

 Moema de Poli TEIXEIRA, Negros em ascensão social, 1998, tese de doutorado, UFRJ 

Rio de Janeiro. 
13

 Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São Paulo, Annablume, 2002. 
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elegemos dois campos empíricos: O Aristocrata Clube e a Afrobras. O 

Aristocrata, fundado na década de 1960, funcionou como ícone dos negros 

em ascensão social na cidade, representando um estilo de vida diferenciado 

de um segmento que se distinguia pela situação econômica e pertencimento 

racial. A Afrobras, constituída no final do século passado, é uma organização 

que luta por uma política de ações afirmativas e a sua atuação é marcada 

pela busca de visibilidade do negro nos mais diversos setores da sociedade. 

 No que concerne à metodologia, a pesquisa de campo foi realizada 

entre março de 2001 e maio de 2003. Participamos de festas, reuniões, 

almoços e outros eventos promovidos pelas duas associações.  

 Elaboramos um roteiro inicial de entrevistas, com questões abertas. 

Quatro tópicos foram abordados: dados pessoais, identidade negra, 

identidade de classe e estilo de vida. Aplicamos um pré-teste e reelaboramos 

o roteiro, acrescentando algumas questões e reformulando outras. 

 Realizamos 24 entrevistas (11 homens e 13 mulheres) com 17 

associados do Aristocrata e 7 integrantes da Afrobras
14

. A escolha dos 

entrevistados deu-se da seguinte forma: procuramos entrevistar, 

primeiramente, o presidente de cada organização que nos indicava outros 

associados. Depois desse contato inicial, selecionamos, para entrevista, as 

pessoas que compareciam com maior freqüência aos eventos e cuja atuação 

era mais efetiva. A maior parte das entrevistas foi realizada na sede de cada 

organização, excetuando quatro interlocutores que optaram por conversar 

em suas residências ou em seus locais de trabalho. A fim de evitar possíveis 

constrangimentos, os nomes dos entrevistados foram omitidos. 

                                    
14

 Todas as entrevistas foram gravadas em fita cassete. 
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 Em relação à revisão bibliografia, os principais temas contemplados 

foram: a história do negro na cidade de São Paulo, identidade étnica, classes 

sociais, estilo de vida e ascensão social dos negros.  

 O trabalho foi estruturado da seguinte forma: no capítulo introdutório, 

realizamos um breve histórico sobre o negro na cidade de São Paulo, 

enfatizando a formação da “elite negra” nas primeiras décadas do século 

passado. O primeiro capítulo é dedicado à análise do Aristocrata Clube e da 

Afrobras. No segundo capítulo, apresentamos uma caracterização 

socioeconômica dos entrevistados e analisamos como elaboram seu conceito 

de classe social e como se autodefinem em termos de posição de classe. No 

terceiro capítulo, realizamos uma discussão sobre estilo de vida, examinando 

as predileções de consumo dos pesquisados. No quarto capítulo, 

examinamos como é construída a identidade racial dos negros de classe 

média. No último capítulo, analisamos as representações sociais dos 

entrevistados, ou seja, como pensam a sociedade, de que modo percebem a 

si mesmos e como acham que são avaliados pela sociedade global.  



 

 

 

 

 

Introdução 

 

 
 Os primeiros negros chegaram a São Paulo, provavelmente, por volta 

de 1526. Em meados do século XVI, ocorreria o tráfico mais regular com os 

escravos trazidos do Reino.
1
 

 No final do século XVI, o tráfico de escravos acontecia diretamente 

com Angola, apesar disso, a quantidade de negros no sistema escravocrata 

não era significativa, uma vez que os indígenas representavam a maior parte 

dos cativos. 

 No século XVII, com a descoberta, em São Paulo, das minas de ouro, 

aumenta o fluxo de escravos negros. A partir de 1693, com a descoberta de 

ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás ocorre uma grande procura por 

escravos negros.   Nesse momento, tem início, em São Paulo, o tráfico de 

escravos diretamente com Angola e Cabo Verde. A descoberta das minas de 

ouro causou a decadência das bandeiras, ocasionando o declínio do trabalho 

                                    
1
 Roger BASTIDE e Florestan FERNANDES, Brancos e negros em São Paulo, São Paulo, 

Companhia Editora Nacional, 1971. 



9        
_______________________________________________________________________________  

Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   ______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________                
Introdução 

indígena que seria substituído, paulatinamente, pela importação de 

escravos.
2
  

  

 “No trajeto percorrido entre os fins do século XVII e o terceiro quartel do 
século XVIII, o negro não só adquiria uma posição no sistema econômico de São 
Paulo. Ele se tornará a própria fonte regular e exclusiva do trabalho escravo e da 

produção”.
3
  

 

 Com a decadência da mineração, os negros migraram em maior 

número para São Paulo com o propósito de trabalhar na "grande lavoura".
4
 A 

produção agrícola, no século XIX, só pôde se desenvolver em razão do papel 

fundamental exercido pelo trabalho escravo.
5
 

 A partir da crise na produção açucareira da economia nordestina, 

houve a redistribuição da população negra para as províncias de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 O desenvolvimento da “grande lavoura” proporcionou o crescimento 

do comércio. A produção, que era escoada pelo porto de Santos, 

transformava São Paulo em relevante centro comercial, um ponto de 

exportação e importação. Esse novo contexto criou alternativas de 

aproveitamento do trabalho escravo no artesanato urbano, nos serviços 

domésticos e no aluguel de negros. 

 A partir do século XIX, o café tornar-se-ia o carro-chefe da economia 

paulista. Com a escassez de mão-de-obra, houve a necessidade de 

                                    
2
 Samuel LOWRIE, O elemento negro na população de São Paulo, Revista do Arquivo 

Municipal, São Paulo, 1938. 
3
 Roger BASTIDE e Florestan FERNANDES, Brancos e negros em São Paulo, São Paulo, 

Companhia Editora Nacional, 1971. 
4

 João Baptista BORGES PEREIRA, Côr, profissão e mobilidade, São Paulo, Pioneira, 

1967. 
5
 Roger BASTIDE e Florestan FERNANDES, op. cit. 
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mobilização de grandes contingentes negros
6
;
 
mas, com a proibição do 

tráfico, em 1850, além da dificuldade na obtenção de escravos, os mesmos 

tornavam-se demasiadamente onerosos aos senhores. 

 Nos anos de 1880, a região da província de São Paulo vivia uma 

profunda agitação social. Os escravos não obedeciam mais às ordens dos 

feitores e exigiam liberdade; uma sucessão de rebeliões, “crimes sangrentos” 

e denúncias de feitiçaria estampavam os jornais. Em razão da gravidade da 

situação, os senhores acionaram a polícia que, justamente por não ter uma 

estrutura material adequada, não conseguia atender a todos os chamados.
7
 

 Os negros uniram-se aos abolicionistas e promoveram manifestações 

populares, tumultos e desordens. Munidos de paus e armas de fogo 

invadiram delegacias e quartéis para libertar escravos apreendidos. Existia 

entre os fazendeiros, um “pânico” generalizado de que a “onda negra” 

promovesse uma mudança estrutural na sociedade. A seqüência de 

sublevações fazia com que escravos fugitivos ficassem na periferia das 

cidades, sem trabalho e alimentação, aumentando o clima de violência  

processo que ocasionava uma crise nas fazendas por  falta de mão-de-obra, 

o que inviabilizava a estrutura do sistema escravocrata.
8
 

 Além das fugas e rebeliões, os negros utilizaram outras estratégias 

para resistir à escravidão: trabalhar menos para obter uma melhoria na 

                                    
6
 Samuel LOWRIE, O elemento negro na população de São Paulo, Revista do Arquivo 

Municipal, São Paulo, 1938. 
7
 Maria Helena MACHADO, O plano e o pânico, São Paulo, EDUSP, 1994. Segundo 

Schwarcz, as tensões entre senhores e escravos existiram desde o início do processo de 
colonização, mas eram protestos isolados dirigidos ao senhor ou ao capataz. A partir de 
1870, com a decadência do regime escravocrata, tais protestos ganham um novo 
significado. Articuladas com a atuação dos abolicionistas, a “contestação e as fugas de 
cativos” ganham uma nova importância, visto que vários proprietários de terras do oeste 
paulista libertaram seus escravos, garantindo a estabilidade da mão-de-obra por intermédio 
de contratos de trabalho. Lília Moritz SCHWARCZ,  Retrato em branco e negro, São Paulo, 
Companhia das Letras, 1987. 
8
 Maria Helena MACHADO, O plano e o pânico, São Paulo, EDUSP, 1994. Sobre o pavor 

provocado pelos levantes negros nas elites do século XIX, ver também: Célia Maria Marinho 
de AZEVEDO, Onda negra, medo branco, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 
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expectativa de vida; trabalhar muito e ganhar a simpatia do senhor para 

obter algum tipo de privilégio; comprar a liberdade, trabalhando no tempo 

livre; conquistar a boa vontade do fazendeiro; cometer suicídio ou matar o 

senhor.
9
 

 Em fevereiro de 1888, a escravidão foi extinta em São Paulo. Apesar 

dos fazendeiros tentarem reivindicar para si os méritos da abolição, a 

participação dos escravos foi decisiva para o desfecho do regime 

escravocrata: 

 

 Não fugissem os escravos em massa das fazendas, rebellando-se contra os 
senhores… Não fossem eles, em número superior a vinte mil, para o famoso 
quilombo de Jabaquara (fora da cidade portuária de Santos, um centro de 
agitação abolicionista), e talvez ainda hoje seriam escravos... A escravização 
acabou-se porque o escravo não quiz mais ser escravo, porque o escravo rebelou-
se contra seu senhor e contra a lei que o escravizara... A lei de 13 de maio não 
dói mais do que a sanção legal – para que a autoridade pública não fosse 
desacreditada – de um acto que já estava consummado pela revolta em massa 

dos escravos ...(p. 74)
10

 
 

  

 O declínio da escravidão implicaria em um sério problema aos 

fazendeiros paulistas: como resolver a questão da mão-de-obra? A solução 

adotada foi a importação de mão-de-obra européia. O trabalho livre 

substituiu o trabalho escravo, utilizando trabalhadores brancos.
11

 

                                    
9
 George Reid ANDREWS, Negros e brancos em São Paulo (1988 – 1988), Bauru,SP, 

EDUSC, 1998. Chaloub, analisando o significado social da liberdade para os cativos da 
corte, nas ultimas décadas da escravidão, constatou que os escravos utilizaram as várias 
alternativas possíveis dentro do próprio regime para arrefecer os efeitos do cativeiro. Alforria 
por indenização, autorização para “viver sobre si”, negar-se a cumprir as ordens do senhor e 
cometer delitos para cumprir pena na prisão, foram alguns dos artifícios utilizados pelos 
cativos. Sidney CHALHOUB,  Visões de liberdade, São Paulo, Companhia das Letras, 1990. 
10

 Rebate (3 de junho de 1898), p. 1, apud George Reid ANDREWS, Negros e brancos em 

São Paulo, (1988-1998), Bauru, SP, EDUSC, 1998. 
11

 Roger BASTIDE e Florestan FERNANDES, Brancos e negros em São Paulo, São Paulo, 

Companhia Editora Nacional, 1971. 
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 Com a abolição do trabalho escravo, em 1888, a situação do negro no 

Brasil tornar-se-ia ainda mais grave, com restritas possibilidades de competir 

no mercado de trabalho, em função da predileção dos fazendeiros pelos 

imigrantes. Muitas vezes, a alternativa era somar-se aos grupos de 

desocupados.
12

 

 Não houve nenhuma política de “readaptação, assimilação e 

integração” do ex-escravo ao novo sistema. Com o surgimento do trabalho 

assalariado, o negro, que até então encontrava-se no centro do sistema de 

produção é deslocado para a periferia, posição marginal que foi decorrência 

da competição desigual com o imigrante europeu.
13

 

 Em 1884, o governo da província de São Paulo começa a subsidiar a 

imigração européia, desta forma, o Estado além de resolver o problema do 

suprimento de mão-de-obra, criando um grande contingente de 

trabalhadores procurando por emprego, optava por uma solução que, em 

longo prazo, implicaria no branqueamento da população e o conseqüente 

desaparecimento da raça negra, através da mestiçagem.
14

 

 Apesar do negro não ter sido legalmente discriminado, foi “natural e 

informalmente segregado”, permanecendo em uma posição subalterna e com 

restritas possibilidades de mobilidade social, sendo preterido na competição 

com o branco.
15

 A proximidade da abolição e o aumento do número de fuga 

de escravos ocasionaram um aumento significativo do número de imigrantes 

                                    
12

 Mesmo antes da Abolição, os negros já constituíam uma parte relevante do contingente 

dos “sem ocupação”, como apontam os dados populacionais, das cinco principais províncias 
do país, em 1882: 1.433.170 eram trabalhadores livres, os escravos totalizavam 656.540, 
enquanto os desocupados correspondiam a 2.822.583. Clóvis MOURA, O Negro, de bom 
escravo a mau cidadão? Rio de Janeiro, Conquista, 1977. 
13

 Ibidem. 
14

 George Reid ANDREWS, Negros e brancos em São Paulo,(1988-1998), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998. 
15

 Emilia Viotti da COSTA, Da monarquia à república: momentos decisivos, São Paulo, 

Brasiliense, 1985. 
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na cidade. Além disso, o ideário republicano, centrado no ideal do cultivo e 

expansão do processo urbano civilizatório, colidia com a representação 

simbólica do negro e seu estilo de vida. 

 No final do século XIX, a cidade de São Paulo era composta, em sua 

maioria, por estrangeiros. Os negros eram discriminados no mercado de 

trabalho, os imigrantes ocupavam as melhores posições, aos negros 

restavam às funções nas quais era necessária uma maior força bruta. 

 

...No que concerne a estrutura operacional da cidade, parece claro que a 
competição econômica com o “estrangeiro” engendrou, prematuramente, um 
processo bem definido de pura sucessão ecológica. O negro e o mulato foram 
eliminados das posições que ocupavam no artesanato urbano pré-capitalista ou 
no comércio de miudezas e serviços, fortalecendo-se de modo severo a tendência 

a confiná-lo a tarefas ou ocupações brutas, mal retribuídas e degradantes ...
16 

 
 

 Para Fernandes, a impossibilidade de o negro concorrer com o 

imigrante no mercado de trabalho resultava da falta de um espírito do 

capitalismo, domínio de técnicas de trabalho e adaptação a um estilo de vida 

citadino.
17

 Proposição refutada por Andrews, pois os imigrantes, raramente, 

traziam, na virada do século XIX, alguma experiência anterior na indústria ou 

no estilo de vida urbano,  os trabalhadores fabris adquiriam suas habilidades 

no próprio emprego.
18

 Logo, a opção pelos imigrantes, mais do que uma 

alternativa técnica para a questão da mão-de-obra, seria uma escolha 

política para  através de um processo eugênico da mestiçagem  viabilizar 

o embranquecimento do país. 

 Os estrangeiros foram protegidos por uma política integrativa, 

enquanto o negro era excluído dos setores mais dinâmicos da economia. 

                                    
16

 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p. 10. 
17

 Ibidem. 
18

 George Reid ANDREWS, Negros e Brancos em São Paulo (1988-1998), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998. 
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Fato que não se restringiu à indústria. Na agricultura, em seu setor mais 

expressivo, (lavoura cafeeira) houve um processo de fixação do imigrante, 

enquanto o negro foi transformado em excedente de mão-de-obra.
19

 

 No interior do Estado de São Paulo havia um padrão histórico de 

distribuição ecológico da população, estruturado a partir dos ciclos 

econômicos. Sendo assim, os negros concentraram-se nas áreas de 

povoamento antigo, Vale do Paraíba (Nordeste do Estado), região das 

fazendas de café, na qual os salários eram mais baixos. Na região centro-

oeste, que prosperou após o período da abolição, a mão-de-obra era 

predominantemente formada por imigrantes italianos, e por sua vez, pagava 

melhores salários. Com a chegada dos imigrantes, os ex-escravos e caipiras 

foram relegados a uma posição marginal na economia regional, visto que os 

primeiros eram contratados como colonos e dispunham de melhores 

condições de trabalho. 

 Nas áreas urbanas, o mercado de trabalho estava estruturado da 

mesma forma: no comércio, nas fábricas, no setor de transportes e no 

artesanato, a presença do estrangeiro era majoritária. Aos negros restaram 

as oportunidades no serviço doméstico, sem maiores possibilidades de 

acesso ao trabalho formal. Eles, por sua vez, inventaram novos serviços: 

carregador, limpador de quintal, carpidor de rua, lavador de automóveis e 

engraxate. Mas, a exclusão do negro não era absoluta, alguns conseguiam 

furar o bloqueio racial. Para aqueles empregados no serviço domestico, as 

condições de trabalho lembravam a escravidão: uma excessiva carga de 

trabalho, sem descanso semanal. 

 Essa situação gerou uma grande insatisfação na população negra, 

resultando, no início do século passado, em movimentos sociais que 

pretendiam a integração do negro a sociedade de classes. Movimentos que  

                                    
19

 Clóvis MOURA, O Negro, de bom escravo a mau cidadão? Rio de Janeiro, Conquista, 

1977. 
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incentivaram a luta dos negros por justiça social, iniciando uma verdadeira 

"transformação cultural" no meio negro. 

 Nesse contexto, em 1915
20

, surge a imprensa negra, que teve um 

papel relevante para a mobilização e elaboração de uma ideologia que visava 

a estimular o negro na busca pela mobilidade social ascendente.
21

 

 Inicialmente, os jornais tinham um caráter mais associativo mas, a 

partir de 1923, transformaram-se em instrumentos de luta contra o 

preconceito. Abordavam, preferencialmente, os assuntos relativos às 

questões raciais e sociais, sem dar prioridade aos temas nacionais ou 

internacionais. Noticiavam o protesto negro, que não conseguia espaço na 

imprensa, superestimando os valores negros e divulgando as reivindicações 

do grupo. 

 Os jornais exerciam a função de controle social, pois pretendiam 

reeducar o negro para que este obtivesse os atributos necessários para sua 

integração à sociedade. Desta forma, alguns artigos condenavam o vício, a 

vadiagem e a prostituição, desconsiderando as condições sociais das quais 

resultavam.
22

 

 Em 1931, surgiu a mais representativa organização do meio negro: a 

FNB (Frente Negra Brasileira) que almejava a união e integração do negro: 

 

                                    
20

 Segundo Bastide, O Menelick foi o primeiro jornal da imprensa negra paulistana. Mas, há 

divergências entre aqueles que pesquisaram a imprensa negra, quanto aos títulos dos 
periódicos e datas das primeiras publicações. Por exemplo, Pinto analisou uma edição do  
periódico intitulado “Propugnador”, publicada em 1907. A autora destaca que não foi 
possível saber a data provável da primeira edição. Tais divergências talvez sejam 
conseqüência da impossibilidade de ter acesso a tais jornais e pelo fato de ter que recorrer 
a memória dos informantes. Roger BASTIDE, A imprensa negra no Estado de São Paulo, 
Boletim da FFLCH-USP, São Paulo, n. 2, p. 50-78, 1951, apud Miriam Nicolau FERRARA, A 
imprensa negra paulista, São Paulo, FFLCH-USP, 1986 e Regina Paim PINTO, O 
movimento negro em São Paulo: luta e identidade, 1993, Tese de doutorado, FFLCH-USP, 
São Paulo. 
21

 Miriam Nicolau FERRARA, A imprensa negra paulista, São Paulo, FFLCH-USP, 1986. 
22

 Ibidem. 
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... A Frente Negra Brasileira tinha objetivos e metas a serem atingidos; seu 
objetivo primordial era a ascensão social do negro e para tanto as metas seriam: 
estímulo para estudar, trabalhar, ter casa própria, e progredir. Com este intuito, 
sempre presente, eram feitas as domingueiras reuniões doutrinárias, tendo por 
finalidade educar e conscientizar os negros. Nesta ocasião, eram ministradas 
aulas de higiene e puericultura, aulas de religião e catecismo, conferências sobre 
filatelia; as poesias de Luiz Gama eram comentadas, bem como as datas 
nacionais. Também, foram feitas campanhas para que os negros depositassem 
seus salários na Caixa Econômica a fim de possibilitar a aquisição da casa 

própria...
23 

  

 A Frente Negra Brasileira teve um célere crescimento, conseguindo 

ampliar surpreendentemente seu quadro de associados, expandindo-se pelo 

interior do estado de São Paulo, além de outros estados, como Minas Gerais 

e Espírito Santo. Influenciada pelo clima nacionalista vigente na época, a FNB 

acabou incorporando alguns aspectos da ideologia do movimento 

integralista. Ou seja, pouco apreço pela democracia liberal e simpatia 

explícita pelo fascismo. A organização interna da Frente já denunciava seu 

caráter autoritário. O quadro dirigente era escolhido por eleição, mas por 

alguns funcionários que tinham essa incumbência.
24

 Por mais restrições que 

se possa fazer a adoção dos ideais fascistas, e ao seu caráter despótico, a 

Frente exerceu um importante papel  na denúncia do preconceito e no 

estimulo a uma reação no meio negro. A seu modo, e com as armas que 

dispunha, a FNB lutou para mudar a situação do negro na sociedade, 

tentando resgatar sua dignidade e auto-estima. 

 As associações estimularam o negro a buscar a ascensão social 

(muitos começaram a comprar terrenos, na periferia da cidade, para 

                                    
23

 Miriam Nicolau FERRARA, A imprensa negra paulista, São Paulo, FFLCH-USP, 1986. 

p. 67. 
24

 George Reid ANDREWS, Negros e brancos em São Paulo, (1988-1998), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998 e Teresa MALATIAN, Os cruzados do império, São Paulo, Contexto,1988. 
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construir suas casas) auxiliando concomitantemente na formação de 

profissionais de nível universitário.
25

 

 Como os movimentos sociais no meio negro objetivavam a sua 

integração à sociedade de classes, trabalharam no sentido de conseguir uma 

transformação nos valores e normas, ou seja, uma mudança na forma de 

pensar e atuar: o negro passa a exigir um tratamento igualitário e a 

denunciar o preconceito racial.
26

 Os negros começam a se organizar para 

lutar por seus interesses, denunciando o racismo e propondo transformações 

nas relações raciais.
27

  

 Por outro lado, crescia a insatisfação dos fazendeiros com os 

imigrantes que cada vez mais impunham resistência às condições de trabalho 

a que estavam submetidos: seja voltando para seu país de origem; mudando 

de fazenda em busca de melhores condições de trabalho; promovendo 

greves ou juntando economias para comprar sua própria terra. Em 1927, o 

governo paulista encerrou os subsídios à imigração, fato que iria 

proporcionar novas oportunidades de trabalho aos negros. Portanto, os 

negros ficaram praticamente excluídos do mercado de trabalho formal 

durante um longo período (1889 a 1920), resultando em vigorosos óbices 

para sua integração à sociedade de classes, além de reforçar o imaginário 

branco sobre o estereótipo da vadiagem negra.
28

 

 

                                    
25 

Miriam Nicolau FERRARA, A imprensa negra paulista, São Paulo, FFLCH-USP, 1986. 
26

 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965. 
27

 Regina Paim PINTO, O movimento negro em São Paulo: luta e identidade, 1993, Tese de 

doutorado, FFLCH-USP, São Paulo. 
28

 George Reid ANDREWS, Negros e brancos em São Paulo, (1988-1998), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998. 
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A gênese dos negros de classe média 

 

 Os negros de classe média aparecem pela primeira vez, na literatura 

sociológica, em A Integração do negro na sociedade de classes, de Florestan 

Fernandes. O autor se refere a esse grupo como “negros de elite” ou “classe 

média de cor”.  A década de 1920, marca o advento desse estrato, formado 

por aqueles que conseguiram empregos estáveis, muitas vezes, através de 

apadrinhamento, que apesar de modestos (moços de recado, contínuos, 

porteiros)
29

, representavam bons salários e prestígio, quando comparados à 

grande massa negra.
30

 

 O serviço público era a alternativa mais viável para o negro que 

buscava ascensão social, o que garantia uma distância do estigma do 

trabalho braçal e suscitava a possibilidade dele ocupar postos 

administrativos. Apesar dos cargos ocupados pelos negros não serem de 

grande prestígio na sociedade global (escriturários, professores de escola 

pública, contínuos, bedéis), ter um emprego fixo representava um 

                                    
29

 Florestan FERNANDES, A Integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965. Algo similar ocorreu com os negros norte-americanos. Nas primeiras 
décadas do século passado, havia grupos, que mesmo sem ter uma eminência econômica, 
possuíam um estilo de vida baseado na cor da pele, tradição familiar e padrões morais que 
lhes davam a condição de elite negra, apesar de suas ocupações modestas: porteiros, 
barbeiros e metre. Cf. Bart LANDRY, The new black middle class, California, University of 
California Press, 1987. 
30

 A formação da classe média negra norte-americana ocorreu de uma forma bem diversa: 

após a emancipação, os negros foram preteridos pelos imigrantes, nas indústrias do norte. 
Somente depois do final da Primeira Guerra Mundial e com as restrições a imigração em 
1924, os negros tiveram oportunidades de colocação nas empresas. A constituição da 
classe média negra ocorre dentro de um regime segregado; como os brancos se negavam a 
prestar serviços aos negros, dentro da própria comunidade, foram surgindo profissionais 
para atender à demanda (professores, médicos, dentistas, pequenos empresários). Os 
negros ganharam dinheiro e formaram associações assistenciais (para auxiliar os doentes, 
pagar funerais...). A base de sustentação da classe média negra era as empresas negras 

(black business), que apesar de serem negócios de pequeno vulto  pequenos bancos, 

jornais, lojas varejistas, restaurantes, que serviam à comunidade negra  representavam 
um diferencial no meio negro, proporcionando um status diferenciado aos empreendedores. 
Bart LANDRY, The new black middle class, California, University of California Press, 1987 e 
Franklin FRAZIER, Black bourgeoisie, New York, Free Press Paperbacks, 1997. 
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diferencial, em relação à precariedade em que vivia a maior parte dos 

negros.
31

 

 Para Fernandes, os negros em ascensão tomados por sentimentos 

exclusivistas e egoísticos, acabavam por afastar-se do meio negro 

segregando-se em espaços de convivência fechados à “elite negra”. Tal 

comportamento resultava em conseqüências sociopáticas no meio negro. A 

mobilidade social de alguns não resultava em benefício para a maioria, já 

que não proporcionava uma solidariedade entre os negros.
32

 Tal falta de 

solidariedade funcionava como um empecilho para o projeto de “melhorar de 

vida”.  O negro que se esforçava à procura de ascensão social sofria o 

preconceito dos seus parentes e amigos pela crença de que assim que 

aquele negro conseguisse “subir na vida” deixaria de se-lo, ou seja, seria 

rotulado como um “metido a branco”. Aquele que visava a uma melhora em 

sua posição social não recebia apoio moral ou material para concluir seu 

projeto. 

 O surgimento das elites de cor não fez com que houvesse mudanças 

no imaginário branco, uma vez que o negro em ascensão achava-se sob 

constante vigília: caso fizesse algo notável, isso não beneficiaria o grupo, 

mas, se incorresse em algum desvio, seria a prova irrefutável da sua 

inferioridade. Portanto, a ascensão social do negro não implicou em uma 

redefinição do seu status social nas relações cotidianas com o branco. O 

“negro que sobe” era considerado uma exceção que confirmava a regra.  

 As análises das relações entre negros e brancos no Brasil, 

invariavelmente, contemplam o binômio raça/classe, explícita ou 

implicitamente. No cotidiano, a situação do negro é ambígua, pois o 

                                    
31

 George Reid ANDREWS, Negros e brancos em São Paulo, (1988-1998), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998. 
32

 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus. 
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“problema” dele ora é percebido como uma questão de raça, ora é 

compreendido como uma questão de classe. O mito da democracia racial faz 

com que a ambigüidade entre raça e classe passe a justificar o modelo racial 

brasileiro, de convivência democrática, já que a pobreza não é exclusividade 

do negro, pois afeta a maioria de população. Tal ambivalência resulta no 

seguinte círculo vicioso: o negro não ascende socialmente porque não tem 

formação (técnica ou acadêmica) para atender as exigências do mercado e 

não consegue melhorar sua formação, justamente por ser pobre.
33

 

 No Brasil, raça e classe não se excluem mutuamente, são categorias 

complementares utilizadas para estabelecer o lugar do indivíduo na 

hierarquia social: 

 

...Na verdade, o negro e o mulato são expostos, normalmente, a uma perda real 
de prestígio social, como se os níveis de classificação da sociedade global não 
tivessem eficácia para eles. A cor aparece, a um tempo, como marca racial e 
como símbolo de status. Por isso, ela serve, inextricavelmente, para identificar o 
negro e o mulato como categoria racial (como “preto”) e como categoria social 
(como “classe mais baixa”).  
(...) Todavia, como os diferentes níveis sociais não estão saturados nas mesmas 
proporções por negros e mulatos, o “branco” pode ignorar o fato e agir segundo 
práticas convencionais, que lhe facultam uma arbitrariedade elástica no 
tratamento do “preto”. Ele tanto pode deixar de “tratar como preto” um 
„indivíduo de cor‟ pertencente a uma categoria social inferior á sua, quanto pode 
“tratar como preto” um indivíduo de cor” do mesmo nível social ou de nível 

social superior ao seu”...
34

   
 

  O “negro de elite” isolou-se para defender o status que ocupava 

participando de organizações exclusivistas da classe média de cor e 

rejeitando o estilo de vida do “negro massa”. Portanto, a ascensão social no 

meio negro acaba sendo compreendida como uma forma de “traição” que 
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 João Baptista BORGES PEREIRA, Raça e classe social no Brasil, In: D‟ INCAO, M. A.. 

(org), O saber militante, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 
34
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compromete  a coesão do grupo, em função do processo de afastamento e 

embranquecimento social, conforme já destacado. 

 A associação direta entre raça negra e pobreza restringia as 

possibilidades dos negros em ascensão de usufruir os direitos e garantias 

sociais das elites brancas. Tais direitos, na prática, funcionavam como 

privilégio dos brancos. Portanto, quando o negro atingia a mesma situação 

econômica do branco e continuava a ser discriminado, ocorria o 

desmascaramento do mito da democracia racial. Para Fernandes, um dos 

fatores que impedia que a contra-ideologia racial dos movimentos sociais, no 

meio negro, fosse mais eficaz, seria a tendência da “classe média de cor” em 

obter afirmação social através de símbolos de riqueza e de prestígio social 

próprios, isolando-se da grande massa negra.
 35

 

 No imaginário da “classe média negra de cor” havia uma imagem 

ambivalente do negro pobre: em razão de não corresponder às expectativas 

dos brancos, era visto como o único culpado pela precariedade de sua 

situação, além disso, era extremamente revoltado ou lamentava-se demais. 

Simultaneamente, os “negros de elite” admitiam que a cor funcionava como 

uma barreira na luta para “melhorar de vida”.  

 Outro fator que caracterizava a “classe média negra de cor” era seu 

caráter precário, como não dispunha de uma situação “real” de classe média, 

nem sempre possuía os recursos necessários para transmitir o status 

adquirido para seus descendentes. Portanto, um pai que exercesse uma 

ocupação não manual, teria uma grande possibilidade de ver seu filho 

exercendo um trabalho braçal. 

                                    
35

 Fernandes enfatiza que a “classe média de cor” não é composta apenas por indivíduos 

em situação de classe média, mas, por pessoas que se destacavam da população negra, 
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possibilidade de integração à ordem social. Florestan FERNANDES, A integração do negro 
na sociedade de classes, vol. II, São Paulo, Dominus, 1965, p. 92, nota 127. 
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 Com o crescimento econômico, a partir de 1939, aumentam as 

oportunidades para negros e brancos no mercado de trabalho. O avanço 

industrial gerava novos postos de trabalho, as empresas começavam a 

incorporar o negro, ainda que em funções pouco qualificadas.
36

 Além disso, 

o fim da imigração estrangeira e a reserva de mercado para o trabalhador 

brasileiro, implicaram no aproveitamento de um grande contingente negro e 

mestiço, proveniente do interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Nordeste.
37

 

 Segundo Fernandes, esse novo estrato social não se distinguia, no 

meio negro, apenas por ter um emprego estável, mas pela sua estrutura 

familiar. As famílias negras, nas primeiras décadas do século passado, em 

sua grande parte, eram “incompletas”, constituídas pela mãe solteira ou 

alguma “substituta eventual”, normalmente a avó. 

 Nas “elites negras” era possível encontrar famílias completas, 

integradas, preocupadas em manter as aparências de um “bom nível de 

vida”, inquietadas com a manutenção de padrões morais, controlando as 

relações sexuais dos jovens e condenando a promiscuidade dos cortiços. 

Comportamentos que viabilizavam, em certo nível, a oportunidade de 

integração ao contexto urbano da nova ordem social constituída. 

 Ainda de acordo com Fernandes, a desestrutura familiar seria um dos 

principais fatores impeditivos da integração do negro à nova ordem 

competitiva. Mas, acreditamos que essa “desestrutura” ou incompletude 

familiar aparentava ser mais uma das conseqüências da precariedade das 

condições materiais de existência, do que uma característica exclusiva dos 

negros. Se as crianças negras perambulavam pelas ruas quando deveriam 
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estar na escola, é porque a mãe precisava trabalhar como doméstica, para 

garantir a sobrevivência da família, não podendo acompanhar, com maior 

proximidade, o processo de socialização dos filhos. Muitas vezes, para ajudar 

no sustento da casa,  os adolescentes necessitavam trabalhar, o que os 

impeliam a abandonar os estudos. Sendo assim, podemos inferir que a 

desestruturação familiar era resultante da pobreza, da posição marginal que 

o negro ocupava na sociedade. Os jornais operários denunciavam a 

promiscuidade dos imigrantes, que habitavam os cortiços, nos quais muitos 

“viviam como porcos”. Tais periódicos retratavam a preocupação com a falta 

de homens provedores e a quantidade de filhos ilegítimos naqueles locais.
38

 

Portanto, o padrão de família desejável não se relacionava apenas a valores 

morais de determinada raça, mas em boa parte, às condições materiais de 

existência. 

 A “classe média de cor” possuía uma atitude diferenciada e não 

admitia a subserviência do negro perante o branco. Do ponto de vista 

sociológico, rompia-se à relação direta entre raça e pobreza, resultando na 

reação discriminatória dos brancos contra a tentativa do negro em 

considerar-se, socialmente, em pé de igualdade. 

 A principal técnica de ascensão social adotada pelos negros foi a 

valorização da instrução. A educação seria um instrumento privilegiado que 

abriria as portas da sociedade, pois a precariedade material e moral no meio 

negro resultaria de um baixo nível de instrução. Desta forma, as famílias 

negras em ascensão não mediam esforços, fazendo, muitas vezes, com que 

a família inteira se sacrificasse para que um determinado filho pudesse 

estudar. Estratégia, aliás, que não era exclusividade dos negros. Tal recurso 

foi utilizado por muitas famílias de baixa renda para tentar “melhorar de 

vida”. Em pesquisa realizada em uma escola secundária localizada na 

                                    
38

 George Reid ANDREWS,  Negros e brancos em São Paulo (1988 – 1988), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998.  



24        
_______________________________________________________________________________  

Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   ______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________                
Introdução 

periferia de São Paulo (Vila Diva – Zona Leste), no final dos anos 1950, 

Borges Pereira constatou o processo de seleção existente no interior das 

famílias no sentido de que todos os membros conjugassem esforços para 

que, pelo menos um deles, conseguisse cursar o ginásio. Em razão dos 

limitados recursos econômicos das famílias, o que impossibilitava que todos 

estudassem, havia uma mobilização conjunta para que, ao menos um 

conseguisse obter diploma de nível secundário. Como pode ser verificado no 

enunciado do pai de um aluno: “Um pelo menos tem que salvar a família, 

para mostrar que pobre também tem inteligência e não precisa andar sujo 

como operário”.
39

 

 O estilo de vida puritano seria outra estratégia para romper com os 

atributos negativos impostos ao negro pela sociedade: “desordeiro”, 

“malandro”, “vagabundo”, “bêbado”, “desonesto”, “ladrão” etc. Segundo 

Fernandes, o puritanismo funcionava como uma estratégia de “autodefesa” e 

“auto-afirmação sociais” e tinha o papel de impor um controle sobre o modo 

de vestir, falar e conversar, na correção dos hábitos e ações. O puritanismo 

refletia a ânsia do negro em se igualar, ou superar o branco, estabelecendo 

parâmetros de comportamento, normas e valores da sociedade global  que 

foram fundamentais na efetivação do projeto de ascensão social. 

 Como foi dito anteriormente, até a década de 1930 as elites negras 

eram compostas por membros da “classe baixa” que exerciam funções 

estáveis, destacando-se da “massa negra”. Uma das características desses 

grupos era sua composição heterogênea abrangendo desde a “cozinheira, o 

                                    
39

 Dentre as motivações que levariam as famílias a tal mobilização, o autor destaca a 

obtenção de status pelo simples fato de um dos membros estar no ensino secundário. Outra 
motivação seria o fato das famílias pensarem a educação como um investimento 
econômico. Ou seja, havia a expectativa de que o membro da família que conseguisse 
formar-se auxiliaria a melhorar as condições de vida do grupo familiar. Muitas vezes, tal 
esforço resultava em um investimento “a fundo perdido”, pois quando os alunos foram 
questionados sobre o que esperavam do estudo, apenas 1% das respostas associava o 
anseio de estudar a ajuda à família. João Baptista BORGES PEREIRA, A escola secundária 
numa sociedade em mudança, São Paulo, Pioneira, 1969, p. 71 e 72. 
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mecânico, até o desenhista, o contador, o médico e o advogado, passando 

pelo chofer, pelo escriturário, pelo corretor, pelo pequeno comerciante e, 

eventualmente, o pequeno industrial”.
40

 

 Com o desenvolvimento industrial, nas décadas de 1950 e 1960, a 

elite negra foi alterando-se, quantitativa e qualitativamente. Estes negros 

passaram a ter um estilo de vida diferenciado e criaram novos espaços de 

sociabilidade que funcionavam como alternativas à discriminação, já que os 

clubes de lazer, principalmente os de imigrantes europeus e da alta 

burguesia, exerciam uma política segregacionista que impedia o acesso aos 

negros.
41

 

 O primeiro estudo específico sobre ascensão social dos negros, em 

São Paulo, foi realizado por Borges Pereira no início da década de 1960.
42

 O 

autor analisou a integração do negro no rádio, possibilitada pelo novo padrão 

estético musical, relacionado a um estilo de vida urbano que refletia os 

“traços negros” da cultura nacional: o samba. Na época, o rádio e o futebol 

constituíam os meios privilegiados para a mobilidade social dos negros. Na 

estrutura radiofônica, os negros concentravam-se, em maior número, nos 

setores e posições de menor status, logo, o rádio reproduzia a hierarquia da 

sociedade global que aproveitava os negros nas atividades situadas na base 

da pirâmide ocupacional. Apesar disso, o rádio representava, para o negro, a 

possibilidade de um emprego estável que lhe conferia reconhecimento social 

e oferta de oportunidades inéditas de trabalho, tanto no meio radiofônico 

quanto no meio artístico mais amplo. Os ganhos econômicos permitiram aos 

negros radialistas optar por um novo estilo de vida, comprando automóveis, 
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roupas sofisticadas, mudando para uma casa melhor, investindo na instrução 

dos filhos e aproveitando seu tempo livre em viagens turísticas. Apesar da 

aquisição de prestígio social, as relações do radialista negro com seus 

colegas brancos, restringiam-se ao ambiente de trabalho, raramente, sendo 

convidado para eventos familiares.
43

 

 No período que compreende os anos de 1968 e 1974, o país 

atravessou uma fase de grande crescimento econômico, conhecida como “o 

milagre brasileiro”. Nessa época a classe média foi beneficiada. Apesar de ter 

havido uma relativa melhora no padrão de vida da classe trabalhadora, os 

seus salários não acompanharam os índices de inflação. Apesar dos negros 

de classe média não terem obtido os mesmos benefícios dos brancos, houve 

algumas possibilidades de ingresso em cargos de nível universitário.
44

 

 Em meados de 1970, os negros de classe média tinham, cada vez 

mais, noção das barreiras impostas a sua mobilidade social. Crescia a 

consciência de que o Brasil estava longe de ser uma democracia racial ou 

política, logo, a alternativa seria uma nova mobilização. 

 A morte de um trabalhador negro, em uma ação policial, e a expulsão 

de quatro negros da ala social do Clube de Regatas Tietê resultaram em uma 

expressiva manifestação dos negros contra a discriminação e a violência. 

Tais fatos, aliados à progressiva insatisfação com a situação social, na qual 

estavam imersos fizeram com que os negros em ascensão fundassem, em 

1978, o MNU (Movimento Negro Unificado). Organização que objetivava 
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combater o racismo e as desigualdades sociais, lutando por uma “autêntica 

democracia racial”.
45

  

 Em termos de posicionamento político, o MNU adotou uma 

classificação racial bipolar, onde os mestiços foram incluídos na categoria 

“negro”. Desta forma, os negros representariam a maioria da população. A 

proposta ideológica era fundamentada na linha teórica do marxismo. Sendo 

assim, o problema do negro resultava das formações sociais capitalistas, 

logo, a resolução estaria nas transformações das estruturas socioeconômicas, 

mas, concomitantemente, havia um reconhecimento de que a questão racial 

não podia ser camuflada pela exploração capitalista.
46

  

 O MNU não conseguiu ascendência sobre a maioria da população 

negra que, apesar de ter consciência da discriminação racial, talvez estivesse  

preocupada com questões mais prementes, como a garantia de emprego, 

moradia e alimentação. Apesar disso, a atuação do MNU contribuiu para que 

a questão racial fosse incluída na pauta da grande imprensa e nos programas 

dos partidos políticos.
47 

Portanto, nas décadas de 1970 e 1980, o movimento 

negro concorreu para que a sociedade repensasse sua atuação pública e 

privada sobre as relações raciais.
48 

 Nas duas décadas passadas, houve um aumento, quantitativo e 

qualitativo, dos negros de classe média. Em 1997, a agência publicitária 
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Grottera realiza pesquisa intitulada: “Qual é o pente que te penteia?”. O 

trabalho revelou que havia, no Brasil, cinco milhões de negros com renda 

familiar acima de vinte salários mínimos,
49

 e que, pelos padrões nacionais de 

consumo, poderiam ser classificados como classe média.
50

 

 A “descoberta” do potencial de consumo deste segmento da 

população negra, pelo mercado, fez com que o negro começasse a ganhar 

uma visibilidade relativa nos meios de comunicação. Em 1995, o jornal Folha 

de São Paulo, em razão do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, 

organiza a maior pesquisa sobre a questão racial realizada no país, um 

investimento de aproximadamente setenta e sete mil dólares.  Segundo 

Conceição, um dos principais motivos para tal empreitada seria justamente o 

crescimento da “classe média negra”. Apesar do referido jornal não ter 

obtido um grande retorno financeiro com a publicação dos resultados, obteve 

dividendos em termos de prestígio, principalmente junto aos negros, por sua 

postura de vanguarda em relação ao tema.
51

 O diretor de redação, Otavio 

Frias Filho, relata os motivos que levaram o jornal a investir em tal projeto: 

 

...A gente não pode ter ilusões com relação à base social do leitorado dos jornais. 
Do ponto de vista social é um grupo relativamente, um leitorado urbano, 
basicamente de classe média. O que nos motivou a fazer um investimento 
sistemático, consistente nessas problemáticas ao longo de 95 foi simplesmente o 
gancho da efeméride dos 300 anos de Zumbi, toda a importância histórica, 
historiográfica que o tricentenário de Zumbi teve, e continua tendo, e 
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secundariamente, do ponto de vista prático  essa talvez seja a razão principal 

-, a gente tem esse diagnóstico de que no processo de evolução da sociedade 
brasileira, do capitalismo no Brasil, uma quantidade crescente de pessoas negras 
está sendo incorporada ao que se chama classe média. E a Folha tem essa 
preocupação de estar se antecipando às tendências – e a gente decidiu em 95, a 
gente procuraria fixar a imagem da Folha no conjunto da imprensa brasileira 
como aquele veículo mais preocupado com essa questão étnica. Em resumo, a 

motivação foi esta...
52

 

 

 Em 1996, é lançada, pela Símbolo Editorial, a revista Raça Brasil,  com 

uma tiragem inicial de 300.000 exemplares
53

. A Raça tinha como público alvo  

os negros de classe média com poder aquisitivo para consumir produtos 

considerados supérfluos.
54

 Inicialmente, a revista foi direcionada para a 

família negra; nos últimos anos, houve uma mudança de foco, atualmente é 

dirigida à mulher negra. A revista enfoca "comportamento, moda, beleza, 

culinária e atualidade”. Em termos publicitários, há um número significativo 

de anúncios de cosméticos produzidos especificamente para negros. Mas, 

além da moda, a revista procura divulgar os negros que conseguiram obter 

sucesso na vida profissional (artistas, jogadores de futebol e empresários) 

oferecendo uma visão alternativa àquela, comumente, veiculada pela 

imprensa sobre os negros. 

 Outro exemplo de sinal de visibilidade na mídia, foi a publicação, em 

1999, de uma edição da Revista Veja que trazia como matéria de capa, a 

“classe média negra”. A matéria composta por oito páginas, destacava o 

crescimento deste segmento nas capitais brasileiras e que seria formado, 

atualmente, por oito milhões de pessoas, representando um terço da classe 
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média brasileira. A reportagem trazia o depoimento de alguns negros “bem 

sucedidos” (empresários, executivos etc) que narravam situações 

constrangedoras, vivenciadas em função do preconceito. Mas, também, 

apresentava dados que refletiam as desigualdades raciais no país.
55

 

 Na história da telenovela brasileira, o negro, majoritariamente, 

apareceu como subserviente, estereotipado nas fíguras de empregadas, 

capangas, malandros, escravos dóceis, mulata sensual etc. Somente em 

1985, surgiria a primeira família de negros de classe média, na telenovela 

“Corpo a Corpo”, exibida pela TV Globo, na qual a personagem da atriz Zezé 

Motta  era discriminada pelo pai de seu namorado branco, pelo fato de ser 

negra. Pela primeira vez, o racismo foi colocado como o principal drama dos 

protagonistas. Mas, a família de negros de classe média que adquiriu maior 

visibilidade, viria em 1995, em “A Próxima Vítima”. Os Noronha formavam 

uma família de camada média conservadora, que almejava a ascensão social, 

mas mantinham a preocupação de não romper com os princípios éticos.
56

 

 Apesar da maior visibilidade dos negros em papéis não 

estereotipados, nas novelas, (exercendo funções de médicos, advogados, 

modelos), e de uma presença maior nas propagandas, este segmento ainda 

não está quantitativamente, representado na mídia e, na maioria das vezes, 

sua imagem ainda está vinculada à subalternidade.
57

 

 Nesse histórico sumário do negro em São Paulo, é preciso ressaltar 

que desde seu processo de proletarização, no início do século passado 

                                    
55

 Revista Veja, nº 33, ano 32, Agosto, 1999. 
56

 Joelzito Almeida de ARAÚJO, A negação do Brasil, 1999, Tese de doutorado, ECA-USP, 

São Paulo.  
57

 O estereótipo do negro na televisão brasileira foi analisado por Solange M. COUCEIRO, 

O negro na televisão de São Paulo, São Paulo, FFLCH-USP, 1983. Sobre a representação 
do negro nas telenovelas, ver: Joelzito, op. cit. A respeito da imagem do negro na mídia 
impressa, ver: Fernando CONCEIÇÃO, Mídia e etnicidades no Brasil e Estados Unidos, 
2001, Tese de doutorado, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 
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(1920) até os dias atuais, “o racismo à brasileira” proporcionou a ascensão 

social a alguns negros que conseguiram ultrapassar as “barreiras de cor”, 

portanto, não tivemos a ascensão social de grupos de negros. A mobilidade 

sempre teve um caráter individual, a maior parte da população negra ainda 

está confinada nos estratos mais baixos da estrutura social.
58

 

Conseqüentemente, a mobilidade individual dificulta a consolidação de uma 

classe média negra, pois além da situação de classe não ser instável (como 

foi exposto anteriormente), não há ações coletivas dos negros que ocupam a 

mesma posição de classe, visando a defesa dos interesses do grupo, com 

fundamento na identidade negra.  O termo negros de classe média talvez 

seja mais adequado para tratar desses indivíduos que conseguiram uma 

mobilidade social ascendente, sem que haja, necessariamente, uma ligação 

orgânica entre eles.
59

 

 Apesar de representar uma pequena fração da população negra na 

cidade, os negros em ascensão social lutaram para conseguir espaços de 

convívio social através de seus clubes e associações, inaugurando uma nova 

ideologia e um estilo de vida específico.  

 Os dois campos empíricos, objetos desta pesquisa, enquadram-se 

nesse contexto: o Aristocrata Clube, fundado em 1961 e a Afrobras, criada 

em 1988, pois em ambos há um projeto de valorização da ascensão social. 

No próximo capítulo realizaremos uma análise destas duas organizações. 

 

                                    
58

 Maria Isaura PEREIRA DE QUEIROZ, A ascensão econômica dos negros no Brasil e em 

São Paulo, Ciência e Cultura (SBPC), São Paulo, 1977. 
59

 Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São Paulo, Annablume, 2002. 
 



 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Os campos empíricos: Aristocrata Clube e Afrobras 

 

1.1 - O Aristocrata Clube 

 

 

 Segundo Moura, “o negro sempre foi um organizador”. Desde o 

período colonial  através dos quilombos e irmandades religiosas, 

posteriormente, com os grupos religiosos (candomblé), escolas de samba, 

organizações políticas (Frente Negra Brasileira) e clubes de lazer  o negro 

construiu espaços de sociabilidade que funcionavam como instrumentos de 

autodefesa em relação à sociedade global. Tais associações exerceram um 

importante papel na história do negro brasileiro, seja na luta pela abolição da 

escravidão, ou na integração do negro na sociedade de classes, 

proporcionando espaços de entretenimento ou denunciando a discriminação 
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racial.
1
 Organizar-se parece ter sido uma das poucas alternativas para a 

sobrevivência do negro, enquanto grupo, em sua especificidade.
2 

 Na década de 1960, os clubes de lazer adquiriram um caráter 

muito peculiar. Nesse período, houve uma grande agitação no meio negro. 

Despontaram associações como o Clube Coimbra e o Clube 220. O Coimbra, 

freqüentado por trabalhadores  empregadas domésticas, em sua maior 

parte , tornou-se conhecido por promover jogos de futebol e basquete.  

                                    
1
 Clóvis MOURA, Organizações negras, o povo em movimento, São Paulo, 

Vozes/CEBRAP, 2002. Analisando a decadência do patriarcado rural (século XVIII e início 
do XIX), Freyre adverte que o patriarcalismo estimulou “o individualismo dos proprietários e 
privatismo das famílias”. Afora a confraria católica, “foi no escravo negro que mais 
ostensivamente desabrochou no Brasil o sentido de solidariedade mais largo que o da 
família sob a forma de sentimento de raça e, ao mesmo tempo, de classe: a capacidade de 
associação sobre base francamente cooperativista e com um sentido fraternalmente étnico 
e militantemente defensivo dos direitos do trabalhador. Para não falar na forma quase 
socialista de vida e de trabalho que tomou a organização dos negros concentrados nos 
mucambos de Palmares. 
(…) Os negros reunidos nos Palmares sob uma ditadura parassocialista, que, segundo os 
cronistas, fazia recolher ao celeiro comum as colheitas, o produto do trabalho nas roças, 
nos currais, nos moinhos, para realizar-se então, em plena rua, na praça, a distribuição de 
víveres entre os vários moradores dos mucambos, puderam resistir durante meio século de 
ataques do patriarcalismo dos senhores de engenhos, aliados aos capitães-mores. O 
sistema socialista de vida, organizado pelos ex-escravos em Palmares, pôde resistir à 
economia patriarcal e escravocrática, então em toda a sua glória”. Gilberto Freyre, Sobrados 
e mucambos, Rio de Janeiro, José Olympio, 1981, p. 41 e 42.   
2
 Mas essa mobilização dos negros nem sempre ocorreu de forma coerente e linear. Borges 

Pereira, em estudo sobre a atuação e os discursos dos políticos e militantes negros, em São 
Paulo, na década de 1980, destacou a falta de união e o desacordo perceptíveis nas 
reuniões dos movimentos negros, expressos por  troca de palavras ríspidas entre os 
participantes. Para o autor, o principal desafio para as associações negras era criar um 
nexo de lealdade que unisse os negros de diferentes matizes em torno de um mesmo 
projeto político. A consciência dos negros de que sua desunião inviabilizava os planos 
políticos era manifestada de diversas formas: “... no nível da nominação institucional, 
quando historicamente escolas de samba ou grupos de folia vêm incorporando, quase que 
obrigatoriamente, em seus nomes as palavras unidos, união etc., ou, quando, hoje, o 
movimento político mais expressivo e ambicioso, formado em São Paulo, se intitula 
Movimento Negro Unificado. Encontram-se nas assembléias e reuniões, quando a palavra-
de-ordem é a união, ou, quando, em acaloradas discussões, repudiam-se sistematicamente 

quaisquer alusões a pluraridade de um  e de apenas um  movimento negro que  

admite-se  possa expressar-se de várias maneiras e em diversas correntes, sem contudo 
quebrar sua unidade...”. João Baptista BORGES PEREIRA, Parâmetros ideológicos do 
projeto político de negros em São Paulo, Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São 
Paulo, vol. 24, p. 53-62, 1982, p. 57. 
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Além disso, realizava cursos de corte e costura e produzia bailes para 

juventude negra, nos finais de semana. O Clube 220 notabilizou-se  pela 

realização do concurso da Bonequinha do Café (um certame da beleza 

negra)  e pela campanha que culminou na criação do monumento à Mãe 

Preta, no centro da cidade.
3
 

 O entretenimento para os negros ocupava um lugar especial, um 

espaço alternativo ao racismo cotidiano, visto que não era regido pelas 

hierarquias raciais. O lazer era o espaço da liberdade no qual o indivíduo 

possuía autonomia para utilizar seu tempo livre em função das suas 

condições materiais e da cultura que estava inserido proporcionava ao negro 

o sentimento de pertencimento a um grupo.
4
 

 Neste contexto de efervescência das associações negras, nasce o 

Aristocrata.  O clube foi fundado em uma reunião realizada em 07/03/1961. 

Os sócios fundadores eram integrantes de dezenove famílias que decidiram 

unir-se para formar um clube negro que proporcionasse uma opção de lazer. 

 O Aristocrata foi um marco na história dos clubes negros, em 

razão da sua intenção de construir um patrimônio financeiro, como afirma 

um dos fundadores: 

 
...Nós começamos a congregar o negro com o ideal de se criar um clube 
poliesportivo, social. Criar no Brasil. Não existe no Brasil um clube que 
congrega o negro (...) Não existe no Brasil clube como o Aristocrata, gerenciado 

por negro. O Aristocrata tem passado, alicerce, patrimônio...
5
  

  

                                    
3
 Maria Aparecida PINTO SILVA, Visibilidade e respeitabilidade, 1997, Dissertação de 

mestrado, PUC, São Paulo. 
4 

Ibidem. 
5
 Ibidem, p. 148. 
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 Além da preocupação com a propriedade, o Aristocrata 

caracterizou-se pela sua dupla especificidade: racial e de classe. Era um 

clube formado por negros, não pelo negro massa, mas por aqueles que 

conseguiram se destacar pelo processo de ascensão social. Dentre as 

funções exercidas pelos primeiros associados podemos destacar: advogado, 

tesoureiro, procurador da Previdência, oficial de Justiça, pequeno 

empresário, médico etc. 

 O processo de discriminação na cidade de São Paulo fez com o 

negro instaurasse espaços alternativos, conforme já assinalado. O Aristocrata 

surge do dilema do negro em ascensão social, que não compartilhava o 

mesmo estilo de vida dos negros pobres e ao mesmo tempo não era visto 

como igual pelo branco de classe média. A discriminação acabou motivando 

a fundação de um clube dos negros em ascensão, como atesta um dos 

fundadores: 

 
...Nós praticávamos esporte em clube de brancos, não tínhamos um lugar que 
fosse nosso, que nós fazíamos, cada um jogava num clube de branco, nós 
freqüentávamos os bailinhos dos brancos, só que chegava o domingo, nós 
tínhamos dificuldade em permanecer nos bailinhos dos brancos, então nós 
dançávamos em qualquer lugar. Freqüentávamos a parte esportiva, enquanto 
estava na parte esportiva, tudo bem. Só que quando terminava, nós não 
podíamos entrar na piscina (...) Então tudo isso nós ressentimos, então 
começamos a amadurecer a idéia de clube de campo, idealizado por vários 
amigos... 
 

 As primeiras reuniões eram realizadas alternadamente na casa dos 

fundadores. Era preciso eleger uma denominação para o clube. Dessa 

necessidade dois nomes foram propostos: Alvorada e Aristocrata Clube. O 

segundo venceu por uma pequena margem de votos.
6
 

                                    
6
 O Saci, Histórico retrospectivo do Aristocrata Clube, São Paulo, ano 1, n.12, 

Outubro/1975. 
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 Os associados organizavam almoços, aos domingos, nos quais os 

participantes se cotizavam no intuito de levantar verba para a compra da 

sede social. Com o dinheiro, conseguiram dar entrada para a aquisição de 

uma sala, em um prédio localizado na região central da cidade, fator que 

facilitaria o acesso aos associados e simpatizantes. Em pouco tempo, a 

sede própria já não suportava o número de associados que freqüentava o 

clube, havendo a necessidade da compra de uma sala contígua.
7
 

 Na sede social, o departamento feminino organizava vários tipos 

de atividades: bailes, jantares e matinês dominicais, com a exibição de filmes 

sobre a comunidade negra. Tais atividades tiveram tanto êxito que 

possibilitaram a compra de um terreno, no bairro do Grajaú, para a 

construção do clube de campo. 

 Entre as décadas de 1960 e 1980, o clube viveu seu apogeu, 

obtendo notoriedade no meio negro. O número de associados cresceu 

rapidamente e atingiu 3000 pessoas.
8
 Este expressivo número de sócios era 

explicado pelo sucesso das atividades desenvolvidas pelo clube, como os 

almoços preparados no bar da sede social e os jogos de salão (dominó e 

dama). Para os que apreciavam a leitura, havia a opção da biblioteca 

instalada na sede social. Mas, inicialmente, os eventos de maior sucesso 

foram os bailes carnavalescos realizados no São Royal. As matinês tinham a 

participação de bandas que tocavam música ao vivo. O ingresso era 

permitido a não associados, fator que fazia com que o clube ganhasse uma 

notoriedade crescente: 

                                    
7
 O Saci, Histórico retrospectivo do Aristocrata Clube, São Paulo, ano 1, n.12, 

Outubro/1975. 
8
 Maria Aparecida PINTO SILVA, Visibilidade e respeitabilidade, 1997, Dissertação de 

mestrado, PUC, São Paulo. 
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...Eu ia só no Aristocrata, era um ambiente... Era muito bem freqüentado. Tinha 
gente muito boa. A gente ia, a gente alugava mesa... Era só família Eu ia mais 
ao baile carnavalesco. Inclusive eu deixava de ir ao Rio, de tão bom que era. Era 
no clube Royal, aqui na Barra Funda. A gente subia em cima da mesa, não 
perdia uma música... Era sempre uma turminha que ia... Eu acho isso tão 

necessário...
9
 

 O Aristocrata também ficou conhecido por realizar muitas 

atividades sociais como a festa da cerveja, baile de debutantes, festivais 

esportivos, baile da primavera, festas juninas, pré-reveillon e a festa de 

Natal, com a participação do Papai Noel que distribuía presentes para as 

crianças.
10

 Os eventos contaram com a presença de personalidades como: 

Cassius Clay, Simonal, Jair Rodrigues, Jamelão, Elizete Cardoso, Ray Charles, 

dentre outros. A freqüência de celebridades representava a capacidade de 

organização dos aristocratas e o prestígio do clube junto ao meio negro. 

 No final dos anos 1980, o clube enfrentou uma crise financeira e 

queda acentuada no número de associados, culminando, no início dos anos 

1990, na invasão parcial, por sem tetos, da sede de campo, o que originou 

uma batalha judicial pela reintegração de posse, que perdura até os dias de 

hoje. 

 Segundo os associados, dois fatores explicariam a decadência do 

clube. Em primeiro lugar, a má administração das últimas diretorias teria 

implicado na redução do número de eventos e, portanto, no afastamento dos 

associados. Em segundo lugar, os filhos dos antigos fundadores não teriam 

se interessado em participar do clube, não houve renovação de quadros, 

resultando na diminuição do numero de freqüentadores.  

                                    
9
 Depoimento de Maysa, citado por Maria Aparecida PINTO SILVA, op. cit., p. 148. 

10
 O Saci, Histórico retrospectivo do Aristocrata Clube, São Paulo, ano 1, n. 12, 

Outubro/1975. 
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Na época áurea, chegou a ter 3000 sócios (...) Desse período de 60 até 80, vamos 
falar, aí depois o pessoal foi deixando, porque daí o que aconteceu: os filhos não 
continuaram, os pais já não estavam vindo, então se os filhos continuassem, 
como em todo clube. Você é sócio de determinado clube, você e sua esposa e seus 
filhos continuam freqüentando, aconteceu isso, e começou a entrar presidentes 
que não eram tão apaixonados pelo clube e a coisa foi caindo, caindo (...) (os 
sócios) foram parando de pagar, foram abandonando mesmo... 

 

  Posteriormente, retomaremos a discussão sobre as causas da 

decadência do clube. 

 

2.1- A situação atual 

 

 Nos últimos anos, o Aristocrata praticamente paralisou suas 

atividades: a sede social passava a maior parte do tempo fechada, realizando 

eventos esporádicos e com baixa presença de associados.  

 Atualmente, o clube passa por um momento de “renascimento”. Com 

a posse da nova diretoria, em fevereiro de 2002, o clube retomou suas 

atividades semanais. Aos sábados, o Aristocrata oferece uma feijoada a um 

preço acessível (aproximadamente dois dólares)
11

, reunindo, em média, 

entre 25 e 30 pessoas em sua sede social. 

 A estratégia adotada pela nova diretoria consistiu em enviar 

correspondência aos antigos associados que participaram da fundação para 

que viessem “reerguer” o clube. Os sócios fundadores atenderam ao 

chamado e estão “reinventando” o Aristocrata, única agremiação surgida na 

efervescência de clubes negros que conseguiu resistir ao tempo. 

                                    
11

 Ao longo do trabalho utilizaremos o dólar como referência, em razão da estabilidade 

relativa da moeda americana, já que nas últimas décadas os sucessivos planos econômicos 
têm alterado o nome e o valor da moeda brasileira.  
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 A inadimplência é um problema enfrentado, inclusive, pelos grandes 

clubes da cidade que, periodicamente, fazem campanhas para anistiar os 

devedores. No caso do Aristocrata, colocar cartazes na sede social alertando 

para a importância do pagamento pontual, das mensalidades, tem sido a 

estratégia adotada pela diretoria para sensibilizar os associados.
12 

Em um 

quadro de avisos consta o nome do sócio e o número de mensalidades 

quitadas durante o ano, o constrangimento causado por tal estratégia é uma 

forma clara de pressionar o associado. 

 Nessa nova fase do clube, os propósitos são distintos daqueles da 

época da sua fundação: antes o objetivo era congregar os negros que se 

destacavam economicamente da grande massa negra e ser um ícone para o 

meio negro. Hoje, o objetivo é reunir um grupo de amigos que se conhecem 

há muito tempo, para desfrutar momentos de lazer. 

2.3 – A Sede Social 

 Localizada a Rua Álvaro de Carvalho, no centro velho da cidade de 

São Paulo, próximo à estação Anhangabaú do Metrô, a sede social do 

Aristocrata Clube ocupa duas salas do primeiro andar de um antigo prédio.

  Passando pela porta de vidro, com um distintivo do clube, há um 

pequeno hall, com algumas poltronas, um telefone público e um quadro de 

avisos que contém a relação de associados e o número de mensalidades 

pagas, além da prestação de contas da diretoria sobre o dinheiro arrecadado 

com a feijoada. 

 Defronte esse hall, há uma pequena sala, onde fica o setor 

administrativo do clube, composto por uma mesa, alguns livros, uma 

máquina de escrever e um telefone. 

                                    
12

 O valor da mensalidade é simbólico: aproximadamente 6 dólares. 
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 No lado oposto, existe um salão, com quinze mesas, e capacidade 

para, aproximadamente, sessenta pessoas, onde é servida a feijoada. Neste 

mesmo espaço há ainda um aparelho de som e uma televisão. 

 A sede social tem ainda dois banheiros e um pequeno bar, onde é 

preparada a refeição. Como dissemos anteriormente, vários cartazes foram 

afixados nas paredes advertindo aos associados sobre a necessidade de 

manter o pagamento das mensalidades em dia: “fim da anistia, sócios 

regularizem as suas mensalidades”.  

 Aos sábados, o clube fica aberto a partir das 14 horas, mas só 

depois das 16 horas começam a chegar os primeiros associados. Enquanto 

aguardam seu prato, tomam um aperitivo e conversam ao som de samba, 

soul, samba rock, bossa nova e MPB, selecionados pelo DJ contratado pelo 

clube para animar as tardes de sábado. 

 A feijoada é um momento de encontro, de descontração, onde as 

pessoas conversam sobre política, família, futebol, rememoram histórias 

alegres, contam piadas e se divertem durante toda a tarde.  

 Nos dias em que há jogos de futebol, a feijoada é interrompida 

para que os associados possam acompanhar a transmissão pela TV. Olhos 

atentos na tela, além de torcer pelo seu time, “secar” a equipe rival também 

se revela uma prática muito prazerosa, mas esse ritual fica restrito aos 

homens, já que a maioria das mulheres, tradicionalmente, não possui os 

mesmos vínculos com tal prática esportiva. Durante a exibição dos jogos elas 

permanecem conversando alheias ao que acontece na televisão, 

demonstrando certo interesse quando algum time marca um gol. 

 O futebol reforça ainda mais o clima de descontração: vibrar com 

a derrota do time rival parece ser tão aprazível quanto a vitória do seu 
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próprio time. As provocações e piadas, ao final de cada partida, tornam-se 

inevitáveis, mas nunca ficam sem resposta os derrotados prometem “vingar-

se” no próximo jogo. 

 Apesar do horário da feijoada ser, oficialmente, das 14 às 18 

horas , só depois das 19 horas  os primeiros associados começam a deixar o 

clube, garantindo presença no sábado da semana seguinte. 

 

2.2 – A Sede de Campo 

 

 O clube de campo está localizado na Zona Sul da cidade, região 

conhecida pelos altos índices de violência. Com certa freqüência, a imprensa 

apresenta reportagens sobre chacinas, assassinatos e manifestações contra a 

violência, principalmente no Jardim Ângela, considerado o bairro mais 

violento de São Paulo.   

 A sede de campo está situada na Avenida Belmira Marin, bairro do 

Grajaú, local densamente povoado e, como em boa parte da periferia, com 

uma grande concentração de pobres vivendo em conjuntos residenciais ou 

em casas modestas, muitas vezes, sem acabamento. Outra característica da 

região é o grande déficit de equipamentos públicos.
 13

 

 O clube ocupa uma área de, aproximadamente, 50.000 m2. No portão 

de entrada há uma placa com a seguinte inscrição: “Propriedade do 

Aristocrata Clube”. Uma parte da área, onde havia um bosque, foi invadida 

por moradores sem teto, por volta de 1994. Inicialmente, foram construídos 

barracos de madeirite, atualmente o número de casas de madeira é irrisório, 

                                    
13

 Obtivemos a maior parte dos dados em visita ao clube de campo, em agosto de 2001. 
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há um número incontável de casas de alvenaria que, segundo nossa 

estimativa, deva ocupar 40% da área total do clube.
14

 

 Conversamos com alguns moradores (e, inclusive, um deles se auto-

intitulou liderança comunitária) e constatamos que o perfil era de jovens 

(entre 25 e 30 anos) com baixa escolaridade (4a série do 1  grau) que 

exerciam funções consideradas de baixa qualificação para o mercado de 

trabalho (pintor de parede, pedreiro, vigilante...). 

 O motivo alegado para ter invadido a área do clube era a falta de 

condições financeiras para alugar uma casa. Essas pessoas estão há pouco 

tempo na cidade, cinco anos, em média.  A maior parte, veio da Bahia para 

trabalhar em São Paulo, com o intuito de "melhorar de vida".  

 Os moradores não demonstraram a menor intenção de sair do local e 

afirmaram estar dispostos a conversar com a diretoria do Aristocrata  que, 

por sua vez, está movendo uma ação para reintegração de posse e, 

paralelamente, negociando com a Prefeitura a desapropriação da área para 

construção de uma escola. Com o dinheiro de tal desapropriação, a 

administração tenciona construir um clube mais próximo da região central da 

cidade. Mas, os próprios associados acreditam que qualquer negociação é 

muito improvável e que a área do clube é irrecuperável. 

 Na área não invadida, a imagem que se tinha  era de abandono: 

sujeira pelo chão, quiosques necessitando de reparos, piscina com água suja, 

represada da chuva, grades de proteção enferrujadas; e o que já foi um dia 

um salão de bailes, estava deteriorado, sem vidraças e parecia nunca ter 

recebido uma pintura.  

 A residência do caseiro era o único local que fugia à imagem do 

abandono: estava bem conservada e tinha até um quintal com plantas bem 

                                    
14

 A diretoria do clube subestima a intensidade da invasão, afirmando que apenas 10% da 

área está ocupada. 
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tratadas.
15

 O único espaço que ainda lembrava um clube era o campo de 

futebol, onde acontecia um torneio e algumas pessoas assistiam aos jogos. 

 Essa parte do clube serve como espaço de lazer para as crianças que 

moram nas casas da área invadida: elas jogavam bola, apostavam corridas e 

brincavam de carrinho. 

 No quadro de avisos da sede social, um cartaz talvez pudesse dar a 

dimensão do significado da sede de campo para os associados: 

 “A 60 minutos do centro, na Avenida Belmira Marin, 4276, Zona Sul, está o 

clube de campo do Aristocrata Clube, uma área privilegiada, com muito 

espaço, verde e ar puro, pronta para abrigar pessoas que procuram a 

tranqüilidade e o lazer. Reúna sua família e venha nos fazer uma visita. Você 

vai adorar”. 

 Para os aristocratas, o que era sonho virou pesadelo: o trânsito da 

cidade faz com que seja preciso bem mais que sessenta minutos para chegar 

até o Grajaú, a área verde que cercava o clube, praticamente inexiste, o que 

se vê atualmente é que a sede de campo está no meio de uma zona 

residencial, uma área densamente povoada, e o ar puro cedeu lugar à 

poluição ocasionada por um grande número de veículos que circulam pelo 

local. 

 No relato dos associados, a não freqüência ao clube de campo foi 

motivada pela ocupação dos sem teto. Mas, depois de contatarmos os 

moradores e refletirmos sobre a história do clube podemos inferir que a sede 

de campo foi invadida em virtude da baixa freqüência dos associados. O que 

proporcionou a invasão foi o abandono, caso o clube não estivesse ocioso, 

dificilmente seria ocupado. 

 

                                    
15

 O clube mantém um caseiro no local, que fez questão de nos informar que estava 

entrando na justiça, pois há vários meses não recebia seus salários. 
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1.3 – A Afrobras 

 A Afrobras – Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sócio-

Cultural  foi fundada em 1988  por um grupo de alunos negros egressos da 

Fundação Escola de Sociologia e Política.
16

  

 A partir da constatação de que o número de negros na faculdade 

era irrisório, decidiram se unir para tentar modificar essa situação. 

Resolveram organizar um curso pré-vestibular para possibilitar o acesso do 

negro à universidade pública. Após um ano de trabalho, abandonaram a 

idéia, pois chegaram a conclusão de que a formação escolar do negro era 

tão deficitária, de tal modo que não seria um curso pré-vestibular que o 

colocaria em condições de disputar vagas nas universidades públicas com os 

alunos provenientes das escolas particulares. 

 Ocorreu, então, uma mudança estratégica na forma de atuação do 

grupo: a proposta do cursinho foi descartada, o objetivo passa a ser o 

acesso e permanência do negro nas universidades particulares. Para atingir 

tal propósito, foi elaborado o projeto “Pererê-Pererê” que objetivava “a 

formação, informação, inserção, visibilidade, integração e valorização dos 

afrodescendentes”.
17

 

 O projeto Pererê-Pererê consiste no convênio da Afrobras com 

universidades particulares que oferecem bolsas de estudo a alunos de baixa 

renda, negros ou não. O aluno interessado procura a Afrobras, efetua seu 

                                    
16

 A Escola de Sociologia e Política foi responsável pela criação do primeiro curso de 

Ciências Sociais oferecido em São Paulo. Fundada em 1933, teve um papel decisivo no 
desenvolvimento das Ciências Sociais no Brasil. João Batista AGUIAR, Dicionário de 
Sociologia, Porto Alegre, Editora Globo, 1961. 
17

 Pererê-Pererê, [online], disponível na Internet via WWW.URL:http://afrobras.com.br. , 

consultado em 20/12/2001. 
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cadastramento, escolhe uma das universidades conveniadas e, caso seja 

aprovado, será avaliado por uma comissão de bolsas de estudos, responsável 

pela concessão do benefício.
18

 Os bolsistas têm de se associar a Afrobras e 

assumir o compromisso de realizar, voluntariamente, trabalhos comunitários, 

e serem submetidos a avaliações semestrais.  O programa Pererê-Pererê 

beneficia, atualmente, cerca de trezentos e cinqüenta universitários. 

 Segundo informações do Presidente da entidade, o convênio com 

as instituições particulares, tem sido resultado de árduas negociações. Os 

representantes das universidades afirmam que não existe discriminação 

racial e reservar bolsas para alunos negros seria um “preconceito às 

avessas”. Alguns tentavam justificar a ausência do negro nas universidades a 

partir de uma lógica individualizante apoiados na justificativa de desinteresse 

do negro, pelo fato de não querer estudar. A essas argumentações os 

dirigentes da Afrobras respondiam apoiados nas estatísticas do IBGE que 

demonstram numericamente a exclusão do negro no ensino de terceiro grau. 

 A Afrobras conta com cerca de quinhentos associados. Os pré-

requisitos para tornar-se um sócio são: ter disponibilidade para trabalhar 

voluntariamente nos eventos promovidos pela entidade e pagar as 

mensalidades.
19

 É valida a ressalva de que do total de associados, trezentos 

e cinqüenta são bolsistas, cujo vínculo formal à Afrobras é pré-condição para 

obtenção da bolsa. 

 Em termos de estrutura administrativa, existem duas instâncias: a 

diretoria executiva, composta por sete diretores; e o conselho fundador, 

                                    
18

 A comissão de bolsas avalia a história de vida, a ocupação, e o interesse que o 

candidato demonstra em fazer o curso. 
19

 Em 2002, o valor da mensalidade era o equivalente a 4 dólares. 
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composto por seis conselheiros. Todos são voluntários e organizam reuniões 

mensais para estruturar o trabalho. 

 A sede esta situada à Rua Rui Barbosa, no bairro da Bela Vista 

(Bexiga). Um sobrado com uma sala, na entrada, onde funciona a recepção. 

Neste lugar, trabalha uma funcionária que recebe os visitantes, atende ao 

telefone e cadastra dados no computador. Mais ao fundo, há uma sala de 

espera. Nas paredes estão afixados quadros com diversas fotos dos eventos 

realizados pela entidade. No piso superior estão as salas da diretoria 

executiva e do conselho fundador. O prédio é alugado, mas a intenção da 

diretoria é adquirir um imóvel, para que possa ter sua sede própria.
20

 

 Segundo informações do presidente da ONG, a Afrobras sobrevive 

dos eventos, conhecidos pela suntuosidade, como o “Raça Negra 500”  

prêmio oferecido aos negros de destaque nas mais diversas atividades. A 

festividade aconteceu em 2000, no Teatro Municipal. Foi uma resposta da 

Afrobras à sociedade, por entender que os negros foram esquecidos nas 

comemorações dos 500 anos do Brasil.  

 Os homenageados reuniram-se em um hotel no centro da cidade, 

e seguiram em limusines conduzidos por batedores da polícia militar, até a 

entrada do teatro municipal. Adentraram o teatro passando sobre um tapete 

vermelho. 

 Houve a recomendação, da Afrobras para que os homenageados 

trajassem Black Tie.  Os condecorados pertenciam aos mais diversos ramos 

de atividade: políticos (Theodosina Ribeiro e Adalberto Camargo), artistas 

(Milton Gonçalves, Neusa Borges, Antonio e Camila Pitanga ), intelectuais 

                                    
20

 No final de 2003, a sede da Afrobras foi transferida para o mesmo prédio onde 

funcionaria a Faculdade Zumbi de Palmares, no bairro da Ponte Pequena. 
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(professores Milton Santos e Kabengele Munanga), religiosos (mãe Silvia), 

sambistas (Nenê da Vila Matilde) e representantes do governo (Benedita da 

Silva), dentre outros. 

 A cerimônia teve início com um discurso de abertura do presidente 

da Afrobras, por volta das 22 horas. A seguir, o mestre de cerimônias 

chamou cada homenageado, apresentou um mini-currículo e enfatizou a 

contribuição, de cada um, para o desenvolvimento da população negra. A 

tônica dos discursos foi a importância da educação para a melhoria da 

situação do negro somente a instrução poderia fazer com que o negro 

conseguisse integração na sociedade. O encerramento da cerimônia ocorreu 

com um jantar de gala que começou a ser servido às três horas da 

madrugada.
21

  

 No dia 20/11/2002, a Afrobras realizou a cerimônia de assinatura 

do convênio com as universidades norte-americanas, para viabilizar a criação 

da Faculdade Zumbi dos Palmares.
22

 

 O evento aconteceu nas dependências da Assembléia Legislativa e 

a mesa foi composta pelo adido cultural da embaixada norte-americana, por 

um representante da Universidade da Flórida, um membro do governo  

municipal de Jundiaí, uma procuradora do Ministério Público, pelo presidente 

da Afrobras e deputados estaduais. O auditório ficou tomado por mais de 

duzentas pessoas, negras e brancas, a maior parte vestida com traje social. 

 Os discursos tiveram como temas principais: a necessidade de 

reparar as injustiças históricas a que os negros foram submetidos e a 

                                    
21

 A descrição do evento foi elaborada a partir dos depoimentos do Professor Doutor 

Kabengele Munanga, Departamento de Antropologia Social da Universidade de São Paulo, 
e do presidente da Afrobras. 
22

 Posteriormente falaremos, mais detidamente, sobre a Faculdade. 
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implantação de políticas públicas específicas para a população negra. O 

representante da embaixada norte-americana enfatizou a importância das 

universidades negras nos Estados Unidos, responsáveis por ações sem 

precedentes a favor da melhoria social do negro naquele país. 

 A celebração foi encerrada com a entrega de um cheque no valor 

de três mil dólares  uma simbolização do apoio do Consórcio Mississipi à 

Faculdade Zumbi dos Palmares.  O referido consórcio reúne quatro 

universidades negras americanas e a Flórida A&M University. A parceria 

objetiva estabelecer intercâmbio acadêmico com os futuros professores e 

alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares. 

 Em 14/05/2003, a Afrobras ofereceu um jantar de gala, no Jockey 

Club de São Paulo, para comemorar os 115 anos de abolição da escravidão. 

O evento também marcou o lançamento da Faculdade Zumbi dos Palmares, 

“a primeira faculdade voltada para a população negra”. 

 A ex-miss Brasil, Deise Nunes, foi a mestre de cerimônia.  A 

solenidade teve início com o coral Kamiel cantando o hino nacional brasileiro. 

Em seguida, o padre Antoninho, da Igreja Nossa Senhora da Achiropita, 

realizou uma oração. O discurso inicial foi proferido pelo presidente da 

Afrobras; na seqüência, aconteceu a cerimônia de outorga da comenda do 

mérito cívico afrobrasileiro. A homenagem é um reconhecimento àquelas 

personalidades, que, de alguma forma, estão contribuindo para a melhoria 

de condições de vida da população negra. Dentre os agraciados podemos 

citar: o Governador Geraldo Alckmin, o cônsul-geral da África do Sul e a 

presidente da escola de samba Camisa Verde e Branco. 

 A cerimônia mobilizou personalidades dos mais diversos 

segmentos: futebolistas, intelectuais, artistas, religiosos e políticos. Após a 



49        
_______________________________________________________________________________  

Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   ______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________                

Campos Empíricos 

entrega das comendas, o coral fez a apresentação final e, a seguir, foi 

servido o jantar que encerrou a solenidade. 

 A festividade teve ampla cobertura da imprensa, com divulgação 

nos telejornais da TV Globo, Cultura e Rede TV, além de matérias publicadas 

nos dois principais periódicos da cidade: “O Estado de São Paulo” e “Folha de 

São Paulo”.  

  A instituição está sendo idealizada há quatro anos pela Afrobras e 

tem por objetivo: 

 
 ...a viabilização de uma faculdade que unisse negros e não-negros em um 
ambiente onde se pudesse discutir temas como diversidade social e onde as 
pessoas de todas as etnias aprendessem o respeito e a tolerância entre as raças. 
Desta forma, a Afrobras estará contribuindo para o desenvolvimento e 
crescimento do potencial de pessoas menos favorecidas economicamente, 

melhorando a sociedade e a qualidade de vida das pessoas...
23

 
 

 Cerca de metade das vagas serão reservadas para negros, 

segundo a diretoria da Afrobras, medida que assegurava a representação 

estatística desse segmento, já que segundo o último censo do IBGE, os 

negros (somatória de pretos e pardos) totalizam 44,6% da população do 

país. 

 Através de parcerias com instituições particulares, como a 

Fundação Coca-Cola, o Consórcio Mississipi, as Faculdades Metodista de São 

Paulo e de Piracicaba, Unisa  Universidade Santo Amaro, Unip  

Universidade Paulista, a Afrobras pretende oferecer um ensino de qualidade 

a um custo de 74 dólares, aproximadamente a metade do valor de mercado.  

                                    
23

 Francisca Rodrigues PEREIRA, Faculdade Zumbi de Palmares, mensagem pessoal 

enviada para o autor em 27 de fevereiro de 2003. 
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 Inicialmente, a faculdade terá apenas o curso de Administração de 

Empresas, que já possui autorização de funcionamento concedida pelo MEC, 

cuja preferência é justificada pelo Presidente da organização, da seguinte 

forma: 

 

...Tem dois aspectos interessantes: primeiro a cautela e a prudência, vamos 
começar com uma faculdade, que do ponto de vista operacional seja factível, seja 
possível, viável, que não exija investimentos extraordinários, não adianta eu 
começar com Odontologia. O primeiro aspecto a ser considerado foi esse: uma 
Faculdade de Administração fundamentalmente o que ela nos exige é cadeira e 
giz, mas tem um pano de fundo do ponto de vista estratégico, simbólico, que é 
justamente a grande preocupação nossa (...)  é essa despreocupação, é essa nossa 
letargia com o empresariado, mas todo tempo que nós fizemos isso, quando é que 
o negro vai dar o salto? Só quando aprender a contar dinheiro, isso nós não 
aprendemos em casa porque nossos pais não sabem e ninguém nunca vai nos 
ensinar, o português não vai ensinar, o judeu não vai nos ensinar. Se a gente 
quiser aprender vai aprender por si só, ou ensinarmos um ao outro. O dia que a 
gente aprender contar dinheiro, acho que esse é o sentido genérico, o dia que nós 
aprendermos a fazer isso, nós vamos dar o salto, nós vamos ter administradores 
para administrar nosso samba, administrar nossa música, administrar nosso 
futebol, nossa beleza étnica, até isso eles estão administrando, nos tomam tudo, e 
ninguém nos ensina administrar nada, e se não vier do negro, aprender a contar 
dinheiro... 

  

 Segundo a direção da Afrobras, o objetivo da Faculdade é 

proporcionar uma formação humanística, que vá além de uma visão 

meramente tecnocrata.  Por conseqüência, serão incluídas disciplinas com os 

seguintes temas: a intolerância, discriminação racial e preconceito, cujo 

objetivo é instrumentalizar os alunos para que tenham uma visão crítica da 

realidade racial brasileira. 

 A Faculdade funcionaria, provisoriamente, em imóvel cedido pelo 

Governo do Estado de São Paulo, no prédio do antigo Fórum do Município de 

São Bernardo do Campo. Havia certa insatisfação dos componentes da 

Afrobras com este local, pois esperavam que o Governador conseguisse uma 

propriedade na região central de São Paulo, o que facilitaria o acesso dos 
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estudantes. Outra restrição estaria relacionada às instalações, que talvez não 

fossem as mais adequadas para o funcionamento de uma faculdade.
24

  

 Em 21 de novembro de 2003, a Afrobras organizou a solenidade de 

inauguração da Faculdade de Administração Zumbi dos Palmares e da 

concessão da medalha do Mérito Cívico Afrobrasileiro. O evento foi realizado 

no Palácio dos Bandeirantes (sede do Governo do Estado). Foram 

condecorados representantes do Poder Judiciário, do Terceiro Setor, 

empresários e jornalistas. Tal honraria é o reconhecimento da atuação destas 

personalidades em prol da “causa negra no Brasil”. 

 O público presente na festa foi classificado em dois níveis de status: 

autoridades e convidados comuns. A categoria autoridade englobava 

empresários e militantes negros, empresários e acadêmicos brancos, 

ministros, secretários de Estado, deputados etc. 

 As autoridades receberam um tratamento distintivo, somente a elas 

foi permitido participar de uma reunião no andar superior, onde foram 

recebidas pelo Governador do estado. As autoridades eram identificadas por 

uma espécie de pulseira distribuída pelos organizadores do evento. Após a 

reunião dirigiram-se para o auditório, espaço reservado para a solenidade. 

  A abertura foi feita pelo grupo de dança Afro Dois (composto somente 

por negros) que realizou um balé que estilizava o candomblé. Logo depois, 

houve a apresentação da Orquestra Sinfônica Afro-brasileira (somente o 

maestro e dois músicos eram negros) com um repertório de música clássica. 

 O segundo momento foi marcado por um ato ecumênico realizado por 

um padre, uma mãe-de-santo e um pastor. O padre Antoninho iniciou a  

                                    
24

 Posteriormente, os afrobrasilianos desistiram do imóvel no ABC e alugaram um prédio 

em São Paulo, em uma área bem localizada, próxima à estação Armênia do Metrô, no 
bairro da Ponte Pequena. 
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cerimônia ressaltando a importância de Zumbi dos Palmares, e lembrou que 

apesar de compreender que Deus tinha vários nomes, acreditava em um 

Deus sem adjetivo. Na seqüência, mãe Silvia, num longo discurso, enfatizou 

que para ela só existia Olorum. Foi interrompida pelo mestre de cerimônias, 

ele passou a palavra para um jovem pastor protestante, que, por sua vez, 

não citou o nome de Zumbi dos Palmares em seu discurso, preferindo 

reverenciar Martin Luther King como exemplo de luta pela derrocada da 

discriminação racial. O culto foi encerrado por padre Antoninho, que solicitou 

a todos que rezassem, em uníssono, a oração universal (O Pai Nosso). 

 Findada a cerimônia religiosa, teve início o ritual de condecoração das 

personalidades que se destacaram na defesa da cidadania e que 

colaboraram, de alguma forma, com os projetos da Afrobras. Logo após, 

houve um discurso de encerramento destacando a importância da educação 

para os negros e o orgulho, para a organização, de estar inaugurando uma 

Faculdade negra. Em seguida, o coral Kamiel encerrou a cerimônia de 

condecoração interpretando canções de Bach. O evento foi finalizado com 

um sofisticado jantar oferecido às autoridades. 

 A cerimônia de inauguração da Faculdade seguiu a mesma estrutura 

das demais reuniões promovidas pela Afrobras: as pessoas elegantemente 

trajadas (muitos participantes de black tie); necessidade de estabelecer 

diferenças no interior da elite negra, eleição de algumas autoridades que 

recebiam um tratamento diferenciado; ênfase na ritualização, pois a mãe 

Silvia ousou romper com as normas do ritual e foi publicamente admoestada. 

Enfim, há uma manifesta intenção da Afrobras em apresentar-se como uma 

instituição diferenciada no meio negro. 

 Em novembro de 2003, foi realizado o primeiro vestibular da 

Faculdade Zumbi dos Palmares com uma oferta de 100 vagas para 

Administração Geral e outras 100 vagas para Administração Financeira, 
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ambos no período noturno. Dentre os 600 candidatos inscritos, 95% se 

autodeclararam negros. 

 

1.4- Aristocrata Clube e Afrobras: algumas considerações 

 

 A escolha desses dois campos empíricos, objetiva contemplar a 

dinâmica dos negros de classe média na cidade de São Paulo. De um lado, o 

Aristocrata Clube, instituição mais “tradicional”, representando um pequeno 

contingente negro em processo de mobilidade social ascendente, nas 

décadas de 1950 e 1960. De outro lado, a Afrobras como uma organização 

moderna, formada no final dos anos 1990, com propostas e formas de 

atuação distintas. 

 Classificamos o Aristocrata como uma instituição “tradicional”, pela 

sua capacidade de resistir ao tempo, constituída com o intuito de oferecer 

um espaço de lazer e de sociabilidade para os negros em ascensão social.  

 Como contraponto, temos a Afrobras, uma instituição “moderna”, (que 

surge justamente no “boom” de ONGs negras das décadas de 1980 e 1990, 

como o Geledés, a Fala Preta e o Fala Negão) com objetivos diferenciados, 

buscando a valorização, visibilidade social e integração do negro através do 

acesso à educação, incluindo na pauta das suas reivindicações uma política 

de ações afirmativas.
25

 

 O Aristocrata foi fundado com o propósito de ser um espaço 

alternativo para um grupo que se distinguia da população negra, pela sua 

situação econômica. O próprio fato de o grupo sentir a necessidade de ter 

um clube de campo, revela um estilo de vida diferenciado. 

                                    
25

 Antonio Sérgio GUIMARÃES, Raças, classes e democracia, São Paulo, Editora 34, 2002. 
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 A proposta do Aristocrata era proporcionar lazer, ser um espaço de 

sociabilidade sem ter uma proposta política definida. É preciso enfatizar que 

compreendemos a busca de espaço de lazer como uma luta política, em 

sentido genérico, pois desde o início do século passado, os negros 

procuravam espaços de lazer na cidade, em que não fossem discriminados. A 

luta das escolas de samba paulistanas pela sobrevivência pode ilustrar bem 

esse fato: as atividades dessas agremiações eram freqüentemente 

interrompidas em função da perseguição policial, e encontravam-se sob 

ameaça contínua de expulsão dos locais onde estavam instaladas, em virtude 

de queixas da vizinhança, alegando que o barulho causava incômodo e que a 

aglomeração de negros era uma ameaça à segurança.
26

 

 O lazer, representa, para os negros, o espaço do não racismo no qual 

as pessoas não são classificadas em função de raça ou posição social. O lazer 

é o tempo da liberdade que pode ser utilizado de acordo com os interesses 

de cada um, em função da sua cultura e de suas condições materiais.
27

 

 As associações negras proporcionavam sociabilidade: havia uma troca 

de experiências, era possível conquistar novos amigos e conhecer pessoas 

com objetivos semelhantes. Participar dessas instituições proporcionava 

visibilidade, respeito e prestígio  conquista que os negros não conseguiam 

obter em outros espaços.
28 

 O contexto histórico em que surgiu a Afrobras é diferenciado, em 

relação ao que suscitou a criação do Aristocrata. A partir da década de 1970, 

o movimento negro reestrutura sua atuação, influenciado pelo movimento de 

libertação dos países africanos, elegendo a África como paradigma. Os ideais 

                                    
26

 Reinaldo da Silva SOARES, O cotidiano de uma escola de samba paulistana: o caso do 

Vai-Vai, 1999, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
27

 Maria Aparecida PINTO SILVA, Visibilidade e respeitabilidade, São Paulo, 1997, 

Dissertação de mestrado, PUC/SP, São Paulo. 
28

 Ibidem. 
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socialistas também tiveram ascendência sobre o movimento, que passou a 

tratar a questão do negro como resultado da imbricação entre raça e 

classe.
29

 

 As décadas de 1980 e 1990 assinalaram uma redefinição da 

identidade negra, a partir do surgimento de novas formas de afirmação da 

negritude, como os blocos afro, o rap, os bailes funk  e os bailes black.
30 

 

 No plano político, surge o movimento pelas reparações aos danos 

sofridos pelos negros durante a escravidão e o empenho por políticas de 

ação afirmativa e de cotas.  Esse conjunto de elementos propiciou um 

terreno fértil para o surgimento de organizações como a Afrobras, que 

pretendia a inserção de negros no ensino de terceiro grau. 

 Na década de 1960, o Aristocrata Clube objetivava dar visibilidade a 

um grupo que se diferenciava por dois aspectos: ser formado por negros e 

ter uma condição socioeconômica  que fosse capaz de compor um estrato 

diferenciado dentro do meio negro. Logo, o Aristocrata representava um 

pequeno contingente negro, sem ter a pretensão de mobilizar a população 

negra paulistana. 

 A atuação da Afrobras parece ter uma abrangência maior: além dos 

negros de classe média, o alvo são os negros da classe trabalhadora que 

estão em processo de ascensão, mas que encontram dificuldades em 

prosseguir seus estudos. Nesse sentido, a organização objetiva viabilizar a 

ascensão do negro através do acesso e permanência no ensino de terceiro 

grau. 

 Um fator estruturante nas duas instituições é a intenção de serem 

percebidas como “vanguarda” dentro do meio negro. O Aristocrata não foi 

                                    
29

 Regina Paim PINTO, O movimento negro em São Paulo: luta e identidade, São Paulo, 

1993, Tese de doutorado, FFLCH-USP, São Paulo.  
30

 Antonio Sérgio GUIMARÃES, Raças, classes e democracia, São Paulo, Editora 34, 2002. 
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apenas o primeiro clube negro a possuir uma sede de campo, mas foi a 

primeira associação negra a ter sede própria, o que revelava uma valorização 

do patrimônio.
31

 A realização das festas com a presença de artistas famosos  

e jogadores de futebol, demonstravam o prestígio e a capacidade de 

organização do grupo. 

  A Afrobras também se propõe a ser um modelo para as instituições 

negras da sua época.  Com a realização de algumas atividades de expressiva 

visibilidade e forte impacto (a exemplo de festas suntuosas com a 

participação de negros famosos artistas, acadêmicos, políticos ), vem 

demonstrando capacidade de mobilização e organização. Tais ações 

conferem à entidade prestígio e poder político. A cessão de um prédio pelo 

Governo do Estado para a criação da Faculdade Zumbi dos Palmares pode 

ser considerada resultado desse prestígio e legitimidade. 

 O objetivo da Afrobras em ser uma instituição de vanguarda fica 

evidente nas palavras do seu presidente: 

 

... A Afrobras tem uma respeitabilidade que todos sentam a nossa mesa (...) e ela 
quebrou um outro paradigma também. Ela obrigou e obriga todo movimento 
negro dar (...) um salto de vinte anos. Porque escola de samba e reuniões da 
comunidade negra, a forma de tratativa , a forma de condução, sempre foi muito 
problemática, e ela parou no tempo. Então a Afrobras, em certa medida, ela 
obriga, com o desenvolvimento do seu trabalho, ela obrigou a todos a chegar 
nesse patamar ou vão ficar jurássicas. Porque a temática do terceiro setor exige 
isso: computador, atividade ligado, etc e tal. Então tinha lá aquela entidade 
negra, entidade 28 de setembro, não sem aonde, não cabe mais, e você precisa 
produzir produtos, etc. e tal. Então nós nos sentimos vitoriosos por isso, nós 
obrigamos o movimento a dar um salto qualitativo e, segundo, nós obrigamos o 
movimento que é de quebra desse mito de que trabalho de comunidade negra é 
relacionado à bagunça, desordem, incompetência, trabalho desqualificado, etc. e 

tal...
32

 
 

                                    
31

 O atual presidente do clube credita a história de sucesso e a sobrevivência do Aristocrata 

ao fato de ter sede própria. 
32

 José Vicente, Presidente da Afrobras. 
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 O Aristocrata e a Afrobras trabalham com o objetivo de reverter os 

estereótipos atribuídos às associações negras: “desorganização”, “desunião”, 

“incompetência administrativa” etc. A estratégia adotada é a realização de 

eventos grandiosos com a presença de personalidades, rituais sofisticados e 

a exigência de trajes clássicos para os freqüentadores. Outra característica 

das solenidades é uma cuidadosa organização, deixando transparecer que 

houve um planejamento, um cálculo prévio e que nada foi improvisado.
33

 

 Noutro plano, essas instituições estabelecem vínculos com os poderes 

legislativo e executivo a fim de que possam ter maior ingerência na denúncia 

contra o preconceito racial e nas reivindicações por um tratamento equânime 

para os negros. 

 Uma analogia entre as duas instituições pode ser estabelecida a partir 

da denominação escolhida para cada uma delas.  

 Segundo o Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI, aristocracia é 

uma “forma de organização social e política em que o governo é 

monopolizado por uma classe privilegiada; classe da nobreza; casta; 

fidalguia; nobreza; distinção; superioridade”. 

 A denominação do clube já é um traço distintivo, uma forma de 

demonstrar que os seus integrantes formavam um estrato diferenciado 

                                    
33

 Borges Pereira realça o fascínio que a visão de mundo a qual enaltece a seriedade e a 

eficiência exercem sobre o negro. Aspecto muito evidenciado nos encontros realizados 
pelas associações negras: “Nota-se a preocupação obsessiva por “rendimentos práticos” 
das reuniões, o que indicaria capacidade de organização, definição clara de objetivos e 
disciplina na discussão dos temas. Em contrapartida, observa-se indisfarçável intolerância 
com relação a negros que, prolixos, se estendem em considerações fora da pauta de 
discussão (…) Como isto é corriqueiro, constitui sempre ponto de discórdia no grupo e até 
de motivo de abandono de reunião, por parte dos mais intolerantes (…) Há uma compulsiva 
necessidade de se falar – e se fala – para desespero dos que esperam pela palavra útil e 
adequada aos padrões da eficiência, da seriedade, da objetividade”. João Baptista 
BORGES PEREIRA. Parâmetros ideológicos do projeto político de negros em São Paulo, 
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, vol. 24, p. 53-62, 1982, p. 60 e 61. 
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dentro do grupo negro.
34

 Um dos associados, que participou da fundação do 

clube, afirmou que o Aristocrata era formado por “negros de bem”, pela elite 

negra, contando em seus quadros com a participação de médicos, 

advogados, policiais, o que era muito raro, pois os negros eram conhecidos, 

muitas vezes, por serem “bagunceiros”. Sendo assim, era preciso que fossem 

primeiramente “educados”, e só depois poderiam participar do grupo. 

“Educar” teria o sentido de inculcar valores e impor comportamentos 

condizentes com o prestígio de um grupo em ascensão social.  

 Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Burke reconstrói a história 

dos clubes na Inglaterra e afirma que essas associações contribuíram para o 

surgimento da sociedade civil, porque estavam situadas a meio caminho 

entre o público e o privado. Como as regras de funcionamento eram 

discutidas pelo grupo e havia eleições para a diretoria, os clubes acabaram 

criando uma “cultura mais democrática do que a até então existente”. Além 

do caráter democrático, os clubes possuíam também um aspecto 

aristocrático, já que esse tipo de associação tem o direito de rejeitar ou 

aceitar novos associados, segundo suas normas internas.
35 

 O Aristocrata ajusta-se a essa definição. Além de proporcionar um 

espaço para reunião entre iguais, criava mecanismos de exclusão. Na época 

da sua fundação o valor da mensalidade era muito elevado,  o que restringia 

o número de associados.
36

 

                                    
34

 A classe média negra norte-americana, formada no início do século XX, também era 

conhecida por aristocracia (“aristocracy”). Ver Bart LANDRY, The new black middle class, 
California, University of California Press, 1987. 
35

 Peter BURKE, A história social dos clubes, Folha de São Paulo, São Paulo, 24 fev. 2002. 

Caderno Mais, p. 3. 
36

 Maria Aparecida PINTO SILVA, Visibilidade e respeitabilidade, São Paulo, 1997, 

Dissertação de mestrado, PUC/SP, São Paulo. 
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 De alguma forma, esse caráter exclusivista parece permanecer até os 

dias atuais, como fica evidenciado no discurso de uma associada quando 

descreve essa nova fase de “reerguimento” do clube: 

 

... Nós estamos resgatando alguns (sócios), mandando carta, explicando que o 
M. está novamente na presidência, eu não estou na diretoria, nada, eu estou só 
colaborando, dando uma força pra que eles voltem, esse pessoal que você vê no 
sábado é o pessoal que abandonou ha muito tempo, que era o pessoal da época 
boa que agora estão voltando. Porque na época ruim isso daqui virou uma 
baderna, hoje a gente ta tentando ver, não precisa ter três mil sócios, podemos 
ter 100, como o M. diz: “cinqüenta, mas cinqüenta bons sócios pagantes, que 
gostam que falem a mesma língua, que venham aqui pra ouvir uma boa música, 
bater um papo, trocar idéia, reunir pra um jantar em algum lugar. Não adianta 
ter três mil hoje, que não paga, que só da dor de cabeça, é isso que a gente tá 
querendo resgatar desses sócios... 
 
 

 Mas, a busca da diferenciação também pode trazer problemas. 

Quando perguntamos a um antigo Presidente do clube sobre a origem do 

nome, este mostrou-se extremamente constrangido e afirmou que os 

fundadores reconheciam-se como uma aristocracia no meio negro. 

Assegurou também que o nome era um empecilho quando se tratava de 

obter patrocínio para alguma atividade do clube, já que freqüentemente 

havia questionamentos sobre a denominação. 

 O atual presidente do Aristocrata revelou que, em 1990, tentou mudar 

o nome do clube, mas não conseguiu respaldo entre os associados. Ele disse 

que a denominação é um problema pois quando é preciso fazer algum tipo 

de reivindicação, parece pedante demais. Conforme depoimento de um 

freqüentador:  

 

... Eu já questiono o nome Aristocrata. Aristocrata, pra mim, é o povo que vivia 
no Sul dos Estados Unidos, era favorável a escravidão, esses eram aristocratas. 
Aristocrata negro, aqui no Brasil, não tem, esse nome está mal colocado...A 
sociedade tá cumprindo a finalidade, mas o nome não é exatamente (...) não 
traduz o sentimento da gente, não é bem isso que a gente quer. Há um tempo 
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atrás, talvez dissesse alguma coisa, da mesma maneira, também não quero 
elitizar nada, não pretendo ser mais, eu pretendo igualdade. Se a gente não é 
respeitado, sequer por um lixeiro, sabe, quando ele tá varrendo sua porta, ele 
quer saber se de fato é você que é o dono, e o cara vai falar de elite, não é bem por 
aí, não sei, olha não somos elites financeiras, não somos elite (...) Agora que 
estamos chegamos alguma coisa culturalmente, relativa, não tão abrangente, 
agora que nós estamos chegando a algum ponto, ainda não é uma elite... não é 
nada disso, acho que não tem elite (...) nós estamos em formação... 

 

 Os acontecimentos envolvendo o clube de campo do Aristocrata são 

representativos dos dilemas enfrentados pelos negros de classe média. A 

sede de campo era um ícone de distinção, pois nenhum outro clube negro 

tinha tal patrimônio e aproximava os aristocratas de um estilo de vida de 

classe média branca. 

 A sede de campo foi construída em local cercado por uma extensa 

área verde, um oásis em plena selva de pedra paulistana. No entanto, a 

dinâmica da cidade foi “empurrando” os pobres para as regiões periféricas e 

até para os municípios vizinhos. Decorre dessa situação que a área verde 

que circundava o clube foi praticamente devastada, para que fossem 

levantadas habitações rústicas, muitas vezes, em sistema de autoconstrução.  

Com o tempo, a sede de campo transformou-se em uma ilha: um clube de 

classe média cercado de pobres por todos os lados, até ser literalmente 

invadido. 

 No início de 2001, quando conversávamos com alguns associados e 

ex-associados, tentando conseguir referências para chegar até a sede de 

campo, estes nos alertaram sobre os riscos de uma visita ao local, já que os 

invasores seriam “barra pesada” e que deveríamos tomar muito cuidado, pois 

não seríamos bem recebidos. Previsões, aliás, que não se confirmaram: 

quando estivemos na sede de campo não encontramos os tais “indivíduos 

perigosos”. Os invasores não diferem dos pobres de outras partes da cidade: 

trabalhadores de baixa renda, muitos deles migrantes, desempregados, 
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lutando pela sobrevivência, sem muita perspectiva de melhoria de sua 

condição social. 

 A região do clube de campo transformou-se em mais um bairro 

periférico da cidade. No senso comum, há uma relação imediata entre 

pobreza e periferia; mais do que lugar de pobres, a periferia é o lugar dos 

pobres.
37

  

 A percepção que os associados demonstraram ter dos invasores não é 

muito diferente da leitura estereotipada que a sociedade sempre fez dos 

pobres enquanto “classes perigosas” que estão potencialmente dispostas a 

perturbar a “ordem”. 

 A atual conformação geográfica, social e econômica da área onde está 

situada a sede de campo explica o relativo desinteresse dos aristocratas na 

sua reapropriação. O local perdeu o referencial de ícone de classe média. Os 

associados preferem que a área seja desapropriada e que haja um 

investimento em uma propriedade noutro lugar da cidade. 

 A posição do distrito do Grajaú no ranking no Mapa da Exclusão Social 

é um referencial para pensarmos sobre o processo de “periferização” do local 

onde está situado o clube de campo. Com base  na metodologia de análise 

geoespacial, o Mapa da Exclusão permite identificar os diferentes níveis de 

qualidade de vida através de um índice de exclusão, elaborado a partir de 47 

variáveis (renda dos chefes de família; acesso à saúde, educação, 

saneamento básico; nível de escolaridade, mortalidade infantil...). A esses 

indicadores foram atribuídos valores decimais, em uma escala que vai de -1 

a +1, sendo zero o padrão básico de inclusão social. O valor atribuído ao 

distrito
38

 do Grajaú foi - 0,95, ou seja, na topografia social da cidade é o 
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 Cíntia Andersen SARTI, A família como espelho, 1994, Tese de doutorado, FFLCH-USP, 

São Paulo. 
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 A cidade foi dividida em 96 distritos. 
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segundo distrito mais excluído, perdendo apenas para o Jardim Ângela  (-

1,00).
39

 

 Os aristocratas vivem uma situação ambígua: a sede de campo que 

era símbolo de status deste grupo de negros de classe média, um elemento 

de diferenciação, foi contagiada pela pobreza, desta forma, colaborou  para 

que o projeto do clube de campo fosse, praticamente, abandonado. 

 A denominação Afrobras conjuga Brasil com a África. Numa clara 

menção à origem comum dos negros brasileiros. Desta forma, retrata a 

dinâmica do movimento negro as últimas décadas, que adotou a África como 

referência para a construção de uma nova identidade negra. 

 O afrocentrismo procurou reinventar a cultura negra buscando na 

África elementos para a construção de uma identidade positiva. A prioridade 

era lutar pelo direito à diferença e pela integração do negro na sociedade.
40

 

 O termo afrodescendente, adotado por parte do movimento negro, é 

uma tentativa de equacionar o problema do sistema classificatório brasileiro, 

que possibilita uma multiplicidade de termos para cor/raça. Os negros e 

mestiços seriam englobados em uma só categoria. Assim, teríamos um 

sistema bipolar: afrodescendentes, de um lado, e brancos, de outro.  A 

estratégia adotada pelo movimento negro tinha como objetivo falar em nome 

de uma maioria discriminada. Sendo assim, o negro seria todo descendente 

de africano, independente de seu fenótipo: 

 

...A adoção de uma classificação racial bipolar (brancos e negros, abolindo as 
categorias intermediárias de “pardo” ou “moreno”), parece, (...) ter uma 
motivação claramente política. Longe de ser produto de mentes “colonizadas” 
pelo imperialismo cultural americano ou presas a um racialismo arcaico, foi a 
escolha de um movimento que optou por uma luta em que o negro pudesse ser 
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assimilado à classe trabalhadora explorada e não a uma minoria apenas 

oprimida...
41

 

  

 Tal sistema classificatório foi reforçado no imaginário das lideranças 

negras a partir dos dados do censo de 1980, no qual a soma dos pretos e 

pardos resultava em um percentual muito próximo ao da população branca. 

Com este cálculo, exaltavam a expressividade numérica negra na população 

brasileira e, simultaneamente, conclamavam a união dos negros. Nesse 

contexto, outro recurso importante foi a substituição da expressão “minoria” 

por “maioria”, para se referir aos negros.
42

 

 Apesar da estratégia adotada pelo movimento negro, a expressão 

afrodescendente ou afro-brasileiro, na maior parte das vezes, é utilizada 

apenas pelos militantes ou no meio acadêmico. A maior parte das pessoas, 

ao menos em São Paulo, utiliza o termo “negro” para identificar-se 

racialmente. 

 A despeito de a denominação demonstrar uma postura política que 

coaduna com o contexto de mudança ideológica do movimento negro e a 

construção da identidade negra, nos discursos proferidos durante os eventos, 

nas falas dos entrevistados ou mesmo nos textos da home page da Afrobras, 

não há referências à África. Geralmente, o termo afrodescendente é pouco 

evocado; a expressão “negro” aparece com mais constância. 

 Na analogia entre as duas instituições, outro fator interessante é a 

referência a um personagem muito peculiar: o Saci. 

 Em meados dos anos 1970, o Aristocrata criava um boletim 

informativo denominado “O Saci”. A publicação tinha a finalidade de difundir 
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 Antonio Sérgio GUIMARÃES, Raças, classes e democracia, São Paulo, Editora 34, 2002, 

p. 101. 
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 João Baptista BORGES PEREIRA, Negro e cultura negra no Brasil, Revista de 

Antropologia,1983.  
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as notícias referentes ao clube e comunidade afro-brasileira. Por outro lado, 

“Pererê-Pererê” é o nome do principal projeto da Afrobras, como 

descrevemos anteriormente. 

 O Saci é um personagem ambíguo que transita com muita facilidade 

entre o bem e o mal.
43

 No século XVIII, foi utilizado pela classe dominante 

como recurso ideológico para reforçar o estigma de inferioridade do negro. O 

moleque negro e peralta teria parte com o Demônio e seria capaz de realizar 

feitiçarias, reforçando o estereótipo do preto mandingueiro. O Saci também 

serviu para intensificar o atraso da população pobre rural e para estigmatizar 

os deficientes físicos. 

 Para os grupos subalternos, o Saci não tinha características 

demoníacas, era apenas um transgressor da lei que possuía um caráter 

ambíguo: tanto poderia prejudicar o trabalho doméstico ou da roça, quanto 

realizar boas ações. O Saci fazia parte da constituição de uma identidade 

caipira. 

 No começo do século XX, o Saci migrou do campo para a cidade, 

passando por uma fase de domesticação na qual seus atributos rebeldes 

foram desconsiderados. Depois deste processo de “masterização”, com o 

advento do rádio e da televisão, ele consolida-se como símbolo nacional. 

 A especificidade deste personagem está na capacidade de transitar 

entre vários campos diferenciados. O Saci desloca-se entre pobres e ricos; 

negros e brancos; libertos e escravos; entre o rural e o urbano, resultando 

em sua ambigüidade de estar em todos os lugares e simultaneamente não 

estar em lugar nenhum.  

 Dessa forma, este ente sobrenatural tem a flexibilidade de ser 

apropriado pelos mais diversos grupos. O fato de duas entidades de negros 

de classe média fazerem uso da imagem do Saci, pode ser uma alusão à 

                                    
43

 Renato da Silva QUEIROZ, Um mito bem brasileiro, São Paulo, Polis, 1987. 
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capacidade desse ente de transgredir as leis sem colocar em risco a ordem, 

visto que essas organizações querem estar integradas à sociedade, 

rejeitando qualquer proposta segregacionista, que possa abalar a estrutura 

das relações raciais do país.
44

 

 O Saci é uma figura liminar que não usa a força bruta para derrotar 

seus oponentes, a sua arma principal é a astúcia.
45

 Para conseguir a tão 

almejada mobilidade social, os negros de classe média, precisariam de muita 

sagacidade, para aproveitar as brechas, os interstícios da sociedade, 

historicamente marcada por um racismo
46

 muito particular?
47

 

 O significado social do espaço também é um fator relevante para as 

duas associações. Os aristocratas desejam a venda do terreno onde está 

localizada a sede de campo para que possam investir em uma área mais 

central, já que o Grajaú é muito distante. A Faculdade Zumbi dos Palmares 

funcionaria em um prédio cedido pelo governo do Estado, em São Bernardo. 

                                    
44

 Outro grupo estigmatizado na sociedade também utiliza o Saci como ícone de uma das 

suas associações representativas: o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente. Órgão que 
luta pelos direitos das pessoas com necessidades especiais na cidade de São Paulo. Desta 
forma, parece haver um duplo esforço (tanto das associações negras, quanto das entidades 
que representam os deficientes físicos) no sentido de reverter o estereótipo de inferioridade 
contido na figura deste personagem. 
45 

Renato da Silva QUEIROZ, Um mito bem brasileiro, São Paulo, Polis, 1987. 
46

 Segundo Borges Pereira, “o racismo deve ser entendido como um complexo de idéias, 

atitudes e ações sociais centradas em alegadas diferenças biológicas dos indivíduos em 
interação social. Esse complexo abrange desde pré-disposição psicológica para ação social 

 atitudes e opiniões desfavoráveis em relação ao “outro” racial (preconceito), podendo ou 

não ser verbalizadas  e passa pela ação ou comportamento social real que cerceia ou 
mesmo impede o “outro” de ampliar seus espaços sociais (discriminação), chegando até a 
confiná-lo a espaços físicos, com limites bem definidos (segregação)”. João Baptista 
BORGES PEREIRA, Diversidade, racismo e educação, in: Iolanda de OLIVERA, Relações 
raciais e educação, Niterói, EDUFF, 2000. 
47

 Nesse sentido, a trajetória individual da classe média negra guardaria semelhanças com 

o padrão dos nossos heróis nacionais, que saem dos porões da sociedade e ascendem 
socialmente passando por duras provas, demonstrando toda sua força e nobreza.  Desta 

forma, Pedro Malasartes seria um bom exemplo  no plano da ficção , já que vivendo 
nos interstícios da sociedade, consegue transformar desvantagens em vantagens. 
Utilizando o “poder dos fracos” inverte as situações adversas, sem colocar em risco a ordem 
social e sem reforçar o sistema. Ver Roberto DA MATTA, Carnavais, malandros e heróis, 
Rio de Janeiro, Zahar, 1983. 
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Os afrobrasilianos decidiram alugar um prédio próximo a estação de metrô 

da Ponte Pequena para facilitar o acesso dos alunos. Sem querer 

desqualificar as explicações de ordem prática, poderíamos investir nos 

aspectos simbólicos e conjeturar que a preocupação em querer ficar em um 

lugar central na cidade é decorrência do prestígio que isso possa acarretar. 

Os negros já ocupam um lugar periférico na estrutura social, aceitar 

estabelecer-se em locais distantes, de certa forma, representaria conformar-

se com o lugar do negro na sociedade. 

 Em relação ao momento presente, o sucesso da Afrobras talvez esteja 

no fato de conseguir estabelecer parcerias e buscar, de quem esteja disposto 

a ajudar, apoio para seus projetos. A organização mobiliza pessoas de 

diferentes ramos de atividade e tendências políticas divergentes.  

 Quanto ao Aristocrata, o declínio é explicado pelos associados como 

resultado de administrações negligentes e desinteresse dos filhos dos sócios 

fundadores em dar continuidade ao empreendimento, conforme já 

assinalamos. Na busca de uma interpretação alternativa, poderíamos inferir 

que uma mudança no estilo de vida dos freqüentadores do clube possa ter 

levado a um desinteresse dos associados. Relembramos que na década de 

1960, um grupo de negros em ascensão decidiu fundar o Aristocrata por ser 

discriminado nos clubes brancos. A decadência do clube talvez se explique, 

também, pelo fato deste já ter cumprido seu papel, ou seja, serviu de espaço 

de lazer, de sociabilidade aos negros de classe média. Nas últimas décadas, 

com uma relativa flexibilização das relações raciais na cidade, alguns clubes 

sociais (principalmente os mais populares, relacionados aos times de futebol 

profissional: Corinthians, Palmeiras, Juventus...) selecionam seus associados 

pelo poder econômico, desta forma, os negros de classe média teriam esta 

alternativa de lazer, que, praticamente, inexistia há quarenta anos atrás. 

 Um indício de mudança de estilo de vida surge na explicação de uma 

entrevistada: “...Eu não sei, dispersaram, eu acho que viram outras idéias, e 
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as pessoas novas seguiram outros segmentos e foi isso...”  O aumento de 

poder aquisitivo dos associados abriu novas oportunidades de 

entretenimento, como, por exemplo, as viagens turísticas. Em síntese, as 

mudanças contextuais nas relações raciais e melhoria nas condições 

materiais dos freqüentadores  que proporcionaram novas opções de lazer, 

para além dos espaços segregados  são possíveis explicações sociológicas 

para a decadência do Aristocrata.  

 Enfim, enquanto a geração dos fundadores criou, por razões 

históricas, um mundo paralelo, conjeturamos que a própria dinâmica da 

sociedade fez com que a geração seguinte estivesse mais aberta a outras 

formas de sociabilidade, já que as relativas mudanças nas relações raciais 

resultaram em novas brechas que implicaram em possibilidades de 

relacionamentos para além do microcosmo dos negros de classe média. 

 Para finalizar, destacamos o último ponto de convergência entre as 

duas associações: o público alvo. O Aristocrata exerceu o papel de mobilizar 

os negros em ascensão em torno de uma atividade de lazer que os 

distinguisse da população negra. A Afrobras tem como objetivo principal  

criar estratégias de inclusão e permanência do negro na universidade. Logo, 

o objetivo das duas organizações é atingir um público delimitado:  negros em 

ascensão social. A massa negra parece não estar no centro das 

preocupações das políticas desenhadas e implementadas por essas 

instituições. 

 Em 2001, O IPEA realizou um estudo sobre a influência da raça nas 

desigualdades sociais baseado nas informações da PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicílios do IBGE). O trabalho revelou que, em 1999, 

34% da população do país fazia parte de famílias com renda inferior a linha 
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da pobreza e 14% com renda inferior a linha de indigência.
48

  Mas, a 

pobreza não está “democraticamente” distribuída entre as diferentes raças. 

Em 1999, os negros representavam 45% da população brasileira, mas 

equivaliam a 64% da população pobre e 69% da população indigente. Os 

brancos, 54% da população total, correspondiam a 36% dos pobres e 31% 

dos indigentes. Portanto, há uma sobre-representação da pobreza entre os 

negros. Isso se mantém mesmo, quando em meados da década de 1990, 

houve uma redução no número de pobres no país de 40% para 34%. Ou 

seja, nascer negro, aumenta expressivamente a possibilidade de um 

brasileiro ser pobre.
49

 

 No projeto das duas organizações negras, aqui estudadas, não são as 

pessoas que estão situadas na fronteira tênue entre pobreza e miséria (cerca 

de metade da população negra) que mobilizam suas políticas. Por isso, 

limitamos a discussão na inclusão do negro no ensino médio universitário 

(em 1999, 84% dos jovens negros 18 a 23 anos  não haviam concluído o 

ensino secundário contra 6% dos brancos ).  Em relação ao ensino superior, 

98% dos jovens negros não haviam ingressado na universidade, para os 

jovens brancos esse número correspondia a 89%.
50

 Conseqüentemente, as 

cotas nas universidades, ou mesmo a concessão de bolsas de estudos, 

beneficiaria apenas um número restrito da população negra. 

  

                                    
48

 A linha de indigência diz respeito aos custos de uma cesta alimentar, levando em 

consideração as diferenças regionais, que atenda as necessidades mínimas de consumo 
calórico de um indivíduo. A linha de pobreza, além da cesta alimentar, inclui gastos mínimos 
com vestuário, habitação e transportes. 
49

 Ricardo HENRIQUES, Desigualdade racial no Brasil, disponível na Internet via 

WWW.URL: http:// www.ipea.gov.br, arquivo capturado em 01/05/2003. 
50

 Ricardo HENRIQUES, Desigualdade racial no Brasil, disponível na Internet via 

WWW.URL: www.http:// ipea.gov.br, arquivo capturado em 01/05/2003. 
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     O Aristocrata e a Afrobras apresentam esse diferencial: além de serem 

instituições formadas por negros, representam um segmento específico: os 

negros de classe média. O propósito das duas organizações é projetar este 

estrato da população negra através da sua inserção em cargos de prestígio  

de maior visibilidade na mídia  e da formação de lideranças negras que 

sirvam de referência para outros negros. No próximo capítulo 

elaboraremos um perfil dos entrevistados, analisaremos a autoclassificação, 

termos de classe social, e como tal conceito é construído pelos pequisados. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Capítulo 2 – Identidade de classe 
   

 

 As transformações ocorridas nas últimas décadas  como a derrocada 

do comunismo e o avanço do processo de mundialização da economia  

têm resultado em mudanças de posicionamentos teóricos. Alguns analistas 

prevêem o fim do Estado enquanto articulador das relações entre os diversos 

grupos sociais, o fim da História, da classe trabalhadora e do trabalho (como 

conseqüência direta do processo de informatização e automação).
1
      

 Há, ainda, aqueles que propõem a substituição do conceito de classes 

sociais, em razão da sua ineficácia enquanto ferramenta teórica para explicar 

as sociedades contemporâneas.
2
 Nesse sentido, as diferenças étnicas e 

religiosas seriam mais expressivas, pois seriam capazes de traduzir os 

conflitos sociais da atualidade, com maior lucidez, em relação aos 

antagonismos de classe. 

                                    

1
 Mauro Luis IASI, O dilema de Hamlet, 1999, Tese de doutorado, FFLCH-USP, São Paulo. 

2
 Klaus EDER, A classe social tem importância no estudo dos movimentos sociais? Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, junho de 2001.  
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 Em face dessa assertativa, podemos questionar: as classes sociais 

teriam perdido sua validade analítica como instrumento para a compreensão 

da sociedade?  

 Em sentido contrário a tais asserções, acreditamos que, na sociedade 

brasileira, classe e raça ainda sejam duas referências fundamentais para que 

as pessoas possam pensar seu lugar na estrutura hierárquica. Sendo assim, 

o conceito de classe social é uma das principais chaves explicativas para 

refletir sobre as identidades sociais construídas no cotidiano, que implicam 

em abertura ou restrição de oportunidades sociais. Dito de outra forma: a 

origem social atua limitando a ampliação de espaços sociais a determinados 

grupos ao mesmo tempo em que gera certos nichos a uns poucos 

privilegiados.
3
 

 A noção de classe ainda é um relevante fator de distinção social. Esta 

não deixou de existir como espaços de oposição/aproximação dos grupos.
4
 

 Classe é um dos mais caros conceitos das Ciências Sociais. Apesar 

disso, nas sociedades capitalistas, a diferenciação entre as pessoas se dá em 

termos de classes, sem que haja concordância sobre o conceito: 

 
...De facto, classe é um dos mais confusos entre os mais importantes termos 
sociológicos. (...) As populações têm sido ordenadas em classes sociais, 
entendendo-se haver uma identidade comum, um sentimento de pertença e a 

expectativa, por conseguinte, de respostas comuns a pressões várias... 
5
 

  

                                    
3
 Analisando as publicações recentes sobre estratificação social, Antunes afirma que, longe 

de sinalizar para o fim da sociedade de classes, os estudos indicam o aumento da 
complexidade das sociedades capitalistas modernas, visto que não podem mais ser 
resumidas a dicotomia burguesia/proletariado, na qual a indústria, que concentrava grande 
parte dos postos de trabalho, experimentou nas últimas décadas, o desemprego estrutural. 
Além disso, houve, concomitantemente, um aumento do número de empregados no setor 
de serviços e no mercado informal. Ricardo ANTUNES, A força das classes, Folha de São 
Paulo, 10/05/2003. 
4
 Antonio Sérgio Alfredo GUIMARÃES, Raças, classes e democracia, São Paulo, Editora 

34, 2002. 
5

 Vic ALLEN, A diferenciação da classe operária, in: A. HUNT, Classe estrutura de classes, 

São Paulo, Livraria Martins Fontes, 1977, p. 71. 
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 Neste capítulo pretendemos estabelecer uma analogia entre a classe 

social enquanto conceito nativo e a “classe teórica”, ferramenta analítica 

utilizada, principalmente pela Sociologia, para explicar as sociedades 

modernas.
6
 

 No próximo tópico faremos uma breve reflexão sobre a classe social 

enquanto modelo construído pelos teóricos para interpretar a sociedade. 

 

2.1 Teorias de classe 

 

 A teoria das classes tem sua gênese em Marx, cuja referência analítica 

estava assentada nas lutas de classe e na mudança histórica. A eficácia 

dessa teoria deveu-se a capacidade de articular as diversas esferas que 

constituem a vida comunitária: social, política, econômica e cultural.
7
 

 A especificidade das classes sociais, para Marx, estaria no modo de 

produção (feudal, capitalista...), nos interesses antagônicos que estão em 

jogo entre a burguesia e o proletariado e na posição que os indivíduos 

ocupam na produção social8. 

 O modo de produção é um conceito central desse teórico, pois 

determina a posição que cada indivíduo ocupa na estrutura de relações 

historicamente constituídas, nas quais os homens produzem as condições 

materiais de sua existência. Marx indica o lugar dos agentes na estrutura 

                                    
6
 Refletindo sobre a relação entre estratificação social e sucesso escolar, nas sociedades 

capitalistas contemporâneas, Swift ressalta que a imprecisão do conceito de classes sociais 
se deve ao fato das fronteiras que separam as diversas classes serem demasiadamente 
tênues. Por isso, não se pode afirmar que as pessoas se identifiquem socialmente pelo fato 
de situar-se na mesma faixa de renda salarial. A solução seria pensar a inter-relação entre 
diversos fatores: renda, instrução, estilo de vida, visão de mundo... D.F. SWIFT,  
Appartenance sociale et réussite scolaire, in: J.C. FORQUIN, Les sociologues de l‟ 
education américains et britanniques, Paris-Bruxeles, De Boeck & Larcier, 1997, p. 257-270. 
7
Antonio Sérgio Alfredo GUIMARÃES, Raças, classes e democracia, São Paulo, Editora 34, 

2002.  
8
 Karl MARX, A Ideologia alemã, Rio de Janeiro, Zahar, 1965. 
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econômica capitalista, resultado das relações antagônicas entre o capitalista 

e o trabalhador assalariado. 

 A sociedade capitalista estaria organizada, fundamentalmente, em 

uma estrutura dual que consistiria na relação antagônica entre aqueles que 

possuem os meios de produção (a burguesia) e os que vendem sua força de 

trabalho (o proletariado). 

 Genericamente, o termo classe faz referência a grandes grupos 

humanos que lutam entre si para garantir seu sustento, o que gera relações 

de dominação para apropriar-se do excedente produzido, além do mínimo 

necessário à subsistência.
9
 Nesse sentido ampliado, as classes fariam parte 

não só das sociedades modernas como daquelas estratificadas em termos de 

classes e estamentos, resultando na célebre expressão: “a história de todas 

as sociedades até nossos dias tem sido a história das lutas de classes”.
 10

 

 No sentido mais estrito, as classes sociais existem de fato, nas 

sociedades capitalistas, a partir do surgimento de uma burguesia que 

monopolizava os meios de produção, investindo capital para valorizá-los 

através do sobre-trabalho não pago dos proletários (mais-valia), que, para 

sobreviver, são obrigados a vender sua força de trabalho.
11

 

 Mas, não é somente a posse, ou não, dos meios de produção que irá 

determinar a conformação de uma classe. As classes sociais se constituem a 

partir do momento em que os indivíduos começam a se organizar para lutar 

pelos seus interesses. A partir da mobilização coletiva surge a consciência de 

classe, que institui uma ideologia própria (normas e valores), base de 

referência para a luta de classes.
12

 A consciência de classe é um fator de 

                                    
9
 Marcelo RIDENTI, Classes sociais e representação, São Paulo, Cortez, 1994. 

10
 Karl MARX e F. ENGELS, Manifesto do partido comunista, São Paulo, Global, 1986. 

11
 Marcelo RIDENTI, op. cit. 

12
 Pitirim A. SOROKIM, O que é uma classe social? in: Otávio VELHO, Moacir PALMEIRA e 

Antonio BERTELLI, Estruturas de Classe e estratificação social, Rio de Janeiro, Zahar, 
1979. 
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grupo, cada classe é um macrocosmo de grupamentos diferenciados. Para 

Marx, a consciência é o modo pelo qual os seres humanos podem produzir 

sua existência: ela é um produto social. A consciência de classe é elaborada 

a partir de dados objetivos e subjetivos, ou seja, a consciência está 

relacionada concomitantemente, com as condições materiais de existência e 

com a capacidade humana de representar-se a si mesmo e ao mundo, 

através de signos mentais. A consciência não é determinada pela sociedade, 

enquanto conceito abstrato; as condições materiais de existência são um dos 

seus fatores determinantes. Quando a consciência ganha autonomia em 

relação às condições materiais de existência, ela torna-se uma abstração, 

opondo-se a vida real. Portanto, a consciência de classe está ligada à 

capacidade dos indivíduos de revelar a causalidade da sociedade e organizar-

se para produzir mudanças.
13

 

 A consciência de classe é um fator decisivo na passagem da “classe 

em si” para “classe para si”. A primeira marca o estágio inicial, na qual o 

grupo se singulariza pela sua posição na organização socioeconômica (até 

então os interesses são latentes). Na “classe para si” o grupo mobiliza-se 

para o conflito político, na defesa de seus interesses, que se tornam 

manifestos. Tal mobilização só é possibilitada pela consciência de classe.
14

 

 Enquanto Marx utiliza a posse ou não dos meios de produção como 

fator que estrutura as classes sociais, Weber desloca o eixo para a circulação 

de mercadorias. Classe social designa um grupo que está em uma mesma 

"situação de classe", ou seja, proprietários e não proprietários que estão 

competindo no mercado a fim de fazer permutas, portanto, a "situação de 

classe" é a "situação de mercado". 

                                    
13

 Mauro Luis IASI, O dilema de Hamlet, 1999, Tese de doutorado, FFLCH-USP, São 

Paulo. 
14

 Rodolfo STAVENHAGEN, Estratificação social e estrutura de classes, in: Otávio VELHO, 

Moacir PALMEIRA e Antonio BERTELLI, Estruturas de classe e estratificação social, Rio de 
Janeiro, Zahar, 1979. 
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 “A situação de classe” corresponde à oportunidade de oferta de bens 

e de condições de vida. Oportunidade que é determinada pelo volume e tipo 

de poder de dispor de bens em uma determinada ordem econômica. 

 O que determina a situação de classe do trabalhador, e do 

empresário, são as ações e relações sociais que se estabelecem no mercado 

de trabalho, no mercado de produtos e na empresa capitalista.
15

  

 Para Weber, a distinção entre as classes tem de ser realizada a partir 

da distribuição e posse de bens econômicos no mercado. Os não 

proprietários são excluídos da competição por bens de alto valor. Aqueles 

que não têm propriedades são obrigados a vender sua força de trabalho para 

garantir sua subsistência. Propriedade e ausência de propriedade são básicas 

em todas as situações de classe.
16

 Logo, são classes sociais: 

 

...a) proletariado em seu conjunto, tanto quanto seja automático o processo de 
trabalho, b) a pequena burguesia, c) a intelligentsia sem propriedade e os 
especialistas profissionais (técnicos, empregados) comerciais ou de outra classe, 
burocrata; eventualmente podem estar bem distantes entre si, em proporções aos 
custos da educação, d) as classes dos proprietários e privilegiados pela 

educação...
17

 
 

  

 Weber não limita a discussão sobre o conceito de classes às estruturas 

econômicas e enfatiza a importância dos grupos de status e dos partidos. 

Para os primeiros (os grupos de status), o prestigio social é estruturante; 

para os segundos (para os partidos políticos) o que está em causa é a 

distribuição do poder na sociedade, por meio da capacidade de sugestionar 

outros grupos.
18 

 

                                    
15

 Sedi HIRANO, Castas, estamentos e classes sociais, São Paulo, ALFA-OMEGA, 1974. 
16 

Max WEBER, Classe, status, partido, in: Otávio VELHO, Moacir PALMEIRA e Antonio 

BERTELLI, Estruturas de classe e estratificação social, Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 
17

 Sedi HIRANO, op. cit., p. 65. 
18

 Max WEBER, op. cit. 
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 A noção de grupos de status, talvez seja a maior contribuição de 

Weber para uma abordagem antropológica das classes sociais, já que além 

dos aspectos “objetivos”, “mensuráveis”, como a posse de bens, o autor 

enfatiza a importância da honra (prestígio) na constituição do sistema de 

estratificação. 

 Para Weber, a "situação de status" não está necessariamente ligada a 

uma "situação de classe", ou seja, é possível que haja empregados e patrões 

no mesmo grupo de status. Participar de um grupo de status implica em 

compartilhar um estilo de vida específico. Neste sentido, criam-se normas 

internas que podem implicar em restrições a certos indivíduos que não 

pertençam ao grupo, podendo até chegar ao fechamento endogâmico do 

mesmo. 

 Enquanto o mercado considera apenas os fatores funcionais, a ordem 

de status é estruturada a partir do prestígio social. Portanto, a simples 

aquisição de bens não garante a participação do indivíduo em um grupo de 

status. 

 

...Com certo simplismo, pode-se assim dizer que as “classes” são estratificadas 
de acordo com suas relações com a produção e aquisição de bens; enquanto os 
“grupos de status” são estratificados de acordo com os princípios de seu 

consumo e bens tal como é representado por “estilos de vida”especiais... 
19

 
 
  

 Falou-se até agora de burguesia e proletariado, proprietários e não-

proprietário de bens, mas em relação às camadas médias, como elas foram 

conceituadas? 

 Se o conceito de classe social é de difícil definição, a noção de classe 

média é ainda mais inconsistente, quando comparada aos conceitos de 

burguesia e proletariado, que obtiveram um maior consenso. 

                                    
19

 Max WEBER, Classe, status, partido, in: Otávio VELHO, Moacir PALMEIRA e Antonio 

BERTELLI, Estruturas de classe e estratificação social, Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 
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 A classe média, muitas vezes, é definida por exclusão, quando não se 

consegue posicionar determinados indivíduos na burguesia ou no 

proletariado:  

 

...Para Marx, o termo classes médias ou camadas médias abrangia praticamente 
por exclusão quase todos os grupos sociais e urbanos que não fossem aristocracia 
fundiária imobiliária e nobiliárquica, também os assalariados do campo e da 
cidade que não produziam valores de troca (mercadorias), e obviamente, a 

grande burguesia industrial e comercial e por fim o alto clero...
20

  

   

 Weber afirma que as classes médias encontrar-se-iam em uma 

posição intermediária entre os proprietários e os trabalhadores assalariados. 

As classes médias seriam compostas por camponeses e artesãos 

independentes, funcionários públicos, profissionais liberais, a pequena 

burguesia e a intelligentsia sem propriedade. 
21

 

 Em tais conceituações, a classe média parece apenas preencher um 

hiato entre a burguesia e o proletariado, portanto, sua função seria agrupar 

os indivíduos que não se encaixassem nos dois extremos, logo, o conceito 

constituiu-se como um campo extremamente movediço.
22

  
 

 Esse breve balanço das conceituações “clássicas” será utilizado apenas 

como ponto de partida para tentarmos avançar na discussão sobre o 

conceito de classes sociais. A pretensão não é fazer metateoria. O propósito 

é buscar um instrumental teórico que possibilite a interpretação da realidade 

social. Na tentativa de fazer uma aproximação entre os conceitos elaborados 

pelos teóricos e as noções dos agentes sociais, iremos analisar, no próximo 

tópico, como os entrevistados constroem sua identidade de classe e quais 

referências utilizam para elaborar uma noção de classe social. 

                                    
20 Sedi HIRANO, Castas, estamentos e classes sociais, São Paulo, ALFA-OMEGA, 1974, 
p.82. 
21 Ibidem. 
22 Maurice HALBWACHS, A Classe média, in: Octávio IANNI (org.), Teorias de 
estratificação social, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1978. 
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2.1 Pertencimento de classe 

2.1.1 Perfil dos entrevistados 

  

 Como afirmamos anteriormente, realizamos 24 entrevistas. Em termos 

de gênero, entrevistamos 11 homens e 13 mulheres. Quanto à idade, os 

informantes têm 54 anos, em média. Há uma diferença significativa de faixa 

etária entre os integrantes das duas organizações: no Aristocrata, a média de 

idade é de 59 anos, na Afrobras, a idade média é de 41 anos. 

 A maior parte dos entrevistados é casada, tem 2 filhos, em média, e 

mora em casa própria. Moradias com dimensões consideráveis: possuem 7 

cômodos, em média. Em cada residência moram, em média, 3 pessoas. O 

padrão é a família nuclear; raros são os casos de agregados morando 

juntamente com os informantes. 

 Os pesquisados não se concentram em determinados locais da cidade, 

estão dispersos pelos diversos distritos: Vila Guilherme, Cursino, Liberdade, 

São Domingos, Sacomã, Santana, Tremembé, Vila Mariana, Liberdade, Bela 

Vista, Casa Verde, Freguesia do Ó, Jardim Paulista, Itaquera, Ponte Rasa, 

Penha e Ipiranga. 

 Como é sabido, o local de moradia, mais do que um espaço físico, é 

um lugar social. No cotidiano, as pessoas utilizam as expressões “bairro de 

classe média”, “lugar de rico”, “vila de pobre”, para referir-se a determinados 

espaços da cidade. Falar em bairro nobre é fazer menção a uma imagem de 

um local com residências de alto padrão, ruas largas e arborizadas, 

“protegidas” por muros eletrificados e seguranças uniformizados. Um bairro 

pobre lembra uma vila de ruas estreitas, muitas vezes sem asfalto e esgoto 

correndo a céu aberto, uma quantidade enorme de casas modestas, mal 

acabadas, se amontoando a margens de córregos poluídos e altos índices de 

violência.  
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 O local de moradia, além de representar o status social, tem 

implicações diretas na qualidade de vida dos habitantes. Sendo assim, vamos 

recorrer ao Mapa da Inclusão e Exclusão Social, para verificar qual o padrão 

de vida do local habitado pelos pesquisados. 

 Para facilitar a exposição, estabelecemos uma escala, que vai de + 4 a 

– 4. Os números positivos indicam o nível de inclusão social, e os negativos 

indicam os distritos com índice de exclusão social. Por exemplo, tomando 

como referência apenas os dois extremos, a faixa + 4 concentra os melhores 

locais para se morar, são os distritos onde há o melhor padrão de vida: 

Consolação, Jardim Paulista, Lapa, Pinheiros e Moema. Na outra extremidade 

estão os distritos que oferecem as piores condições de vida a seus 

habitantes: Jardim Ângela, Grajaú, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, 

Lageado, dentre outros. 

 

Tabela 1 - Ranking da inclusão e 
exclusão social 

Índice 

Distribuição dos 
entrevistados por 

categorias de distritos      
(%) 

+4 
4 

+3 8 

+2 - 

+1 5 

0 - 

-1 50 

-2 29 

-3 4 

-4 - 

Total 100 

 

 Os dados revelam que apenas 17% dos entrevistados moram nos 

distritos de melhor padrão de vida. Apesar de 83% dos entrevistados 

residirem em locais que estão abaixo do padrão desejável, temos a metade 
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morando em distritos que estão muito próximos do padrão básico de 

inclusão. O que importa é que o grupo pesquisado está longe dos locais 

periféricos, marcados pela precariedade, em termos de qualidade de vida. Se 

a maior parte dos nossos interlocutores não reside em bairros da classe 

média e da alta burguesia da cidade (Moema, Perdizes, Vila Mariana, 

Pinheiros, Itaim Bibi...), também não estão concentrados, como boa parte da 

população negra, próximos aos bolsões de pobreza (Parelheiros, Brasilândia, 

Capão Redondo, Jardim Angela...). 

 O quadro a seguir, apresenta os dados referentes ao nível de 

instrução dos entrevistados: 

 

 Tabela 2 - Escolaridade % 

Fundamental 9 

Médio 17 

Superior 61 

Especialização  9 

Mestrado (cursando) 4 

Total 100 

 

 A maior parte (74%) tem, pelo menos, o curso superior completo, o 

que demonstra um diferencial em relação à população negra do país.  

Em 1999, 98% dos jovens negros não haviam ingressado na universidade 

(para os jovens brancos esse número era de 89%).
23

 Segundo dados do 

Censo (2000), a média de anos de estudo de pretos e pardos era 4,6 anos (o 

equivalente a 4a ou 5a série do Ensino Fundamental). Os brancos tinham, em 

média, 6,6 anos de estudo (o correspondente a 6a ou 7 a série do ensino 

fundamental). No Estado de São Paulo, no ano 2000, somente 0,73% dos 

negros tinham 15 anos ou mais de estudo (que, supostamente, seria o 

                                    
23

 Ricardo HENRIQUES, Desigualdade racial no Brasil, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.//ipea.gov.br, arquivo capturado em 01/05/2003. 

http://www.url:http:/www./ipea.gov.br
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equivalente ao curso superior completo).
24

 Entre  os brancos, o percentual 

era de 4,64.
25

 

 A escola pública foi o recurso mais utilizado para concluir os estudos, 

nos ensinos médio e fundamental: 

 

Tabela 3 – Estudou em escola 
pública ou particular? 

% 

Pública 61 

Pública/Particular 22 

Particular 17 

Total 100 

 

 

 Em relação ao curso superior a relação se inverte: as instituições 

privadas foram as alternativas possíveis para obtenção do diploma de nível 

universitário.
26

 

 Os pesquisados exerciam profissões, majoritariamente, não manuais. 

Há uma diversidade no tipo de ocupações informadas, como é possível 

perceber a seguir: jornalista (dois), chefe de sessão (servidor público), 

assessor técnico (servidor público), investigador de polícia, advogado 

(servidor publico), procurador do município, escriturário (servidor público), 

oficial de justiça, policial militar, delegado de polícia, orientador fiscal 

                                    
24

 O IBGE considera que com 15 anos ou mais de estudo completos, “a pessoa pode ter o 

curso superior concluído (no caso dos cursos com quatro anos de duração) ou podem ainda 
estar cursando o superior, uma vez que existem cursos com duração superior a quatro anos 
e mesmo pessoas que não se formam exatamente ao fim do quarto ano nos cursos com 
quatro anos de duração.” Barbara Cobo SOARES,     
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mensagem pessoal enviada para o 
autor, em 05 de dezembro de 2003. 
25

 Censo Demográfico 2000 (IBGE), disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.ibge.gov.br, capturado em 22/12/2002. 
26

 Segundo dados da PNAD, 1987, das pessoas de 7 a 14 anos que freqüentavam a 

escola, entre os pretos 7,7% estudavam em escola particular e 92,3% em escola pública. 
Para os pardos, os números eram respectivamente: 10,4% e 89,6%. Luiz Cláudio 
BARCELOS, Educação: um quadro de desigualdades raciais, Estudos Afro-asiáticos, nº 23, 
1992, p. 32-69. 

http://www.url:http:/www.ibge.gov.br
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(autônomo), despachante, agente de turismo, secretaria executiva, 

estoquista, DJ, assistente social, diretor industrial, secretária, socióloga, 

professora (2° grau) e gerente administrativa.  

 O número de pessoas que exercem cargos públicos é significativo, 

totalizam 40%. Fernandes destacou a importância do serviço público para a 

formação da elite negra paulistana na década de 1920, assegurando ao 

negro um emprego estável, além da possibilidade de exercer cargos que não 

estivessem contaminados pela instituição da escravidão (funções não 

manuais). Para a geração do grupo estudado, o serviço público representou 

a possibilidade de ascensão e de aquisição de um prestígio relativo, já que 

muitos atuaram em cargos de nível universitário ou de chefia. Mas, a 

trajetória dos nossos entrevistados não parece ser a regra em termos de 

percurso do negro no funcionalismo. Isso se considerarmos os dados 

referentes ao status do negro no funcionalismo municipal. 

 A Prefeitura do Município de São Paulo realizou, em 2001, o primeiro 

censo do funcionalismo. No questionário foi incluído o quesito cor/raça,  

medida que possibilitou a obtenção da composição racial nos quadros do 

serviço público municipal. Os brancos totalizavam 67%, os negros 

representavam 30%, os amarelos 3% e os indígenas menos de 0,5%. 

Portanto, os negros estão proporcionalmente representados, no 

funcionalismo público municipal, pois no ano 2000, os mesmos compunham 

30% da população da cidade.
27

 

 A hierarquia do serviço municipal é estruturada a partir de três 

grandes níveis: nível básico (até nível fundamental completo), nível médio 

(nível médio completo) e nível superior (curso universitário completo).  

                                    
27

Fichário das desigualdades raciais, disponível em 

WWW.URL:http://www.observatorioafrobrasileiro.org, Observatório Afrobrasileiro (IE/UFRJ-
IPDH), baseado nos microdados da amostra de 10% do Censo Demográfico de 2000 
(IBGE).    

http://www.url:http:/www.observatorioafrobrasileiro.org


83        
_______________________________________________________________________________  

Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________                

Identidade de Classe 

 Qual o lugar dos negros no sistema de estratificação do 

funcionalismo? 

 Os negros estão sobre-representados no nível básico, totalizando 

46%. No nível superior ocorre o oposto, há uma sub-representação dos 

negros que perfazem apenas 12 % do total.
28

 

 Há uma significativa participação dos negros nos quadros do 

funcionalismo. Pode-se conjeturar que o concurso público seja uma forma de 

seleção mais democrática, já que a principal técnica adotada é uma prova 

escrita, que tem um caráter impessoal. A entrevista é uma forma de seleção 

mais temida pelos negros, já que ficam mais expostos aos preconceitos e às 

subjetividades dos entrevistadores. 

 Apesar disso, quando analisamos o negro dentro da estrutura 

hierárquica, o serviço público reproduz a situação na qual está inserido na 

sociedade global. Os negros concentram-se nos cargos de menor prestígio, 

percebem os menores salários e têm menor poder de decisão. Quando 

analisamos os cargos em comissionamento, a hierarquia racial torna-se mais 

evidente: a proporção de brancos é de 84%.
29

 Os cargos em comissão, na 

maioria das vezes, são funções de chefia, que não têm como pré-requisito a 

aprovação em concurso público. Geralmente, em tais cargos, a competência 

ou a experiência no cargo, fica em segundo plano; o que importa são as 

relações sociais,  vínculos de amizade com pessoas que têm poder de 

decisão, ou apadrinhamento político. Desta forma, além do racismo, a falta 

de um capital social adequado pode dificultar o acesso dos negros aos cargos 

de chefia. 

                                    
28

 A situação dos brancos é totalmente oposta a dos negros. Há uma sub-representação no 

nível básico (53%) e uma sobre-representação no nível universitário (81%). 
29

 Censo do Funcionalismo Municipal, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/gestaopublica, arquivo capturado em 
29/08/2002. 

www.url:http://%20prefeitura.sp.gov.br/secretarias/gestaopublica
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 O nível de escolaridade dos pais é um fator que pode ter influência 

decisiva na trajetória escolar dos filhos. Segundo dados da Pesquisa Nacional 

por Amostragem de Domicílios (PNAD) do IBGE, realizada em 1982, à 

medida que aumenta a escolaridade do chefe de família, ocorre uma melhora 

no desempenho escolar dos filhos. “Entre chefes de família que têm de um a 

três anos de instrução, 19,5% de brancos, 5,9% de pretos e 12% de pardos 

conseguem que suas crianças tenham uma trajetória escolar sem atraso; 

para aqueles chefes que têm quatro anos de estudos, esses índices são 33%, 

10% e 22%, respectivamente”.
30

  

 É provável que não só o capital escolar seja capaz de influenciar o 

desempenho do aluno na escola, mas que o capital cultural dos pais também 

possa ser um facilitador ou um obstáculo para o sucesso escolar.
31

 O hábito 

da leitura, freqüência a livrarias, teatro, cinema, são fatores que podem 

otimizar o desempenho escolar. Obviamente, a adoção de tais 

comportamentos é limitada pelas condições materiais de existência. Em uma 

família pobre, empenhada em garantir a sobrevivência, na qual os pais têm 

pouca, ou nenhuma escolaridade, a posse de livros, ou a compra de material 

escolar, dificilmente será eleita como prioridade.
32

 Portanto, as crianças 

pobres podem ter sua performance escolar comprometida por conta de uma 

deficiência em termos de capital cultural, que, comumente, é adquirido fora 

da escola e que mantém uma relação estrita com a classe social, da qual 

fazem parte.
33

 

                                    
30

 Luiz Carlos BARCELOS, Educação: um quadro de desigualdades raciais, Estudos Afro-

asiáticos, 23, 1992, 32-69, p. 42. 
31

 Sobre os diversos tipos de capital (econômico, social, escolar e cultural), ver Pierre 

BOURDIEU, La distincion, Madrid, Taurus, 1988. 
32

 Falamos sobre as dificuldades dos pobres em custear a educação dos filhos, mas a 

questão das condições econômicas vai além disso, pois nem sempre as crianças têm em 
sua casa um ambiente propício, como um espaço para estudar, ou mesmo uma mesa para 
fazer as tarefas escolares. 
33

 Pierre, BOURDIEU, La distincion, Madrid, Taurus, 1988. 

Continua na página seguinte... 
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 Examinados desta perspectiva, os negros paulistanos de classe média 

não reproduziram o mesmo status educacional da geração dos pais, marcado 

pela baixa escolaridade (77% não conseguiram ir além do ensino 

Fundamental). Os entrevistados ultrapassaram as barreiras impostas pela 

precariedade material e pelo racismo, realizando o sonho de concluir um 

curso universitário. 

 

Tabela 4 - Escolaridade dos pais % 

Analfabeto 6 

Semi-analfabeto 6 

Fundamental  65 

Médio 9 

Superior 14 

Total 100 

   

 No que diz respeito ao curso de nível superior, as opções dos 

entrevistados foram as seguintes: 

 

Tabela 5 - Curso universitário % 

Direito 38 

Ciências Sociais 14 

Jornalismo 10 

Turismo 10 

Publicidade 5 

Ciências da Informação 5 

Comunicação 5 

Enfermagem 5 

Serviço Social 4 

Psicologia 4 

Total 100 

 

 Há uma patente preferência dos entrevistados pela área de 

humanidades, apesar de serem as carreiras mais desprestigiadas socialmente 
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e cujos salários, comumente, são os mais baixos.  É preciso considerar que a 

escolha da profissão se dá dentro de um campo de possibilidades. Cursos 

com alto custo e exigência de dedicação exclusiva estão longe do alcance da 

maioria daqueles que podem concluir o Ensino Médio. Teixeira afirma que a 

escolha dos negros pelos cursos na área de humanidades é influenciada pela 

origem social, ou seja, pelo fato destes serem provenientes de famílias de 

baixa renda. A opção por determinada carreira é determinada por diversos 

fatores, como a aquisição de status, influências de outras pessoas etc.
 34

 

 A Universidade de São Paulo realizou, em 2001, o seu primeiro Censo 

Étnico-Racial, em que os dados obtidos confirmam a predileção dos negros 

pela área de Ciências Humanas. Eles representam 9,6% dos alunos na área 

de humanidades, enquanto os brancos perfazem 78,3%. Nas ciências exatas 

os negros totalizam 7,2%, enquanto os brancos representam 73,7%. É nas 

ciências biológicas que existe um menor número relativo de negros, 6,2%, 

contra 77,6% de brancos.
35

 

 Podemos inferir que as prováveis razões da escolha pela área de 

humanidades sejam as seguintes: 

 Estes cursos caracterizam-se por uma exigência menor em termos de 

notas de corte no vestibular, portanto, são menos competitivos; 

 Não há exigência de dedicação em período integral, além disso, tais 

cursos são oferecidos no período noturno, viabilizando a possibilidade de 

conciliar trabalho e estudo; 

 Existe a possibilidade de postergar a conclusão do curso, o que permite 

ao estudante adequar o estudo às suas condições financeiras. 

                                    

34
 Moema de Poli TEIXEIRA, Negros em ascensão social, 1998, Tese de doutorado, UFRJ, 

Rio de Janeiro. 
35

 Antonio Sérgio A. GUIMARÃES e José Reginaldo PRANDI, I Censo Étnico-Racial da 

USP, São Paulo, Universidade de São Paulo, disponível em 
WWW.URL:http://www.usp.br/politicaspublicas.htm., arquivo capturado em 01/03/2002. 

http://www.usp.br/politicaspublicas.htm.
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 O custo dos cursos é relativamente baixo quando comparado aos de 

Medicina e Odontologia, por exemplo. 

  Os negros paulistanos, em suas escolhas profissionais, consideraram 

a vocação e a possibilidade de exercer um cargo de nível universitário. Nos 

depoimentos, não houve qualquer menção à interferência dos pais na 

escolha da carreira. É possível que isso ocorra pelas dificuldades que os 

negros encontram para ingressar em uma universidade. Dessa forma, 

concluir qualquer curso, por mais desvalorizado que seja, já é considerado 

uma grande vitória. 

  É provável que a opção pela carreira de advogado, além da aptidão, 

tenha levado em conta o prestígio social que envolve a profissão. Desde a 

fundação das primeiras faculdades de Direito no Brasil (São Paulo, Recife), 

no início do século XIX, a profissão obteve um grande destaque. Tais 

instituições foram constituídas com o propósito de criar uma elite intelectual 

para elaborar uma nova constituição para o país. 

 A Faculdade de Direito paulista valorizou a profissão sob a alegação 

de que a justiça seria a única solução para que o país saísse da barbárie e 

conseguisse atingir o estágio da civilização. A instituição transformou-se em 

um local onde se concentravam “os eleitos‟‟, treinados para conduzir a 

nação.
36

 

 A partir do final da década de 1960, houve uma proliferação das 

faculdades de Direito no país, implicando em um aumento de 123% no 

número de advogados, entre 1970 e 1980. Tal crescimento acarretou uma 

grande competição no interior da categoria. Na década de 1980, apenas 

45% dos advogados exerciam ocupações cujas atividades principais eram 

jurídicas. O que ocorria com maior freqüência era o fato dos advogados 

                                    
36

 Lilia M. SCHWARCZ, O espetáculo das raças, São Paulo, Companhia das Letras, 1993. 
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exercerem, simultaneamente, duas atividades que nem sempre estavam 

relacionadas com o campo jurídico. 

 O instituto Gallup realizou, em 1982, uma pesquisa para a OAB-SP e 

constatou que 65% dos advogados afirmaram que sua profissão tinha uma 

imagem positiva perante a sociedade.
37

 

 Com o processo de democratização, que resultou na elaboração da 

Constituição de 1988, houve uma delimitação da legalidade no país. Os 

advogados novamente ganharam um papel de destaque em razão da 

“jurisdicização da vida social”. Esperava-se que a categoria contribuísse na 

elaboração das “modernas concepções de legalidade”, dos direitos da 

cidadania e na luta pela garantia da eficiência destas concepções na prática 

cotidiana.
38

 

 O sonho de exercer uma profissão liberal, de não ter patrão, ou, 

ainda, a possibilidade de conseguir uma colocação na empresa privada ou 

em instituição pública, mesmos nos dias de hoje, permeia o imaginário de 

muitos jovens, negros ou não, o que tem ocasionado o célere aumento das 

faculdades de Direito nos últimos anos. 

 Nível de escolaridade e profissão são dois fatores relevantes para se 

pensar a questão da ascensão social intergeracional. No caso do grupo 

analisado, há uma diferença significativa entre a ocupação de pais e filhos. 

Enquanto a maior parte dos pais dos entrevistados ocupava postos 

desprestigiados no mercado de trabalho, exercendo ocupações manuais, a 

geração posterior exerce, como vimos anteriormente, cargos de nível 

universitário que conferem melhores salários e prestígio social. 

                                    
37

 Maria da Gloria BONELLI, A classe média do “milagre” à recessão, São Paulo, IDESP, 

1989. 
38

 Maria Lígia de Oliveira BARBOSA, Para onde vai a classe média: um novo 

profissionalismo no Brasil? Tempo Social; Rev. Sociol. USP, v. 10, n.1, p. 129-142, maio de 
1998. 



89        
_______________________________________________________________________________  

Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________                

Identidade de Classe 

 Os cargos ocupados pelos pais dos entrevistados eram os seguintes: 

dona de casa (seis), empregada doméstica (cinco), funcionários públicos 

(cinco), advogado (dois), cozinheiro, carteiro, almoxarife, motorista, jogador 

de futebol, alfaiate, chefe de sessão (servidor público), vendedor, lavrador, 

tecelã, vendedor de seguros, mecânico industrial, operário, enfermeira. 

 A distância entre a escolaridade e status ocupacional nas duas 

gerações atesta o processo de mobilidade social ascendente do grupo 

pesquisado. Mas, esse fato seria o suficiente para que os informantes 

deixassem de se identificar como pobres e passassem a classificar-se como 

classe média? 

 

2.2 Auto-classificação 

 

 Como afirmamos anteriormente, uma das propostas deste estudo é 

investigar de que modo os indivíduos se percebem no sistema de 

estratificação social e quais grupos elegem como referência para identificar- 

se ou distanciar-se. Temos, ainda, o propósito de analisar quais fatores são 

considerados quando os entrevistados elaboram sua noção de classe social. 

 Em Grupos étnicos e suas fronteiras, Barth enfatiza a importância da 

autodefinição na constituição de grupos étnicos. À medida que os atores 

sociais utilizam determinadas identidades étnicas para classificar a si e aos 

outros, eles acabam estabelecendo grupos étnicos. Grupos que necessitam 

do estabelecimento de fronteiras para determinar a subdivisão entre 

membros e não membros, fazendo uso de uma série de sinais diacríticos.
39

 

 Utilizaremos o recurso da auto-identificacão para saber como esse 

grupo  que é conceituado, tanto pela imprensa quanto pelos 

                                    
39

 Fredrik BARTH, Grupos étnicos e suas fronteiras, in: Philippe POUTIGNAT, e Jocelyne 

STREIFF-FENART, Teoria de etnicidade, São Paulo, Editora da UNESP, 1998. 
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pesquisadores, como classe média negra  se reconhece dentro da 

estrutura social e quais parâmetros utiliza para distinguir-se socialmente. Por 

conseguinte, procuramos saber como os pesquisados se classificavam em 

termos de classe social. 

 

Tabela 5 - Como se 
identifica em termos de 
classe social? 

      %              

Classe média 50 

Classe média média 10 

Classe média C 10 

Classe média baixa 10 

Trabalhadora 5 

Não respondeu 5 

Classe baixa 5 

Pobre 5 

Total 100 

 

 Desconsiderando as subdivisões internas de classe (classe média 

média, classe média baixa), que tornam mais difíceis as possibilidades de 

estabelecer os limites entre os segmentos de classe, constatamos que a 

maior parte dos entrevistados (80%) se identificou como classe média. Mais 

do que definir as linhas demarcatórias entre os segmentos de classe, o que 

importa é saber que a maior parte dos informantes não se classifica como 

pobre, portanto, ao menos sob este aspecto, se diferenciam do conjunto da 

população negra do país. 

 Como o interesse era conhecer como essa noção de classe era 

construída, indagamos quais critérios eram utilizados para a 

autoclassificação. 

 O grupo não utiliza apenas uma variável para conceber sua noção de 

classe. Há uma conjugação de vários fatores: nível de escolaridade, casa 

própria, salário, profissão e posse de automóveis. Mas, também foram 

citados critérios subjetivos que remetem a certo estilo de vida: “o meio em 
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que vive”, “maneira de viver”, “meio que freqüenta”, “forma de se vestir” e 

freqüência a restaurantes, teatros e cinema: 

 

...Você tem casa própria, você tem um curso superior, tem um trabalho bom. De 
repente poder ir a um cinema, a um teatro, não muito, ir a um teatro duas vezes, 
e também poder comprar  um livro, duas vezes por mês, porque também estão 
caros. Acho que essa é a classe média, esse tipo de luxo, que hoje em dia isso é 
luxo, que antes era normal... 
 

 A remuneração foi citada como um fator relevante na auto-atribuição 

da classe social, vejamos agora os dados relativos à renda familiar. 

 

Tabela 6 - Renda Familiar % 

Até 5 salários mínimos 5 

Entre 10 e 15 s. m. 6 

Entre 15 e 20 s. m. 33 

 + de 20 s. m. 56 

Total 100 

 

 Asseveramos, anteriormente, que parte da incipiente visibilidade que a 

“classe média negra” vem obtendo nos meios de comunicação é resultado da 

descoberta, pelo mercado, do potencial de consumo deste segmento.
40

 No 

caso especifico dos nossos entrevistados, como estariam inseridos no 

mercado consumidor? 

 Adotando como referência o novo “Critério de Classificação Econômica 

Brasil”, elaborado pela Associação Nacional de Empresas de Pesquisa para 

mensurar o poder de compra de pessoas e famílias urbanas, utilizaremos 

apenas a referência salarial  já que o sistema utiliza um ranking baseado 

também na posse de bens (televisão, rádio, automóvel).
41

  

                                    
40

 Segundo pesquisa realizada pela Folha de São Paulo, em 1995, no Brasil, 7% de pretos 

e 10% dos pardos tinham renda superior a 20 salários mínimos. Cleusa TURRA e Gustavo 
VENTURINI, O Racismo cordial, São Paulo, Ática, 1995. 
41

 Critério de classificação econômica Brasil, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.anep.org.br, Arquivo capturado em 29/08/2002. 

http://www.url:http:/
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 De acordo com o referido critério, as pessoas seriam classificadas de 

acordo com a renda familiar, em sete classes distintas: A1= 27 salários 

mínimos ou mais; A2= 14 a 26 salários mínimos; B1= 8 a 13 salários 

mínimos; B2= 5 a 7 salários mínimos; C= 2 a 4 salários mínimos; D= 1 a 3 

salários mínimos, E= até 1 salário mínimo. Desta forma, quase 90% dos 

entrevistados estariam concentrados nas faixas A1 e A2 (ver tabela 6), ou 

seja, demonstraram estar inclusos, de forma privilegiada, no mercado 

consumidor, já que na região metropolitana de São Paulo, 67% das pessoas 

situam-se nas faixas C, D e E.
42

 

 É preciso efetuar uma digressão e refletir sobre a elaboração das 

identidades coletivas no contexto urbano. 

 A identidade social é construída a partir do sentimento de 

pertencimento a determinado grupo social e de afastamento em relação a 

outros grupos, que funcionam como o reverso do espelho. 

 Em etnografia realizada com os moradores do conjunto habitacional 

Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, Alba Zaluar verificou que estes se 

classificavam como pobres ou trabalhadores. Identidade construída em 

oposição aos “bandidos” e “vagabundos”. O que diferenciava os dois grupos 

                                    
42

 Como podemos verificar no quadro abaixo (Distribuição da população por região 

metropolitanas),em São Paulo, apenas   7% da população ocupa as faixas A1 e A2. 
GDE GDE GDE GDE GDE GDE GDE GDE

CLASSE SP RIO BH PoA Cur Salv Rec Fort

% % % % % % % %

A1 1 1 1 2 1 1 1 1

A2 6 4 6 4 8 4 4 5

B1 10 8 6 10 7 5 7 4

B2 16 15 13 15 14 8 8 5

C 36 37 33 36 34 24 23 24

D 28 30 34 27 30 40 40 35

E 3 5 7 6 6 18 17 26

Fonte: Critério de classificação econômica Brasil 
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era o trabalho, não apenas como forma de garantir o sustento, mas como 

valor moral.
43

 

 O patrão também era considerado outro pólo de oposição, pois ele 

fazia parte do mundo dos ricos que, ao contrário dos pobres, não precisa 

trabalhar para sobreviver, ao passo que o pobre precisa aumentar sua carga 

horária de trabalho para garantir um consumo básico. O rico não era 

reverenciado pelos pobres, pois o poder corrompedor do dinheiro, aniquila a 

superioridade moral do primeiro. 

 A identidade do homem pobre está vinculada a sua capacidade de 

prover a família. A disciplina no serviço não tem relação com uma ética do 

trabalho, ela só é aceita através de uma ética do provedor, aquele que vai 

conseguir manter sua família através de sua lida. Portanto, o tipo de 

atividade desenvolvida não tem muita importância, o que importa é garantir 

um padrão básico de vida a sua família. Nessa ética do provedor, o trabalho 

é uma “opção moral superior”. Entre o trabalho desinteressante e mal 

remunerado e a vida atraente e breve do bandido, os pobres ficavam com 

aquela que lhes proporcionava maior prazer moral e procuravam sua 

autonomia no lazer, nas relações de amizade, na solidariedade e na 

sublevação coletiva.
44

 

 Em pesquisa realizada com moradores da periferia de São Paulo, Sarti 

constatou que a autoclassificação de pobres era uma forma dos 

entrevistados perceberem seu lugar no mundo social, cuja visão de mundo  

                                    

43
 Em pesquisa realizada com moradores de Itaquera, Lindenberg afirma que os jovens 

pobres também constroem sua identidade, reproduzindo as divisões hierárquicas da 
sociedade: a favela é o lugar dos miseráveis, a rua é o local nobre. A favela é a referência 
negativa, para os moradores do bairro, pois é habitada pelos bandidos, marginais e 
perigosos. Beatriz Lanchan LINDENBERG, Jovens de baixa renda na cidade de São Paulo, 
1993, 171 p., Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
44

 Alba ZALUAR, A Máquina e a revolta, São Paulo, Brasiliense, 1985. 
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era estruturada a partir de uma concepção da “ordem social como ordem 

moral”. Os moradores identificavam-se como pobres da periferia, em 

oposição aos ricos, que moram no centro. 

 O trabalho é uma forma dos pobres afirmarem-se perante a 

sociedade, ele é valorizado não apenas pelo seu rendimento econômico, mas 

pelo seu rendimento moral, já que confere dignidade, respeitabilidade. 

Segundo Sarti, a ascensão social não era prioridade no projeto de vida dos 

pobres, o trabalho é um instrumento de autonomia moral. Aquele que 

consegue “subir na vida” rompe com a rede de reciprocidade do universo dos 

pobres. 

 Para os pobres, os ricos não trabalham (“dão trabalho”) enquanto o 

pobre tem de labutar. A diferença entre o pobre e o miserável está no acesso 

à alimentação, pois o miserável é aquele que passa fome. O único fator que 

pode igualar os ricos e os pobres é a moral, que iguala todos os indivíduos, 

sobrepondo-se as diferenças entre as classes sociais.
45

 

 Investigando um segmento das camadas médias do Rio de Janeiro, 

Velho concluiu que, no imaginário dos moradores de Copacabana, a 

sociedade não está dividida entre pobres e ricos, mas sim, entre aqueles que 

moram na Tijuca, Ilha do Governador, Ramos etc. 

 O local da moradia faz referência ao lugar do indivíduo na sociedade, 

desta forma, um morador de Ramos e de Copacabana são inconfundíveis, já 

que sua identidade social permaneceria vinculada ao bairro em que viviam. 

 A identidade entre local de moradia e prestígio social era tão 

salientada que o mero fato de mudar de bairro  mesmo que não implicasse 

em ascensão profissional ou aumento da renda  era considerado um sinal 

de ascensão social.
46

 

                                    
45

 Cynthia Andersen SARTI. A família como espelho, 1994, Tese de doutorado, FFLCH-

USP, São Paulo. 
46

 Gilberto VELHO. A utopia urbana, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1989. 
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 Em 1985, Bonelli realizou um estudo sobre as conseqüências da crise 

econômica para a classe média paulistana. Nos anos 1970, o milagre 

brasileiro possibilitou o crescimento das camadas médias. Apesar da 

existência de diversos segmentos na classe média, a busca por 

reconhecimento social manifestou-se  através da adoção de um estilo de vida 

diferenciado que incluía as viagens ao exterior, férias na praia, o ingresso 

dos filhos em “escolas de elite”, a obtenção do diploma universitário e 

consumo de produtos importados. 

 A partir da crise econômica, no final dos anos 1970 e começo da 

década de 1980, houve uma queda no poder aquisitivo da classe média, o 

que provocou uma mudança de visão de mundo naquele estrato social. Mais 

do que o consumo de bens supérfluos, a prioridade passa a ser a 

sobrevivência, ou seja, a garantia de assistência médica e de boa educação 

para os filhos. As alternativas individuais demonstraram-se ineficazes, era 

preciso organizar-se para exercer pressão política, na tentativa de proteger 

seus interesses. 

 A crise econômica fez com que houvesse uma reconstrução da 

identidade social da classe média, que na época do “milagre” tomara a classe 

alta como grupo de referência positivo. Com a recessão, a referência desse 

segmento passou a ser o grupo do qual fazia parte. A classe alta é reavaliada 

como símbolo de frustração da classe média. Portanto, havia  a necessidade 

de organizar o grupo para evitar uma mobilidade descendente.
47

  

 Retomando a questão da identidade de classe, verificamos que, 

surpreendentemente, o grupo se autodefine como classe média, contrariando 

os resultados das pesquisas com negros em ascensão, cujo mote foi também 

a questão da identidade, que apontavam dados opostos  a essa afirmação. 

                                    
47

 Maria da Gloria BONELLI, A classe média do “milagre” à recessão, São Paulo, IDESP, 

1989. 
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 Em estudo realizado com “estratos médios da população negra do Rio 

de Janeiro”  pessoas que se classificaram como pretas e exerciam funções 

não manuais  Hasenbalg constatou que apenas 20% dos entrevistados se 

identificavam como classe média.
48

 Investigando os negros de camadas 

médias em Porto Alegre, Barcellos afirma que, apesar de ter consciência da 

superioridade do  seu padrão de vida em relação à massa negra, os mesmos 

não se identificavam como “classe média”, pois, adotando a referência da 

classe média branca, concluíam que ainda faltaria muito para conseguir 

“chegar lá”.
49

 Figueiredo procedeu a uma pesquisa sobre os negros de classe 

média, em Salvador, e assegurou que, para os entrevistados “não há um 

sentimento de pertencimento à classe média e quando isso ocorre quase 

sempre vem acompanhado de uma distinção em relação àqueles indivíduos 

que se consideram como classe média”.
50

 

 No nosso caso, o padrão de vida proporcionado pela renda familiar 

dos negros paulistanos poderia explicar sua autodefinição de classe? 

 Acreditamos que o salário seja uma referência importante
51

, mas para 

perceber a complexidade da questão é necessário atentar para a história de 

vida dos informantes. 

  Como vimos, os entrevistados são provenientes de famílias cujos pais 

ocupavam posições manuais de baixa remuneração. Portanto, boa parte 

deles é originária de famílias pobres que se empenharam para garantir-lhes 

um nível de instrução a fim de que pudessem vislumbrar alguma 

                                    
48

 Carlos A. HASENBALG, Anotações sobre a classe média negra no Rio de Janeiro, 

Revista de Antropologia, n. 26, 1983. 
49 Daisy Macedo de BARCELLOS, Família e ascensão social de negros em Porto Alegre,  
1996, Tese de doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro. 
50

 Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São Paulo, Annablume, 2002, p. 65. 
51

 Na região metropolitana de São Paulo, em dezembro de 1998, o rendimento médio 

mensal era cerca de 4 salários mínimos, para os negros e, aproximadamente, 8 salários 
mínimos para os brancos. DIEESE, Mapa da população negra no mercado de trabalho, 

WWW.URL:http://www.dieese.org.br/, arquivo capturado em 26/11/2002. 

http://www.dieese.org.br/
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possibilidade de mobilidade social, como pode ser verificado nos seguintes 

depoimentos: 

 

...Sou a filha mais nova de quatro filhos (...) As dificuldades que eu tive foram 
normais de toda a nossa comunidade negra: mãe doméstica, pai com serviço 
realmente que não tinha um poder aquisitivo muito grande. Nasci e me criei nas 
Perdizes, nós moramos num local onde meus pais tomavam conta de um terreno 
e ali nós morávamos numa casa de tábua, era um barraco mesmo, só que era só a 
gente, até 1969. Na minha casa, não tinha luz nem água, mesmo assim eu 
estudei, fiz primário, colegial em colégios públicos. Meus irmãos, da mesma 
forma. Tenho dois irmãos, os mais velhos não puderam estudar tanto quanto eu 
e meu irmão do meio, pois tiveram que ajudar na nossa família, tinham que 
trabalhar, etc, essa é minha vida... 
 
...Minha história de vida não se diferencia da história de vida da maioria dos 
negros. É aquela história da mãe que era lavadeira, do pai que era trabalhador, 
da mãe que era doméstica e o pai que trabalhava na loja do Zé e que permitiu 
então que a gente tivesse uma estrutura mínima pra que você desse um salto 
qualitativo de vida. Uma família simples, muito simples, mas que dentro dessa 
simplicidade ela nos permitia sonhar... 
  

 A redefinição de identidade social não deve ser compreendida 

somente a partir da “posição de classe”. Bourdieu enfatiza que a analise de 

um indivíduo ou grupo não pode ser compreendida a partir de um ponto 

estático, considerando apenas a situação de classe (média, superior ou 

inferior).
52

 O que importa é a trajetória do indivíduo dentro do sistema de 

estratificação, ou seja, como este se desloca na estrutura social: ascensão ou 

descenso. 

 A trajetória do grupo demonstra um processo de mobilidade 

ascendente intergeracional. Enquanto a geração dos pais caracterizou-se por 

exercer profissões desvalorizadas, os entrevistados conseguiram ocupar 

cargos não manuais, que lhes proporcionaram maior poder de consumo. Às 

vezes, essa passagem de funções manuais para não manuais ocorreu no 

próprio percurso ocupacional dos informantes, como assinalou um advogado:  

                                    
52

 Pierre BOURDIEU, Condição de classe e posição de classe, in: AGUIAR, Neuma (org.), 

Hierarquias em classes, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974. 
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...Minha vida é como a de todos os negros, tô  dizendo que nós tínhamos espelho 
pelos nossos avós que trabalhavam em casa de gente rica e nós aprendemos a 
comer bem, se vestir bem, ter bom comportamento, e fiz tudo aquilo que negro 
pobre pode fazer: engraxar sapato, pra angariar, pra ter alguma coisa, pra 
possuir aqueles tostões que valia pelo menos pra ir ao cinema. Os nossos pais 
eram todos pobres e não tinham meio de dar, então eu fui engraxate, lavei 
quintal de rico, não carreguei marmita, mas fiz muita coisa que todo negro fez, e 

com muito orgulho e aprendi muita coisa, graças a Deus...
53

 
 

  

 Quando o advogado realça que exerceu vários “serviços de negro” 

com muito “orgulho”, talvez esteja enfatizando sua trajetória triunfante de 

um “negro que deu certo”: conseguiu superar as adversidades e exercer uma 

função que, tradicionalmente, representa certo prestígio social. 

 Mas, tal trajetória não se dá ao acaso, é resultado de um plano 

previamente elaborado. Velho destaca a importância de certos aspectos 

conscientes da vida social que poderiam ser traduzidos pela noção de 

projeto. Noção fundamental para a compreensão da mudança social.  

 A noção de projeto revela a “margem relativa” de escolhas de 

determinados grupos e indivíduos em um momento histórico definido. Logo, 

                                    
53

 O entrevistado enfatiza a importância da etiqueta, do bom comportamento, aspecto da 

vida social muito valorizado pelas lideranças negras no início do século passado. Os 
hábitos, costumes e o comportamento, muitas vezes, foram apontados pela imprensa negra 
como fatores responsáveis pela “situação precária” em que se encontrava a população 
negra. Parte dos jornais negros passou a exercer controle sobre a conduta negro, criticando 
com veemência os “desviantes”. O esforço em tentar modelar o negro de acordo com aquilo 

que é valorizado pelo branco  percebendo a etiqueta com um dos requisitos a sua 

integração a sociedade de classes  pode ser exemplificado por uma lista de regras sociais 
publicadas no periódico A Voz da Raça  em 1933: 
“O que nós os pretos devemos saber: 
- Quando tomar o bonde e sentar perto de uma senhora, não devemos fumar; é falta de 
cortesia. 
- Pessoa que está em estado interessante deve estar sempre coberta com seu casaco, 
quando sair para passear. 
- Quando uma pessoa estiver conversando na rua ou em qualquer lugar devemos esperá-la 
três metros mais adiante para não observar assuntos que não é de nosso interesse. 
- Não devemos fazer visita para ninguém na hora do almoço ou do jantar; para não ser 
chamado de „Fila Bóia‟ “.  Regina Paim PINTO, O movimento negro em São Paulo: luta e 
identidade, São Paulo, 1993, Tese de doutorado, FFLCH-USP, p. 224. 
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a noção de projeto, consistiria em uma série de procedimentos organizados 

para alcançar certos objetivos. Sendo assim, o projeto tem como base os 

aspectos conscientes, um plano que é concatenado antecipadamente para 

atingir fins específicos. Um projeto pode incluir a mudança de bairro, uma 

viagem ao exterior, ou a criação de uma organização não governamental.
54

 

 No caso dos negros de classe média, o projeto da geração anterior era 

conseguir que os filhos atingissem um nível de instrução que possibilitasse a 

colocação em cargos de maior prestígio e melhores salários. 

 A autoclassificação como classe média pode resultar da consciência de 

que o projeto foi concluído, principalmente, através da educação e de cargos 

white collar, que proporcionaram  padrões simbólico e de consumo próximos 

ao da classe média branca. 

 Um caráter que singulariza a “classe média negra” é a sua 

precariedade. Hasenbalg enfatiza que, além das dificuldades dos negros para 

transporem a linha das ocupações manuais, este segmento encontra 

impedimentos para transmitir as posições alcançadas às gerações seguintes. 

Ou seja, o pequeno número de negros em ocupações não manuais encontra, 

na geração dos filhos, uma maior possibilidade de descenso na direção de 

ocupações manuais, não conseguindo consolidar, desta forma, a posição de 

procedência paterna. Hasenbalg  conclui que: 

 

...uma pequena classe média negra é o resultado de um processo constante de 
circulação social ao redor da linha manual/não manual, em que os movimentos 

para cima são compensados por outros descendentes...
55

 

  

 Em trabalho sobre a identidade social dos profissionais negros em 

Salvador, Figueiredo assinalou que esse grupo  não se percebia como classe 

                                    
54

 Gilberto VELHO, Individualismo e cultura, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1999. 
55

 Carlos A. HASENBALG, Anotações sobre a classe média negra no Rio de Janeiro, São 

Paulo, Revista de Antropologia, n. 26, 1983. 
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média. Conseqüência, muitas vezes, da instabilidade da sua situação de 

classe, adjetivada como frágil ou instável, ou seja, havia certa insegurança 

em relação ao futuro. 

 No que diz respeito aos nossos pesquisados, essa situação é 

divergente: a maior parte conseguiu fazer com que seus filhos concluíssem o 

curso superior (e há ainda outros que estão cursando) e ocupassem cargos 

tipo white collar. Portanto, nossos entrevistados já conseguiram transmitir 

seu status educacional e ocupacional aos seus descendentes, rompendo com 

a formação de uma “classe média precária”, e instituindo um segmento de 

classe, em certa medida, consolidado, fato que auxilia na redefinição na 

identidade de pobre para classe média. 

 Para elaborar sua noção de classe, o grupo considera a relação 

existente entre alguns fatores: escolaridade, bens, ocupação e estilo de vida. 

Tendo por base uma analogia com os trabalhos realizados por antropólogos, 

sociólogos, constata-se que os pesquisadores utilizam critérios semelhantes 

quando demarcam, na prática, seu objeto de estudo. Figueiredo definiu as 

elites negras na Bahia a partir do tipo de ocupação: profissionais liberais.
56

  

A “classe média negra” de Porto Alegre foi delimitada por Barcellos a partir 

da escolaridade, profissão, posse de bens (automóveis), bairro de residência 

e qualidade da moradia.
57

 Os negros em ascensão do Rio de Janeiro foram 

classificados por Teixeira tendo como parâmetro a condição a que eles 

estavam submetidos em uma universidade pública.
58

 Barbosa estudou as 

famílias da “elite negra” de Campinas. A delimitação do objeto utilizou as  

seguintes referências: famílias nucleares, organizadas (que tinham o pai 

como provedor) e que se aproximavam de um padrão de classe média, em 

                                    
56

 Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São Paulo, Annablume, 2002. 
57

 Daisy Macedo de BARCELLOS, Família e ascensão social de negros em Porto Alegre,  

1996, Tese de doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro. 
58

 Moema de Poli TEIXEIRA, Negros em ascensão social, 1998, Tese de doutorado, UFRJ, 

Rio de Janeiro. 
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virtude da adoção de um estilo de vida puritano, baseado na 

respeitabilidade.
59

 

 Os “estratos médios da população de cor” foram delimitados por 

Hasenbalg a partir da natureza da ocupação (posições não-manuais). Critério 

que também foi utilizado por Romanelli para conceituar as camadas médias 

paulistanas.
60

 Bonelli definiu seu objeto, a classe média paulistana, 

considerando a renda e o nível de instrução.
61

 

 Um dos riscos da pesquisa em Ciências Sociais é a elaboração de 

conceitos exógenos, que não tenham significado para o grupo estudado (ou 

que possuam sentidos discordantes). No caso dos negros de classe média, a 

noção de classe é fundamentada em referências semelhantes às variáveis 

utilizadas pelos teóricos. Uma vez que o conceito de classe elaborado pelo 

senso comum utiliza critérios semelhantes aos dos pesquisadores, não se 

pode preterir sua pujança analítica que funciona como instrumental teórico 

tanto para as Ciências Humanas, quanto para as explicações sociológicas dos 

nativos.  

 Como foi visto, a renda é um referencial importante para pensar a 

classe social. Neste sentido, perguntamos se o salário dos informantes era 

compatível com a formação e com a experiência adquirida. Dentre os 

entrevistados, 67% responderam afirmativamente. Questão semelhante foi 

formulada por Hasenbalg a um grupo de negros de classe média no Rio de 

Janeiro. Apenas 25% admitiram estar satisfeitos com seus salários.
62

 

                                    
59

 Irene Maria F. BARBOSA, Socialização e relações raciais, São Paulo, FFLCH/USP, 

1983. 
60

 Geraldo ROMANELLI, Famílias de camadas médias, 1986, Tese de doutorado, FFLCH-

USP, São Paulo. 
61

 Maria da Gloria BONELLI, A Classe média do “milagre” à recessão, São Paulo, IDESP, 

1989. 
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 Carlos A. HASENBALG, Anotações sobre a classe média negra no Rio de Janeiro, 

Revista de Antropologia, n. 26, 1983. 
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 A relativa satisfação salarial entre os negros paulistanos, 

hipoteticamente, pode resultar do fato de não haver uma sobre-escolaridade, 

ou seja, os cargos que ocupam são compatíveis com o nível de instrução cuja 

remuneração, na maioria das vezes, é maior que os cargos de nível médio. 

Há ainda outra possibilidade: os negros de classe média, ao compararem 

seus vencimentos com os módicos salários recebidos pela maior parte da 

população (negra ou branca), sentem certo contentamento com sua 

remuneração. 

 Elaboramos essa questão para saber se existiria alguma relação entre 

raça e salário. Os entrevistados que demonstraram insatisfação com os 

salários não relacionaram os vencimentos aquém do seu mérito à 

discriminação racial. Um deles ainda enfatizou: “Eu acho (que o salário é 

incompatível...), mas não por causa da raça, mas da economia do país, não 

tem nada a ver com raça”.   

 As respostas do grupo causaram espécie, já que a diferença salarial 

entre brancos e negros é estrutural e perpassa os mais diversos tipos de 

atividade. Controlando as variáveis: tipo de trabalho (urbano ou rural); 

tempo de experiência; escolaridade; dentre outros, Silva constatou que 

existia um grande diferencial entre negros e brancos que só poderia ser 

explicado pela discriminação racial. Outro dado interessante é que a 

diferença entre negros e brancos aumenta à medida que aumenta o nível de 

escolaridade. Os maiores índices de discriminação salarial são encontrados 

nas ocupações de colarinho branco, que pressupõem maior status 

profissional. Estes dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios, de 1960, foram confirmados com dados da PNAD de 1976, 1982 
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e do Censo de 1980, mostrando que a desigualdade é mais acirrada à 

medida que se ascende a escala ocupacional e educacional.
63

 

 Os resultados da PNAD de 1988 comprovam a discriminação racial e 

de gênero no mercado de trabalho. Tendo como grupo padrão os homens 

brancos, os dados revelaram que o salário mensal das mulheres brancas era 

21% menor, diferença atribuída à discriminação de gênero. Os homens 

negros percebiam salários 54% menor, ou seja, a discriminação racial exerce 

um efeito maior do que a de gênero. E por fim, as mulheres negras 

ganhavam 60% a menos do que os homens brancos. Sobre elas incidiam 

dois tipos de preconceito: racial e de gênero.
64

 

 Na história de vida, o ponto de partida, comumente, era a infância 

pobre. O esforço dos pais para que os filhos pudessem estudar evidenciava 

que a ascensão social era uma prioridade no projeto destas famílias negras 

que utilizaram a educação como principal estratégia para consecução do seu 

intento. Os depoimentos demonstram que durante a trajetória as pessoas 

tiveram que suplantar vários obstáculos, como a discriminação no trabalho, 

racial e de gênero: 

 

...Vim de uma família pobre: pessoas simples, humildes, sem escolaridade, 
trabalharam a vida inteira, posso dizer, para os filhos. Eu, meu irmão e três 
filhos, posso dizer, bem colocados, tudo pra gente foi muito sacrificado, fazer a 
primeira faculdade, fazer a segunda, a colocação profissional tudo. Tudo com 
muita dificuldade, tendo sem dúvida nenhuma, dobrado, enquanto mulher, 
enquanto negra e pobre...  

  

 O esforço, a perseverança, a capacidade de superação, são virtudes 

citadas pelos informantes como ingredientes necessários para o sucesso 
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 Nelson do VALLE E SILVA, Black-White income differetials: Brazil 1960, Dissertação de 

PHD, Universidade de Michingan, 1978, apud George Reid ANDREWS, Negros e brancos 
em São Paulo (1988 – 1988), Bauru, SP, EDUSC, 1998. 
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 Sergei Suares Díllon Soares, O perfil da discriminação no mercado de trabalho, via 

WWW.URL:http://www.ipea.gov.br, arquivo capturado em 21/06/2003. 

www.http:://ipea.gov.br


104        
_______________________________________________________________________________  

Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________                

Identidade de Classe 

pessoal, o que fez com que vários dos entrevistados se autodefinissem como 

“vencedores”. 

 A ideologia da sociedade brasileira coloca a ascensão como um ideal a 

ser atingido e comumente os que obtêm êxito, acabam percebendo-se como 

“vitoriosos”. Para os negros, esse termo tem um duplo sentido: além de fugir 

da pobreza, conseguiram, apesar do racismo, ascender socialmente.
65

 Há, 

ainda, uma outra questão relacionada à autodefinição de vencedor, pois a 

maioria dos entrevistados se percebeu como exceção à regra em relação à 

massa negra que vive em condições precárias. 

 A ascensão social do negro, historicamente, ocorreu de forma 

individual, o que favoreceu o argumento ideológico de que vivemos em uma 

sociedade na qual a raça não influencia a posição social. Desta forma, os 

negros que forem mais “esforçados”, mais “inteligentes” e mais 

“disciplinados” obterão sucesso. Logo, a grande massa negra vive em 

condições precárias, em razão da sua própria incapacidade de aproveitar as 

oportunidades que a sociedade proporciona. 

 Considerar-se uma exceção à regra, indiretamente, reforça essa visão 

do país da democracia social, já que há possibilidades de ascensão. Portanto, 

a exceção acaba por confirmar a regra de que o negro, “naturalmente”, deva 

ser pobre: 

 

...Me considero (uma exceção a regra), porque acredito que como eu consegui 
sentar num banco de universidade, estudar, com todos os problemas, a gente 
acaba ficando com alguns bloqueios com educação, então me considero, até  
para confirmar a regra... 
 

                                    
65

 Acreditamos que a ascensão não tenha o mesmo significado para brancos e negros, já 

que os últimos contabilizam além de todos os óbices impostos pela pobreza, os empecilhos 
adicionais resultantes do racismo. Mas, há um caráter perverso nessa racionalização, pois 
se por um lado, posicionar-se como “vencedor” implica em auto-valorização, por outro, 
utilizando a metáfora do jogo: se aqueles que alcançam a mobilidade social são os 
“‟vencedores‟, há um grande contingente de “derrotados”, lutando, cotidianamente, para 
garantir a sobrevivência. 
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 Ao analisar a presença de negros em espaços sociais da classe média 

branca, na década de 1950, Fernandes observou que só a alguns poucos 

negros, aqueles que se destacavam socialmente, lhes era facultado 

freqüentar os bailes de “grã-finos”. Estes negros eram vistos como exceção, 

mas, o tratamento dispensado àqueles indivíduos não era extensivo ao grupo 

que pertenciam. Os negros considerados “exceção” nem sempre eram 

tratados como “gente‟‟ por todos os brancos, resultando em inúmeras 

situações constrangedoras.
66

  

 De certo modo, dispensar aos negros bem sucedidos um tratamento 

de excepcionalidade cumpre a função social de manter a hierarquia racial e 

perpetua a discriminação sobre a massa negra. 

  

...Por isso, a aceitação do “negro” em termos de exceção anima o “branco‟ a 
definir-se, ininterrupta e fatalmente, como o agente ativo e dominante das 
relações raciais. E introduz, na perspectiva social do segundo, uma deformação 
ótica inevitável: os poucos “pretos”, que são aceitos e tratados com eqüidade 
relativa, servem de símbolo e de evidência perenes para a subestimação e a 

rejeição da grande massa dos “homens de cor”... 
67

 

 

 Como contraponto às percepções dos negros de classe média 

paulistanos, podemos citar a pesquisa realizada com alunos e professores 

negros da Universidade Federal Fluminense, na qual Teixeira constatou que 
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 Florestan FERNANDES, A Integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965. Em entrevista concedia a Borges Pereira, em 1966, Pixinguinha 
revelou que apesar de ter consciência da sua excepcionalidade, desenvolveu alguma 
sensibilidade para evitar locais onde poderia ser discriminado: “Nunca senti o preconceito. 
Eram todos meus amigos e recebi muitos convites, mas o negro não era aceito com 
facilidade. Havia muita resistência. Eu nunca fui barrado por causa da cor porque nunca 
abusei. Sabia onde recebiam e onde não recebiam pretos. Onde recebiam eu ia, onde não 
recebiam, não ia”. João Baptista BORGES PEREIRA, Encontros com Pixinguinha, [online] 
disponível na Internet via WWW.URL:http://www.enxurrada.com.br, arquivo capturado em 
20/12/2003, p. 4. 
67 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 
Paulo, Dominus, 1965, p. 226.  
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esse universo não queria ser considerado como exceção à regra. Apesar de 

reconhecer que estava em processo de ascensão social ascendente, queria 

ser pensado como protótipo para outros negros, como um exemplo a ser 

seguido. Como os negros em ascensão estão em espaços, comumente 

reservados aos brancos, os mesmos acreditavam estar “abrindo as portas” 

para outros negros. 

 A diferença entre ser considerado “exceção” e “exemplo”, a princípio, 

pode não parecer muito relevante, mas têm conseqüências em termos de 

posicionamento político. Considerar-se uma exceção reforça as habilidades 

individuais: o esforço, a competência e reforça a auto-estima sem trazer 

dividendos para os outros negros. Aqueles que querem servir como exemplo 

têm consciência de que a falta de referências positivas para o negro, na 

sociedade, funciona como um grande desestímulo para a massa negra. 

Posicionar-se como modelo é uma tentativa de incitar outros negros a seguir 

o mesmo caminho e demonstrar que há uma alternativa para fugir da 

pobreza e conquistar uma vida digna. 

 Os estudos sobre negros em ascensão comumente enfatizam o 

isolamento destes da massa negra. Procuramos saber se os entrevistados 

conviviam com pessoas de outras classes e como se relacionavam. 

 Os entrevistados mantêm um relacionamento, no cotidiano, com 

“ricos” e “pobres”. Mas, tal convivência é limitada à relação profissional dos 

entrevistados, já que muitos trabalham com atendimento à população, 

principalmente no serviço público. 

 

...Convivo bastante com pessoas de outras classes sociais. Mesmo porque meu 
trabalho, na área de políticas públicas, na área social, é justamente o trabalho de 
estar voltado mais a assistir as pessoas, a conversar, a preparar as pessoas ao 
desenvolvimento delas na sociedade. Então eu louvo muito, e gosto muito de 
estar com as classes menores, já vivi muito em círculos da classe extremamente 
alta, extremamente rica, gente que fez história no Brasil e percebi que ainda é 
muito bom quando você está próximo daqueles que são considerados miseráveis 
no Brasil... 
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  Não há relatos de contatos mais próximos, quer seja com ricos ou 

com pobres, nas relações de amizade ou nos espaços de lazer. Ao que 

parece, a relação com outras classes sociais se restringe aos locais de 

trabalho, nos quais não é possível fazer escolhas. Nos espaços onde é 

possível optar pelas pessoas com que irão se relacionar, como os momentos 

de lazer, os negros de classe média convivem com seus pares, apesar de 

enfatizar que não conservavam qualquer tipo de preconceito de classe. 

 A identidade de classe dos negros de classe média paulistanos é 

construída através de uma trajetória de ascensão social. O ponto de partida 

é a família de origem, comumente, formada por trabalhadores de baixa 

renda e baixo nível de instrução.  Os pobres são referências importantes na 

construção da identidade do grupo. Os informantes conseguiram “fugir da 

pobreza” utilizando a estratégia da educação formal, que lhes possibilitou 

acesso a cargos de nível universitário. Desta forma, distanciaram-se 

socialmente do “negro massa” e do branco pobre, não apenas por possuirem 

um melhor poder de consumo, mas também pela obtenção de um capital 

escolar e construção de um estilo de vida diferenciado. 

 Para o grupo estudado, a classe média branca também é eleita como 

um “outro”. Ela não apenas obteve a possibilidade de consolidar-se  desde 

o início do processo de industrialização e urbanização do país, nas primeiras 

décadas do século passado , como goza de reconhecimento social e de 

privilégios procedentes do seu status racial, o que representa um grande 

handicap em uma sociedade racista. 

 A sociedade brasileira concebe a ascensão social como uma das 

principais metas a ser alcançada por um indivíduo. O negro de classe média 

mesmo tendo conseguido um poder aquisitivo diferenciado, ainda assim não 

é tratado com eqüidade pelo branco, como demonstra a fala de um 

informante que discorre sobre o modo como os negros são vistos pela 
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sociedade: “...como uma classe inferior, ainda, mesmo que ele tenha 

dinheiro, ele pode entrar em qualquer lugar, ele sempre é visto como 

inferior...” Portanto, mesmo que o negro consiga  romper as barreiras 

relativas ao sistema educacional e ao mercado de trabalho e, por fim, 

“mudar de vida”, tal fato não garante que seja tratado como “gente”, pela 

sociedade.  

 A identidade do negro em ascensão é construída a partir da 

consciência de que se difere do “negro massa”, em termos de capital 

cultural, econômico e escolar. No entanto, não pode usufruir as vantagens 

sociais de sua situação de classe da mesma forma que os brancos. As 

recompensas pelo seu sucesso escolar e profissional estão aquém daquelas 

obtidas pela classe média branca. Desta forma, o grupo analisado distingui-

se por dois fatores: ser negro e de classe média. O que lhes confere, ao 

menos qualitativamente, um caráter ímpar. 

 A noção de classe foi discutida sob a perspectiva dos teóricos e dos 

nativos, mas qual seria o conceito de classes, mais apropriado para uma 

abordagem antropológica que privilegiasse os aspectos conscientes e 

inconscientes da realidade social? 

 Como foi dito anteriormente, Weber inovou ao incluir aspectos 

subjetivos na discussão sobre estratificação social. Honra e prestígio são 

aspectos não mensuráveis que conformam os “grupos de status”. Tais 

aspectos independem da “posição de classe do indivíduo”.
68

 

 Ampliando a noção de Weber, Bourdieu realça a importância dos 

sistemas simbólicos enquanto instrumentos de conhecimento e construção 

do mundo. Os símbolos não têm apenas a capacidade de comunicar, são 

meios de integração social, viabilizando a existência de um consenso a 

                                    
68

 Max WEBER, Classe, status, partido, in: Otávio VELHO, Moacir PALMEIRA e Antonio 

BERTELLI, Estruturas de classe e estratificação social, Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 
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respeito do sentido do mundo, possibilitando que a ordem social se 

reproduza.  

 A luta de classes é uma luta pelo domínio do poder simbólico, ela 

principia nos conflitos simbólicos cotidianos. Tal embate tem por finalidade 

conseguir o monopólio da violência simbólica legítima, ou seja, o poder de 

impor instrumentos de conhecimento e classificações arbitrárias da realidade 

social. 

 O poder simbólico é um poder quase sobrenatural que faz transformar 

a visão e a ação sobre o mundo, transformando, portanto, o próprio mundo 

com uma eficácia equivalente àquilo que é obtido pela força física ou 

econômica.
69

 

 Considerando o sistema simbólico, Bourdieu afirma: 

 

...Uma classe social nunca é definida somente por sua situação e por sua posição 
numa estrutura social, isto é, pelas relações que elas mantêm objetivamente com 
as outras classes sociais; ela deve também muitas de suas propriedades ao fato de 
que os indivíduos que a compõem entram deliberadamente ou objetivamente em 
relações simbólicas que, expressando as diferenças de situação e de posição 
segundo uma lógica sistemática, tendem a transmutá-las em distinções 
significantes. A independência relativa ao sistema de atos e de procedimentos 
expressivos ou, se for preferível, de marcas de distinção, graças aos quais os 
sujeitos sociais exprimem e, ao mesmo tempo, constituem, para eles mesmos e 
para os outros, sua posição na estrutura social (e a relação que eles mantêm com 
essa posição), realizando uma duplicação expressiva dos “valores” (no sentido 
dos lingüistas) necessariamente ligados à posição de classe, autoriza a 

autonomização metodológica de uma ordem propriamente cultural...
70

 
 
  

 As classes sociais não se distinguem apenas pela posse ou não de 

bens, mas pela maneira de usá-los. Ou seja, os estilos de vida distinguem as 

classes sociais. As diferenças econômicas são “duplicadas” pelas diferenças 

simbólicas, expressas na forma específica de utilizar os bens. Através do 

                                    
69

 Pierre BOURDIEU, O poder simbólico, Lisboa, Difel, 1989.  
70

 Idem, Condição de classe e posição de classe, in: AGUIAR, Neuma (org.), Hierarquias 

em classes, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974, p. 63 e 64. 
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consumo, os bens são transformados em signos, “as diferenças de fato são 

transformadas em distinções significantes”. Desta forma, a maneira de 

utilizar o objeto é ainda mais relevante que sua função prática. 

 

...Segue-se que, de todas as distinções, as mais prestigiosas são aquelas que 

simbolizam mais claramente a posição na estrutura social  como a roupa, a 

linguagem ou o sotaque e sobretudo as “maneiras”, o bom gosto e a cultura  
porque elas pretendem aparecer como propriedades essenciais da pessoa, como 
um ser irredutível ao ter, em poucas palavras, como uma natureza, mas, 
paradoxalmente, uma natureza cultivada, uma cultura tornada natureza, uma 

graça e um dom....
71

 
 

 Os sistemas simbólicos funcionam como meios de agregar pessoas e 

gerar afastamentos diferenciais entre grupos. A língua, a cultura, a 

vestimenta e o adereço, graças a sua eficiência simbólica, funcionam como 

poderosos instrumentos de associação e dissociação. Até os atos 

estritamente econômicos, como o consumo, podem ser carregados de 

conteúdos simbólicos. Consumo que, ao menos secundariamente, representa 

a posição social do indivíduo. 

 Bourdieu ressalta que as relações simbólicas têm uma autonomia 

relativa em relação às estruturas econômicas, pois a adoção de determinado 

estilo de vida depende das condições materiais de existência. 

 Neste capítulo, traçamos um perfil do grupo estudado: como se 

percebem dentro da estrutura de classes e como constroem sua noção de 

classe social. No próximo, analisaremos o estilo de vida dos negros de classe 

média, por meio da investigação de suas preferências em termos de 

consumo, a fim de verificarmos se há alguma especificidade que retrate o 

lugar do grupo no sistema de estratificação social. 
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 Pierre BOURDIEU, Condição de classe e posição de classe, in: AGUIAR, Neuma (org.), 

Hierarquias em classes, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974. 



 

 
 

 

 
 

 

Capítulo 3 – Estilo de vida 

 

 O estilo de vida faz referência aos gostos, às preferências que 

distinguem os diversos grupos sociais, portanto, o universo simbólico é 

ativado para hierarquizar os variados segmentos da sociedade. 

 Os símbolos são atitudes, objetos, idéias, ou linguagens que reúnem, 

de forma ambígua, múltiplos significados resultando em emoções que 

estimulam a ação humana. “Eles aparecem usualmente em atividades 

formalizadas como cerimoniais, ritos, trocas de presentes, gracejos 

consagrados pela tradição, juramentos, comer e beber em grupo, etiqueta 

social e vários outros traços culturais que constituem o estilo de vida de um 

grupo”.
1
 Os grupos sociais obtêm visibilidade através de seu aparato 

simbólico. Valores, normas, regras, prestígio e hierarquia ganham significado 

social através dos símbolos. O símbolo tornar-se-á mais poderoso quanto 

maior for sua capacidade de possuir vários significados. 

 Segundo Cohen, não podemos reduzir as estruturas simbólicas às 

relações de poder, pois as duas instâncias têm suas especificidades 

compondo categorias relativamente autônomas, já que os símbolos não são 

meros reflexos da ordem política.
2
 Bourdieu, também ressalta a autonomia 

relativa do sistema simbólico que deriva de uma margem limitada de escolha, 

dada pelas condições de existência material, conforme já salientamos. Sendo 

                                    
1
 Abner COHEN, O Homem bidimensional, Rio de Janeiro, Zahar, 1974, p. 40. 

2
 Ibidem. 
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assim, é possível estabelecer dois tipos de estrutura: a primeira, que seria a 

das relações econômicas que definem as posições dos atores sociais e uma 

outra, de relações simbólicas que se estruturam a partir de uma “lógica 

irredutível” àquelas das estruturas econômicas.
3
 

 O papel dos símbolos vai além da comunicação, visto que eles 

exercem uma função política, são ferramentas de coesão social, instrumentos 

de conhecimento e comunicação que viabilizam um consenso em termos de 

visão de mundo, o que possibilita a reprodução da ordem social. Nesse 

sentido, há uma incessante luta simbólica entre as classes sociais para impor 

sua visão de mundo. Portanto, os sistemas simbólicos são sistemas 

estruturantes que exercem a função de legitimar a dominação de uma 

determinada classe sobre as outras.
4
  

 O estilo de vida enquanto um sistema de preferências estruturado 

dentro de um campo de possibilidades, limitado pelas condições materiais de 

existência, produz um sistema de oposições que reflete as diferenças 

vinculadas à posição de classe dos indivíduos. Desta forma, as diferenças 

econômicas são convertidas em distinções simbólicas.
5
 Mas, se as diferenças 

entre os grupos sociais são determinadas pelos estilos de vida, como isso 

ocorre nas sociedades capitalistas que supervalorizam a acumulação de 

capital; onde as pessoas, na maioria das vezes, são avaliadas por aquilo que 

possuem? 

 Poderíamos exemplificar essas observações com a história da classe 

média negra paulistana, já descrita na introdução deste trabalho. Para 

Fernandes, a gênese da elite negra e seu processo de integração na 

                                    
3
 Pierre BOURDIEU, Condição de classe e posição de classe, in: Neuma AGUIAR (org.), 

Hierarquias em classes, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974. 
4
 Idem, O poder simbólico, Lisboa, Difel, 1989. 

5
 Idem, Gostos de classe e estilos de vida, in: Renato ORTIZ (org.), Pierre Bourdieu, São 

Paulo, Editora Ática, 1983.  
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sociedade de classes resultou em significativas mudanças no padrão de vida 

dos seus integrantes: 

  

...Possuir rádio, rádio-vitrola, geladeira, máquina de lavar roupa, televisor, uma 
e mesmo duas ou três casas, automóvel, uma conta bancária, empregada, já não 
é algo privativo das ‟classes altas‟ e, muito menos,‟privilégio dos brancos‟. 
Algumas das famílias da classe média de cor chegam a participar plenamente 
dêsse padrão; outras, alcançam-no de forma parcial. Apenas uma constante 
particulariza essas tendências no „meio negro‟. Ainda persistem a ansiedade pela 
mesa farta, a aspiração de afirmar-se pela aparência brilhante da roupa ou do 
calçado e, principalmente, o ideal de imitar o estilo de vida da elite senhorial da 
transição do século. Esta preocupação é tão absorvente, que uma das principais 
associações da “gente negra” em ascensão social recebeu o nome sintomático de 

Aristocrata Clube.6 

  

 A mudança de atitude destes negros em ascensão social (que incluía 

além do consumo de bens materiais, a adoção de uma vida social mais 

sofisticada) gerou muitas críticas de brancos e negros que classificaram estas 

manifestações como “esnobismo vazio
”.7 

 A ostentação de alguns sinais exteriores de riqueza, como o vestuário 

ou mudança de residência, assim como outras técnicas de demonstração de 

prestígio (o casamento inter-racial, relações sociais com os brancos, ou 

mesmo apadrinhamento) foram classificados por Fernandes como “status 

fictício”. Muitos dos integrantes da classe média negra  tinham um “status 

real” de classe baixa, mas em função de possuir profissões estáveis, podiam 

imitar os brancos de classe média. 

 O autor afirma que a utilização destes artifícios fictícios poderia ter 

efeitos positivos, como um operário ou profissional liberal que os utilizasse, 

circunstancialmente, para obter ascensão social. Em outros casos, quando a 

pessoa utiliza o “status fictício” como meio para afirmar-se socialmente, esta 

                                    
6 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p. 149. 
7 

Ibidem. 
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técnica assume um caráter negativo, transformando-se em óbice ao processo 

de integração do negro na sociedade de classes.
8
 

 É preciso problematizar a dicotomia que Fernandes faz entre “status 

real” e “status fictício”. A noção de status faz referência à situação do 

indivíduo segundo a ótica do grupo a que ele pertence. O status pode ser 

atribuído (status hereditário) ou adquirido, ou seja, quando é resultante das 

qualidades e esforços individuais empreendidos na competição social. De 

qualquer forma, os fatores que determinam a posição da pessoa no grupo 

são escolhidos pelos seus integrantes, portanto, irão variar de grupo para 

grupo. 

 Para os integrantes da elite negra, seu novo estilo de vida servia como 

sinal de distinção, de superioridade, o que não implicava, necessariamente, 

em alheamento da realidade. Podemos inferir que os artifícios, citados 

anteriormente, funcionavam como uma tentativa de diferenciação e obtenção 

de visibilidade social. 

 A Antropologia tem demonstrado como a autoclassificação é 

fundamental para a compreensão da gramática social. A forma pela qual o 

indivíduo se reconhece dentro de um sistema classificatório específico faz 

com que o mesmo reflita sobre seu lugar no mundo e estabeleça 

determinadas fronteiras para diferenciá-lo dos “outros”.
9
 

  A aquisição de bens materiais, o comportamento puritano, a 

participação em associações ou clubes como o Aristocrata, consistiam na 

tentativa de romper com o estigma racial do negro na sociedade global. Mais 

do que imitar a classe média branca, os negros em ascensão buscavam uma 

identidade própria, algo que pudesse diferenciá-los dos brancos e dos negros 

pobres. O intuito não era a busca do embranquecimento, a pretensão era ser 

                                    
8 

Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965. 
9 

Maria Luiza HEILBORN, Visão de mundo e éthos em camadas médias suburbanas no Rio 

de Janeiro, Ciências Sociais Hoje, Rio de Janeiro, 1984. 
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reconhecido como cidadão, como integrante da sociedade, ter os mesmos 

direitos e oportunidades que os brancos. 

 A elite negra, analisada por Fernandes, poderia ser explicada pelo 

conceito weberiano de grupo de status. Apesar de seus integrantes 

exercerem funções pouco valorizadas socialmente, diferenciavam-se pela 

honra, pelo prestígio  o que resultava inclusive na adoção de um estilo 

puritano de vida.  

 Segundo Weber, participar de um grupo de status implica em 

compartilhar um estilo de vida específico que, em certa medida, depende do 

poder econômico. Enquanto as classes sociais se estruturam a partir de 

fatores mensuráveis como os recursos monetários, a ordem de status é 

baseada na honra, ou seja, a simples aquisição de bens não possibilita que o 

indivíduo seja integrado a um determinado grupo de status. 

 

...Com certo simplismo, pode-se assim dizer que as “classes” são estratificadas 
de acordo com suas relações com a produção e aquisição de bens; enquanto os 
„grupos de status‟ são estratificados de acordo com os princípios de seu consumo 

de bens tal como é representado por „estilos de vida‟ especiais...
10

 

  
 O que diferenciava a elite negra era a adoção de um estilo de vida 

inacessível ao negro massa: a posse de bens (rádio, televisor, casa própria); 

o cuidado com o vestuário e a freqüência a clubes e associações da classe 

média negra. “O critério básico, para o reconhecimento e avaliação do status 

adquirido, usado pelo „negro‟, diz respeito ao padrão de vida. Se este for 

considerado „elevado‟, mesmo que o nível ocupacional da pessoa possa ser 

„baixo‟, à luz dos critérios alternativos da sociedade inclusiva, ela pode ser 

tida como „rica‟ e de „elite‟“.
11

 Sendo assim, uma cozinheira que percebesse 

                                    
10 

Max WEBER, Classe, status, partido, in: Otávio VELHO, Moacir PALMEIRA e Antonio 

BERTELLI, Estruturas de classe e estratificação social, Rio de Janeiro,  Zahar, 1979, p. 80. 
11 

Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p. 266. 
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um salário considerado alto, no meio negro, poderia ser considerada “rica” e, 

por conseqüência, ser tratada com certa distinção. Por isso, a elite negra 

tinha uma composição muito heterogênea, compreendendo desde a 

cozinheira, o mecânico, até o médico e o advogado. 

 Em um instigante estudo realizado por Elias em uma comunidade 

periférica urbana, na Inglaterra, temos um outro exemplo empírico de um 

grupo de status. O trabalho revela a convivência de dois segmentos que 

ocupavam um mesmo espaço físico, mas estavam divididos socialmente 

entre os “estabelecidos”, que moravam no local há muito tempo e os 

“outsiders”, um grupo de moradores recentes. Os estabelecidos se julgavam 

superiores e discriminavam os outsiders. Os antigos moradores já se 

conheciam há muito tempo e instituíram um conjunto de normas e um estilo 

de vida comum. Como os novos moradores poderiam colocar em risco o 

estilo de vida já consolidado, os estabelecidos se fecharam com o objetivo de 

preservar sua identidade e passaram a estigmatizar os recém-chegados, que 

pelo fato de serem estranhos entre si, não tinham uma coesão social que 

lhes garantisse algum tipo efetivo de reação. 

 Havia uma disputa pelo poder: os estabelecidos tentavam manter sua 

hegemonia e os outsiders  procuravam diminuir o monopólio de poder do 

grupo dominante. Os últimos foram excluídos dos postos de poder, na 

política local, nas associações beneficentes ou qualquer outra organização. 

Os moradores antigos criaram uma ideologia, propalada através de fofocas, 

que justificava sua superioridade e desqualificava os outsiders como 

inferiores. Qualquer acontecimento, por menor que fosse, era suficiente para 

revigorar a imagem negativa dos recém-chegados. 

 O mais significativo é que Elias verificou que não havia uma diferença 

de classe social entre os dois grupos: a renda, a ocupação e a escolaridade 

não diferiam muito entre os dois segmentos, compostos por trabalhadores. 

Não havia diferenças de cor, raça ou nacionalidade entre os grupos. Não se 
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tratava de divergências entre classes, mas de diferenças entre posições 

sociais. Os estabelecidos formavam um grupo de status que utilizava como 

traço diferencial o maior tempo de residência na área e o poder que tinham, 

resultava da coesão social adquirida em razão das relações consolidadas ao 

longo dos anos, possibilitando a constituição de um estilo de vida específico 

que foi utilizado como sinal de elevação social.
12

 

 A estilização da vida social teve sua origem nos grupos de status, as 

normas sociais e a etiqueta convertem a estratificação social em linguagem 

simbólica, evidenciando a distinção, transformando bens materiais em signos 

sociais. Realçar as “boas maneiras‟‟ significa optar pela forma em detrimento 

da função das ações sociais. Sendo assim, a pechincha  uma prática 

comum à lógica do mercado  é repudiada pelos grupos de status, pois as 

trocas simbólicas operam em uma lógica dessemelhante. É normal que as 

pessoas que pretendam ingressar em um grupo de status sejam submetidas 

a padrões de comportamento impostos pelo segmento, tais padrões podem 

ter fim em si mesmo, assim privilegia-se o estilo e não sua eficácia.
13

 

 Não são as diferenças salariais que definem os estilos de vida, mas 

sim, os gostos (modestos ou de luxos). Os gostos revelam determinadas 

visões de mundo configurando-se como um dos fatores definidores da 

identidade social: o gosto de determinado segmento se opõe ao “mal gosto” 

do outro. Um dos obstáculos mais intransponíveis entre as classes sociais é a 

aversão a determinados estilos de vida, pois há uma luta simbólica pela 

legitimação do gosto de determinada classe.
14

 

 Na teoria de Bordieu, o habitus seria o fator gerador do estilo de vida, 

uma estrutura de práticas e representações sociais utilizadas para atingir 

                                    
12

 Norbert ELIAS e John SCOTSON, Os estabelecidos e os outsiders, Rio de Janeiro, Jorge 

Editor Zahar, 2000. 
13

 Pierre BOURDIEU, Condição de classe e posição de classe, in: Neuma AGUIAR (org.), 

Hierarquias em classes, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974.  
14

 Idem, La distincion, Madrid, Taurus, 1988. 
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determinados fins, sem que, necessariamente, se tenha consciência disso.  

Habitus seria um sistema de normas, valores, conceitos, disposições 

herdadas que se incorporam na visão de mundo, são percebidas como algo 

“natural”, mas, de fato, são construídos socialmente, funcionando como 

instrumentos normatizadores das ações sociais.
15

 

 As preferências, a intenção de elaborar categorias classificatórias 

seriam as causas primeiras do estilo de vida. 

 

...O estilo de vida é um conjunto unitário de preferências distintivas que 
exprimem, na lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos, mobília, 
vestimentas, linguagem ou héxis corporal, a mesma intenção expressiva, 
princípio de unidade de estilo que se entrega diretamente à intuição e que a 
análise destrói ao recortá-lo em universos separados. Assim, a visão de mundo 
de um velho marceneiro, sua maneira de gerir seu orçamento, seu tempo ou seu 
corpo, seu uso a linguagem e suas escolhas indumentares estão inteiramente 
presentes em sua ética de trabalho escrupulosa e impecável, do cuidado, do 
esmero, do bem-acabado e em sua estética do trabalho pelo trabalho que o faz 
medir a beleza de seus produtos pelo cuidado e paciência que exigiriam. (...) 
Cada dimensão do estilo de vida simboliza todas as outras; as oposições entre as 
classes se exprimem tanto no uso da fotografia ou na quantidade e qualidade das 
bebidas consumidas quanto nas preferências em matéria de pintura ou de 

música...
16

 

 

 O distanciamento em relação às necessidades básicas da existência 

humana é o que define o estilo de vida. À medida que a preocupação com as 

questões relativas à sobrevivência torna-se menos relevante para o grupo, 

maior é a possibilidade de ocorrer uma estilização de vida.  Em decorrência 

disso, temos as predileções dos operários por locais com ambientes práticos 

e limpos, enquanto as classes médias, menos preocupadas com as questões 

referentes às “primeiras necessidades”, preferem um ambiente mais “quente, 

íntimo e confortável”. 

                                    
15

 Fernanda Âreas PEIXOTO, Interpretações do Brasil: Antropologia e matrizes literárias, 

2003, Notas de aula. 
16

 Pierre BOURDIEU, Gostos de classe e estilos de vida, in: Renato ORTIZ (org.), Pierre 

Bourdieu, São Paulo, Editora Ática, 1983, p. 83. 
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 Os gostos funcionam como ícones de diferenciação: determinados 

hábitos, que são considerados naturais pela classe alta, serão inacessíveis 

para os trabalhadores. As opções estéticas  como a contemplação da obra 

de arte  só fazem sentido caso estejam desvinculadas das urgências da 

vida. O distanciamento das necessidades básicas confere liberdade àqueles 

que não precisam preocupar-se com questões prosaicas e podem dedicar-se 

ao consumo ostentatório, o que lhes confere certo poder, uma superioridade 

em relação aos que estão presos à luta pela sobrevivência.
17

 

 O gosto não deve ser analisado isoladamente, não é algo natural, está 

inserido dentro de uma determinada cultura e depende das condições 

materiais de existência. O gosto das classes populares é construído a partir 

da experiência da privação. O estilo de vida dos trabalhadores tem por base 

a adaptação a sua posição desprivilegiada na estrutura social e, por vezes, 

manifesta-se no sentimento de inferioridade cultural, que é uma forma de 

aceitação dos valores dominantes. Desta forma, o estilo de vida das classes 

populares é marcado pelo não consumo de produtos de luxo, substituídos 

por produtos similares de qualidade inegavelmente inferior.
 18

 

 Portanto, o estilo de vida poderia ser pensado como um sistema de 

predileções no qual os indivíduos identificam sua posição na estrutura social. 

Enquanto sistema simbólico, opera com uma autonomia relativa das ordens 

econômica e social, pois apesar de estar sujeito a elas, produz uma lógica 

singular.
19

 

  

                                    
17

 Pierre BOURDIEU, Gostos de classe e estilos de vida, in: Renato ORTIZ (org.), Pierre 

Bourdieu, São Paulo, Editora Ática, 1983, p. 83, e Idem, As regras da arte, São Paulo, 
Companhia das Letras, 1996. 
18

 Idem, Gostos de classe e estilos de vida, in: Renato ORTIZ (org), Pierre Bourdieu, São 

Paulo, Editora Ática, 1983, p. 83. 
19

 Idem, Condição de classe e posição de classe, in: Neuma AGUIAR (org.), Hierarquias em 

classes, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1974. 
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3.1 Escolhas e Gostos 

 Neste tópico apresentaremos os dados referentes às preferências dos 

entrevistados em relação ao consumo. O objetivo é analisar até que ponto os 

negros de classe média constituíram, ou não, um sistema de gostos 

específico em relação a outros grupos de classe média. Nesse sentido, 

abordamos alguns aspectos pontuais da vida cotidiana: religião, lazer, 

esporte, estilo musical, emissora de rádio e TV prediletas, uso de produtos 

étnicos, dentre outros. 

 

Religião 

 Em termos de opção religiosa, a católica foi citada com maior 

freqüência. O percentual de pessoas que afirmaram “não ter religião” 

também foi significativo. 

 

Tabela 7 - Religião % 

Católica 62 

Não tem religião 14 

Evangélica 10 

Espírita 10 

Ecumênico 4 

Total 100 

 

 Segundo dados do último censo do IBGE, “as pessoas que se 

declararam católicas apostólicas romanas representavam, em 2000, 73,7% 

da população total. O segundo maior percentual corresponde aos 

evangélicos, com 15,4%. Os sem religião apresentaram-se na terceira 

posição, 7,4%. Os católicos, evangélicos e sem religião representavam 

96,5% da população...”
20

 Logo, os dados referentes ao grupo analisado, em 

                                    
20

 Censo Demográfico 2000 (IBGE), disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.ibge.gov.br, capturado em 22/12/2002. 

http://www.url/
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certa medida, refletem as opções religiosas da população brasileira, em que 

há uma predominância do catolicismo. 

 Outro fator que merece destaque é que não há adeptos das religiões 

afro-brasileiras (candomblé e umbanda) dentre os entrevistados. É preciso 

enfatizar que a religião não nos pareceu um elemento preponderante para a 

constituição do ethos cultural dos entrevistados. A exceção de um único 

informante, não houve durante as entrevistas, conversas informais ou 

atividades cotidianas, uma ênfase na importância da religião no sentido de 

orientar a conduta dos pesquisados, inclusive, alguns deles fizeram questão 

de realçar que eram católicos, mas não praticantes. 

 

Lazer 

 O lazer é uma dimensão crucial da vida em sociedade, é o tempo do 

não trabalho, do prazer, da possibilidade de fazer escolhas, através dele é 

possível reconhecer alguns fatores que conformam a visão de mundo de 

determinado grupo social. 

 Desde a gênese do capitalismo, os trabalhadores lutaram por 

melhores condições de vida. O resultado dessa luta se expressou nos direitos 

trabalhistas: redução da jornada de trabalho, férias, descanso semanal 

remunerado etc. 

 Para os trabalhadores organizados em sindicatos, o lazer não tinha 

apenas a função de repor as energias gastas durante a lida com o propósito 

de reproduzir a força de trabalho, ele viabilizava a formação de uma cultura 

própria, autônoma da burguesia. Recentemente, o lazer não tem sido visto 

apenas como algo anexado ao trabalho, mas também como uma forma de 
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realização pessoal e afetiva que fortalece vínculos e possibilita a 

sociabilidade.
21

 

 Na história dos negros na cidade de São Paulo, o trabalho representou 

a esfera da discriminação e exploração. No início do século, os homens 

negros passavam boa parte do tempo à procura de emprego enquanto as 

mulheres exerciam uma longa jornada de trabalho, como domésticas, em 

troca de baixos salários. Em contraponto, o lazer proporcionava o convívio 

entre iguais, sem a discriminação que perpassava as várias dimensões da 

vida na cidade. Participar de clubes, associações culturais, escolas de samba 

e times de futebol de várzea proporcionaram ao negro a construção de uma 

identidade afirmativa. 

 A freqüência a tais espaços proporcionava uma existência social 

baseada na solidariedade. Em tais organizações acontecia o estabelecimento 

de regras, a reciprocidade, a possibilidade de fazer amigos e a procura por 

parceiros afetivos. Esse contexto proporcionava o sentimento de 

pertencimento e a consciência da identidade negra, resultando em 

respeitabilidade e visibilidade aos integrantes do grupo.
22

 

 Apesar de alguns entrevistados afirmarem não ter muito tempo para 

lazer, em razão da longa jornada de trabalho, foram citadas várias atividades 

de entretenimento. 

                                    
21

 José Guilherme Cantor MAGNANI, O lazer na cidade, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.aguaforte.com/antropologia/magnani2.html,   capturado em 
27/07/2003 e Idem, Festa no Pedaço, São Paulo, Brasiliense, 1984. 
22

 Maria Aparecida PINTO SILVA, Visibilidade e respeitabilidade, 1997, Dissertação de 

mestrado, PUC, São Paulo e Teresinha BERNARDO, Memória em branco e negro, 1993, 
PUC, São Paulo. 

www.url:http//%20aguaforte.com/antropologia/magnani2.html
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Tabela 8 - Lazer % 

Viagem 22 

Baile 14 

Conviver com amigos 10 

Cinema/Teatro 8 

Futebol 8 

Ouvir música 6 

Leitura 6 

Barzinho 4 

Frequentar o Aristocrata 4 

Outros 18 

Total 100 

 

 A predileção por viagens reflete um habitus de classe média, já que 

está relacionada às condições materiais de existência. Os entrevistados 

costumam viajar para o litoral  já que possuem casa na praia ou 

apartamento , para outros estados e alguns (em número reduzido) 

chegaram a conhecer outros países.  As viagens proporcionam o contato com 

outros lugares, outras culturas e o convívio com amigos, já que alguns 

passeiam em grupo.
23

 

 O gosto por bailes é um dado significativo que não se restringe aos 

negros de classe média. Historicamente, na cidade de São Paulo, os negros 

sempre demonstraram uma predileção por esse tipo de lazer. Nas primeiras 

décadas do século XX, quer seja nos clubes dos negros em ascensão  nos 

quais muitas vezes havia a exigência de trajar terno e gravata  ou nas 

escolas de samba, compostas pelos pobres, a realização de bailes era uma 

das atividades que mais aglutinava os negros.  

                                    
23

 Temos aqui a recorrência de um padrão observado por Borges Pereira dentre os negros 

em ascensão social na empresa radiofônica. As viagens faziam parte da lista de prioridades 

dos radialistas negros, a maioria viajava freqüentemente  para diferentes pontos do país e 

muitos viajavam para o exterior. As viagens representavam para os profissionais do rádio 

um dos principais ícones de status social. João Baptista BORGES PEREIRA, Cor, profissão 

e mobilidade, 2
a 
ed., São Paulo, EDUSP, 2001. 
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 No meio negro, são memoráveis os bailes realizados, na década de 

1970, pelas equipes Chic Show e Zimbabwe. A Chic Show foi fundada em 

1968 e inicialmente realizava suas “domingueiras” nos bairros de Pinheiros e 

Barra Funda. A partir de 1975, os bailes passaram a ser realizados na sede 

da Sociedade Esportiva Palmeiras, com a presença de milhares de 

participantes e a apresentação de cantores famosos como Jorge Ben, 

Gilberto Gil, Djavan e Sandra de Sá. A Zimbabwe nasceu em 1975, nas 

“domingueiras” do Aristocrata Clube. A equipe foi crescendo e passou a atuar 

em outros clubes e até em outras cidades. 

 Em pesquisa realizada na década passada com o público participante 

dos bailes das duas equipes, Félix constatou que a participação implicava em 

uma opção política em razão de o evento ser uma expressão cultural negra. 

Os bailes black, além de serem um espaço de sociabilidade para os jovens 

negros, moradores da periferia, representavam a possibilidade de um 

convívio protegido das agressões sofridas nos espaços, majoritariamente, 

freqüentado por brancos.
24

 

 Com a proximidade do carnaval, as alas das escolas de samba 

realizam bailes para arrecadar fundos para comprar as fantasias dos 

integrantes. Na escola de samba mais popular da cidade, o Vai-Vai, tais 

eventos também funcionam como reafirmação de uma identidade negra, pois 

os brancos são minoria, os estilos musicais que predominam nos bailes são 

reconhecidos como expressão cultural dos negros: soul, samba, black music, 

samba-rock. Mais do que afirmar uma identidade negra, os bailes  servem 

para identificar os integrantes do “mundo negro”  identificação que se 

dava pela habilidade daqueles que dançavam o samba-rock, pois quando 

este estilo musical era tocado diminuía sensivelmente o número de 

                                    
24

 João Baptista de Jesus FÉLIX, Chic Show e Zimbabwe e a construção da identidade nos 

bailes black paulistanos, 2000, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
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dançarinos na pista.
25

 Como é preciso muita destreza para executar tal 

dança, os não iniciados sequer tentavam arriscar alguns passos.
26

 

 Portanto, a opção pelos bailes, o gosto pela dança fazem menção a 

um determinado estilo de vida negro, na cidade de São Paulo, que além de 

espaço de uma expressão corporal, funcionou como via de construção de 

identidade, resgate da auto-estima e criação de um microcosmo que exerceu 

a função de protegê-los da discriminação imposta pela sociedade global. 

  

Esporte 

 O futebol é o esporte que monopolizou a preferência dos 

entrevistados. Muitos já jogaram e outros ainda jogam as famosas “peladas” 

e a maioria acompanha os jogos pela televisão.   

 O ano de 1894 marca a gênese do futebol no Brasil quando o inglês 

Charles Miller trouxe em sua bagagem duas bolas de couro. No início, o 

futebol era um esporte de elite praticado por técnicos industriais e 

engenheiros ingleses. Os primeiros times de futebol, fundados a partir da 

última década do século XIX, eram formados pela elite, os pobres assistiam 

aos jogos do lado de fora. Nos primeiros anos do século XX, os pobres 

começam a querer participar mais ativamente do novo esporte e organizam 

os seus próprios times.
27

 

 Na cidade de São Paulo, o futebol desenvolveu-se concomitantemente 

com o processo de urbanização. Os jogos que eram realizados nas áreas 

nobres da cidade (Consolação, Bom Retiro), com a formação dos bairros 

                                    
25

 Reinaldo da Silva SOARES, O cotidiano de uma escola de samba paulistana: o caso do 

Vai-Vai, 1999, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
26

 O samba-rock é um estilo de música e dança que surgiu nos anos 1960/1970, nas festas 

de garagem e de quintal, caracterizado por um jeito incomum de dança que se transformou 
em uma forma de lazer muito específica dos negros paulistanos. Ver Márcio MACEDO e 
Luciane SILVA, Quem não dança segura criança, São Paulo, no prelo, 2001. 
27

 Joel Rufino dos SANTOS, História Política do Futebol Brasileiro, São Paulo, Brasiliense, 

1981. 
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operários, passaram a ser disputados em bairros populares como a Mooca, 

Belenzinho e Pari. 

  A partir de 1910 são fundados os principais clubes da cidade: 

Corinthians, Palestra Itália e São Paulo. Os clubes de futebol refletiam as 

diferenças étnicas e sociais da cidade: o Palestra Itália era o clube que 

agregava os imigrantes italianos, trabalhadores especializados ou semi-

especializados; o Corinthians era o time do proletariado e subproletariado 

urbano, concentrando inclusive uma significativa quantidade de negros; e 

por fim, o São Paulo que representava as camadas sociais privilegiadas da 

cidade. 

 Na década de 1930, com a intervenção do Estado e o advento do 

rádio, as transmissões radiofônicas popularizaram o futebol, os campos de 

várzea multiplicaram-se pela cidade. A vitória do Brasil na copa de 1970 

aumenta a efervescência do torcedor. Nesse momento, o futebol consolida-

se como um esporte popular. Há um aumento dos interesses políticos, 

econômicos e sociais proporcionados pelo esporte. Cresce, 

conseqüentemente, o estímulo do Estado e da mídia.
28

 

 O processo de recodificaçao do futebol, de esporte de elite para 

símbolo nacional, fez com que essa prática esportiva deixasse de ser 

assimilada por uma única classe ou etnia. 

 A predileção dos negros de classe media pelo futebol não caracteriza 

uma especificidade em termos de classe ou raça. Tal especificidade estaria 

na escolha de esportes que são considerados de elite: tênis, golfe e esportes 

náuticos, dentre outros. 

  

                                    
28

 Luiz Henrique TOLEDO, Torcidas Organizadas de Futebol, Campinas, Autores 

Associados, 1996. 
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Música  

   O gosto musical dos entrevistados passa pela combinação de vários 

estilos diferentes: música clássica, ópera e jazz. A MPB e o samba foram os 

estilos musicais mais citados. 

 

Tabela 9 - Estilo musical % 

MPB 16 

Samba 16 

Jazz 10 

Música clássica 10 

Bossa nova 6 

Outros 42 

Total 100 

  

 A música popular brasileira é resultado do amálgama de diversos 

ritmos indígenas, africanos (lundu) e portugueses (modinha). Nas primeiras 

décadas do século passado a música popular se consolidou, o maxixe e o 

choro alcançaram uma grande popularidade. O samba foi, aos poucos, se 

insittuindo como ícone de brasilidade. Noel Rosa, Pixinguinha, Cartola e 

Lamartine Babo consagraram-se no cenário nacional. 

 A década de 1950 é marcada pela exaltação as cantoras do rádio 

(Dalva de Oliveira e Ângela Maria) que tinham uma performance intimista 

como principal característica. 

 A bossa nova surge no final da década de 1960, inaugurando uma 

nova batida rítmica que resgatava o tom cotidiano e coloquial do samba, com 

arranjos sofisticados, resultado da influência harmônica do jazz.  

 A sigla MPB foi atribuída à música produzida depois da bossa nova 

que tinha como propósito romper com os regionalismos e realçar o caráter  

nacional. Composta por uma variedade de estilos, recebendo influências da 

bossa nova, jovem guarda e do jazz, a MPB diferenciava-se da bossa nova 

pela renúncia ao intimismo, promovendo grandes apresentações em espaços 

públicos. Os principais destaques da MPB foram revelados nos festivais 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Estilo de Vida  

 

128 

organizados pelas TVs Excelsior e Record: Chico Buarque, Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Milton Nascimento e Elis Regina. 

 Atualmente vivenciamos uma situação antagônica: o que se 

convencionou chamar de música popular brasileira só pode ser ouvida em 

duas ou três emissoras de rádio da cidade, especializadas em tal gênero 

musical. As FMs de maior audiência dificilmente tocam músicas de Chico 

Buarque, Caetano Veloso ou Elis Regina; portanto, a MPB não é tão popular 

quanto à sigla anuncia. 

 O samba surge a partir de uma alteração no andamento rítmico do 

maxixe  dança popular que surgiu na “pequena África do Rio de Janeiro”, 

no final do século XIX, propagando-se no início do século XX  para 

possibilitar uma melhor performance no desfile dos blocos carnavalescos. 

 O processo de urbanização e industrialização do país transformou os 

grandes centros urbanos em pólos de atração. No Rio de Janeiro, a 

população mais empobrecida foi sendo “empurrada” para a periferia da 

cidade, ocasionando o surgimento das favelas. Com a propagação das 

favelas, compostas por um grande número de negros, surgiram as primeiras 

escolas de samba. Nos morros eram realizadas grandes festas embaladas 

pelos sambas, que funcionavam como forma de lazer e sociabilidade. 

Na década de 1930, o contexto político era marcado pela construção de uma 

“sólida identidade nacional”.  Tal contexto e a positivação da mestiçagem 

fortalecida com a obra de Gilberto Freyre, pouco a pouco, vão consolidando 

o samba como um estilo de música tipicamente brasileiro. 

 “Pelo Telefone” é considerado o primeiro samba gravado no país, em 

1916, cujo sucesso possibilitou a inserção deste gênero musical como carro-

chefe da indústria fonográfica. 
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 O surgimento do rádio foi de importância capital para a divulgação do 

samba, no século passado. Paulatinamente, este estilo musical foi 

suplantando os ritmos regionais e legitimou-se como ícone de brasilidade.
29

 

  

Emissoras de Rádio 

 Em relação ao rádio há um vasto rol de emissoras mencionadas, a 

tabela 10 apresenta aquelas mais citadas: 

 

Tabela 10 -Emissoras de Rádio % 

CBN (AM/FM) 14 

Jovem Pan (AM) 11 

Eldorado (AM) 11 

Eldorado (FM) 11 

Bandeirantes (AM) 9 

Scalla (FM) 6 

Alfha (FM) 6 

Antena 1 (FM) 6 

Outros 26 

Total 100 

 

 É notória a preocupação dos pesquisados em manterem-se bem 

informados. As três emissoras mais citadas têm sua programação baseada 

no jornalismo.
30

 A CBN, Jovem Pan (AM) e Eldorado (AM) são especializadas 

em noticiários locais, nacionais e internacionais. Os jornais tratam de 

assuntos referentes à cidade, com informações sobre as condições do 

trânsito e das estradas, tempo e temperatura, pontos de alagamento, 

situações dos aeroportos etc. Há, também, os programas de variedades 

“abrangendo os fatos culturais, consumo, música, teatro, cinema, literatura, 

                                    
29

 José Sávio LEOPOLDI, Escola de samba, ritual e sociedade, Petrópolis, Vozes, 1978; 

Hermano VIANNA, O mistério do samba, Rio de Janeiro, Editora Zahar/Editora UFRJ, 1995; 
Letícia Vidor de Sousa REIS, Modernidade com  mandinga, São Paulo,  no prelo, 2003 e 
João Baptista BORGES PEREIRA, Côr, profissão e mobilidade, São Paulo, Pioneira, 1967. 
30

 A CBN tem o seguinte slogan “A rádio que toca notícia”. Não há programação musical, 

são 24 horas de jornalismo. 
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serviços e entrevistas com personalidades dos vários setores da vida 

nacional”. 

 A Eldorado FM é uma emissora destinada aos ouvintes das classes A e 

B, com uma programação mais sofisticada, alternando música e informação. 

O play list  engloba os mais diversos estilos: mpb, blues, jazz, música celta, 

pop japonês e baladas canadenses, dentre outros. 

 O que fica evidente é o distanciamento das predileções dos negros de 

classe média do gosto popular, já que as emissoras de maior audiência são 

aquelas que tocam pagode, forró, musica sertaneja e axé. Em tais emissoras, 

a informação tem um espaço diminuto, pois a prioridade é o entretenimento. 

 

Emissoras de TV 

 Em termos de canais de televisão mais assistidos pelos entrevistados, 

a Rede Globo confirma sua condição de emissora de maior audiência do país.

  

 

Tabela  11 - Emissoras de 
Televisão % 

Globo 23 

TV por assinatura (canais de variedades) 17 

TV por assinatura (canais de filmes) 14 

Cultura 11 

TV por assinatura (canais de jornalismo) 11 

Record 6 

Bandeirantes 6 

Outros 12 

Total 100 

 

 A Rede Globo é a emissora de maior abrangência geográfica 

alcançando quase a totalidade dos municípios do país. Nos anos 1970, o 

Jornal Nacional atingiu os maiores índices de audiência. Nessa época a Globo 

transformou-se na maior rede de comunicações do Brasil com um 

investimento significativo em telenovelas e programas de auditório, de 
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humor e jornalísticos. Apesar do crescimento de outras emissoras, como o 

SBT, nas décadas de 1980 e 1990, a Rede Globo ainda mantém sua 

hegemonia em termos de audiência e padrão técnico, exportando novelas, 

documentários e mini-séries. 

 A partir de 1990 é inaugurado no país o sistema de TV por assinatura, 

oferecendo uma programação diversificada e segmentada (canais de 

esporte, de filmes, de jornalismo...). 

 Os canais prediletos dos entrevistados são aqueles que transmitem 24 

horas de filmes dos mais variados gêneros e os canais de variedades que 

exibem entrevistas, shows, debates, programas que abordam, culinária, arte, 

moda e beleza. 

  

Vestuário 

 A indumentária é um aspecto importante da vida social, pois 

representa um dos sinais exteriores de maior visibilidade. A roupa exibe a 

forma pela qual a pessoa quer ser vista pelos outros e como se percebe a si 

mesma, revelando os diversos estilos pessoais que são construídos no 

cotidiano (sensual, sóbrio, desencanado, brega, chic...) A vestimenta é um 

valioso instrumento no arsenal da luta simbólica entre as classes sociais. 

Mais do que proteger o corpo, ela serve como referência para enfatizar a 

posição do indivíduo na estrutura social. 

 A moda retrata o desejo de distinção social. No século XVI, na França, 

somente aos príncipes e princesas era permitido o uso do vermelho; as 

mulheres de classe média só podiam usar o veludo nas costas ou nas 

mangas e às pessoas mais modestas era vetado o uso da seda.
31

 As roupas 

refletem os valores sociais, há um vestuário específico para homens, 

                                    
31

 Gilda de Mello e SOUZA, O Espírito das roupas, São Paulo, Companhia das Letras, 

1987. 
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mulheres, jovens e crianças para ser usado durante o dia ou à noite, ou para 

se utilizar em casa ou no trabalho. 

 Segundo Sahlins, nos E.U.A, a moda é influenciada pelos padrões 

culturais: existe uma diferença manifesta entre a vestimenta de um negro e 

uma mulher branca. Diferença que também ocorre entre as classes sociais: a 

classe alta adota tons de cores tênues e suaves em oposição às cores 

berrantes das classes trabalhadoras.
32

 

 Há uma identificação da roupa com o conjunto de valores de 

determinado microcosmo social que faz referência a determinados “estilos de 

vida, gostos específicos e juízos de valores”. A indumentária é um dos 

fatores que associam os indivíduos a determinados grupos sociais.
33

 

 Em razão da relevância da indumentária na vida social, fizemos a 

seguinte indagação: O (a) senhor (a)  acha importante preocupar-se com o 

modo de se vestir? 

 Os entrevistados foram unânimes em afirmar a importância de dar 

uma atenção especial ao vestuário. Quando questionamos por que era 

relevante preocupar-se com a forma de trajar-se, obtivemos, basicamente, 

duas ordens de respostas: “existe o preconceito social, a sociedade exige 

que você ande bem vestido para não ser discriminado”; “o negro tem que se 

vestir bem para competir com o branco”. 

 As duas respostas estabelecem entre si uma relação muito próxima, 

os entrevistados elaboram suas explicações a partir da consciência de que a 

                                    
32

 Marshal SAHLINS, Cultura e razão prática, Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 
33

 Viana, apresenta um caso interessante, trata-se dos jovens freqüentadores dos bailes 

funk do Rio de Janeiro, que, a princípio, imitavam o “visual” dos surfistas (garotos de classe 
média na zona sul) usando bermudões e camisetas coloridas com motivos havaianos. A 
este estilo, denominado surf wear, foram acrescentados bonés, toucas e cordões, portanto, 
o que parecia ser uma cópia, acabou compondo um estilo novo, que funcionava como traço 
diacrítico dos funkeiros. Hermano VIANNA, O mundo funk carioca, Rio de Janeiro, Zahar, 
Editores, 1988. Para uma discussão sobre moda e distinção social ver: Alexandre Bergamo 
IDARGO, A Experiência do status, 2000, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo.  
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sociedade supervaloriza as exterioridades e a roupa é um dos aspectos mais 

significativos. Um entrevistado chegou a asseverar: “você é o que veste”.   

 Na primeira resposta há o reconhecimento de que existe uma coerção 

sobre todos os membros da sociedade para que se vistam dentro de um 

padrão estabelecido: “...a gente tá inserido dentro de uma sociedade que 

dita uma regra, dentro da sociedade capitalista, que a embalagem e 

apresentação no primeiro momento é tudo, a gente precisa, infelizmente, 

precisa se adequar a esse sistema...” 

  Na segunda resposta, destaca-se o caso específico do negro que, em 

desvantagem com o branco em razão da discriminação racial, precisa estar 

mais atento ao vestuário. Seria uma tentativa de compensar, 

simbolicamente, as desvantagens de um mercado de trabalho que funciona 

como um dos instrumentos privilegiados para manutenção das desigualdades 

entre brancos e negros: 

 

...eu acho que o jeito como a gente se apresenta é importante, e pro negro é mais 
importante ainda, porque tem essa coisa da discriminação, do preconceito. Você 
já é colocado como inferior, então você tem que estar sempre mais apresentado 
que o branco, por exemplo, você vai a uma vaga conseguir um emprego, tem que 
estar mais bem arrumado do que o branco, tem que se colocar melhor, tem que 
estar sempre bem arrumadinho, perfumado, acho que é importante... 
 

  

 Para compreender a preocupação com a roupa é preciso buscar o 

significado social do vestuário na história do negro. Dentre as várias normas 

que buscavam estruturar a condição de escravo enquanto “coisa” (a 

proibição de prestar queixa de seus donos; portar armas; ficar fora de sua 

casa ao anoitecer, sem autorização dos seus donos; organizar qualquer tipo 

de reunião sem permissão das autoridades, dentre outras) era vedado ao 

negro o uso de roupas elegantes. As roupas representavam a posição da 

pessoa na estrutura social, sua condição de inferior impedia que utilizasse 
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trajes que simbolizassem qualquer tipo de prestígio social, prestígio que era 

monopólio dos senhores brancos.
34

 

 No passado, o modo de se vestir distinguia o negro do branco. 

Determinadas roupas só eram usadas pelos negros quando eram doadas 

pelos padrinhos brancos, já velhas e desgastadas. O negro em ascensão, em 

razão do seu melhor poder aquisitivo, valorizava o “estar bem vestido”, 

procedimento que gerava a incompreensão tanto de negros como de 

brancos. Fernandes cita um exemplo emblemático da impaciência de uma 

professora com a peça do vestuário do filho de uma negra de classe média: 

 

...Ou era por isto , ou era por aquilo, [a professora] estava sempre implicando 
com ele [o filho da entrevistada]. Até com o pulôver dele implicava. Mandava 
tirar o pulôver mas não fazia as mesmas exigências com as outras crianças. Ele 
se queixava em casa. Mas eu dava mão forte para a professora. Dizia: você tem 

razão, mas quem manda é ela. Ela quer que você tire o pulôver. Então tire...
35

 

  

 Se a roupa marca a distância social, o fato de o negro ter conseguido 

condições materiais para  vestir-se com roupas semelhantes a utilizada pelos 

brancos, reduzia sua eficácia enquanto instrumento para distinguir as raças e 

classes sociais. Daí decorre a intolerância da professora com o pulôver do 

menino, pois, assim, ao menos simbolicamente, havia o risco da diminuição 

das distâncias sociais. 

 Na tentativa de equiparar-se ao branco de classe média, os negros em 

ascensão adotaram um novo estilo de vida que implicou em mudanças no 

padrão de moradia, no nível de consumo, na etiqueta e no vestuário. 

“Vestindo-se bem” e “agindo como pessoa educada” (ou “fina”), parece que 

                                    
34

 George Reid ANDREWS, Negros e brancos em São Paulo (1988 – 1988), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998. 
35

 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p.205. 
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coloca os outros, de imediato, a par de que “é gente”, “pessoa distinta” ou “ 

de consideração”.
36

 

 Em meados do século passado, as associações negras de classe média 

exigiam o uso de terno e gravata para os freqüentadores dos bailes 

organizados por elas. A roupa representava uma possibilidade de resgatar a 

auto-estima e construir uma identidade positiva, além de representar um 

esforço no sentido de reverter o estereótipo, do “maltrapilho”, do 

“esfarrapado”, atribuído ao negro,  reflexo da sua posição de inferioridade. 

 A estratégia de buscar certa respeitabilidade através de uma 

aparência condizente com os padrões sociais ainda é adotada pelos negros 

em ascensão social: 

 

...Pelo menos nós da Afrobras nós começamos a fazer o negro a se vestir de 
forma diferente, de black tie, a mulher de vestido longo, mesmo porque as 
pessoas quando tem um momento de glória, como uma festa da Afrobras, tem 
muita gente importante, tem artista, e as pessoas, muitas vezes, querem se 
parecer com o artista, e muitas vezes ela pode passar por ridículo. Então a 
Afrobras tem uma fama de ditar normas, ditar costumes, ela tem a fama de em 
todos os eventos, as pessoas tem que estar de smoke, isso é uma forma do negro 
ser visto de uma forma normal, que ele pode por smoke, que até pouco tempo 
era raro, uma festa, ver o negro de smoke. (...) O pensamento não é só criar um 

negro participativo, mas é que o negro possa dar visibilidade à sociedade...
37

  
 
 

 Nos eventos realizados pelo Aristocrata e pela Afrobras há um 

predomínio do traje social com destaque para o uso de cores discretas, na 

tentativa de simbolizar a sobriedade, uma contraposição à imagem 

estigmatizada do negro vinculada ao lúdico. 

 A roupa serve como um fator de diferenciação dos negros de classe 

média que adotam um estilo ora mais sóbrio, ora mais sofisticado, ao 

                                    
36

 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p.205, p. 248. 
37

 Depoimento de um conselheiro da organização. 
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contrário dos eventos realizados pelas escolas de samba marcados pela 

informalidade.
38

  

 Enfim, a roupa é um dos símbolos de distinção dos negros em 

ascensão que enfatizam sua condição de classe diferenciada em relação à 

massa negra. Claro está que os negros de classe média não acreditam que 

basta vestir uma roupa mais sofisticada para mudar de classe social; eles 

têm consciência de que, para a sociedade global, o vestuário faz parte de um 

sistema simbólico que reforça as distâncias sociais. 

 

Alimentação 

 Para a humanidade, comer é uma questão de sobrevivência, mas se 

todos precisam se alimentar, a forma como cada sociedade satisfaz tal 

necessidade varia significativamente. Comer com as mãos, com talheres, 

sentado à mesa ou rezar antes das refeições são aspectos que transformam 

a alimentação em uma atividade repleta de significado social. 

 A alimentação implica em sociabilidade, convidar amigos ou parentes 

para almoçar ou jantar, reforça os laços sociais, estabelece um clima de 

fraternidade e institui uma identidade comum. No passado, comer reunido 

estabelecia alianças quase indissolúveis. No século XIII, o assassino que 

tomasse uma sopa ou vinho diante do túmulo do assassinado estava livre da 

desforra por parte da família do morto, já que, simbolicamente, restabelecia-

                                    
38

 Não estamos, com isso, querendo afirmar que nas escolas de samba não haja uma 

preocupação com o vestuário, ou que sejam desleixados. Nos ensaios ou nas festas, é 
provável que as pessoas utilizem sua melhor roupa, um traje de festa. O que estamos 
enfatizando é a diferença em termos de estilo, já que na escola de samba as pessoas se 
vestem de um modo mais informal, as moças usando tops e mini-saias e os rapazes de 
camiseta e bermudão. Nos eventos dos negros de classe média, a característica principal é 
a formalidade, enquanto no samba, há espaço para a sedução, já que muitos jovens 
freqüentam os ensaios com o intuito de paquerar ou “ficar”. 
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se o elo entre o assassino e o cadáver, elo que havia sido rompido com o 

crime.
39

 

 No caso da alimentação há uma flagrante descontinuidade entre o 

biológico e o cultural: a subsistência do homem depende de uma dieta 

alimentar que satisfaça as necessidades nutricionais básicas. Mas, tal nível de 

satisfação varia muito de sociedade para sociedade. Muitas vezes, as 

necessidades nutricionais são colocadas em segundo plano, para satisfazer 

exigências diversas. Um exemplo conhecido é dos hindus (Índia) que por 

motivos religiosos respeitam os animais, fazendo a opção por uma dieta 

vegetariana.
40

 Cada sociedade decide o que é comestível e quais alimentos 

são proibidos. Sahlins, em estudo sobre a sociedade norte-americana, afirma 

que apesar dos cavalos e cães serem viáveis do ponto de vista nutricional e 

econômico, são considerados tabus, ao contrário da carne de boi, largamente 

consumida. A diferença está no significado do cachorro e do cavalo para a 

sociedade norte-americana, pois estão tão próximos do homem que são, 

praticamente, humanizados, considerados membros da família.
41

 

 A alimentação envolve um ritual que tem uma etiqueta própria: comer 

com a boca fechada, não colocar o cotovelo sobre a mesa, limpar a boca 

com o guardanapo antes de tomar a bebida, demonstrar aos anfitriões 

satisfação com a comida. Aqui também as diferenças culturais estruturam as 

regras sociais: para os orientais, por exemplo, a satisfação é demonstrada 

                                    
39

 Luiz da Camara CASCUDO, História da alimentação no Brasil, Belo Horizonte; São 

Paulo, Ed. Itatiaia; EDUSP, 1983. 
40

 Igor de GARINE, Alimentação culturas e sociedades, O Correio, n. 7, julho de 1987. 
41

 Marshal SAHLINS, Cultura e razão prática, Rio de Janeiro, Zahar, 1979. Na sociedade 

brasileira, os cavalos também não foram incorporados ao cardápio. Cascudo, cita o exemplo 
de um asinino que já foi considerado algo parecido com um totem, pelos nordestinos: 
“...Oswaldo Lamartine de Faria (...), na seca de 1942, sugeriu a um grupo de „retirantes‟ 
famintos „abater para comer um jumento velho, aleijado e gordo que vivia desprezado no 
pátio da fazenda‟. Repeliram a lembrança com indignação. O jumento tinha carregado 
Nosso Senhor Jesus Cristo...”  Luiz da Camara CASCUDO, História da alimentação no 
Brasil, Belo Horizonte; São Paulo, Ed. Itatiaia; EDUSP, 1983, p. 163 e164. 
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através de “repetidos e sonoros arrotos”, já para os ocidentais tal atitude é 

considerada sinônimo de deseducação.
42

    

 Assim como as roupas, a alimentação é um instrumento simbólico de 

diferenciação social. Por volta do século XVII, o milho era a comida dos 

índios e africanos e também era utilizado para alimentar os cavalos e aves, 

enquanto o pão feito com trigo era exclusividade dos colonos; já a farinha de 

mandioca era considerada o pão dos pobres. Na mesma época, a cachaça 

era bebida dos escravos e nativos, por outro lado, o vinho proveniente das 

Canárias e dos Açores deliciava os sedentos colonos.
43

 Atualmente, o arroz e 

feijão é o prato mais popular, a farinha ainda goza de um baixo status, 

conhecida como alimento de pobre em contraponto ao caviar que é 

reconhecido como um prato de elite. 

 Segundo Zaluar, a comida é prioridade em termos de consumo 

doméstico dos pobres urbanos, além de ser a principal referência através da 

qual os pobres refletem sobre sua condição social. Quando falam sobre sua 

dieta, a primeira relação que fazem é com a pobreza. A principal 

preocupação é a possibilidade da falta de alimento, desta forma, os pobres 

fazem um desmedido esforço para que a provisão seja suficiente até o final 

do mês. O sinal de prestígio entre os desprivilegiados é a carne, que 

diferencia os pobres dos não pobres (aqueles que comem carne todos os 

dias).
44

 

 Em razão do simbolismo que envolve a alimentação e sua relevância, 

enquanto ícone de distinção social, arrolamos abaixo pratos escolhidos pelos 

entrevistados: 

                                    
42

 Luiz da Camara CASCUDO, História da alimentação no Brasil, Belo Horizonte; São 

Paulo, Ed. Itatiaia; EDUSP, 1983. 
43

 Evaldo Cabral de MELLO, Nas fronteiras do paladar, Folha de São Paulo, Caderno Mais, 

Maio de 2000. 
44

 Alba ZALUAR, A máquina e a revolta, São Paulo, Brasiliense, 1985. 
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Tabela 12- Prato Predileto % 

Massas 37 

Feijoada 26 

Bacalhau 16 

Arroz e feijão 16 

Leitão a  pururuca 5 

Total 100 

 

 O uso das massas na culinária paulistana é influência dos hábitos 

alimentares trazidos pelos imigrantes italianos. As iguarias mais citadas pelos 

entrevistados foram: lasanha, nhoque e macarronada. Se as massas foram 

introduzidas no país pelos italianos, parece ter havido uma ressignificação:  

atualmente, as massas são referências de uma identidade paulistana. Tanto 

o Bexiga quanto a Mooca são dois bairros conhecidos pela qualidade das 

massas produzidas nas cantinas e casas especializadas. 

 A feijoada tem uma origem comum, tanto nos EUA quanto no Brasil, 

foi um prato elaborado por escravos a partir dos restos do porco rejeitados 

pelos senhores. “...A diferença está no significado simbólico do prato. Na 

situação brasileira, a feijoada foi incorporada como símbolo de nacionalidade, 

enquanto nos Estados Unidos se tornou símbolo de negritude, no contexto 

do movimento de liberação negra...” 
45

 

 Portanto, a partir dos anos 1930, a feijoada, comida de escravos, 

passa a ser ressignificada como típico prato nacional, representando, 

simbolicamente, a mestiçagem enquanto aspecto específico da nossa 

identidade nacional.46 

 

 O feijão preto e o arroz branco (que nos remetem metaforicamente aos 
elementos branco e negro da população brasileira), ingredientes principais, 
misturam-se irremediavelmente em meio aos acompanhamentos, à couve (verde 

                                    
45

 Peter FRY, Feijoada e “soul food”, in: Para inglês ver, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 

1982, p. 47. 
46

 Lilia Moritz SCHWARCZ, Complexo de Zé Carioca, São Paulo, mimeo, 1994.  
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como as matas de nossa bandeira) e á laranja (amarela como as riquezas 
representadas por esta cor na bandeia nacional).47 
 

 A feijoada, assim como outros pratos nacionais (vatapá, a peixada e o 

cozido), é uma refeição para ser compartilhada em grupo, ao contrário do 

lanche degustado individualmente, em pé, diante do balcão da padaria. A 

feijoada, ao contrário das comidas de preparo rápido (fast food), tem um 

preparo ritualizado que, muitas vezes, começa no dia anterior e necessita de 

muita paciência até apurar o sabor.
48

 

 

Produtos étnicos 

 A maioria dos entrevistados (79%) consome os produtos fabricados 

especificamente para negros: batom, base, creme, sabonete etc. 

 A indústria cosmética investiu continuamente em produtos para 

mulheres brancas, e, tais produtos eram extensivamente utilizados pelas 

mulheres dos mais variados grupos étnicos. Cremes faciais, batons, bases, 

xampus e até meias de nylon eram produzidos a partir de um padrão branco. 

 Atualmente, a beleza exige uma produção cada vez mais sofisticada, 

as mulheres negras, principalmente as atrizes e modelos que necessitam; 

mudar sua aparência com maior freqüência, encontravam grande dificuldade, 

pois não havia produtos específicos para a pele e o cabelo negros. Os 

produtos convencionais não destacavam a beleza negra. Nesse sentido, o 

surgimento do mercado de produtos étnicos pode ser interpretado como um 

ganho. 

 As antigas pastas de alisar cabelos foram substituídas pelos cremes de 

relaxamento e permanente afro, menos agressivos ao cabelo crespo, com a 

vantagem de não deixarem uma aparência “esticada”.  O alisamento ou 

                                    
47

 Letícia Vidor de Souza REIS, A “Aquarela do Brasil”, Cadernos de Campo, São Paulo,   

nº 3, 1993. 
48

 Roberto DA MATTA, Sobre o simbolismo da comida no Brasil, O Correio, n. 7, julho de 

1987. 
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permanente afro possibilitaram uma estilização do cabelo. Com o 

crescimento do mercado de cosméticos, a estratégia adotada pelo setor para 

conquistar um novo tipo de consumidor foi a segmentação, por meio de 

símbolos da identidade negra, reelaborados com o objetivo de seduzir os 

negros de classe média.  

 A maior parte da publicidade de produtos étnicos é encontrada em 

revistas produzidas para negros (Etnic e Raça Brasil).  As propagandas 

apresentam, comumente, modelos e artistas negros famosos. Mas, é 

necessário ressaltar como até a publicidade produzida por esse setor 

específico pode revelar alguns aspectos das relações raciais e dos padrões de 

beleza do país: em uma revista voltada para os negros havia uma 

propaganda de um produto que tinha por principal característica “afinar o 

nariz”, prometendo um “nariz sedutor e sexy”.  Modificar o nariz tem a 

intenção de aproximar-se de um padrão de beleza branco, portanto, o negro 

só poderia sentir-se belo e sedutor através de tal tentativa de 

branqueamento.
49

 

 Os negros gastam cerca de trezentos milhões  de dólares por ano em 

cosméticos. Desta forma, há um mercado expressivo para grandes empresas 

que, ultimamente, têm investido nesse consumidor, criando produtos 

próprios para negros, processo impulsionado nos últimos cinco anos com o 

lançamento de produtos antes associados apenas a brancos, como o 

sabonete Lux, o hidratante Vasenol e o xampu Seda. A descoberta desse 

novo nicho de mercado fez com que várias empresas não utilizassem os 

negros apenas como figurante nas propagandas, mas também como 

                                    

49 Nilma Lino GOMES, Corpo e cabelo como ícones da construção da beleza e da 
identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte, 2002, Tese de doutorado, FFLCH-
USP, São Paulo. 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Estilo de Vida  

 

142 

protagonistas.
50

 Aos poucos, os negros estão aparecendo em propagandas 

de telefones celulares, bancos e de automóveis, o que não acontecia até 

algum tempo atrás. 

 O surgimento desse mercado segmentado ocorreu justamente por 

conta do crescimento de uma pequena classe média negra. É evidente que o 

negro está sendo alvo das atenções das empresas pelo seu potencial de 

consumo e não por um suposto respeito à alteridade. Em decorrência disso, 

as empresas têm realizado pesquisas de mercado dirigidas aos consumidores 

negros, como ocorreu com a Unilever que constatou que “... cerca de 71% 

dos negros são induzidos a comprar um produto quando há um negro na 

propaganda, e 71% dos negros declaram-se agredidos quando um negro é 

usado como objeto sexual na televisão..." 

 Mesmo que as empresas de cosméticos não estejam preocupadas com 

o respeito à alteridade e sim em aumentar suas vendas, ainda assim, o 

advento do mercado de produtos étnicos e ampliação do número de negros 

na publicidade vem causando efeitos positivos em sua auto-valorização. 

Várias pesquisadas citaram com orgulho o fato de poder utilizar cosméticos 

produzidos especificamente para negros, além disso, estarem sendo vistas 

como consumidoras já é considerado, pelos negros de classe média, como 

um avanço: 

 

 ...Você diria que há dez anos atrás a Fiat colocaria na propaganda no horário 
nobre um negro, uma empresa italiana? E hoje existe. E estão de olho nessa 
classe negra que é uma classe consumidora que até então ninguém olhava como 
uma classe consumidora... 
 
 

                                    
50

 Negro constitui um mercado expressivo, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.an.com.br/2003/mai/18/0pai.htm, arquivo capturado em 21/12/2003. 

http://www.url:http:/www.an.com.br/2003/mai/18/0pai.htm
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Raça Brasil 

  Criada em setembro de 1996, a revista Raça Brasil é lida, freqüente ou 

esporadicamente, pela maior parte (76%) dos pesquisados. Até julho de 

2001 era publicada mensalmente, deixando de ser editada entre julho e 

setembro de 2001 em conseqüência da retração do mercado editorial. Ela  

volta a ser publicada bimestralmente a partir de outubro do mesmo ano.
51

 O 

sucesso da revista foi imediato, a primeira edição atingiu a marca de 200.000 

exemplares.  

  “Raça Brasil trazia já em seu título o suposto de que, no Brasil, raça é 

negra”.
52

 A denominação inverte o discurso ideológico da mestiçagem, 

partindo para o outro extremo, realçando uma presumível supremacia negra, 

desconsiderando os mestiços, como fica patente no discurso de um dos 

diretores da revista: 

 

 ...Porque nós fizemos uma revista onde está escrito em cima, com letras 
claríssimas: a revista dos negros brasileiros. Não usamos morenos, mulatos, 
nada, não usamos nenhum subterfúgio. A revista, inclusive, toma os mulatos e 

muitos mestiços de negros com brancos na revista... 
53

  
 

 A Raça é dirigida a um público específico: “a revista dos negros 

brasileiros”, mas qual negro? A começar pelas propagandas de cosméticos, 

seria difícil imaginar que os pobres pudessem adquiri-los, com certa 

freqüência. O preço da revista é outro fator que delineia o público ao qual ela 

se dirige. A publicação é voltada aos negros de classe média, àqueles que 

podem gastar com bens considerados supérfluos. 

                                    
51

 Iara Soubihe de PINHO, A mulher negra brasileira na busca de seus espaços sócio-

culturais e a sua imagem na Revista Raça, 2002, Dissertação de mestrado, Faculdade de 
Comunicação Social Casper Líbero, São Paulo. 
52

 Lilia Moritz SCHWARCZ, Cor e raça na intimidade, in: História da Vida Privada no Brasil 

4, São Paulo, Companhia das Letras, 1998, p. 231. 
53

 Gênero e raça em revista, Cadernos Pagu, Campinas, n. 6-7, 1996, p. 246 e 247. 
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 A viabilidade da revista foi constada pela diretoria editorial da 

Símbolo, a partir da leitura da pesquisa Racismo Cordial, do Datafolha, que 

assinalava a existência de um mercado em potencial, formado por 10% dos 

negros que recebiam acima de vinte salários mínimos por mês, o que em 

números absolutos totalizaria cinco milhões e quatrocentos mil prováveis 

consumidores da revista. 

 Em relação à opinião sobre a Raça, uma pequena parcela dos 

entrevistados criticou o fato dela estar mais interessada nas questões 

relacionadas à moda e a beleza. Os mesmos acreditam que deveria haver 

uma maior preocupação com o conteúdo e que a revista necessitaria ser 

mais informativa: “... é uma revista que não tem muito conteúdo, acho que 

essa geração de pessoas negras que estudaram, elas têm interesse por 

informação...”. 

 A maioria dos informantes avalia a revista de forma positiva, 

principalmente por representar uma alternativa a outras publicações nas 

quais o negro, quando aparece, é estigmatizado: 

 

...Eu acho a revista um passo muito importante pra nossa comunidade porque 
ali começou a mostrar o outro lado do negro, o negro bem sucedido, e mostrar 
que a gente tem esse, que a gente pode conseguir isso através do estudo, se 
dedicando, sendo mais persistente, com determinação etc... 
 

 As críticas em relação ao conteúdo precisam ser relativizadas, pois a 

revista faz parte de um segmento que enfoca moda e comportamento. A 

Raça não surgiu com a proposta de ser uma revista de informação. O 

primeiro editor da revista, Aroldo Macedo, fez questão de enfatizar que a 

Raça não era uma “revista militante”. Mas, é possível elaborar críticas de 

outra ordem, pois há expressões na revista que reificam o negro, por 

exemplo, quando afirmavam que a “cara da nossa raça: black, colorida, com 
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balanço e ginga” ou ainda, “ser negro é ser alegre por natureza”.
54

 Tais 

atributos positivados pela revista fazem parte de um conjunto de 

estereótipos que vinculam o negro ao não sério, ao lúdico, e por 

conseqüência, justificam sua incapacidade de assumir posições sociais que 

exijam responsabilidade e seriedade. Mas por outro lado, existe um processo 

de autovalorização da classe média negra, mesmo porque a ênfase da revista 

está nos “negros que deram certo”, nos “bem sucedidos”, o que coaduna 

com a auto-imagem dos negros em ascensão, como destacou um 

informante: “Acho interessante, é um dos poucos espelhos, senão o único 

espelho e também é uma prática, estar praticando e talvez, no futuro, nós 

tenhamos tantas outras revistas Raça...” 

 

Mundo Negro 

 A maioria dos entrevistados (74%) afirmou não participar de qualquer 

instituição negra: escola de samba, religiões afro-brasileiras, associações 

culturais, bailes black ou grupos de hip hop. Utilizamos a nomenclatura 

instituições negras, porque apesar de não serem compostas exclusivamente 

por negros, são reconhecidas, por negros e brancos,  como associações 

negras, muitas vezes denominadas pejorativamente como “coisa de negros”. 

 A questão foi formulada com o intuito de saber se os negros de classe 

média circulavam pelo “mundo negro”. Denominamos “mundo negro” o 

sistema de relações sociais estabelecido a partir das instituições citadas 

acima que proporcionam sociabilidade, permitindo o resgate de auto-estima 

dos negros paulistanos e funcionam como um microcosmo paralelo no qual 

seus integrantes estariam “protegidos”da discriminação”.
55

 

                                    
54

 Lilia Moritz SCHWARCZ, Cor e raça na intimidade, in: História da vida privada no Brasil 

4, São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 
  
55

 João Baptista BORGES PEREIRA, Negro e cultura negra no Brasil, Revista de 

Antropologia,1983. 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Estilo de Vida  

 

146 

 Dentre aqueles que participam de outras instituições, a mais citada foi 

a escola de samba Vai-Vai. Os negros de classe média não participam das 

outras associações que compõem o “mundo negro”. O fato do Vai-Vai ter 

sido a mais citada não chega a ser surpreendente, já que é uma das mais 

antigas escolas de samba da cidade,  além de ser a maior campeã do 

carnaval paulistano. Mas há outro fator que, talvez, explique de forma mais 

convincente essa preferência: os ensaios do Vai-Vai, às vésperas do carnaval, 

chegam a mobilizar cerca de 8000 pessoas, deste total, aproximadamente 

80% são negros. Inegavelmente, a escola de samba arregimenta uma 

quantidade de negros que nenhuma outra instituição consegue reunir.
56

 

 Os negros de classe média vivem um isolamento relativo, pois além de 

não freqüentarem outras instituições negras, também não mantêm um 

contato muito intenso com pessoas pertencentes a outras classes sociais, 

como já demonstramos anteriormente (capítulo 2). O leque de relações está 

limitado a um universo pouco abrangente: nos eventos da Afrobrás, 

encontramos alguns integrantes do Aristocrata, nas atividades deste clube 

encontramos alguns negros de classe média que são componentes do Vai-

Vai, alguns integrantes desta escola de samba também podem ser vistos nas 

festas da Afrobrás. Enfim, os negros de classe média acabam formando um 

microcosmo que não estabelece vínculos com o “mundo negro” de forma 

mais ampla, além de terem dificuldade para participar do “mundo branco”. 

Ou seja, os negros em ascensão acabam conformando um espaço social bem 

delimitado: “um mundo paralelo dentro do mundo paralelo”. 

  

                                    
56

 Reinaldo da Silva SOARES, O cotidiano de uma escola de samba paulistana: o caso do 

Vai-Vai, 1999, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
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3.2 A dimensão social do consumo 

 

 Os gostos são instrumentos que expressam as distinções sociais, 

transformando as diferenças reais em diferenças simbólicas, hierarquizando, 

instaurando as dessemelhanças entre os grupos sociais. Os gostos não 

devem ser pensados isoladamente, mas na sua relação com o todo, ou seja, 

de forma sistêmica. Mas, qual seria o significado do conjunto de predileções 

dos negros de classe média? 

 Analisando os dados apresentados anteriormente, podemos inferir que 

a concomitância de habitus de classe média e camadas populares é um dos 

fatores invariantes do sistema de gostos do grupo estudado. Os negros de 

classe média gostam de futebol, samba e feijoada  ícones de brasilidade 

portanto não estão associados a qualquer tipo de exclusivismo de classe. 

Mas, ao mesmo tempo, ouvem as rádios que enfatizam a informação ou 

emissoras com uma programação musical elitista como a Eldorado, têm 

como opção de lazer preferencial as viagens, são extremamente cuidadosos 

com o modo de se vestir, preferindo a sobriedade dos trajes sociais à 

informalidade do jeans. 

 O sistema de gostos dos negros de classe média reflete a trajetória de 

ascensão social do grupo, numa transição entre aspectos de estilo de vida da 

classe trabalhadora e das camadas médias. Os entrevistados alegaram não 

dar muita importância à televisão como lazer, mas disseram assistir a 

emissora de maior audiência (Rede Globo) e aos canais de filmes e 

variedades da TV fechada, detentores de um mercado muito restrito devido 

ao valor da assinatura mensal que pode chegar a mais de meio salário 
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mínimo.
57

 O mesmo ocorre com os gêneros musicais: os entrevistados 

gostam de samba, mas também ouvem MPB, jazz, música clássica e bossa 

nova, ritmos mais sofisticados que fazem parte da programação de duas ou 

três emissoras de rádio de São Paulo. 

 Analisando o estilo de vida de dois grupos pertencentes às camadas 

médias do Rio de Janeiro, Velho constatou que os integrantes faziam parte 

do “círculo intelectual-artístico-boêmio”, e tinham como suporte os seus pais, 

profissionais liberais a quem podiam recorrer nos momentos de crise 

financeira. O grupo, além de ter um interesse por arte geral, era composto 

por artistas, muitos deles trabalhavam na produção de filmes como 

roteiristas e figurinistas. O caráter aristocrático era predominante na visão de 

mundo do grupo; os seus integrantes desprezavam as atividades white collar 

por serem  consideradas burocráticas e valorizavam a criatividade, a 

capacidade intelectual, constitutiva de uma “aristocracia de espírito”. Mas, 

dependendo do contexto, podiam fazer referência a uma “aristocracia de 

sangue” em razão da posição social da sua família de origem. Diferenciam-se 

dos outros estratos médios por serem pessoas “bem educadas”, de “bom 

nível”, disso decorre seu sucesso: 

   

…Despreza-se o nouveau riche, de mau gosto, de educação insuficiente, 
possivelmente desonesto. Ou seja, o dinheiro é legitimado pelas “qualidades 
individuais e sociais”. Forma-se uma espécie de “aristocracia de estratos 
médios”, que não se diferencia necessariamente por ter mais dinheiro, mas sim 
em termos do tipo de consumo mais sofisticado, mais “cultural”. A sua 
superioridade não se manifesta apenas em relação a iguais ou inferiores em 
renda, mas é um importante mecanismo para diminuir uma burguesia 

“ignorante”, “frívola”, “despreparada”, “semi-analfabeta”...
58

 

  

                                    
57

 Os dados de uma pesquisa realizada pelo IBOPE em junho de 2003, revelam que, no 

Brasil, apenas 12% dos domicílios possuem o serviço de TV por assinatura. Dentre os que 
haviam desistido do serviço, o principal motivo do cancelamento foi o preço.  
WWW.URL:http://www.ibope.com.br. 
58

 Gilberto VELHO, Nobres & anjos, Rio de Janeiro, Editora da Fundação  Getúlio Vargas, 

1998, p. 189. 

http://www.url/
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 Em relação aos negros de classe média paulistanos, estes também se 

concebem como uma aristocracia, como afirmamos anteriormente, não só 

pela situação financeira que possuem, mas por ter tido acesso à educação de 

nível superior. O que diferencia o negro de classe média paulistano da classe 

média carioca é o seu orgulho em ser um self-made man. Não podendo 

contar com o auxilio financeiro dos pais, foi obrigado a se “fazer por si 

mesmo”. Além disso, considera-se duplamente vitorioso, pois se a ascensão 

social na sociedade brasileira já é um objetivo difícil de ser alcançado, para 

um negro tal intento ganha uma outra dimensão, já que é preciso suplantar 

os obstáculos impostos pela discriminação racial. O fator que estrutura a 

visão de mundo dos negros de classe média é a ascensão social.
59

 

 Analisando o estilo de vida dos integrantes do candomblé paulista, 

Amaral constatou que eles possuíam um sistema de gostos muito específico 

que perpassava as distintas dimensões da vida cotidiana, fora do terreiro, 

que incluía um “circuito freqüentado” especificamente pelo povo-de-santo. 

Tal circuito ia desde o consumo de filmes e exposições de fotos sobre o 

candomblé, passando pelas apresentações de grupos de dança afro-brasileira 

e por uma literatura sobre práticas mágicas.
60

 

 Qual seria a especificidade do estilo de vida dos negros de classe 

média? 

 A singularidade do grupo estudado estaria justamente no consumo de 

produtos dirigidos aos negros, como os cosméticos étnicos e a revista Raça 

Brasil. Pode-se argumentar que os negros só estão sendo compelidos a 

consumir tais produtos pela pressão do mercado e pela eficiência da 

propaganda segmentada. Para ampliar a discussão seria interessante refletir 

sobre a dimensão social do consumo comumente pensado como o locus do 

                                    
59

  Retomaremos essa discussão no último capítulo. 
60

 Rita de Cássia de Mello Peixoto AMARAL, Povo de santo, povo de festa, 1992, 

Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
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suntuoso, do supérfluo, no qual impera a racionalidade das pesquisas de 

mercado e das estratégias publicitárias contra a irracionalidade dos 

consumidores. A propaganda, por mais sofisticada que seja, não pode obter 

êxito se não fizer sentido para o público. Ao consumir determinados 

produtos, fazemos escolhas de acordo com nossos valores, visão de mundo e 

estilo de vida. Consumir é um modo de pensar nosso lugar na sociedade, 

desta forma, os produtos são duplicados, transformam-se em símbolos que 

representam nossa especificidade em relação a outros grupos: 

 

...Hoje vemos os processos de consumo como algo mais complexo do que a 
relação entre meios manipuladores e dóceis audiências. Sabe-se que um bom 
número de estudos sobre comunicação de massa tem mostrado que a hegemonia 
cultural não se realiza mediante ações verticais onde os dominadores 
capturariam os receptores: entre uns e outros se reconhecem mediadores como a 
família, o bairro e o grupo de trabalho. Nessas análises deixou-se também de 
conceber os vínculos entre aqueles que emitem as mensagens e aqueles que as 
recebem como relações, unicamente, de dominação. A comunicação não é eficaz 
se não inclui também interações de colaboração e transação entre uns e 

outros...
61

 
 

 O consumo da publicidade não se reduz ao consumo do produto, o 

que menos se consome em um anúncio é o produto. “Em cada anúncio 

vende-se „estilos de vida‟, „sensações‟, „emoções‟, „visões de mundo‟, 

„relações humanas‟, „sistemas de classificação‟, „hierarquia‟ em quantidades 

significativamente maiores que geladeiras, roupas ou cigarros”.
62

 Ou seja, a 

publicidade é uma metalinguagem, é a sociedade falando de si mesma, dos 

seus princípios, das suas normas, de seu sistema de estratificação. 

 Podemos conjeturar que aí esteja o fator responsável pela eficácia da 

publicidade segmentada. As propagandas fazem referência a uma 

“comunidade de sentidos” dos negros de classe média cuja prioridade, em 

                                    
61

 Nestor Gárcia CANCLINI, Consumidores e cidadãos, Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 

1995, p. 51 e 52. 
62

 Everardo P. Guimarães ROCHA, Magia e capitalismo, São Paulo, Brasiliense, 1990. 
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seu projeto de vida, é a ascensão social. Os negros aparecem em certas 

propagandas como pessoas bonitas, sofisticadas, integrantes de uma família 

estruturada
63

, enfim, como pessoas bem sucedidas. Através das 

propagandas, os negros podem estar se vendo representados como pessoas 

“vencedoras” ou podem estar consumindo um ideal de estilo de vida que 

orienta seu projeto de mobilidade social. Nesse sentido, é preciso ir além e 

pensar o consumo não como “futilidade”, como um aspecto banal da vida em 

sociedade, e refletir sobre os aspectos nem sempre conscientes que 

envolvem o ato de consumir: 

 

...O domínio do consumo é o da compra, da venda, das escolhas, dos negócios. É 
por excelência um “negócio humano”. Nela a palavra fundamental é a troca. 
Homens, objetos, valores e dádivas são trocados, adquiridos e retribuídos. Na 
esfera do consumo homens e objetos adquirem sentido, produzem significações e 
distinções sociais. Pelo consumo, os objetos diferenciam-se. (...) O que 
consumimos são marcas. Objetos que fazem a presença e ou ausência de 
identidade, visões de mundo, estilos de vida, roupas, automóveis, bebidas, 
cigarros, comidas, habitações, enfeites, objetos os mais diversos não são 
consumidos de forma neutra. Eles trazem um universo de distinções. São 
antropomorfizados para levarem aos seus consumidores as individualidades e 
universos simbólicos que a eles foram atribuídos. No consumo o objeto se 

completa na sua vocação classificatória...
64

 

  

 

 Ao consumir os produtos étnicos e a Revista Raça, os entrevistados 

estão fazendo menção a uma das formas como sua identidade social é 

construída, reconhecendo-se como negros que pertencem a um estrato 

específico que conseguiram a mobilidade social durante sua trajetória de 

vida. 

                                    
63

 Por mais que haja mudanças na formação das famílias contemporâneas, a sociedade 

ainda reconhece a família nuclear como protótipo. 
64

 Everardo P. Guimarães ROCHA, Magia e capitalismo, São Paulo, Brasiliense, 1990, p. 

67. 
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 O consumo, como foi dito anteriormente, não se limita apenas à 

dimensão material da vida humana, a etiqueta também é um elemento 

constitutivo do estilo de vida dos negros de classe média.  Nesse sentido, o 

que se consome é um complexo de normas de bom comportamento. 

Historicamente, a etiqueta sempre foi utilizada como ícone de diferenciação 

das classes sociais, portanto, era um sistema classificatório que diferenciava 

o rico do pobre, o selvagem do civilizado. A “etiqueta a mesa” foi elaborada 

para distinguir os bem sucedidos dos pobres, acentuando, simbolicamente, 

as distâncias entre as duas camadas sociais, já que as regras de 

comportamento durante as refeições eram de difícil acesso aos 

desprivilegiados. A polidez é uma das principais características da etiqueta, 

funciona como um tipo de acordo tácito que regula os comportamentos e 

dissimula fatores que poderiam gerar descontentamentos na convivência 

social. A etiqueta é pensada como um monopólio das classes abastadas, que 

dominam a “arte do bom gosto”, do “bom comportamento”.
65

 

 Nos eventos e reuniões realizados pelo Aristocrata e Afrobras é 

notória a atenção dada às regras do bom comportamento. O tom de voz 

moderado, a polidez dos discursos, os trajes elegantes, uma certa 

formalidade e a preocupação em  não ferir suscetibilidades são atributos que 

diferenciam o negro de classe média do negro massa. As normas de 

etiqueta, mais do que regras frívolas, funcionam como um conjunto de 

símbolos que confere honra para quem domina seus códigos, diferenciando-o 

daqueles que são considerados rudes, por não possuírem o mesmo capital 

cultural e social.  

 O consumo, cada vez mais, configura-se como uma importante 

dimensão da vida social. Canclini afirma que as mudanças no modo de 

consumir modificaram as formas de exercer a cidadania, que sempre esteve 
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 Daniela Scridelli PEREIRA, Em busca de refinamento, 2003, Dissertação de mestrado, 
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associada ao consumo, mas as diferenças de acesso ao consumo podiam ser 

compensadas pelo voto e pela atuação política nos partidos e sindicatos.  

 O consumo é definido por Canclini como sendo um 

 

...conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os 
usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos pelos quais 
consumimos como algo mais do que simples exercícios de (...) caprichos e 
compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes 

individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado...
66

 
 

  Com o passar do tempo, estas instituições passaram a ficar 

desacreditadas e a cidadania passou a ficar vinculada à questão do consumo 

de bens e das mensagens dos meios de comunicação. Atualmente, o 

consumo pode ser pensado como uma das formas de ordenar o mundo, de 

dar sentido, de torná-lo inteligível. O consumo transforma desejos em atos 

regulados socialmente, desta forma, o valor de uso não é algo imanente ao 

produto, ele é dado a partir do valor social atribuído pelo grupo, é um fator 

externo carregado de significação.  A cultura faz a mediação entre a 

produção e o consumo, através dos símbolos, apreendendo e camuflando, 

concomitantemente, a realidade, expressando as contradições sociais.
67

  

Desta forma, a produção ultrapassa o material, ela é uma “intenção 

cultural”.”Nenhum objeto, nenhuma coisa é ou tem movimento na sociedade 

humana, exceto pela significação que os homens lhe atribuem”.
68

  

 Nessa perspectiva, a cidadania estaria vinculada à possibilidade de ter 

acesso a bens de consumo produzidos pelo processo de globalização da 

economia, o que no caso do Brasil, implicaria, de imediato, na exclusão de 

                                    
66

 Nestor Gárcia CANCLINI, Consumidores e cidadãos, Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 

1995, p. 53.      
67

 Roberto de Magalhães VEIGA, O fino que satisfaz, in: Everardo P. GUIMARÃES (org.), 

Testemunha ocular, São Paulo, Brasiliense, 1984. 
68

 Marshal SAHLINS, Cultura e Razão Prática, Rio de Janeiro, Zahar, 1979, p. 189. 
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pouco mais de um terço da população que não consegue sequer suprir suas 

necessidades básicas. Nesse contexto, as possibilidades de ser tratado como 

cidadão  de ingressar no mercado de consumo  para as populações mais 

pauperizadas tornam-se cada vez mais exíguas, já que não possuem nem a 

garantia do direito ao trabalho, pois o recente processo de informatização e 

automação, o preconceito e a concorrência cerceiam as oportunidades de 

obtenção de emprego no mercado formal. Portanto, o grupo estudado 

constitui-se como privilegiado em relação a boa parte da população e, tendo 

consciência disso, utiliza o consumo como um modo de fazer política, como 

pode ser percebido no depoimento de um entrevistado que participava de 

um grupo de negros que viajava por diversos estados do país: 

 
...nós temos nosso grupo, nosso grupo é negro, a maioria, nós não 
discriminamos ninguém, vai quem quiser, nossos amigos vão, mas a maioria é 
negra. Nós chegamos ao hotel, as pessoas se espantam, nós escolhemos sempre o 
melhor, é claro, nós gostamos de ser bem tratados, comer bem, bebo do melhor 
uísque (...) Isso é muito importante, da maneira como eles nos vêem e vão nos 
vendo mais amiúde, a coisa (o preconceito) vai diminuindo, eles tão vendo que 
a gente não morde, não somos bicho papão (...) Fazemos um turismo, mas não 
seria essa uma maneira de brigar? Porque cada vez que nós ocupamos (...) nós 
estávamos outro dia, em cento e tantos negros e negras, ocupando um hotel e 
ocupando um vôo, e as pessoas estavam espantadas. Nós também não estamos 
ocupando um espaço, isso não é uma maneira de brigar? De mostrar a nossa 
cara? Que nós também podemos fazer isso e que o pessoal nos aceite? 
 

  

 Esse depoimento é representativo do processo de transição do 

cidadão como representante de uma opinião pública ao cidadão que deseja 

usufruir certa qualidade de vida. É interessante atentar para o fato que o 

entrevistado em nenhum momento reivindica uma igualdade jurídica, a 

exigência de um tratamento equânime seria em razão da sua capacidade de 

consumir bens sofisticados. Freqüentar hotéis de luxo, consumir a melhor 

bebida, seria, na ótica do entrevistado, uma questão política, pois consistiria 

em uma forma de invadir espaços tradicionalmente destinados aos brancos 

de classe média. Viajar e hospedar-se em locais sofisticados faz referência 
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não só ao poder econômico, mas a um estilo de vida de classe média. 

Portanto, nosso interlocutor pretende, através do consumo, ser aceito não só 

como negro, mas ser reconhecido como integrante de um estrato 

diferenciado dentro do meio negro.
69

 

 Vimos no capítulo anterior que o grupo analisado se auto-identifica 

como classe média. O estilo de vida do grupo é constituído tanto por gostos 

atribuídos às classes populares quanto aos setores médios. Através do 

consumo de bens considerados supérfluos como os cosméticos e revistas 

destinados aos negros, diferenciam-se da maioria da população negra. 

 A guisa de finalização, outro fator que conforma o estilo de vida do 

grupo estudado é o “exclusivismo relativo”. Os informantes participam 

apenas das associações de negros de classe média, não pertencendo a uma 

rede de relações sociais do “mundo negro”, além de manter pouco contato 

com pessoas de outras classes socais, exceção feita às relações de trabalho.  

 Tal distanciamento de outros segmentos sociais é um fato comum 

dentre os grupos de negros em ascensão. Barbosa afirmou que os negros de 

classe média campineiros tinham, muitas vezes, as visitas a outras famílias 

negras do mesmo estrato social como forma exclusiva de lazer. Alem disso, 

freqüentavam um clube  com a significativa denominação de “cultural”  

onde discutiam as questões relativas à discriminação racial.
70

 Em Porto 

Alegre, os negros de classe média reúnem-se em bares, clubes e festas cujo 

preço do ingresso e outros critérios subjetivos de seleção resultam na 

                                    
69

 Outro exemplo da dimensão política do consumo é a justificativa dada pelo presidente da 

Afrobras para explicar o apoio da Fundação Coca-Cola à Faculdade Zumbi dos Palmares, 
em entrevista concedia á revista Isto é: “A Coca-Cola quer investir por uma questão 
mercadológica: nós, negros, podemos passar a tomar Pepsi. É negócio” .  O Exemplo como 
arma, disponível na Internet via WWW.URL:http://www.terra.com.br/istoe/, arquivo 
capturado  em 29/03/2003. 
70

 Irene Maria F. BARBOSA, Socialização e relações raciais, São Paulo, FFLCH/USP, 

1983. 

http://www.terra.com.br/istoe/
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exclusão dos pobres ou daqueles que não compartilham de um estilo de vida 

puritano.
71

 

 O isolamento relativo pode ter, ao menos, duas motivações: evitar ser 

contagiado pela pobreza e também pode resultar da exclusão ou auto-

exclusão dos espaços sociais da classe média branca, o que é indiferente, 

pois como assinala Pontes, dentro de uma estrutura social extremamente 

hierarquizada a auto-exclusão representa a “internalização psicológica de 

uma exclusão social”.
72

 

 O exclusivismo faz com que estas instituições de classe média operem 

como um mundo paralelo, no qual os negros buscam resgatar sua auto-

estima e reverter os estereótipos idealizados pela sociedade global, 

almejando visibilidade na mídia, lutando por espaços valorizados no mercado 

de trabalho e inclusão no ensino superior através das ações afirmativas. 

 No próximo capítulo, analisaremos como os negros de classe média 

pensam a questão da identidade racial e quais fatores são articulados para a 

construção do seu pertencimento étnico. 

 

                                    
71

 Daisy Macedo de BARCELLOS, Família e ascensão social de negros em Porto Alegre, 

Rio de Janeiro, 1996, Tese de doutorado, UFRJ. Mesmo nas escolas de samba, que são 
reconhecidas como agremiações populares e com grande presença negra, é possível 
perceber diferenciações, em termos de classe social. Na escola de samba Vai-Vai, a maior 

parte dos cargos, dos segmentos da escola que gozam de maior prestígio,  como a ala de 

compositores e a diretoria  é ocupada por negros em ascensão social, na maioria das 
vezes, com diploma universitário.   Por outro lado, os setores que são considerados, pela 

agremiação, como os mais problemáticos  ala da harmonia e bateria  e que por isso, 
recebem um maior controle, que inclui a fofoca como estratégia, são formados por 
trabalhadores de baixa renda, moradores da periferia da cidade. Reinaldo da Silva 
SOARES, O cotidiano de uma escola de samba paulistana: o caso do Vai-Vai, 1999, 
Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
72

 Heloisa PONTES, Destinos mistos, São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – Identidade racial 

 

 
 Os integrantes do Aristocrata Clube e da Afrobras se auto-identificam 

como classe média, segundo podemos observar no capítulo 2. No cotidiano, 

as pessoas assumem diversas identidades: estudante, trabalhador, chefe de 

família, motorista, usuário do transporte público, torcedor de determinado 

time de futebol, adepto de algum grupo religioso etc. 

 Recentemente, a noção de identidade tem sido cada vez mais 

recorrente nos discursos dos intelectuais, na retórica dos meios de 

comunicação, ou nas manifestações de grupos que se mobilizam em busca 

de espaços sociais. A globalização da economia acirrou o processo de 

confrontos identitários. Na Espanha e na França, os bascos reivindicam sua 

autonomia política; na ex-Iugoslávia há conflitos entre sérvios e croatas; e na 

Irlanda ocorre o embate entre católicos e protestantes. Se quiséssemos os 

exemplos poderiam ser multiplicados.
1
 

                                    
1
 Kabengele MUNANGA, A identidade negra no contexto da Globalização, Ethnos Brasil, 

São Paulo, ano 1, n. 1, p. 11-20, março de 2002. 
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 Portanto, mais adequado do que falar em identidade, seria pensar em 

um complexo de identidades. Refletimos, anteriormente, sobre a identidade 

de classe. Neste capítulo trabalharemos com outra identidade muito peculiar: 

a identidade racial. Tal opção se deu em razão da literatura acadêmica e do 

senso comum, enfatizarem o embranquecimento social do negro de classe 

média. O trabalho de Souza
2
 é representativo desta tendência. A autora 

realizou uma pesquisa pioneira, uma abordagem psicanalítica sobre a 

emocionalidade do negro em ascensão social, no Rio de Janeiro. Segundo 

Souza, o caminho da ascensão do negro passa pela tentativa de assemelhar-

se ao branco, para tornar-se gente. Em tal processo o negro fragmenta sua 

identidade desestruturando a solidariedade do grupo. Desta forma, a história 

do negro em ascensão social no Brasil é estruturada na assimilação aos 

padrões raciais do branco, é a história da negação da identidade negra.
3
  

 Sendo assim, é fundamental investigar como os negros de classe 

média paulistanos constroem sua identidade racial. Para tanto, utilizamos a 

auto-identificação como uma das formas de averiguar a assunção, ou não, 

de uma identidade negra. 

 Na década de 1960, os ensaios produzidos por Fredrik Barth 

representaram uma guinada nas pesquisas sobre etnicidade. O autor 

enfatizava a importância da auto-atribuição e da atribuição pelo outro como 

fatores decisivos da identidade.
4
 A forma como o grupo se percebe a si 

mesmo orienta sua atuação na sociedade e o modo como se relaciona com 

outros grupos.  

                                    
2
 Neusa Santos SOUZA, Tornar-se negro, Rio de Janeiro, Graal, 1983. 

3
 É interessante, como em linhas gerais, tais noções já estavam presentes em uma 

pesquisa realizada com negros paulistas, na década de 1940. Ver: Virginia Leone BICUDO, 
Estudo de atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo, 1945, Dissertação de 
mestrado, Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo. 
4
 Lilia Moritz SCHWARCZ, Questão racial e etnicidade, in: S. MICELI (org.), O que ler na 

Ciência Social brasileira (1970-1995), volume I, São Paulo, Editora Sumaré, 
ANPOCS/CAPES, 1999. 
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 ...Uma atribuição categórica é uma atribuição étnica quando classifica uma 
pessoa em termos de sua identidade básica mais geral, presumivelmente 
determinada por sua origem e seu meio ambiente. Na medida em que os atores 
usam identidades étnicas para categorizar a si mesmos e outros, com objetivos 

de interação, eles formam grupos étnicos neste sentido organizacional...
5
 

 

 A maior contribuição dos estudos de etnicidade foi pensar a identidade 

não como algo permanente, mas como um fator vinculado a um jogo de 

reconstrução constante.  Neste sentido, a noção de identidade situacional é 

fundamental. Os sinais diacríticos seriam utilizados, em determinados 

contextos, para explicar comportamentos e estabelecer as "fronteiras" que 

demarcam as distâncias culturais em relação a outros grupos. Tais sinais 

diacríticos não se cristalizam, são mutáveis, assim como as características 

culturais dos membros do grupo, mas apesar disso, sempre haverá uma 

distinção entre membros e não-membros do grupo que permitirá analisar a 

forma e o conteúdo da mudança cultural. 

  

4.1 – Negros de classe média e representação de si 

 

Cor e Raça 

 Questionamos os entrevistados sobre como se classificavam em 

termos de cor/raça. A pergunta foi elaborada de duas formas: na primeira, a 

questão era aberta e na segunda, os entrevistados deveriam responder de 

acordo com as categorias adotadas pelo censo do IBGE (branca, parda, 

preta, amarela, indígena). 

 Para a questão aberta obtivemos os seguintes dados: 

 

                                    
5
 Fredrik BARTH, Grupos étnicos e suas fronteiras, in: Philippe POUTIGNAT, e Jocelyne 

STREIFF-FENART, Teoria de etnicidade, São Paulo, Editora da UNESP, 1998, p. 194. 
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 Tabela 13 - Como se identifica 
 em termos de cor/raça? 

% 

Negra 95 

Marrom 5 

Total 100 

 

 Em relação à questão fechada, todos os entrevistados se 

autoclassificaram como “pretos”. 

 Os dados obtidos contrariam o complexo sistema de classificação 

racial brasileiro, que possibilita uma multiplicidade de termos para cor/raça. 

Na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, realizada em 1976, 

pelo IBGE, foi elaborada uma questão para que o entrevistado se 

autodefinisse em termos de cor. As informações obtidas revelaram 136 

termos diferentes para a cor, sendo que, uma boa parte fazia alusão ao tom 

da pele (“alva, alva-escura, amarela, azul, branca, pretinha”).
 6

  

 O sistema classificatório brasileiro, rejeitando uma bipolarização 

negro/branco, investe nos termos intermediários
7
 conformando um gradiente 

que vai do claro ao escuro. Para além da descrição da cor, há referência a 

valores instituídos pela sociedade, em que os mais claros estão no topo da 

pirâmide hierárquica e os mais escuros na base.
8
   

 Como os pesquisados se auto-identificam como negros e,  de acordo 

com a nomenclatura do IBGE, pretos, perguntamos qual seria o melhor 

termo para nomear as pessoas pertencentes ao seu segmento racial. 

                                    
6
 Lilia M. SCHWARCZ, A questão racial no Brasil, in: SCHWARCZ e Letícia Vidor S. REIS, 

Negras imagens, São Paulo, EDUSP/Estação Ciência, 1996. 
7
 “Café-com-leite, amorenada, morena-bronzada, morena-canelada, morena-castanha, 

morena-clara, morena-cor-de-canela, morena-jambo, morenada, morena-fechada, mulata, 
mulatinha, parda, parda-clara...”. 
8
 Yvonne MAGGIE, “Aqueles a quem foi negada a luz do dia”, in: Marcos Chor MAIO e 

Ricardo Ventura SANTOS, Raça, ciência e sociedade, Rio de Janeiro, FIOCRUZ/CCBB, 
1996. 
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Tabela 14 - Qual o melhor termo? % 

Negro 80 

Preto 5 

Homem de cor 5 

Tanto faz 5 

Afro-descendente 5 

Total 100 

  

 Os vocábulos “negro”, “preto”, “mulato”, “crioulo”, foram atribuídos 

pelos senhores aos seus subordinados.
9
 No período que precedeu a 

escravidão, a imprensa paulista começou a fazer uma distinção entre “negro” 

e “preto”. O “preto” era o escravo submisso, enquanto negro era o fugitivo, o 

quilombola, o elemento que representava perigo à ordem social. O termo 

negro passou a ser associado à violência e, paulatinamente, foi assumindo 

uma conotação pejorativa. Expressões como “páginas negras”, “negros 

crimes” e outras mais foram vinculando, no imaginário social, o termo a 

situações negativas.
10

  

       Nos anos 1920, as expressões “homens de cor” e “homens pretos” eram 

utilizadas pelas lideranças das associações negras para se autodenominarem. 

Ao conjunto de negros o termo adotado era “classe”. Até então, a raça era 

utilizada no sentido biológico, ou seja, um conjunto de pessoas que tinham 

características físicas semelhantes, enquanto “classe”‟ tinha um caráter 

social.      Para as lideranças negras da época, “negro” era um termo que 

deveria ser evitado, em razão de seu caráter depreciativo. 

 Paulatinamente, a “raça” foi sendo ressignificada pelas associações 

negras e o termo “negro” deixou de ser algo negativo, ao mesmo tempo em 

                                    
9
 Antonio Sérgio A. GUIMARÃES, Raça, cultura e identidade, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.fflch.usp.br/sociologia/asag, arquivo capturado em 03/08/2003. 
10

 Lília Moritz SCHWARCZ, Retrato em branco e negro, São Paulo, Companhia das Letras, 

1987. 

http://www.url.http/enxurrada.com.br
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que as expressões “classe” e “homens de cor” caíram em desuso. Segundo 

Guimarães, tal mudança na nomenclatura, adotada pelos negros, foi 

conseqüência de uma “revolução identitária” que ocorreu desde o final do 

século XIX até meados do século XX, em nível mundial. Esta revolução teve 

como princípio a reatualização de dois conceitos científicos: 

 

...”raça”, conceito da biologia, ressignificado para designar uma comunidade 
histórica e espiritual, transnacional, e „cultura‟ apropriado como um quase 
sinônimo do primeiro termo, para designar o conjunto de manifestações 

artísticas e materiais desse povo transnacional...
11

   
 
 

 O nome da maior associação negra da época já incorporava a nova 

nomenclatura  Frente Negra Brasileira. A Instituição visava preparar o 

negro para enfrentar as manifestações do “preconceito de cor”. O “novo 

negro” deveria livrar-se da imagem do passado de inferioridade e preparar-

se para competir com o branco.  A expressão “homem de cor”, que 

funcionava como eufemismo para “preto”, aos poucos, foi perdendo seu 

significado e, conseqüentemente, caiu em desuso. ...” Foi Vicente Ferreira 

quem introduziu (nesse período) o termo „negro‟ para substituir o então vazio 

e usado „homem de côr‟. Homem de cor também é o amarelo e o índio; 

acabou com essa baboseira de homem de cor, que não quer dizer nada”...
12

 

Mas, este depoimento de uma liderança negra da década de 1950, precisa 

ser relativizado, pois na mesma época, Abdias do Nascimento assinava 

manifestos em que o termo adotado era homem de cor. Os próprios autores 

da chamada Escola Sociológica Paulista  tendo a frente Florestan 

Fernandes e Roger Bastide  utilizavam a mesma expressão em trabalhos 

                                    
11

 Antonio Sérgio A. GUIMARÃES, Raça, cultura e identidade, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.fflch.usp.br/sociologia/asag, arquivo capturado em 03/08/2003, p. 9. 
12

 Renato Jardim MOREIRA, Movimentos sociais no meio negro, p. 9, apud Florestan 

FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São Paulo, Dominus, 
1965, p.15, nota 11. 

http://www.url.http/enxurrada.com.br
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produzidos em meados da década de 1960. A partir da década de 1970, 

graças à atuação do MNU, a categoria política “negro” ganha força, 

englobando os “pretos” e “mestiços”. É neste contexto que a categoria 

homem de cor torna-se anacrônica. 

     O termo preto foi rejeitado pelos entrevistados, muitos deles 

ofereceram resistência em responder à questão com as categorias do IBGE. 

Para os mesmos, “preto” é um termo pejorativo que reafirma o estereótipo 

de inferioridade, além disso, é uma expressão que só faz referência a cor e 

não a raça. O preto pode ser utilizado para designar objetos como um carro 

ou vestido preto, mas no que se refere a pessoas, estas só podem ser 

classificadas como negras. A expressão mais repudiada foi “homem de cor” 

por ser uma categoria inócua em relação a sua capacidade de distinguir as 

pessoas, como demonstra este excerto do depoimento de uma 

entrevistada:... “Porque homem de cor? Que cor? Eu já vi muita gente falar 

aquele homem de cor, eu já viro logo e pergunto: que cor? Amarela, 

verde...” 

 É interessante perceber que mesmo aqueles que citaram outros 

termos como sendo ideais para classificar seu grupo, na autodenominação se 

classificaram como “negros”. Tal situação talvez seja o reconhecimento de 

que, ao menos em São Paulo, o termo tenha um significado social mais 

relevante. Mas, tal expressão pode estar sendo ressignificada, como 

demonstrou Félix em pesquisa sobre os bailes negros: 

 

...O termo preto é utilizado, principalmente, pelos rappers, que defendem que 
negro é cor, e não raça, e por esse motivo é uma palavra ofensiva e humilhante. 
Para eles as pessoas conscientes devem ser consideradas pretas. Esta postura é 
expressa em várias letras de rap; os Racionais MC‟s têm uma música em que 
afirmam: “não seja um negro limitado, mas sim um verdadeiro preto culto e 

informado”...
13

   

                                    
13

 João Baptista de Jesus FÉLIX, Chic Show e Zimbabwe e a construção da identidade nos 

bailes black paulistanos, 2000, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo, p. 77. 
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 Parece haver aí uma tentativa de diferenciação dos integrantes do 

movimento hip hop  jovens pobres da periferia (os “pretos”)  em relação 

aos militantes dos movimentos sociais  pessoas com um nível de 

escolaridade mais alto e, muitas vezes, pertencentes às camadas médias (os 

“negros”).  As entrelinhas do discurso dos rappers podem revelar uma 

determinada disputa em termos de quais seriam os “verdadeiros negros”, 

aqueles moradores da periferia, excluídos do mercado de consumo, ou os 

“embranquecidos” da classe média. 

 Os entrevistados utilizam o termo “negro” como categoria política que 

faz referência a pessoas que tenham em comum uma determinada origem, 

que compartilhem alguns aspectos culturais, que se percebam como grupo 

discriminado na sociedade e que necessitam se organizar para ocupar 

espaços sociais e assim, tentar mudar sua imagem perante a sociedade, por 

meio de uma visibilidade que proporcione aumento da sua auto-estima.  A 

taxionomia dos entrevistados é radical, englobando na categoria negro todos 

os mestiços, como pode ser constatado neste depoimento: ”... dentro da 

minha família tenho pessoas mais claras, mas que são negros em função de 

terem pais negros, avós, tudo mais. Até aí minha pele não é preta, é 

marrom, mas sou negra...”. Desta forma, a questão estaria mais na origem, 

do que nos traços biológicos aparentes como a cor da pele e a textura do 

cabelo. Ter um ancestral negro já identificaria o indivíduo como tal. O 

sistema classificatório dos negros de classe média enfatiza as características 

biológicas em detrimento de uma visão que salienta os aspectos culturais. 

Nesse sentido, é preciso retomar as discussões do clássico estudo de Oracy 

Nogueira sobre preconceito de marca e de origem. 

 A partir da analogia das relações raciais no Brasil e Estados Unidos   

partindo do princípio de que o preconceito racial é uma predisposição, 

influenciada pela cultura, em relação a membros de um grupo estigmatizado, 
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pela sua aparência, ou ascendência étnica  Nogueira elaborou dois tipos 

ideais para explicar as distintas realidades sociais. Quando o preconceito diz 

respeito aos aspectos fenotípicos, temos o preconceito de marca, como 

ocorre no Brasil. Se o preconceito for baseado na suposição de que o 

indivíduo descende de determinado grupo étnico, como no caso americano, é 

denominado de origem. Quanto à atuação, o preconceito de marca 

determina uma preterição, enquanto o preconceito de origem causa a 

exclusão dos membros dos grupos atingidos na situação de competição com 

o grupo hegemônico. Nos EUA, caso a pessoa seja branca, com olhos claros, 

cabelos lisos e tiver ascendência negra, será considerada negra, o que não 

ocorre no Brasil.
14

 

 Nogueira ressaltou que os dois conceitos são construções abstratas  

espécies de tipos ideais no sentido weberiano  que indicam tendências e 

não têm o propósito de dar conta da realidade de forma absoluta. Como 

vimos, para os negros de classe média a referência é justamente o modelo 

americano, a identidade é construída a partir de uma herança genética. Para 

eles, além dos sinais aparentes, como a cor da pele, o cabelo ou o formato 

do nariz, o que importa é uma ascendência negra. Tal asserção resulta em 

uma perspectiva essencializada da identidade que considera apenas os traços 

biológicos, desconsiderando os aspectos culturais, estilos de vida e visão de 

mundo. 

 Retomando os conceitos de Nogueira, onde o preconceito é de marca, 

a ideologia é assimilacionista e miscigenacionista, onde é de origem, ela é 

segregacionista e racista. Vejamos, então, qual o grau de exogamia do grupo 

estudado: 

                                    
14

 Oracy NOGUEIRA, Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem, in: Tanto 

preto quanto branco, São Paulo, T.A. Queiroz, 1985. 
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Tabela 15 - Cor/Raça do Cônjuge % 

Negra 69 

Parda 8 

Morena 8 

Mulata 8 

Branca 7 

Total 100 

  

 Em contraponto a ideologia da mestiçagem, os negros de classe 

média são endogâmicos, o casamento com pessoas do mesmo grupo é 

majoritário. É interessante perceber que, ao contrário do sistema de 

autoclassificação dos entrevistados, analisado anteriormente, surgem 

categorias intermediárias, entre o negro e o branco, como a parda, a morena 

e a mulata. Em virtude dos entrevistados saberem, previamente, dos 

objetivos da pesquisa, é possível que seus parceiros tenham sido 

“enegrecidos”. Ainda assim, o índice de pessoas que afirmaram ter casado 

com negros é muito significativo (69%). 

 Os dados revelados pela pesquisa realizada pelo Datafolha, em 1995, 

relativizaram a visão do Brasil enquanto um país privilegiado em termos de 

casamentos inter-raciais, pois apenas 16% dos entrevistados afirmaram ter 

casado com alguém de outra cor.
15

 

 

Família e Discriminação 

 A família, além de exercer um papel capital no processo de 

socialização, também pode ser um fator decisivo na construção da 

identidade. Dialogar sobre as questões raciais pode influenciar a auto-estima 

e auxiliar no enfrentamento dos conflitos cotidianos. 

                                    
15

 Cleusa TURRA e Gustavo VENTURINI, O racismo cordial, São Paulo, Ática, 1995. 
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Tabela 16 - Você discute as 
questões de discriminação racial 
com sua família? 

% 

Sim 62 

Não 24 

Eventualmente 10 

Não respondeu 4 

Total 100 

  

 A maior parte dos entrevistados conversa sobre as questões raciais no 

cotidiano familiar. Muitos afirmaram que tal hábito já era comum na sua 

família de origem, graças ao estimulo dos pais.  

 

”...Como meus pais eram serviçais, vamos dizer assim, e teve um cargo público, 
os dois sempre falaram sobre isso pra gente, a importância de estudar, a 
importância de ter certas condutas morais pra que a gente não passasse certas 
coisas que a gente, até hoje, vê aí na nossa sociedade...” 

  

 Para uma parte do grupo, as questões relativas às relações familiares 

só tornam-se objeto de discussão quando acontece algum fato concreto: 

presenciar uma situação de preconceito ou alguma denúncia de 

discriminação divulgada pela mídia. 

 Em relação às famílias dos negros de classe média campineiros, 

Barbosa afirmou que não existia, na socialização das crianças, uma 

preparação para enfrentar as relações raciais, a menos que ocorresse algum 

episódio envolvendo-as. As famílias negras funcionavam como uma cápsula 

para proteger as crianças das situações causadas pelo preconceito. As 

crianças começavam a enfrentar problemas assim que saiam da segurança 

da família para conviver, sozinhas, com a sociedade mais ampla, ou seja, 
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quando entravam na escola e enfrentavam os conflitos resultantes do 

preconceito racial.
16

 

 Em pesquisa realizada em 1998 com famílias negras da cidade de São 

Paulo  que tinha por intuito compreender se a educação das crianças 

negras preparava-as para a busca de espaços na sociedade ou para a 

admissão da discriminação como algo irremediável  Amaral constatou que, 

principalmente nas famílias mais pobres e menos escolarizadas, o conflito 

racial não era abordado nas situações cotidianas. As famílias negras, mesmo 

admitindo o preconceito na sociedade global, acreditavam que, em casa, a 

questão racial não deveria ser lembrada, pois a casa deveria ser “um porto 

seguro, lugar de paz, onde as crianças não precisam sentir-se diferentes”.
17

  

 A ausência de uma discussão sobre as questões raciais atrasa a 

construção da identidade negra, fazendo com que a consciência da 

diferença, ou melhor, a consciência do significado da diferença na sociedade 

brasileira, ocorra de forma, muitas vezes, traumática, na escola, podendo até 

influenciar o rendimento escolar e, nos casos mais extremos, resultar na 

evasão escolar.  Nesse sentido, como os negros de classe média tiveram a 

oportunidade de discutir as questões raciais na família, lhes foi possível uma 

auto-imagem afirmativa que pudesse impor resistência aos estereótipos 

costumeiramente atribuídos aos negros. 

 

O negro visto pelo “outro” 

 A auto-imagem de um grupo também está relacionada à percepção 

que a sociedade tem do mesmo. Dessa forma, acreditamos ser importante 

                                    
16

 Irene Maria F. BARBOSA, Socialização e relações raciais, São Paulo, FFLCH/USP, 

1983. 
17

 Rita AMARAL, Educar para a igualdade ou para a diversidade, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.aguaforte.com/antropologia/educarparaque.html, capturado em 
05/04/2002.  

www.url:http//%20aguaforte.com/antropologia/magnani2.html
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averiguar como os negros julgam estar sendo vistos, pela sociedade, 

atualmente. 

 Para a maioria dos entrevistados, a imagem do negro não se alterou 

nos últimos anos, portanto, ainda continua sendo tratado de forma 

preconceituosa: 

  

...Acho que continua sendo visto como ser inferior, pela maioria da sociedade. 
Porque os números estão aí: você ganha menos, mesmo que você tenha a mesma 
qualificação, você não consegue entrar numa universidade de renome, em 
restaurantes elegantes e chics, é a minoria sempre, então você está sendo 
considerado como inferior... 
 
 

 Desde que chegou ao Brasil, foi construída uma imagem estereotipada 

do negro que é reforçada cotidianamente na mídia, na escola e nas relações 

de trabalho. 

 Em estudo que analisou a representação da mulata na literatura 

brasileira, Teófilo de Queiroz Junior constatou que esta forma de expressão 

artística colaborou para cristalização do estereótipo da mulata, retratada com 

os atributos de sensualidade, musicalidade, beleza e ao mesmo tempo, 

irresponsabilidade, amoralismo e infidelidade.  Nas obras literárias, a mulata 

sempre ocupou um papel secundário, reflexo da posição que ocupava na 

estrutura social. O autor concluiu que a literatura serviu como base de 

sustentação do preconceito racial.
18

 

 Examinando a imagem do negro no rádio, na década de 1960, Borges 

Pereira verificou a construção da figura do “negro caricatural”. Imagem 

modelada a partir de estereótipos fundamentados em padrões estéticos: 

“feio”, “macaco”, “tição”; ou a partir do seu baixo status social e devassidão 

moral: “malandro”, “mau caráter”, “vagabundo”, “servil”; ou, ainda, referidos 

a determinadas qualidades positivas: talento musical, esperteza e 

                                    
18

 Teófilo de QUEIROZ JUNIOR, Preconceito de cor e a mulata na literatura brasileira, São 

Paulo, Ática, 1975. 
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ingenuidade, ou mesmo a partir da imagem de ícones da subserviência como 

o preto velho generoso e a mãe-preta carinhosa.
19

 

 Investigando a função dos personagens negros nas telenovelas, 

Araújo asseverou que a televisão contribuiu para a persistência do ideal de 

branqueamento.
20

 Os negros e mestiços não chegavam a compor 40% dos 

elencos. Desta forma, as telenovelas não refletiam a composição étnica do 

país. Nas novelas, há um reforço dos estereótipos clássicos dos negros: 

empregadas, jagunços, malandros, criados, mordomos, pobres, favelados e 

marginais. Como as telenovelas têm grande audiência, elas dialogam com o 

imaginário popular e têm um caráter de verossimilhança, pois encontram 

uma “comunidade de sentidos” que faz com que os casos apresentados por 

ela se pareçam com a vida real. Sendo assim, as telenovelas, historicamente, 

não contribuíram para uma identidade positiva do negro. Nelas, o racismo 

também é tratado como tabu.
21

 O ideal de branquitude, enfatizado pelas 

novelas, valoriza os traços brancos como único referencial de beleza. Sendo 

assim, ao não dar visibilidade à composição racial do Brasil, acaba exercendo 

uma “negação da diversidade racial”.
22

 

 Nos mais diversos campos a imagem do negro é construída de forma 

negativa e compõe um arsenal simbólico que proporciona a manutenção das 

diferenças raciais. Em decorrência disso, há uma clara preocupação dos 

                                    
19

 João Baptista BORGES PEREIRA, Côr, profissão e mobilidade, São Paulo, Pioneira, 

1967 e idem, A criança negra: identidade étnica e socialização, Cadernos de Pesquisa, São 
Paulo, n. 63, p.41-45, novembro de 1987.  
20

 Joelzito Almeida de ARAÚJO, A negação do Brasil, 1999, Tese de doutorado, ECA-USP, 

São Paulo.  
21

 Em fevereiro de 2004, estreou na Rede Globo a novela com o controvertido título: “A cor 

do pecado”. A principal novidade é que pela primeira vez, uma negra aparecia como 
protagonista. Taís Araújo, interpreta a Preta, uma negra que se relaciona com um branco, 
filho de um milionário. Na novela, a temática racial é tratada de uma forma diferenciada: as 
ofensas aos negros são feitas sem subterfúgios. Aquilo que normalmente é dito apenas no 
âmbito privado, é expresso com muita naturalidade, pelos vilões da história. Mas, ter uma 
negra como protagonista, que não corresponda ao estereótipo da exacerbação da 
sexualidade, já representa algum avanço. 
22

 Joelzito Almeida de ARAÚJO, op. cit. 
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entrevistados em reelaborar a imagem do negro nos meios de comunicação, 

para tanto,  segundo eles, o negro deveria passar a exercer papéis de 

prestígio, atuando como protagonista e não apenas de forma estereotipada 

ou como coadjuvante. 

 

O negro na formação do Brasil 

 A ideologia racial brasileira é fundada na contribuição das três raças 

(negro, índio e branco) para a formação da nação. Mas, na “fábula das três 

raças” qual seria participação empírica e ideológica de cada uma delas no 

desenvolvimento do país?
23

 

 Em relação à contribuição do negro para o Brasil, as opiniões dos 

entrevistados se dividem entre os que enfatizam os aspectos culturais e 

aqueles que destacam os aspectos econômicos. Para os primeiros, os negros 

foram imprescindíveis para o que denominam de cultura brasileira, 

influenciando nos mais variados aspectos: na culinária, no samba, no 

esporte. Mas, há também aqueles que afirmaram que a maior contribuição 

do negro foi o trabalho, que possibilitou o enriquecimento de alguns 

segmentos da sociedade. 

 A perspectiva que evidencia apenas o que os entrevistados chamam 

de “cultura”, pode implicar em uma armadilha, do ponto de vista ideológico.  

A contribuição do negro para a “cultura” é inegável, mas o samba, o futebol 

e o carnaval, estão associados ao lúdico, fazem referência ao lado não sério 

do país. Desta forma, restringir a contribuição do negro à cultura, talvez 

possa corroborar o estereótipo do “malandro”‟, do “irresponsável”. Por outro 

lado, é preciso ressaltar que tal ênfase exclusiva na cultura não é privilégio 

dos negros de classe média, faz parte dos discursos de diversas associações 

negras  sejam elas ligadas ao entretenimento ou que tenham um caráter 

                                    
23

 Sobre a fábula das três raças, ver Roberto DA MATTA, Relativizando, Rio de Janeiro, 

Rocco, 1987. 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Identidade Racial  

 

172 

mais “político”  e também está presente nas matérias veiculadas pela 

imprensa em efemérides (dia da consciência negra e no aniversário da 

abolição). 

 Como antítese à ênfase cultural, se instituem a economia, a produção, 

o trabalho, aspectos valorizados pela sociedade que constituem a base do 

que se conhece por “progresso”. Ressaltar, além dos aspectos culturais, a 

participação do negro na riqueza econômica do país, mais do que 

restabelecer uma justiça histórica, seria um recurso ideológico para aumentar 

a auto-estima e criar uma identidade de grupo discriminado e injustiçado 

socialmente, pois como afirma Roberto da Matta: o “capitalismo à brasileira” 

é “um sistema onde só os trabalhadores correm os riscos, embora, como se 

saiba, não tenham lucro algum”.
24

  Partindo dessa racionalização, o negro se 

conscientiza da sua importância na sociedade, como pode ser percebido no 

depoimento de uma interlocutora: 

 

...O negro quando veio aqui para o Brasil, o Brasil não tinha nada, (...) os 
negros que formaram as grandes fazendas de algodão, as grandes fazendas de 
café, de cana-de-acúcar. Se hoje o Brasil atingiu esse progresso, a oitava 
economia do mundo, é por causa dos negros, os negros é que fincaram todas as 
raízes, todo o progresso, então a contribuição do negro para o Brasil: ele 
contribuiu com tudo. Com tudo, embora a gente esteja ocupando posições de 
trabalhador braçal, são esses serviços de trabalhador braçal é que ajudam o 
desenvolvimento do Brasil, sem ele, nada se consegue... 
 

 No trabalho realizado por Amaral, citado anteriormente, os 

entrevistados não mencionaram o negro como um “elemento fundamental” 

na construção do Brasil, apesar de apontarem o samba e a culinária como 

fatores positivos. Quando perguntado às crianças a respeito de negros que 

tiveram um papel relevante na história do país, a maioria não soube 

responder. As crianças negras quando se viam em situações conflituosas não 

reagiam, pois não sabiam argumentar a favor da igualdade entre negros e 

                                    
24

 Roberto DA MATTA, Carnavais, malandros e heróis, Rio de Janeiro, Zahar, 1983, p. 12. 
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brancos, pois lhes faltavam informações, já que não podiam obtê-las em 

casa, na escola, na mídia, na religião, no cinema e nas artes em geral. Sem 

modelos que pudessem se espelhar, era difícil para elas, construírem uma 

identidade positiva.
25

  

 Os nossos informantes, através da educação e da participação em 

associações negras, tiveram informações sobre a contribuição do negro para 

o país e puderam criar uma identidade afirmativa e falar com orgulho da 

importância do seu grupo para a construção do país. 

 

Os movimentos negros 

 Na introdução deste trabalho, discorremos a respeito da importância 

do Movimento Negro Unificado (MNU) que, apesar de não possuir ingerência 

junto a maior parte da população negra, nas ultimas décadas, contribuiu 

para que a questão racial fosse inserida na pauta da grande imprensa e nos 

programas dos partidos políticos, colaborando para que a sociedade 

repensasse sua atuação pública e privada sobre as relações raciais. 

 Mas será que os informantes pensam da mesma forma? 

 De modo geral, os movimentos negros são vistos de forma negativa. 

Alguns entrevistados afirmaram não ter conhecimento de nenhum trabalho 

efetivo de tais organizações: 

 

...Eu particularmente acho que não existe movimento negro, acredito que o 
movimento negro, na minha visão, ele só existiria se estivesse fazendo pressão 
política pra que mudasse alguma coisa, e isso não existe. Você tem hoje o 
movimento dos sem terra, eles conseguem se articular para fazer algumas 
reivindicações, o movimento negro, não consegue se organizar para fazer a 
pressão política, então ele não é movimento negro... 

 

                                    
25

 Rita AMARAL, Educar para a igualdade ou para a diversidade, disponível na internet via 

WWW.URL:http://www.aguaforte.com/antropologia/educarparaque.html, capturado em 
05/04/2002. 

www.url:http//%20aguaforte.com/antropologia/magnani2.html
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 Há aqueles que direcionam a crítica noutro sentido: os movimentos 

negros não conseguiriam ser eficazes por não estabelecerem um diálogo com 

a massa negra: 

 

...Olha, eles não têm a penetração que tinha a Frente Negra, eu não sei porque, 
mesmo porque, o MNU ele é formado por universitários, ele tinha que ter uma 
penetração, tinha que ter uma resposta a sua população, mas não tem. Parece 
que não estão falando a mesma linguagem do povão, não sei, não está tendo o 
eco, e depois fica difícil, quando aparece um candidato negro apostolando 
alguma coisa, entram, mas não conseguem eleger... 
 

 Há ainda aqueles que criticam as subdivisões internas dentro dos 

movimentos negros que impossibilitam uma ação mais coordenada, já que a 

disputa pelo poder, no interior das organizações, fragiliza a luta pela 

melhoria das condições de vida da população negra: 

 

...Eu costumo dizer que quando se fala em comunidade negra, eu não gosto 
desse termo que de comum só tem a cor. Não existe a comunidade negra, não 
existe no sentido de que pouco adianta sermos mais da metade da população e 
fragmentado, cinco por cento aqui, dez ali, então o movimento negro acho que, 
tem que se dar todo mérito das conquistas que foram feitas, mas se perdeu ao 
longo do caminho, se fragmentou muito, por conta de interesses individuais, nós 
carregamos essa herança cultural, por conta das tribos, de trabalhar em guetos, 
das tribos diferenciadas e isso não nos fortalece... 

 

 Apesar de reconhecer que a melhoria da situação do negro na 

sociedade só possa ocorrer através da união, o movimento negro não é visto, 

pelo grupo, como um instrumento legítimo de mobilização da população 

negra, já que seu discurso não faria sentido para o negro massa; as 

organizações não seriam capazes de se unificar em prol do negro; sua 
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atuação não teria visibilidade no próprio meio negro; além do seu discurso 

ser muito radical e afugentar potenciais adeptos.
26

 

 Parte das críticas dos negros de classe média pode ser corroborada 

pela pesquisa realizada com os freqüentadores dos bailes negros. Félix 

constatou que 57% dos entrevistados não conheciam o movimento negro.  

Dentre a minoria que afirmou conhecê-lo, muitos não souberam citar o nome 

de nenhuma entidade. O interessante é perceber que houve um 

“alargamento” do conceito de Movimento Negro para além das organizações 

eminentemente políticas, pois muitos citaram os grupos de rap, as posses
27

 

de hip-hop, grupos musicais (Olodum e Cidade Negra) e até clubes 

recreativos (Aristocrata). 

 Os dados revelam que o Movimento Negro tem um raio de ação bem 

restrito já que não há uma ascendência sobre os negros de classe média 

sobre os jovens negros da periferia tampouco sobre as escolas de samba, 

que aglutinam um grande contingente negro. 

  

Ser negro no Brasil 

 É lugar comum afirmar que não há respostas convincentes para a 

questão: quem é negro no Brasil? 

 A flexibilidade do sistema de classificação racial brasileiro considera 

não só os aspectos fenotípicos, mas também a posição social do indivíduo, 

criando a ilusão de que é possível embranquecer através da ascensão social. 

Outro fator a ser considerado é o “mito da democracia racial”, já que a 

retórica da eqüidade faz crer que não há diferença alguma em ser negro ou 

branco, discurso que é desmentido nos conflitos cotidianos. 

                                    
26

 Em pesquisa realizada, com negros, no ínicio dos anos 1980, em São Paulo, Valente 

obteve um número de respostas negativas  superior às opiniões positivas em relação ao 
movimento negro. Ver: Ana Lúcia VALENTE, Política e relações raciais, São Paulo, FFLCH-
USP, 1986, p. 135. 
27

 Reuniões de segmentos do hip-hop que reune o rap, o grafite e o break. 
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  Em virtude dos problemas relativos à identidade e às contradições do 

dia-a-dia, elaboramos a seguinte questão: o que significa ser negro no Brasil, 

hoje? 

 De um modo geral ser negro é visto como algo positivo. Apesar de 

reconhecerem as dificuldades impostas pelo preconceito e pela 

discriminação, os entrevistados afirmaram que ser negro é antes de tudo, se 

assumir como negro  mesmo sabendo dos efeitos negativos que podem 

resultar de tal atitude: 

 

...Tem uma parcela de negros que nem sequer sabe que é negro, a gente houve 
dizer que ele é tudo, menos negro. Você vê o espanto do L. quando eu disse que 
ele era negro? Mas ele não sabia, nunca ninguém o chamou de negro... 
 

 Ser negro não passa apenas pela questão da assunção de uma 

identidade negra, é preciso afirmá-la com certa altivez para contrapor-se aos 

danosos efeitos psicológicos causados pelos estereótipos imputados aos 

negros: 

 

...Hoje ser negro é ter orgulho, não é mais (...) nós estamos saindo daquele ranço 
de ter vergonha de ser negro. Nós andávamos na rua, alguns anos atrás, e as 
pessoas xingavam, nós tínhamos vergonha do nosso cabelo, tínhamos vergonha 
da nossa pele, nós tínhamos vergonha de ser negro. Agora (...) nós não temos 
mais essa vergonha, pelo contrário, temos orgulho... 
 

  

 O orgulho mencionado pelo entrevistado diz respeito à capacidade de 

superação do negro em transpor os obstáculos impostos pelo racismo, 

transformando as desvantagens em vantagens,  o preconceito em motivação 

para buscar espaços na sociedade, que, historicamente, foram reservados 

aos brancos. 

 Portanto, ser negro é inicialmente uma postura política de se assumir 

como tal, a despeito das conseqüências. Em tal definição ter uma 

ascendência negra é mais relevante do que os traços fenotípicos, pois 
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mesmo que a pessoa tenha a pele um pouco mais clara, o fato dela ter 

algum antepassado negro, permite que se considere negra. 

 É preciso fazer referência ao lugar de onde se fala. Os informantes 

mencionam um orgulho negro, mas nas entrelinhas do discurso esse orgulho 

faz referência as suas próprias trajetórias de vida, consideradas por eles 

como trajetórias vitoriosas, pois conseguiram suplantar as barreiras raciais, 

econômicas e escolares e atingir um padrão de vida de classe média. O 

orgulho negro está vinculado à ascensão social, ao nível de escolaridade e a 

um determinado estilo de vida que os diferencia como “negros que deram 

certo”. 

  

Propostas para o problema do negro  

 Na opinião dos informantes, a solução para o negro no Brasil passaria 

por duas questões fundamentais: a educação e o emprego. Em relação à 

educação, a prioridade, para a maioria dos entrevistados, não é o ensino 

básico, a alternativa seria o acesso aos cursos de nível universitário. A 

educação é vista como uma via privilegiada para que o negro consiga 

reverter o quadro de inferioridade na escala social. 

 Como assinalamos no capítulo 2, os dados referentes à educação de 

brancos e negros refletem as desigualdades raciais do país. Apesar disso, 

Hasenbalg afirma que a educação foi “o principal canal de ascensão social 

para a população de cor”.
28

  

 Os fatos indicam que os entrevistados têm uma parcela de razão.  

Chega ser um truísmo afirmar que o desenvolvimento de uma nação 

depende de um sistema educacional de qualidade e acessível à maioria da 

população, mas a importância da educação  não apenas durante as 

                                    
28

 Carlos Alfredo HASENBALG, Discriminação e desigualdades raciais no Brasil, Rio de 

Janeiro, Graal, 1979, p. 182. 
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entrevistas, mas nas atividades cotidianas da Afrobras e do Aristocrata  na 

resolução das questões relacionadas às relações raciais parece-nos um tanto 

quanto superestimada. Essa valorização extrema da educação faz dela uma 

panacéia que serviria como um lenitivo para todos os males que afligem o 

negro. É evidente que essa supervalorização da educação é um valor 

disseminado pelos diversos segmentos sociais, mas para o negro ela parece 

ter um caráter redentor: 

 

...Eu acho que nós devíamos, a primeira coisa: nos unirmos e lutarmos por um 
bem melhor. Qual é a maior dificuldade do negro? É a escolaridade, a 
educação.Eu acho que nós deveríamos estar lutando pra isso, porque a maioria 
da nossa comunidade ela mora na periferia. Quem é que sofre hoje? É periferia? 
É periferia. Quem é a maioria, é negro. Quem é que menos tem educação, é a 
periferia, a periferia, a maioria é negro. Então eu acho que eu tenho que voltar 
um pouco pra esse lado... 
 

  

 Sendo assim, verifica-se que, nos dias atuais, ainda persiste a “mística 

da instrução”, expressão utilizada por Borges Pereira para interpretar as 

idealizações dos radialistas negros, na década de 1960, a respeito do alcance 

da escolarização para o sucesso profissional, reduzindo o problema do negro 

à questão da educação.
29

 

 Tal “mística” parece ser estruturante nos setores médios da população 

negra, pois também foi verificada junto aos negros de classe média, em 

Campinas. Em razão das dificuldades econômicas, a família mobilizava 

esforços para que, pelo menos, um dos seus membros conseguisse estudar, 

geralmente, a moça mais nova.
30

 Dentre as estratégias utilizadas pelos 

                                    
29

 João Baptista BORGES PEREIRA, Cor, profissão e mobilidade, 2
a 

ed., São Paulo, 

EDUSP, 2001, p. 240. 
30 Irene Maria F. BARBOSA, Socialização e relações raciais, São Paulo, FFLCH/USP, 

1983. É necessário reiterar que tal estratégia não é uma especificidade dos negros. Ela é 
utilizada pelas famílias de camadas desprivilegiadas, independente da cor, no anseio de 
“melhorar de vida”. 
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negros em ascensão em Salvador para reproduzir sua posição de classe, a 

instrução era a mais valorizada: 

 

...Embora constatem as dificuldades atuais de ascensão via escolarização devido 
a decadência do ensino público, reconhecem que a escolaridade ainda é o único 
caminho, senão de ascensão, pelo menos de preservação da posição conquistada; 

assim, privilegiam a educação formal dos filhos em escolas particulares...
31

 

  

 Além da escolarização, a solução para o problema do negro estaria na 

abertura de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Mas, os postos 

pleiteados pelos entrevistados não se restringem às posições de nível básico 

e médio, a reivindicação é por cargos de chefia e de gerenciamento. 

 A queixa quanto à exclusão dos negros das posições de comando é 

corroborada pelas informações resultantes de pesquisa recente, realizada em 

2003, intitulada “O Perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas 

do Brasil e suas ações afirmativas”, promovida pelo Instituto Ethos (sob 

coordenação do IBOPE). Os negros representavam apenas 1,8% dos cargos 

de diretoria, 13,5% dos supervisores, 8,8% dos gerentes e 23,4% do quadro 

funcional, ou seja, em qualquer um dos setores, os negros estavam sub-

representados, mas à medida que se desloca para o topo da pirâmide 

hierárquica, mais significativa tornam-se as desigualdades raciais.
32

 Poucos entrevistados citaram, abertamente, as reservas de vagas para 

negros como alternativa. Espera-se uma diminuição espontânea da 

discriminação dentro das empresas para que os negros possam ser incluídos. 

 Por fim, outro fator a ser ressaltado é que as resoluções para o 

problema do negro são pensadas a partir das atitudes dos próprios negros: 

esforçando-se para estudar, preparando-se para disputa no mercado de 

                                    
31

 Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São Paulo, Annablume, 2002, p. 68. 

32 Perfil social, racial e de gênero mostra desigualdades a serem atacadas, disponível na 
Internet via WWW.URL:http://www.ethos.org.br/, arquivo capturado em 11/12/2003. 

http://www.url.http/enxurrada.com.br
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trabalho, pela ação do governo (oferecendo oportunidades de ingresso aos 

cursos de nível universitário) e pela conscientização dos empresários. Em 

nenhum momento a solução passa pela tentativa de diálogo como os outros 

grupos sociais, pela tentativa de mobilizar uma parcela mais ampla da 

sociedade.  

 Pensando os desafios colocados para os movimentos anti-racistas nos 

finais dos anos 1980, Andrews afirma que o maior deles seria convencer os 

brancos, que eram favoráveis à manutenção das diferenças raciais, a abrir 

mão de seus privilégios para proporcionar oportunidades aos negros. Isso, 

provavelmente, não ocorreria sem convencê-los de que haveria algum tipo 

de retribuição que compensasse as perdas. É possível que os negros de 

classe média estejam descrentes que seja factível convencer os brancos de 

que a eqüidade racial beneficiaria a todos.
33

 

 

A administração Celso Pitta 

 Em 1996, os paulistanos elegeram o primeiro prefeito negro da 

história da cidade. A administração Celso Pitta (1997-2000) foi marcada por 

denúncias de irregularidades com os títulos da dívida pública, quando ainda 

era secretário da fazenda da administração Maluf, e esquemas de corrupção 

nas administrações regionais. Essas acusações resultaram na tentativa de 

impecheament  e processos judiciais que se arrastam até os dias de hoje. 

 Na avaliação dos pesquisados, o ex-prefeito, não podia ser acusado. A 

culpa caberia ao ex-prefeito Paulo Maluf. Celso Pitta teria sido manipulado, 

sua falta de experiência política teria feito com que fosse responsabilizado 

por atos ilícitos praticados pelo prefeito da administração anterior: 

 

                                    
33

 George Reid ANDREWS, Negros e brancos em São Paulo (1988 – 1988), Bauru, SP, 

EDUSC, 1998. 
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...Acho que o Celso foi um laranja, ele tinha um coração muito forte, se não teria 
tido um infarto, na minha opinião ele simplesmente foi um laranja, agüentou 
aos trancos e barrancos, ele poderia ter até feito uma administração melhor se 
não tivesse tanta confusão em cima dele... 

 

 O desempenho da gestão Pitta não foi considerado inferior ao das 

outras administrações, já que, segundo os entrevistados, nenhum outro 

prefeito conseguiu proporcionar melhorias estruturais para a população. 

 Na época em que ocorreram os fatos, os componentes da escola de 

samba Vai-Vai (negros, em sua maior parte), também eximiram o prefeito 

Celso Pitta, e atribuíram a culpa pelo escândalo dos precatórios ao ex-

prefeito Paulo Maluf. A grande repercussão do caso, na opinião dos 

sambistas, foi conseqüência do preconceito da imprensa pelo fato do prefeito 

ser negro.
34

 

 O apoio dos negros de classe média ao ex-prefeito remete a certa 

identificação com a imagem do “negro que deu certo”. Celso Pitta é um 

espelho, uma referência, pois os entrevistados enfatizaram suas qualidades 

pessoais: um homem culto, inteligente, educado, que conseguiu “subir na 

vida” através das suas qualidades pessoais, apesar da discriminação racial.
35

 

 

Padrões estéticos 

 A beleza é mediada pela cultura, é uma construção social. Os objetos 

não trazem em si uma beleza que lhe seja inerente, ela não é algo natural. O 

belo faz referência à forma como nos relacionamos com o mundo. ...”A 

beleza não se refere às qualidades dos objetos, mensuráveis, quantificáveis e 

                                    
34

 Reinaldo da Silva SOARES, O cotidiano de uma escola de samba paulistana: o caso do 

Vai-Vai, 1999, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
35

 Em pesquisa realizada com empresários negros, na Bahia, Figueiredo revelou que os 

entrevistados atribuíam os encandâlos politicos que envolveram o Celso Pitta, ao fato dele 
ser negro. Angela FIGUEIREDO, A classe média negra não vai ao paraíso, 2003, Tese de 
doutorado IUPERJ, Rio de Janeiro. 
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normatizáveis. Ela diz respeito à forma como nos relacionamos com eles, por 

isso ela é a relação entre sujeito e objeto”...
36

 

 Como é sabido, na sociedade brasileira o padrão de beleza valoriza os 

traços europeus. Mas, até que ponto os negros de classe média 

compartilham de tal modelo estético?   

 

Tabela 17 - O senhor (a) tem 
algum tipo ideal de beleza 
física? 

% 

Não 66 

Sim 34 

Total 100 

 

 Dentre aqueles que responderam afirmativamente, solicitamos que 

exemplificassem quais seriam as pessoas que poderiam ser consideradas 

referências, em termos de padrão de beleza. Os entrevistados citaram, 

principalmente, artistas e cantores. A maior parte das respostas (72%) fazia 

referência a personalidades negras (Benedita da Silva, Zezé Mota, Toni 

Garrido, Isabel Fillardis...) e 28% das personalidades citadas eram brancas 

(Marilia Gabriela, Vera Fisher, Luisa Brunet...). 

 A valorização da estética negra convive com o padrão hegemônico de 

beleza da sociedade brasileira: o branco. Portanto, há uma construção da 

beleza negra que tem como contraponto a beleza branca, mas que lhe é 

complementar, pois vários entrevistados citaram, simultaneamente, brancos 

e negros como tipos ideais. 

  

                                    
36

 Nilma Lino GOMES, Corpo e cabelo como ícones da construção da beleza e da 

identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte, 2002, Tese (doutorado), FFLCH-
USP, São Paulo, p. 374. 
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Auto-identificação 

 A identidade social, nas sociedades complexas, cada vez mais é 

constituída a partir de um complexo de identidades específicas: a identidade 

sexual, a identidade etária, a identidade geográfica (urbano ou rural), a 

identidade de classe, a identidade racial e a identidade nacional.
37

 

 Nesse sentido, questionamos os entrevistados sobre sua auto-

identificação, ou dizendo de outra forma, solicitamos que nos dissessem 

quem eram, de forma genérica, para que nós tivéssemos indícios de quais 

fatores seriam os mais relevantes na construção da identidade social do 

grupo. 

 Na elaboração da identidade, um dos fatores mais significativos foi a 

identificação racial. Uma parcela significativa dos entrevistados reafirmou sua 

identidade negra: 

 

...Me identifico como negro, graças a Deus. Embora tenha essa miscigenação de 
primo casado com judia, casado com branca, mulato casado com branca, nós 
somos todos negros, base negra mesma... 
 
Sou um negro, me identifico com as questões raciais (...) me coloco como negro 
em todos os aspectos, em todos os pontos, em relação à sociedade (...) eu sempre 
me coloco a disposição para cada vez mais estar colocando o negro em evidência 
na sociedade, isso é fruto da minha vivência, e da facilidade que eu tive na vida 
(...) 
 

 Como contraponto a esses resultados, podemos citar a pesquisa 

realizada com professores e estudantes negros de nível universitário, do Rio 

de Janeiro. Teixeira verificou que o pertencimento racial não era um fator 

prioritário na construção da identidade do grupo. Fatores ligados à 

personalidade e ao caráter eram considerados mais relevantes, para o grupo; 

tais atributos não teriam qualquer relação com a raça. A forma de ser e de 

                                    
37

 João Baptista BORGES PEREIRA, A criança negra: identidade étnica e socialização, 

Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 63, p.41-45, novembro de 1987.  
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pensar de uma pessoa não estariam atrelados a valores que não faziam 

referência ao fenótipo do indivíduo. Para os alunos, a raça não teria um 

significado mais profundo, não estaria ligada à cultura e visão de mundo, 

estes sim, atributos definidores da identidade. 

 Além da identidade racial, os outros aspectos citados pelos nossos 

interlocutores foram: a condição de trabalhador e de pessoa batalhadora. 

 

...Eu sou uma pessoa batalhadora, vencedora, batalhando bastante, mas 
considero em função da minha infância e tudo mais, me considero vencedora, e 
até de sucesso, tenho muitas coisas que meus pais não imaginavam ter e que eu 
tenho, eu vivo, em todos os sentidos, não só em bens materiais, mas em 
conhecimento, de viagens... 

 

...Sou um homem correto, honesto, sempre gostei de trabalhar, trabalhei desde os 
onze anos, estou feliz comigo mesmo, pelo menos consegui fazer parte do que 
pretendia... 
 

 A identidade social é produzida, principalmente, a partir dos três 

fatores citados. São negros que conseguiram “vencer” através do trabalho 

árduo. A ascensão só foi possível graças à persistência e a luta diária contra 

o preconceito e a discriminação. Desse contexto, resulta uma identidade 

afirmativa, de uma trajetória vitoriosa, de quem conseguiu superar os 

obstáculos impostos pela sociedade.  

   

4.2 Construindo a identidade racial 

 Os trabalhos sobre identidade racial ganharam impulso a partir dos 

estudos elaborados para o projeto UNESCO, em 1950  apesar de tais 

estudos não estarem fundamentados na teoria da etnicidade que só ganharia 

destaque em anos posteriores. Constatou-se que, no Brasil, a identidade 

racial é marcada pela inexistência de padrões classificatórios rígidos. Além da 

multiplicidade de expressões raciais, um fator relevante é a indeterminação e 

subjetividade contextual da classificação. 
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 Recuperando o conceito de raça social de Wagley
38

, Valle Silva 

observou que a identidade racial no Brasil não depende apenas dos traços 

fenotípicos. Há uma influência significativa da posição social de quem 

classifica e de quem é classificado. 

 

De um modo geral, dada uma certa combinação fenotípica, quanto maior a 
posição socieconômica, do indivíduo no momento da classificação, mais próxima 
do branco será a categoria utilizada para classificá-lo. Ou seja, em concordância, 
com as expressões populares "o dinheiro embranquece" ou o "negro rico é 

branco, branco pobre é negro".
39

 
 

 Os negros de classe média paulistanos constituem uma alternativa a 

tal representação, pois além de se auto-identificarem como classe média, se 

assumem como negros.
40

 Os obstáculos encontrados em suas trajetórias 

pessoais, a consciência de que a ascensão social não faz com que sejam 

tratados com eqüidade, a experiência da discriminação e da não aceitação 

pelo branco, são fatores que propiciam o fortalecimento da identidade negra. 

 Iremos retomar o trabalho de Souza como referência. Segundo a 

autora, os negros em ascensão social são “contaminados” pela ideologia do 

branqueamento resultando na quebra da solidariedade no meio negro. O 

negro que ascende quer esquecer suas origens e buscar seu sucesso 

individual. Neste processo ele acaba “perdendo a cor”, tornando-se “um 

grande homem”, compelido, cotidianamente, a dar provas de sua capacidade 

de pensar e agir como branco. 

                                    
38

 Charles WAGLEY, Races et classes dans le Brésil rural, Paris, Unesco,1952. 
39

 Nelson VALLE E SILVA, Uma nota sobre raça social no Brasil, Estudos Afro-Asiáticos, 

Rio de Janeiro, (26), 1994, p. 70. 
40

 A assunção da identidade negra vem sendo enfatizada nos trabalhos, produzidos 

recentemente, sobre negros em ascensão social. Ver: Daisy Macedo de BARCELLOS, 
Família e ascensão social de negros em Porto Alegre,1996, Tese de doutorado, UFRJ, Rio 
de Janeiro; Moema de Poli TEIXEIRA, Negros em ascensão social, 1998,Tese de 
doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro; Ricardo Alexino FERREIRA, Olhares negros, 2001, 249p, 
Tese de doutorado, ECA-USP, São Paulo e Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São 
Paulo, Annablume, 2002. 
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...A história da ascensão social do negro brasileiro é, assim, a história de sua 
assimilação aos padrões brancos de relações raciais. É a história da submissão 
ideológica de um estoque racial em presença de outro que lhe faz hegemônica. É 
a história de uma identidade renunciada, em atenção às circunstâncias que 
estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensidade de sua 

negação...
41

 
 

 Há, nas Ciências Sociais, uma recorrência à noção de branqueamento 

social (ou embranquecimento) para fazer menção aos negros em ascensão. 

Piza define branqueamento como um conjunto de normas, atitudes e valores 

brancos introjetados pelo negro para assemelhar-se ao branco, e assim 

poder construir uma “identidade racial positivada”.
42

  

 Mas, quais seriam os “valores”, “normas” e “atitudes” que 

singularizariam os brancos? Orientar todos os esforços no sentido de 

conseguir ascender socialmente, instituir um estilo de vida que os 

diferenciem dos pobres, supervalorizar a educação de nível superior, estes 

seriam os valores exclusivos dos brancos? 

 A noção de branqueamento faz referência à adoção, por parte dos 

negros em ascensão, de valores dominantes ou de uma suposta “cultura 

branca”, como a etiqueta e o vestuário. A “cultura branca” englobaria os 

mais abrangentes aspectos da vida: a informação, a política, a tecnologia, a 

educação formal, dentre outros. Por outro lado, a cultura negra estaria 

vinculada à religião, à música e à dança.
43

 Ou seja, dentro desse tipo de 

conceituação qualquer pessoa que pretenda ser integrada à sociedade, 

necessariamente passaria por um processo de embranquecimento. 

 Não estaríamos diante de uma visão reificada de cultura? O fato dos 

negros em ascensão não conviverem com aquilo que se convencionou 

                                    
41

 Neusa Santos SOUZA, Tornar-se Negro, Rio de Janeiro, Graal, 1983. 
42

 Edith PIZA, Branco no Brasil? Ninguém Sabe, Ninguém Viu..., in: Antonio Sérgio. 

A.GUIMARÃES e Lynn HUNTLEY, Tirando a Máscara, São Paulo, Paz e Terra, 2000. 
43

 Angela FIGUEIREDO, Novas elites de cor, São Paulo, Annablume, 2002, p. 68. 
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chamar de cultura negra (o samba, o candomblé, a capoeira...), o transforma 

em um “negro de alma branca”? Invertendo a questão: os brancos que 

freqüentam escolas de samba e são adeptos do candomblé, podem ser 

considerados “brancos de alma negra”? 

 A identidade não está dada a priori, é um processo de construção que 

só pode ser compreendida na dinâmica que ordena a vida do grupo social na 

relação com outros segmentos. Portanto, a identidade não pode ser pensada 

como algo fixo, se  a cultura é dinâmica, a identidade é construída em 

função do contexto.
44

 Não há uma essência identitária, a pessoa não é mais 

negra por ser sambista, adepta do candomblé, ou ter uma dose maior de 

melanina e não é menos negra por ser lutador de judô, gostar de rock ou ser 

um “mauricinho”. 

 Um dos principais dilemas do negro brasileiro diz respeito a assumir, 

ou não, uma identidade negra. Ou seja, há uma dimensão política da 

identidade que opõe um “nós” negro a um “eles” branco, o que faz do 

conceito algo relacional e contrastivo. Esta assunção implica no sentimento 

de pertencimento a um grupo discriminado que necessita organizar-se para 

diminuir as distâncias sociais que o separa dos demais segmentos da 

sociedade. 

  No trabalho em questão, além da assunção da identidade negra, os 

pesquisados conformam um sistema de classificação racial que não coaduna 

com a taxionomia racial brasileira, negando um continuum que vai do claro 

ao escuro, incorporando ao grupo negro todos os mestiços. Tal opção impõe 

resistência a uma representação do Brasil como país mestiço, na qual toda a 

diversidade ficaria diluída na síntese. 

                                    
44

 Maria Lúcia Montes, Raça e identidade: entre o espelho, a invenção e a ideologia, in: 

Raça e diversidade, Lilia M. SCHWARCZ e Renato QUEIROZ (orgs.), São Paulo, EDUSP, 
1996. 
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 A ideologia da mestiçagem teve como função estratégica reduzir os 

conflitos entre as raças. A fluidez do sistema brasileiro possibilita que os 

mestiços dos estratos médios, com bom nível de escolaridade, sejam 

incorporados ao grupo branco. A mestiçagem enfoca mais a classe do que a 

raça. O pressuposto de tal ideologia é que teríamos uma sociedade 

unirracial, supostamente branca, na qual as diferenças seriam dissipadas. As 

conseqüências de tal ideologia são a falta de unidade e de solidariedade dos 

segmentos excluídos de uma distribuição uniforme do “produto social”. O 

mito da democracia racial teve a mestiçagem como referência básica: o povo 

brasileiro foi misturado desde a origem, sendo assim, a idéia de raças 

distintas, não faz sentido, afinal, somos um povo mestiço. Segundo 

Munanga, nossa cultura não é sincrética, é composta por pluralidades 

compartilhadas, portanto, a cultura nacional seria uma colcha de retalhos e 

não uma síntese.
45

 

 Associar negros e mestiços em um mesmo grupo social é uma opção 

política para buscar a união de quase metade da população, rejeitando a 

designação de “minoria”. No discurso dos entrevistados, os negros são 

maioria  apesar dos dados do último censo demonstrar o contrário, como 

veremos adiante. Desta forma, como grupo representativo, mereceriam 

numericamente, um tratamento condigno. Acreditamos que tentar mobilizar 

os mestiços para que se unam aos negros seja uma tarefa pouco exeqüível, 

pois implicaria que os primeiros renunciassem aos seus privilégios materiais e 

simbólicos, por estarem mais próximos aos brancos. De qualquer forma, é 

uma estratégia política para tentar articular a identidade negra enfatizando 

os aspectos biológicos, pois o indivíduo que tivesse algum antepassado 

negro, poderia se afirmar como tal, desconsiderando os aspectos culturais. 

                                    
45

 Kabengele MUNANGA, Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, Petrópolis, Editora Vozes, 

1999. 
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 Mas será que apenas a ascendência negra é determinante para a 

conformação do sentimento de pertencimento de um determinado grupo? Os 

aspectos biológicos poderiam dar conta da complexidade da existência 

humana?
46

 

        O termo “negro” é utilizado pelos informantes como uma noção 

política que objetiva unir o grupo sob uma expressão que simboliza a 

resistência histórica, a altivez e a capacidade de superar os obstáculos. Ao 

contrário do termo “preto” que representa a submissão, fruto das relações 

paternalistas, o “preto‟‟ é ícone do conformismo. A adoção do termo “negro” 

representa a tentativa de construir uma identidade positivada, que 

englobaria os mais diversos matizes, ou nas palavras dos “afrobrasilianos”: 

os “negros das mais diversas cores”. 

   Para os negros de classe média, a África é uma referência pouco 

mencionada, a identidade não é elaborada a partir de possíveis 

reminiscências de uma cultura vinda de outro continente; antes de qualquer 

coisa, eles se percebem como negros brasileiros, daí decorre o fato do termo 

afro-brasileiro ser irrelevante no discurso e nas ações cotidianas. 

 Segundo Fry, haveria, basicamente, duas maneiras de classificação 

racial no Brasil: o “modo binário”, que estabelece apenas duas categorias, 

negros e brancos e o “modo múltiplo”, que utiliza uma nomenclatura mais 

ampla como moreno, morena clara, mulato, pardo, loiro... Os dados sobre a 

autoclassificação racial dos negros de classe média paulistanos corroboram a 

hipótese de Fry de que o “modo múltiplo” seria predominante nas camadas 

populares e haveria uma supremacia do “modo binário” nas “camadas 

médias urbanas”.
47

 

                                    
46

 Sobre a crítica a uma visão reificada da identidade ver: Maria Lúcia MONTES, Raça e 

identidade: entre o espelho, a invenção e a ideologia, in: Raça e diversidade, Lilia M. 
SCHWARCZ e Renato QUEIROZ (orgs.), São Paulo, EDUSP, 1996. 
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 Peter FRY, O que a cinderela negra tem a dizer sobre a “política racial” no Brasil, Revista 

USP, São Paulo, 28, p. 122-135, dezembro/fevereiro 1995/1996. 
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  Apesar do “modo múltiplo” ser majoritário, Fry adverte que “...há 

sinais, sem dúvida, de que um modo bipolar de definir “raças”, no Brasil, 

esteja cada vez mais em evidência...”
48

 Assertiva que pode ser comprovada 

pelos dados do último censo que demonstraram ter havido um leve aumento 

do número de pessoas que se classificaram como brancas, passando de 

51,6%, em 1991, para 53,7%, em 2000. Houve também um incremento da 

proporção daqueles que se autoclassificaram como pretos: de 5%, em 1991, 

passando a 6,2% em 2000. Os pardos representavam 42,4% da população, 

em 1991, percentual que foi reduzido para 38,4%, em 2000. Os dados 

indicam que pode estar ocorrendo uma mudança nos padrões de 

classificação racial com uma tendência à bipolarização: pessoas que se 

classificavam como pardas estão se redefinindo como brancas ou pretas. 

Desde 1940, havia um declínio do número de “pretos”. Um aumento, mesmo 

que tênue, pode estar sinalizando para a eficácia da construção das mais 

diversas formas de identidades negras positivas.
49

  

 Quando os dados do IBGE foram divulgados estávamos realizando as 

entrevistas e alguns informantes comemoraram o aumento do número de 

pretos, pois, segundo eles, as pessoas estavam “caindo na real”, pois apesar 

de ter a pele mais clara, um cabelo mais liso, os mestiços deveriam 

classificar-se como negros, portanto, muitos brasileiros estariam se 

conscientizando e assumindo uma identidade negra. 

                                    
48

 Peter FRY, O que a cinderela negra tem a dizer sobre a “política racial” no Brasil, Revista 

USP, São Paulo, 28, p. 122-135, dezembro/fevereiro 1995/1996, p.125. 
49

 Proporção da população residente por cor ou raça “preta” - Brasil - 1940 – 2000. 

 

Anos % 

1940 14,64        

1950 10,96 

1960 8,71 

1980 5,92 

1991 5,00 

2000 6,21 
                                           Fonte:IBGE, Censo Demográfico 1940 – 2000. 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Identidade Racial  

 

191 

 Apesar da taxionomia racial dos negros de classe média poder ser 

considerada reducionista, pois desconsidera o modo muito peculiar de 

classificação do povo brasileiro, além de ser fundada em princípios 

exclusivamente biológicos, é preciso compreendê-la como uma forma de 

estabelecer a solidariedade a fim de estruturar um projeto político para o 

grupo. 

 A estratégia dos negros de classe média  que é similar a do 

movimento negro  é desvincular sua imagem de minoria, somando o 

número de pretos e pardos, para, pretensamente, compor a maioria da 

população. Durante as entrevistas, vários informantes afirmaram: “nós 

somos a maioria da população”, portanto, no processo de miscigenação a 

“raça negra” seria hegemônica. Essa supremacia, no plano biológico, é 

transportada para o plano da cultura. Há uma representação de que as 

expressões culturais negras aparecem de modo onipresente na cultura 

brasileira, como um todo. Esta idéia é utilizada pelos brancos para 

demonstrar a tolerância racial brasileira. Por outro lado, os negros utilizam-

na para justificar sua supremacia. 

 

...O peso da influência cultural compensa de certa forma a debilidade da 
presença física do negro na vida nacional, dando a esses ideólogos, argumentos 
para reivindicarem, para o Brasil, o rótulo de país negro e, para os negros, o 
reconhecimento de uma verdade histórica de que, na diáspora, eles nunca são 

assimilados, eles é que assimilam...
50

  
 

 O caráter assimilador da raça negra é demonstrado através da 

negação em reconhecer os mestiços como uma categoria racial 

independente. Como nos ensina Barth, o fato de se classificarem como 

pardos, morenos ou mulatos indica que é desta forma que eles se percebem 

na sociedade e é como mestiços que querem ser tratados. Mas, essa 

                                    
50

 João Baptista BORGES PEREIRA, Negro e cultura negra no Brasil, Revista de 

Antropologia,1983, p. 97. 
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negação é resultante da representação da preponderância da raça negra, 

pois, de outra forma, seria reivindicar políticas públicas para 6,2% da 

população brasileira, algo pouco viável, do ponto de vista político. 

 Como os negros de classe média paulistanos demonstraram ser 

altamente endogâmicos, é possível relativizar a proposição de que o 

casamento inter-racial seja uma estratégia para conseguir a ascensão, ou 

para obtenção de status. Ou seja, o casamento com um branco seria uma 

forma de clarear a prole e de conseguir um branqueamento simbólico.
51

 

 No processo de socialização da criança negra, a discussão sobre o 

significado das diferenças raciais poderá ser decisiva para prepará-la no 

sentido de enfrentar as situações de conflito, principalmente quando ela 

ingressa no sistema de ensino, já que a escola não fornece elementos que 

auxiliem na formação de uma identidade racial positiva, reiterando os 

estereótipos que serão prejudiciais a sua auto-estima no processo de 

socialização.
52

 

 A família exerceu um papel crucial na construção da identidade negra 

dos entrevistados, abrindo espaço para que as questões raciais fossem 

conversadas, já que, ainda hoje, falar em preconceito ou racismo na escola, 

no trabalho ou na rua, gera constrangimento, visto que, ainda persistem 

resistências sobre tal temática. 

                                    
51

 O mesmo ocorre com os negros de classe média do Rio Grande do Sul. “De modo geral 

os casamentos se realizam dentro do próprio segmento negro. Os circuitos de relações 
específicos dos quais fazem parte o indivíduo é o campo preferencial de recrutamento de 
parceiros. No grupo estudado há uma recorrência no circuito de amigos que envolve as 
famílias. Amigos de primos, por exemplo, são em vários casos parceiros possíveis. 
Aniversários, festas de formatura, entre outras ocasiões sociais são espaços propiciadores 
de alianças”. Daisy Macedo de BARCELLOS, Família e ascensão social de negros em Porto 
Alegre, Rio de Janeiro, 1996, Tese (doutorado), UFRJ, p. 180. 
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 Irene Maria F. BARBOSA, Socialização e identidade racial, Cadernos de Pesquisa, São 

Paulo, n. 63, p.54-55, novembro de 1987. 
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 O depoimento de uma entrevistada, sobre a recepção da sua família 

em relação à questão racial, é representativo do impacto que tal atitude 

pode ter no processo de construção da identidade: 

 

...Recebe bem, acho que recebe bem, a gente tenta mostrar que a gente realmente 
é negro, assumir, mostrar o lado bom disso, não só aquela coisa de que é negro, é 
ruim, é feio. Você já tem mais coisas boas pra mostrar do que ruins... 
 

 A família possibilita relativizar os estereótipos, auxiliando na 

construção de uma imagem positiva do negro, elevando a auto-estima 

propiciando um suporte psicológico para o desenvolvimento de estratégias 

de enfrentamento das situações de conflitos que surgem na vida cotidiana. 

 A construção de uma identidade positiva passa pela questão estética, 

muito valorizada pela sociedade. Dentre os estereótipos atribuídos aos 

negros, um dos mais significativos é o que faz referência aos aspectos 

estéticos. A pele escura, o formato do nariz, o cabelo crespo, são fatores que 

evidenciariam o quão distante da noção de belo está o negro.  Nas 

sociedades em que a raça é um dos fatores que estruturam as relações 

sociais, o cabelo e a cor da pele são os fatores mais aparentes das diferenças 

raciais, possuem uma considerável dimensão simbólica, são considerados 

ícones de inferioridade. A sociedade imputa ao negro uma série de atributos 

negativos em razão de suas características fenotípicas. Há também um 

movimento de resistência. Assim, o cabelo e a cor da pele, de símbolos de 

inferioridade, passam a ser ícones de beleza. A beleza negra surge como um 

padrão de beleza alternativo, construído a partir da experiência do negro na 

sociedade brasileira, no contraste e no encontro com o padrão de beleza 

branco. Ela é uma forma de expressão dos sentimentos e de um modo de 

perceber e dar sentido ao mundo. A beleza negra nem sempre faz referência 
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ao pertencimento racial de forma consciente. Quando é uma expressão 

consciente, adquire um caráter político.
53

 

 A identidade dos negros de classe média passa pela desconstrução do 

estereótipo da fealdade e do reconhecimento de uma beleza negra 

incorporada pelos negros que não são bonitos apenas nos aspectos estéticos, 

mas que também o são como exemplos, enquanto personalidades que 

conseguiram suplantar os óbices impostos pelo racismo e tornaram-se 

célebres. 

 A educação e o trabalho são considerados, pelos entrevistados, duas 

áreas prioritárias para a diminuição das diferenças raciais. Os informantes 

espelham-se nas suas trajetórias para enfatizar o valor da educação no 

processo de ascensão social. Mas será que somente o acesso ao sistema 

educacional contribuiria, de forma definitiva, para a diminuição do gap, do 

ponto de vista social, entre os negros e brancos? 

 Há, na literatura sociológica produzida nas últimas décadas, uma 

discussão sobre o papel da educação na mobilidade social dos negros. 

Constatou-se que o nível de escolaridade dos brancos era superior ao dos 

negros e que os retornos da escolaridade obtida, em termos de inserção no 

mercado de trabalho e salários, eram menores para os negros. 

 O simples fato de o negro ter a mesma quantidade de anos de estudo 

do branco, não implica em igualdade de condições, pois a iniqüidade na 

qualidade do ensino preserva a distância entre os grupos.
54

 

 Nos discursos dos negros de classe média, em relação à educação, 

não havia um grande destaque para mudanças qualitativas na escola, no que 

diz respeito à alteridade.  Apesar da importância da universalização do 
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 Nilma Lino GOMES, Corpo e cabelo como ícones da construção da beleza e da 

identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte, 2002, Tese (doutorado), FFLCH-
USP, São Paulo. 
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 Carlos A. HASENBALG e Nelson do Valle SILVA, Raça e oportunidades educacionais no 
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ensino, ela por si só não é suficiente para reduzir as desigualdades raciais. 

Em estudo recente, pesquisadores da PUC- RJ observaram, no nível básico, 

que os alunos negros tinham um desempenho menor do que os alunos 

brancos, do mesmo nível social, e que estudavam na mesma escola. A média 

dos alunos negros, em todas as disciplinas, era 9,3 pontos inferior a dos 

brancos, controlando a classe social e a escola. Fato que remete para a 

existência de um tratamento desigual entre negros e brancos por parte dos 

professores.
55

  

 No cotidiano da escola, o professor pode colaborar para difundir o 

preconceito racial, seja por fazer declarações racistas, por se omitir em 

relação à diversidade, seja por encarar as relações raciais como uma questão 

menor. Os livros didáticos também colaboram para a baixa auto estima da 

criança negra: neles os negros aparecem, comumente, em situações sociais 

inferiorizadas, os textos levam a criança a pensar que os brancos são mais 

bonitos e mais inteligentes.
56

 Enfim, a escola não favorece a elaboração de 

uma imagem positiva do negro e não parece estar comprometida com a 

diminuição das desigualdades raciais. 

 O trabalho seria outra alternativa para a resolução do problema do 

negro. Em pesquisa realizada na Bahia, Sansone identificou duas áreas nas 

quais a cor tinha um significado antagônico. As “áreas moles” seriam aqueles 

espaços ligadas ao lúdico, à sociabilidade: o carnaval, o futebol, o samba, a 

festa de São João e a vizinhança. As “áreas” duras seriam aquelas 

relacionadas à procura por emprego, o mercado matrimonial e aos 

confrontos com a polícia. Nas “áreas moles”, ser negro não implicava em 
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 Preconceito afeta o desempenho na escola, Folha de São Paulo, São Paulo, Cotidiano, 

p. 6, 18/05/2003. 
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63-72, 1990. 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Identidade Racial  

 

196 

obstáculo e, muitas vezes, poderia até resultar em prestígio. Por outro lado, 

nas “áreas duras”, o racismo era percebido de forma mais veemente.
57

 

 Os dados relativos ao mercado de trabalho informam que o 

desemprego é maior entre os negros.
58

 Muito tem se falado sobre uma 

competição desigual entre negros e brancos na busca por emprego, o 

agravante é que, muitas vezes, essa disputa nem chega a existir, já que 

aqueles são excluídos do processo de seleção. Uma publicação do Sindicato 

dos Psicólogos de São Paulo denuncia a estratégia adotada por algumas 

agências de empregos e consultorias de recursos humanos: as 

selecionadoras (normalmente psicólogas) inscrevem nos currículos dos 

candidatos códigos secretos para discriminar os negros, os obesos, os mal 

vestidos e os homossexuais. Desta forma, tais currículos são descartados, 

sendo assim, as pessoas fora dos padrões da “boa aparência”
59

 são excluídas 

a priori, sem a oportunidade de, ao menos, participar do processo de 

seleção. A capacidade técnica é desconsiderada. Os representantes das 

agências de emprego afirmam que a discriminação é uma exigência das 

empresas, mas é preciso considerar que encaminhar apenas pessoas de “boa 

aparência” também faz parte da estratégia de marketing das empresas de 

recursos humanos para agradar seus clientes.
60

 

 No momento presente, os telejornais noticiam a impressionante cifra 

de 2,5 milhões de desempregados, em todo o país. As empresas diversificam 

suas estratégias para excluir os integrantes de grupos estigmatizados na 
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 Livio SANSONE, Cor, Classe e Modernidade em duas Áreas da Bahia, Estudos 
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sociedade (pobres, negros, obesos, deficientes físicos, homossexuais e 

idosos) através de exigências, como: alto nível de escolaridade, formação em 

colégios de elite e universidades de primeira linha, ter residido no exterior, 

fluência em mais de um idioma, além de outros fatores subjetivos, como 

espírito de equipe, liderança, flexibilidade e iniciativa. Nesse contexto, alguns 

setores do movimento negro estão mobilizando-se para exigir do governo e 

das empresas políticas específicas para valorizar a diversidade no ambiente 

de trabalho. 

 Na composição da identidade social dos negros de classe media a 

identidade negra, apesar de ser uma referência fundamental, não tem um 

caráter totalizante, ou seja, não engloba as outras identidades. A identidade 

de classe é uma referência basilar para o grupo, e em determinados 

contextos pode sobrepor-se à identidade negra.  

 Refletir sobre a identidade social dos negros em ascensão implica em 

pensar um sistema no qual a identidade negra, a identidade de classe e o 

estilo de vida são fatores preponderantes. Assumem-se como negros, mas 

não se confundem com o negro massa, afligido pela sua luta diária para 

garantir a sobrevivência. Os negros de classe média quando falam do negro 

brasileiro, estão fazendo referência àqueles, que como eles, conseguiram a 

tal sonhada ascensão social ou, no limite, àqueles que estão em vias de 

alcançar a mobilidade social, como os bolsistas mantidos pela Afrobras ou os 

alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares. O negro massa parece não fazer 

parte do horizonte do grupo. Porém, nossos entrevistados também se 

distinguem dos negros de classe média que freqüentam o mundo do samba, 

já que não compartilham do estilo de vida boêmio-festivo dos sambistas e 

também não podem ser equiparados aos brancos de classe média, pois, 

apesar do poder de consumo semelhante, não gozam dos privilégios sociais 

daqueles, já que necessitam enfrentar o preconceito e a discriminação. 
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 A identidade social do grupo também não pode ser compreendida sem 

alguns atributos que os singularizam em relação a outros negros, como a 

escolaridade, a persistência e a trajetória de vida singular expressa no 

adjetivo “vencedor”. 

 Estamos falando de um modo de viver a identidade negra que é muito 

específico e tão relevante quanto as outras formas de ser negro, formas 

estas configuradas no samba, na capoeira, no hip hop, nos bailes black ou 

no candomblé. 

        No último capítulo investigaremos as representações sociais dos 

negros de classe média, ou seja, como compreendem a sociedade e de que 

modo percebem a si mesmos. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 – Ethos e visão de mundo: valores e 

representações sociais dos negros de classe média 
 

 Apesar de haver um uso freqüente dos conceitos de ethos e visão de 

mundo, principalmente nos textos antropológicos, boa parte dos autores não 

se preocupa em defini-los de forma mais precisa. Em a interpretação das 

culturas, Geertz sistematiza os dois conceitos: ethos faria menção aos 

aspectos morais, aos valores de certa cultura, enquanto o termo visão de 

mundo englobaria os aspectos cognitivos do grupo. 

  

...O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo 
moral e estético e sua disposição, é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e 
ao seu mundo que a vida reflete. A visão de mundo que esse povo tem é o quadro 
que elabora das coisas como elas são na simples realidade, seu conceito da 

natureza, de si mesmo, da sociedade...
1
 

 
 

 O ethos faz referência aos padrões morais, ou seja, ao conjunto de 

regras associadas aos modos lícitos e ilícitos de comportamento, instituídos 

por uma determinada sociedade. O ethos estabelece uma ordem normativa, 

                                    
1
 Clifford GEERTZ, A interpretação das culturas, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1989, p. 

143 e 144. 
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uma série de princípios que orientam a conduta dos membros de um dado 

grupo.
2
 

 A visão de mundo diz respeito aos aspectos que poderiam ser 

considerados mais intelectivos, como a reflexão que o grupo faz da 

sociedade em que vive, quais sistemas classificatórios elabora para ordenar a 

realidade social e como pensa seu lugar na sociedade. A visão de mundo 

está relacionada aos aspectos que são compreendidos como valores 

fundamentais para o segmento.  

 A dificuldade em estabelecer uma distinção entre os dois conceitos 

está no fato do ethos só se tornar inteligível à medida que está baseado na 

realidade concreta que é expressa pela visão de mundo. Esta, por sua vez, 

só se torna emocionalmente aceita porque é uma imagem que representa o 

real. Na prática, o ethos e a visão de mundo podem ser sintetizados para 

exercer a função de estruturar a conduta dos indivíduos.
3
 Portanto, é preciso 

pensar em sistemas padronizados das organizações das emoções que não 

são independentes do estabelecimento de normas dos aspectos cognitivos 

dos indivíduos.
4
  

 Na próxima seção, analisaremos as representações do grupo sobre 

alguns aspectos da vida social, em seguida, retomaremos a discussão sobre 

ethos e visão de mundo. 

 

5.1 Percepção da sociedade 

 Comecemos pela apresentação de alguns dados relativos à forma 

como os entrevistados percebem a sociedade, a partir de alguns temas 

                                    
2
 Max WEBER, A ética protestante e o espírito do capitalismo, São Paulo, Pioneira, 1987. 

3
 Clifford GEERTZ, A interpretação das culturas, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1989, p. 

143 e 144. 
4
 Gilberto VELHO, Nobres & Anjos, Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 

1998. 
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específicos como: família, educação, trabalho e desigualdades sociais, dentre 

outros. 

 

Família 

 A família é compreendida como um instrumento primordial para o 

sucesso pessoal e profissional. Ela tem um caráter totalizante para os negros 

de classe média, como enfatizam os seguintes fragmentos: “a família é tudo 

(...) é a coisa mais importante (...) é a base de tudo”. 

 A família é vista como um fator basilar no sentido de viabilizar o 

projeto de ascensão social, não apenas no suporte material, mas inculcando 

os valores necessários para tal empreitada: 

 

...Se não fosse a família não se teria vencido, primeiro, pelo exemplo, eles nos 
transmitiram um exemplo de união, de respeito, de convivência, de escala social, 
essa coisa toda. O primeiro contato foi justamente esse, a família foi 
fundamental... 
 
...Família é a base de tudo, te dá, te forma personalidade, te forma caráter, acho 
que família é a base pra uma sociedade melhor... 
 
 

 Quando os interlocutores discorrem sobre a importância da família, 

referem-se ao que se convencionou chamar de família estruturada. Ou seja, 

a família nuclear que tem o pai como provedor  o que não descarta a 

colaboração da mãe que trabalha fora  e membros unidos em torno do 

propósito da mobilidade social. 

 O papel da família é destacado não apenas no processo de 

socialização, ela é percebida como um fator decisivo na educação formal. A 

obtenção do diploma universitário, muitas vezes é atribuída, exclusivamente, 

ao esforço da família. 

 Na visão de mundo dos negros de classe média, três fatores exercem 

uma importância fundamental: a família, a educação e o trabalho. 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Ethos e Visão de Mundo  

 

202 

 A família é a instituição mais relevante. Ela ensina os valores básicos; 

fornece subsídios para enfrentar a discriminação; proporciona elementos 

materiais e apoio emocional para um bom desempenho escolar, enfim, 

viabiliza o processo de mobilidade social. 

 A família constitui-se como uma categoria social cujas relações sociais 

estão baseadas em laços afetivos, mas também em um conjunto de 

obrigações morais. A consangüinidade conforma, simbolicamente, o elo 

básico que estrutura as relações familiares. 

 Nos estudos clássicos sobre o negro, a família desestruturada era 

percebida como um dos fatores responsáveis pela sua não integração na 

sociedade de classes. Para nossos interlocutores, a família constitui um dos 

fatores que os identificam na sociedade, proporcionando respaldo moral, já 

que ela é sinônimo de dignidade.
5
  

 A identidade social é construída a partir da família. Ela viabiliza a 

consciência de pertencimento a um grupo racialmente distinto, elege o 

projeto de ascensão social como prioridade para seus membros e elabora um 

sistema de códigos morais que proporciona sua adequação aos padrões 

instituídos pela sociedade. 

 É necessário ressaltar que a família como uma referência fundamental 

para a ascensão social não é algo específico dos negros. Resenhando os 

estudos sobre famílias nas camadas médias urbanas do Rio de Janeiro, 

Salem concluiu que a família era essencial na definição das identidades 

sociais e na construção dos projetos de vida dos seus integrantes.
6
 

  

                                    
5
 Daisy Macedo de BARCELLOS, Família e ascensão social de negros em Porto 

Alegre,1996, Tese de doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro. 
6
 Tania Salem, Família em camadas médias: uma revisão da literatura recente, Águas de 

São Pedro, ANPOCS, mímeo, 1985. 
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Educação 

 Se a família é crucial para a realização do projeto de ascensão social, 

na visão de mundo dos entrevistados a educação formal ocupa o mesmo 

patamar, como afirma um interlocutor:”... (A educação) é tudo, ela é 

essencial, é o ponto de partida, sem ela você não vai chegar a lugar 

nenhum...” 

 A educação é vista como o principal instrumento de ascensão social 

para qualquer pessoa, mas para os negros, em razão da discriminação no 

mercado de trabalho, a instrução ganha uma relevância particular: 

 

... (A educação) é primordial, eu sou daqueles que pensam que, principalmente, 
o povo de um modo geral, brasileiro em geral, eu acho que, principalmente 
para o negro, sem educação, não há salvação, a saída nossa é a educação... 

  

 Na trajetória pessoal, o capital escolar foi o diferencial que 

proporcionou aos entrevistados ocupar espaços profissionais, muitas vezes, 

restritos aos brancos: 

 

...A educação é a base de todo o sucesso de qualquer ser humano, sem a educação 
não se consegue nada, foi graças à educação que consegui chegar no nível que 
estou hoje. Eu sou uma coordenadora de desenvolvimento de recursos humanos 
do distrito de saúde, embora tenha 51 anos, eu continuo sempre estudando, me 
atualizando, adquirindo conhecimento e isso é importantíssimo. Sem isso, não 
temos ferramenta nenhuma para enfrentamento, para o trabalho... 
 

  

 Para os entrevistados, a educação é fundamental na formação da 

visão de mundo do indivíduo, além de proporcionar a ampliação do 

background cultural, através da possibilidade de convivência com pessoas de 

outros grupos sociais: 

 

...A educação é o ponto fundamental de transformação, a pessoa até mesmo na 
conquista dela, na cidadania dela. A educação, ela permeia o crescimento 
individual da pessoa, permeia o crescimento econômico da pessoa, e até o meio 
social. A educação no contexto geral, em conhecimento, em facilidade de 
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abertura de portas, em nível de emprego, de outras rodas sociais, a educação é 
fundamental... 

  

 A educação é o segundo aspecto mais valorizado pelos negros de 

classe média. Já fizemos referência, no capítulo anterior, à “mística da 

instrução” que faz parte do imaginário da população negra. A educação pode 

combater não só as desigualdades raciais, como as iniqüidades sociais. Para 

compreender essa hipertrofia da educação é preciso considerar que, nos 

cálculos dos negros de classe média, o investimento em instrução não traz 

apenas dividendos materiais, como o ingresso em um emprego não manual 

que proporcione um salário acima da média. Dentre os lucros obtidos com os 

sacrifícios empregados na instrução, também são computadas as vantagens 

simbólicas. O conhecimento e o saber, para os entrevistados, conferem 

dignidade e auxiliam na construção da identidade, diferenciando-os dos 

pobres, que são estigmatizados como “ignorantes”. 

 Aqui parece haver um componente do estilo de vida aristocrático da 

elite branca, componente que associa indevidamente esse estilo à educação, 

mais do que a educação ao diploma. Por esse raciocínio, o indivíduo pertence 

à elite porque é portador do diploma universitário, quando, historicamente, 

sempre ocorreu contrário. Essa inversão parece estar atrás dessa busca pela 

escolarização, ainda que a educação tenha outras funções para o grupo. No 

fundo, esse raciocínio é a atualização invertida de um passado social e, como 

tal, faz parte, ou parece fazer parte, da visão de mundo de todos os grupos 

em ascensão: o desejo de ter um filho “doutor” reflete a busca do 

enobrecimento proporcionado pela instrução. 

 

O trabalho 

 Quando indagamos os entrevistados sobre a importância do trabalho, 

a tendência inicial era assinalar sua relevância para garantir a subsistência: 
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...Importância básica é minha sobrevivência, sem trabalho não vou conseguir 
sobreviver. Sem trabalho não poderia dar formação pros meus filhos. Sem 
trabalho não poderia ter adquirido minha casa, o carro que eu tenho, ter dado 
formação para os meus filhos, comprado alguns bens, me vestir, até ter a 
oportunidade de conhecer outros lugares, outros países, outras pessoas, essa é a 
finalidade... 
 

 Mas, ao longo das entrevistas outros fatores foram sendo destacados, 

como a possibilidade de estabelecer relações sociais e ampliar o background 

cultural: 

 

... (o trabalho) É tudo, eu acho que você, seu grau de aprendizado aumenta 
muito mais, você tem muito mais chance em todos os lugares, sua mente é mais 
arejada trabalhando, o trabalho é muito importante... 
 

 Em relação aos aspectos simbólicos alguns entrevistados destacaram 

o caráter nobilitante do trabalho: 

 

...Pode parecer um pouco piegas, mas é o que dá dignidade. A partir dele que eu 
consigo fazer outras coisas e atender prioridades... 
 
...Acho que trabalho é minha vida. Trabalho representa dignidade pra pessoa, o 
crescimento, conhecimento, pra mim. O trabalho, não dá pra viver sem... 
 
 

 O trabalho é relevante para os pesquisados à medida que representa 

a concretização do projeto, já que a maioria exerce cargos de nível superior. 

Para as pessoas que vieram de famílias humildes, com uma escolarização 

precária, conseguir uma ocupação não manual é considerado uma 

demonstração de ascensão, de prestígio social. Além disso, o trabalho 

possibilita ganhos financeiros que permitem a adoção de um estilo de vida 

que os diferenciam do negro massa. 

  Em pesquisa cujo tema era a memória dos velhos negros que viveram 

na cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do século passado, 

constatou-se que, para as senhoras negras, a imagem do trabalho estava 

vinculada à exploração: trabalhavam intensamente, como empregadas 

domésticas ou vendedoras de doces, e em troca, recebiam um salário que 
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mal podia assegurar a sobrevivência. Ao chegar em casa, iniciava-se a 

segunda jornada de trabalho: era preciso lavar, passar e cuidar dos filhos. O 

trabalho também ocupou um lugar central na memória dos senhores negros, 

pois passaram grande parte da vida em busca de emprego e quando 

conseguiam ter uma ocupação, muitas vezes, esse momento representou a 

maior alegria de suas vidas, mesmo que fosse um emprego desvalorizado 

socialmente, cujo salário não permitia sequer fazer uma pequena poupança 

para a compra da casa própria.
7
 

 Para os nossos entrevistados, o trabalho tem um significado distinto. 

Ele funciona como uma prova de que o projeto de ascensão está se 

realizando. Na história de vida dos entrevistados, conseguir uma ocupação 

não manual foi um dos marcos mais relevantes. O trabalho não é valorizado 

apenas pelos ganhos financeiros, pois ingressar em ocupações white collar  

implica em uma invasão simbólica dos espaços reservados aos brancos. 

Sendo assim, exercer uma profissão de nível universitário representa uma 

distinção em relação à massa negra e funciona como um ícone de ascensão 

social. Nesse contexto é que o trabalho pode ser compreendido como um 

fator que confere elevação moral. 

 

Relação com os colegas de trabalho 

 O trabalho é compreendido pelos negros como uma das “áreas duras” 

de relacionamento social. A começar pela disputa no mercado de trabalho 

em que fatores adscritos, como raça e sexo, podem ser determinantes no 

processo seletivo. O trabalho também é o lugar da competição na busca pela 

                                    
7
 Teresinha BERNARDO, Memória em branco e negro: um olhar sobre São Paulo, 1993, 

tese de doutorado,  PUC-SP, São Paulo. 
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ascensão profissional, o que gera conflitos que nem sempre se mantém em 

estado latente.
8
  

 Nossa hipótese inicial, em relação ao grupo estudado, era que, 

provavelmente, as relações nos locais seriam conflituosas, em razão dos 

negros de classe média ocuparem posições que, tradicionalmente, eram 

ocupadas, na maior parte das vezes, por brancos. Refutando tal hipótese, os 

entrevistados, majoritariamente, asseguraram se relacionar bem com os 

colegas de trabalho, apesar de ser minoria, como é notório na fala de um 

entrevistado: “(...) muito bem, apesar de maioria brancos, muito bem, tive 

bons parceiros brancos (...)”. 

 Apenas uma entrevistada afirmou não se relacionar muito bem com os 

colegas de trabalho que sentiam “inveja”, pois a mesma recebia um 

tratamento diferenciado do patrão. 

 Dois entrevistados, que afirmaram ter um bom relacionamento com os 

colegas de trabalho, fizeram questão de enfatizar os limites dessa 

convivência: eram relações de coleguismo e não de amizade e limitavam-se 

ao local de trabalho. Estes interlocutores queixaram-se pelo fato de nunca 

terem sido convidados para freqüentar a casa dos colegas. Aqui temos o 

mesmo padrão de relacionamento verificado entre os negros que atuavam na 

empresa radiofônica paulista, na década de 1960. Os negros mantinham uma 

relação cordial com os brancos, na empresa, mas dificilmente esta relação 

ultrapassava os limites do trabalho.
9
 

 

                                    
8
 Sobre a iniqüidade na progressão, em termos de carreira, entre brancos e negros, ver:  

Nadya Araújo CASTRO e Antonio Sérgio A. GUIMARÃES, Desigualdades raciais no 
mercado e nos locais de trabalho, Estudos Afro-Asiáticos, n. 24, p. 23-60, julho de 1983. 
9
 João Baptista BORGES PEREIRA, Cor, profissão e mobilidade, 2

a 
ed., São Paulo, 

EDUSP, 2001. 
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Personalidades 

 Questionamos os negros de classe média quanto às personalidades 

que mais admiravam, no Brasil, atualmente. Obtivemos, como resposta, um 

amplo rol de pessoas apreciadas, indo de técnico de futebol a políticos, 

passando por intelectuais e artistas.  Na tabela abaixo, apresentamos 

somente os nomes mais citados: 

 

Tabela 18 - Quais personalidades o  
senhor (a) admira, hoje, no Brasil,? % 

Benedita da Silva 10 

Pelé 8 

Fernando Henrique Cardoso 8 

Lula 8 

Milton Santos 5 

Ademar Ferreira da Silva 5 

Outros 56 

Total 100 

 

 Dentre as personalidades citadas há uma predominância de negros, 

mas o que existe de invariável entre eles  excetuando o ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso  é uma trajetória de mobilidade social 

ascendente.  

 As personalidades operam como um espelho no qual os negros de 

classe média podem ver refletidas suas próprias histórias de vida. Todas são 

originárias de famílias humildes que através do esforço e do talento pessoal 

conseguiram se destacar nas mais diversas áreas (esporte, ciência e política). 

 Benedita da Silva foi a mais citada por representar uma trajetória 

modelar: de origem modesta, moradora de uma favela carioca, conseguiu 

chegar ao Governo do Rio de Janeiro e ao ministério de Estado. Sendo 

assim, os entrevistados se identificam com a ex-governadora pelo fato de ser 

negra, mulher e vencedora, como demonstra o depoimento de uma 

interlocutora: 
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...A Benedita da Silva, acho uma vencedora (...) Acho ela uma vencedora 
também, tem até muito a ver comigo, inclusive ela veio de uma origem mais 
baixa ainda do que eu, de um local muito pior, eu acho maravilhoso... 
 

 Na lista das personalidades, Fernando Henrique Cardoso representa 

uma exceção. Não é negro e não teve uma trajetória a partir de uma origem 

humilde. Então, quais seriam os motivos que levariam os negros de classe 

média a admirar o ex-presidente da República? 

 Uma das razões seria em função dos méritos pessoais: “uma pessoa 

inteligente e culta”, de modos refinados, procedente do universo acadêmico 

 reforçando, desta maneira, a valorização da educação formal.  O outro 

motivo seria o posicionamento do governo brasileiro, em 1996, que admitiu, 

pela primeira vez, a existência do preconceito e discriminação na sociedade 

brasileira. No mesmo ano, Zumbi de Palmares era considerado herói nacional 

e o dia 20 de novembro foi instituído como “Dia Nacional de Valorização da 

Consciência Negra”. Foi durante a gestão de Cardoso, em 2001, que o 

governo começou a discutir a implementação de políticas públicas para a 

população negra. Além do mais, ele é autor reconhecidamente expressivo no 

estudo do negro no Brasil, e como tal, fez parte da equipe de Florestan 

Fernandes (Escola Sociológica Paulista).
10

 

 Portanto, a escolha das personalidades não é aleatória, ela segue uma 

determinada lógica identitária, admira-se “aqueles que deram certo na vida”, 

que através de seus atributos pessoais, como coragem, perseverança e 

inteligência, conseguiram “fugir da pobreza” e ganhar notoriedade. Em 

relação ao ex-presidente, no plano pessoal, a identificação ocorre pelo seu 

alto nível de instrução, pela sua postura elegante, comedida, que revela seu 

traquejo social. Enquanto estadista, a identificação decorre da atenção 

especial dada à população negra, ao menos em nível simbólico, durante sua 

gestão. 

                                    
10

 Ver: Fernando Henrique CARDOSO, Capitalismo e escravidão no Brasil meridional, São 

Paulo, Difusão Européia do Livro, 1962. 
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 Em trabalho realizado em São Paulo, Félix procurou saber quais eram 

os posicionamentos políticos dos jovens negros em relação a vários aspectos 

da vida cotidiana. Visando identificar os modelos que servem como 

referência positiva para os jovens, Félix pediu que elegessem um herói 

nacional. O nome mais citado foi Ayrton Senna, seguido de Zumbi de 

Palmares. A maior parte dos outros nomes citados não era de negros e não 

tinha relação com a história do negro no Brasil.
11

 

 Como vimos, ao contrário dos jovens paulistanos, nossos 

entrevistados têm como referência um grande número de negros. A 

identificação não se dá apenas pelo fator racial, mas também em relação à 

classe, pois nenhum dos citados é pobre. Outro fator relevante é a trajetória 

das personalidades que não herdaram um capital econômico dos pais, e 

podem ser considerados como aqueles que se fizeram por si mesmo. E aqui 

novamente a identificação é patente, já que os entrevistados consideram-se 

vencedores que saíram das camadas populares e conseguiram ascender 

através do seu esforço pessoal. 

 As personalidades admiradas são negros “que deram certo”, portanto 

devem servir de exemplo para todos os outros, mesmo que não haja uma 

militância em torno das questões raciais. Pelé, por exemplo, foi citado com 

ressalvas por um entrevistado, que fez questão de afirmar que o admirava 

como grande esportista que foi e não por suas atitudes pessoais ou pelos 

seus posicionamentos políticos. No caso do “rei do futebol”, de certa forma, 

ele serve de referência para boa parte dos negros  ainda que não  tenha 

se dedicado a projetos que visassem à melhoria da situação do negro no 

Brasil  como uma pessoa que foi inigualável na sua atividade profissional, 

conseguindo a ascensão através do seu talento, de forma lícita. Apesar das 

personalidades negras serem pouco significativas, do ponto de vista 

                                    
11

 João Baptista de Jesus FÉLIX, Chic Show e Zimbabwe e a construção da identidade nos 

bailes black paulistanos, 2000, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
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quantitativo, elas funcionam como exemplo para outros negros de que é 

“possível chegar lá” e dão mostras de que se houvessem mais oportunidades 

seria possível mudar, de forma cabal, a situação do negro no Brasil. 

 

Pobreza 

 Nos últimos anos, as profundas desigualdades sociais do país têm 

obtido maior visibilidade. Estudos realizados por organizações não 

governamentais, órgãos estatais e universidades vêm sendo divulgados pela 

imprensa, mostrando as conseqüências da iniqüidade social que impelem 

parcelas cada vez maiores da população para a marginalidade social, alijadas 

dos direitos básicos, como o direito ao trabalho. 

 No senso comum, a pobreza é vista como algo “natural” que sempre 

existiu e sempre existirá. Tal discurso, de certa forma, legitima as diferenças 

sociais do país e faz crer que seja normal o fato de parte significativa da 

população ser destituída de condições materiais mínimas. 

 Atualmente, políticos, representantes de organizações não 

governamentais, jornalistas e cientistas sociais, dentre outros, têm debatido 

a necessidade de diminuição das desigualdades sociais e quais seriam as 

melhores estratégias para alcançar tal intento.  Com o intuito de saber como 

os negros de classe média se colocavam em tal debate, perguntamos o que 

seria preciso fazer para diminuir a pobreza no país. 

 A melhoria na qualidade do sistema de ensino foi apontada como o 

principal instrumento para a redução da pobreza. Para os entrevistados, só 

um ensino de alto nível, poderia minimizar a pobreza, pois assim seria 

possível formar profissionais qualificados para serem aproveitados pelo 

mercado de trabalho. 

 A segunda alternativa seria a divisão de renda, pois com a maior parte 

da riqueza concentrada nas mãos de uma minoria, não seria possível fazer 

justiça social.   
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 Outra alternativa proposta foi a diminuição do desemprego. A criação 

de um maior número de postos de trabalho auxiliaria na diminuição do 

número de pobres no país. 

 É importante perceber a recorrência da educação como uma panacéia: 

muitos interlocutores citaram a melhoria do ensino, sem relacioná-la a outros 

fatores, como única solução para diminuir as desigualdades sociais. 

 Para os entrevistados, as propostas para diminuição da pobreza 

passam pela intervenção do Estado, não há nenhuma sugestão no sentido de 

uma participação, de qualquer tipo, da sociedade civil em tal processo. Logo, 

a questão da pobreza é um problema que o governo tem de resolver, os 

entrevistados não se percebem como prováveis atores nesse processo. 

 

Raça e pobreza 

 Ao contrário do que afirma o senso comum, o Brasil não é um país 

pobre, mas sim, uma nação extremamente desigual. No início da década de 

1990, a razão entre as rendas dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres 

era de 27 vezes no Brasil, 5 vezes nos Estados Unidos e 10 vezes na 

Argentina. Esses dados colocam o Brasil entre os países com maior 

desigualdade em termos de distribuição de renda do mundo.
12

 

 Como afirmamos anteriormente (capítulo 1), em 1999, 

aproximadamente 34% da população brasileira vivia com renda abaixo da 

linha de pobreza e 14% com renda inferior à linha da indigência. Mas, a 

pobreza não está dividida “igualitariamente”, há um significativo viés racial, 

pois os negros, que em 1999, representavam 45% da população brasileira, 

correspondiam a 64% dos pobres e 69% dos indigentes. Os brancos (54% 

da população total) representavam 36% dos pobres e 31% dos indigentes.
13

 

                                    
12

 Ricardo HENRIQUES, Desigualdade racial no Brasil, disponível na Internet via 

WWW.URL:http://www.ipea.gov.br, arquivo capturado em 01/05/2003. 
13

Ibidem. 
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 A partir dessa informação questionamos os entrevistados sobre as 

possíveis explicações para essa maior proporção de negros nos índices de 

pobreza. 

 Basicamente, obtivemos duas ordens de respostas. Os negros são 

mais pobres pela falta de oportunidade de acesso à educação que resulta em 

desvantagens efetivas na competição do mercado de trabalho. Há outro tipo 

de explicação que faz referência a aspectos históricos: a abolição da 

escravidão ocorreu sem que houvesse um projeto para integração do negro 

à sociedade. A pobreza seria uma das mais graves conseqüências deste 

processo: 

 

...Ora, é por causa da nossa abolição que nos deixou largados, sem nenhum tipo 
de emprego e ninguém investiu sobre nós. Não tínhamos emprego, nós não 
tínhamos ninguém que nos ajudasse a ter uma vida melhor, não tínhamos 
escolaridade, não tínhamos casa, não tínhamos emprego. Realmente foi difícil a 
gente conseguir alguma coisa, a oportunidade que foi dada para os imigrantes 
que vieram para o Brasil na época da libertação dos escravos, foi muito melhor 
do que foi dado para os negros. Então hoje muitas pessoas, as comunidades 
italianas, espanholas se vangloriam de terem muitos bens, por isso que a 
sociedade até atribui a nossa pobreza, a nossa miséria, atribui isso (...) à nossa 
preguiça, à nossa desmotivação, mas não é por aí não, foi a falta de oportunidade 
que nós não tivemos, nós não estamos feitos, nós estamos lutando pelo nosso 
espaço, com muita dificuldade... 
 
 

 A educação que é compreendida pelos entrevistados como principal 

via de ascensão, coerentemente, é percebida como um dos motivos 

principais da pobreza que atinge de forma mais contundente a população 

negra. Desta forma, reitera-se a idéia de que o problema do negro é 

fundamentalmente um problema de instrução. 

 Há uma condenação à falta de oportunidades no período pós-abolição, 

mas em nenhum momento ocorre uma referência aos fatores que, hoje em 

dia, ocasionam a discriminação dos negros em diversos setores da 

sociedade. A situação de inferioridade social do negro é pensada como 

conseqüência de acontecimentos históricos inquestionáveis e cujos efeitos 
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são traduzidos, atualmente, pela significativa distância em termos de status 

social, entre negros e brancos. 

 A maior proporção de negros pobres é justificada, parcialmente, 

através das “sobrevivências” do processo de escravidão. A tese que explica a 

assimetria das relações raciais, mesmo após a abolição, dando grande peso 

aos resquícios do sistema escravocrata, já obteve muita aceitação nas 

Ciências Sociais. Tal proposição  que em nenhum instante descartou os 

fatores da desigualdade no presente  foi refutada por Hasenbalg, alegando 

que os “arcaísmos” não poderiam explicar como as desigualdades raciais 

persistiriam mesmo após a abolição. No sistema de estratificação social, a 

permanência da estratificação racial está relacionada aos ganhos simbólicos 

e materiais pertencentes aos brancos. 

 
...As „sobrevivências‟ do antigo regime são elaboradas e transformadas dentro da 
estrutura social modificada. A sociedade capitalista transforma o significado da 
raça como dimensão adscritiva dentro de um sistema de estratificação e 
mobilidade social em que a competição e atributos adquiridos são enfatizados. A 
sociedade de classes confere uma nova função ao preconceito e discriminação 
raciais: as práticas racistas, sejam ou não legalmente sancionadas, tendem a 
desqualificar os não-brancos da competição pelas posições mais almejadas que 
resultam do desenvolvimento capitalista e da diferenciação da estrutura de 

classes...
14

 
 

  

 A raça ainda perdura como um dos critérios mais preeminentes para 

hierarquizar os indivíduos na estrutura de classes sociais. O racismo 

estabelece uma divisão racial do trabalho que não pode ser vista apenas 

como reflexo da estrutura econômica e sua persistência não deve ser 

compreendida apenas como legado do passado escravista, mas como 

resultado dos interesses de grupos hierarquizados no presente.
15

 Os brancos 

                                    
14

 Carlos Alfredo HASENBALG, Discriminação e desigualdades raciais no Brasil, Rio de 

Janeiro, Graal, 1979, p. 76 e77. 
15

 Carlos Alfredo HASENBALG, Discriminação e desigualdades raciais no Brasil, Rio de 

Janeiro, Graal, 1979. 
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se beneficiaram, e continuam se beneficiando do racismo que lhes 

proporciona vantagens competitivas relacionadas à disputa por posições na 

estrutura de classes. Ou seja, os brancos continuam se favorecendo das 

melhores oportunidades de mobilidade social e privilégios em termos de 

posições destacadas no sistema de estratificação social. Portanto, para que o 

racismo à brasileira mantenha seu vigor ele precisa ser constantemente 

reatualizado e disseminado pelos vários setores da sociedade. Logo, o 

racismo não pode ser compreendido apenas como uma sobrevivência de um 

antigo sistema que desaparecerá, naturalmente, com o passar do tempo. 

 

Preconceito 

 Analisando as relações raciais, Fernandes identificou uma 

peculiaridade nas atitudes dos brasileiros. Apesar das pessoas demonstrarem 

uma postura racista na convivência cotidiana, negam ser preconceituosas. 

Ou seja, há um ”preconceito de ter preconceito”.
16

 

 Nas situações cotidianas, principalmente no que diz respeito à esfera 

da vida pública, demonstrar preconceito, além de não ser politicamente 

correto, evidencia falta de traquejo social, rompendo com a etiqueta que 

organiza as relações. Tais demonstrações de preconceito devem ser feitas na 

esfera privada, na intimidade, ou de forma indireta, sutil, como ocorre nas 

piadas que, invariavelmente remetem a estereótipos sobre grupos que são 

socialmente desprivilegiados. 

 Mas, como será que os negros de classe média se inseririam nesse 

contexto? Eles também teriam preconceito em admitir o preconceito? 

 

 

                                    
16

 Florestan FERNANDES, O negro no mundo dos brancos, São Paulo, Difel, 1972 e 

Florestan FERNANDES, João Baptista BORGES PEREIRA e Oracy Nogueira, A questão 
racial vista por três professores, São Paulo, ECA-USP, 1971. 
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 Tabela 19 - O senhor (a) tem  
algum tipo de preconceito? 

% 

Não 76 

Sim 19 

Não Sei 5 

Total 100 

 

 Seguindo a ideologia nacional da não admissão de atitudes 

discriminatórias, a maior parte dos entrevistados afirmou não ter qualquer 

tipo de preconceito. É interessante perceber a atitude da pessoa diante de tal 

questão, pois, na maioria das vezes, ao ser feita outra pergunta havia um 

hiato entre a sua formulação e a resposta, para que o interlocutor pudesse 

organizar suas idéias. No entanto, quando o tema era o preconceito, antes 

mesmo do término do anúncio da questão, éramos interrompidos por um 

“não” taxativo, pronunciado com muita convicção. Os poucos entrevistados 

que não responderam de imediato admitiram algum tipo de preconceito. No 

entanto, nenhum interlocutor reconheceu ter preconceito racial. Em sua 

maior parte, os entrevistados admitiram ter opiniões pré-concebidas contra 

homossexuais, pobres e nordestinos. 

 Como a maior parte afirmou não ter preconceitos, perguntamos se 

conheciam pessoas preconceituosas e qual o tipo de relação mantinham com 

as mesmas (profissional, de parentesco, de amizade). 

         Todos os interlocutoress asseguraram que conheciam várias pessoas 

preconceituosas e todas elas eram bem próximas  no que diz respeito às 

relações pessoais  aos entrevistados: parentes, amigos e colegas de 

trabalho. Além disso, tais pessoas demonstravam ter preconceito contra 

negros. 

 O preconceito consiste em sentimentos ou idéias baseadas em 

generalizações que determinam simpatia ou antipatia em relação a indivíduos 

ou grupos. As idéias preconceituosas compõem o sistema de valores culturais 
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e são transmitidas no processo de socialização da criança, através da 

educação formal ou informal e propagadas através da mídia.
17

 

 O preconceito está na base do etnocentrismo  conjunto de idéias a 

partir das quais se julgam as outras sociedades considerando os critérios 

instituídos pela sua própria cultura  chegando a resultar em desprezo ou 

ódio por aqueles que se distanciam dos padrões culturais daquele que 

manifesta a atitude etnocêntrica. À medida que determinados grupos sociais 

desenvolvem uma visão de mundo e estilo de vida diferenciados, ocorre o 

surgimento de atitudes etnocêntricas que fazem referência a diferenças de 

nível econômico e profissionais. Mas, se o etnocentrismo pode resultar no 

preconceito racial, intolerância religiosa ou preconceito de classe, ele 

também exerce a função de elevar a auto-estima, reforçar a coesão e afirmar 

a identidade de determinado grupo. Sendo assim, chega a ser truísmo 

afirmar que em uma sociedade extremamente hierarquizada, como a 

sociedade brasileira, seja improvável que as pessoas não tenham algum tipo 

de preconceito. 

 Os brasileiros afirmam viver em uma sociedade preconceituosa, 

negam ter preconceito, mas, indiretamente, demonstram ter preconceitos 

raciais, conforme demonstram os resultados da pesquisa realizada pelo 

Datafolha, em 1995: 89% dos entrevistados afirmaram que havia 

preconceito de cor no Brasil, apesar disso, só 10% admitiu ter um pouco ou 

muito preconceito, mas de forma indireta, 87% demonstraram concordância 

com algumas expressões preconceituosas em relação aos negros.
18

 

 Os dados referentes a uma pesquisa realizada na Universidade de São 

Paulo, em 1988, coordenada pela antropóloga Lilia M. Schwarcz, confirmam 

os resultados do Datafolha, pois 97% das pessoas afirmaram não ter 

                                    
17

 Maria de Lourdes TEODORO, Elementos básicos das políticas de combate ao racismo 

brasileiro, in: Kabengele MUNANGA (org.), Estratégias e políticas de combate à 
discriminação racial, São Paulo, EDUSP, 1996. 
18

 Cleusa TURRA e Gustavo VENTURINI, O racismo cordial, São Paulo, Ática, 1995. 
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preconceito, mas 98%, dos mesmos entrevistados, alegaram conhecer 

pessoas preconceituosas. Tais pessoas eram parentes próximos, namorados 

e amigos.
19

 

  As informações obtidas neste trabalho reforçam os resultados da 

pesquisa organizada por Schwarcz, pois os negros de classe média, em sua 

maioria (76%), afirmaram não ter qualquer tipo de preconceito, mas todos 

admitiram conhecer pessoas preconceituosas (amigos, colegas de trabalho, 

parentes). Dessa forma, deduz-se que o preconceito é sempre atribuído ao 

“outro”, ou como diria Schwarcz: “todo brasileiro se sente como uma ilha de 

democracia racial, cercado de racistas por todos os lados”.
20

  

 

Discriminação Racial 

 Segundo o padrão das relações raciais no Brasil não é de bom tom a 

manifestação publica do preconceito racial. Dessa forma, o preconceito e a 

discriminação nem sempre aparecem de uma forma clara, cristalina. A 

sutileza é uma constante nas situações cotidianas, no que diz respeito às 

relações raciais. Sendo assim, um negro pode chegar a um restaurante 

sofisticado e depois de aguardar atendimento, ser informado, educamente, 

pelo gerente do estabelecimento, que as poucas mesas desocupadas 

estavam reservadas e que, por falha de um funcionário, não haviam sido 

devidamente sinalizadas. Mas, por outro lado, os negros desenvolvem uma 

sensibilidade muito específica para esse tipo de situação e conseguem 

identificar as atitudes discriminatórias. Indagamos se os entrevistados já 

haviam presenciado alguma situação de discriminação racial e, em seguida, 

questionamos se já haviam sido discriminados.   

  

                                    
19

 Lilia M. SCHWARCZ, A questão racial no Brasil, in  L. SCHWARCZ e Letícia Vidor S. 

REIS, Negras imagens, São Paulo, EDUSP/Estação Ciência, 1996. 
20

 Ibidem, p. 155. 
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 Tabela 20 – O senhor (a) já viu 
casos de discriminação racial? 

% 

Sim 68 

Não 32 

Total 100 

 

 Tabela 21 - Já foi discriminado? % 

Não 57 

Sim 43 

Total 100 

  

 Retomando as reflexões de Fernandes, as pessoas demonstram 

resistência a admitir ter preconceito, mas os dados revelam que há também 

uma tendência a negar que são ou foram vítimas de atitudes 

preconceituosas. A maioria dos interlocutores afirma ter presenciado casos 

de discriminação racial, mas a maior parte nega ter sido discriminada.  

 Logo, quem discrimina é sempre o “outro”, assim como a 

discriminação também incide sobre o “outro”. Da mesma forma que o 

preconceituoso está muito próximo de quem fala, o discriminado, também é 

o amigo ou o parente. 

 Apesar de o preconceito fazer parte do cotidiano das pessoas, 

dificilmente alguém admite ser preconceituoso, pois tal atitude fere os 

padrões de etiqueta. Parece que o problema está em verbalizar o 

preconceito, já que, no cotidiano, as pessoas convivem, naturalmente, com 

ele.  

 Os dados reafirmam os resultados do trabalho realizado por Félix  

em que 93% dos entrevistados afirmaram existir discriminação, mas um 

menor número (53,1%) afirmou já ter sido discriminado  e pelo Datafolha 
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 64% dos negros e 84% dos pardos afirmaram que jamais haviam se 

sentido discriminados por causa de sua cor
21

.  

 O fato de não admitir ser a vítima da discriminação pode ser 

conseqüência do mito da democracia racial, pois se vivemos em uma 

sociedade harmoniosa, reclamar de discriminação não faria muito sentido, 

mesmo porque, em razão do racismo à brasileira ter esse caráter difuso, 

normalmente ele se manifesta de forma velada, muitas vezes, confundido 

com preconceito de classe.  

 Outro caráter perverso do racismo à brasileira é possibilitar que a 

vítima, ao protestar contra a discriminação, seja desmoralizada, passando a 

ser acusada se sofrer de algum tipo de psicose, de ter síndrome 

persecutória, ou mesmo, de usar a discriminação racial como forma de 

ocultar sua incompetência  isto se a denúncia for feita em razão de uma 

disputa por vaga no mercado de trabalho ou na competição por promoção 

profissional. Todos esses fatores podem constranger o indivíduo quando o 

assunto é a discriminação racial. 

 Estas suposições podem ser confirmadas por alguns acontecimentos 

da história de vida de Cesarino Júnior, um negro oriundo de família pobre 

residente na cidade de Campinas, que conseguiu entrar em um dos colégios 

mais tradicionais da cidade, destinado à elite local. Cesarino chegou ao cargo 

de catedrático da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O ingresso 

do menino negro e pobre em uma instituição de caráter aristocrático não 

poderia ocorrer sem um rito de passagem: no segundo dia de aula, o menino 

Cesarino foi chamado pelo professor de italiano para responder aos 

exercícios apresentados na aula anterior. Como sua família não tinha 

recursos para comprar o livro que continha a matéria, Cesarino não pode 

fazer os exercícios, o que lhe rendeu um desempenho insatisfatório, motivo 

                                    
21

 João Baptista de Jesus FÉLIX, Chic Show e Zimbabwe e a construção da identidade nos 

bailes black paulistanos, 2000, Dissertação de  mestrado, FFLCH-USP, São Paulo e Cleusa 
TURRA e Gustavo VENTURINI, O racismo cordial, São Paulo, Ática, 1995. 
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mais que suficiente para  zombaria do professor. O fato de ter sido o 

primeiro a ser chamado pelo professor foi interpretado por Cesarino, em sua 

autobiografia, como obra do acaso: o “azar” fez com que ele fosse escolhido. 

Mas a escolha não foi acidental, ele era o único aluno negro da classe e o 

professor teve a intenção de colocá-lo em situação embaraçosa, afirmando, 

indiretamente, que ali não era seu lugar.  

 Durante sua trajetória, Cesarino não faz menção aos obstáculos 

impostos em razão de sua identidade racial, a discriminação racial na escola 

não é citada. Em sua biografia, Cesarino não fala abertamente sobre o fato 

de ser negro, as manifestações de preconceito e discriminação aparecem 

dissimuladas, as dificuldades que encontrou pelo caminho são interpretadas 

como fatos circunstanciais.
22

 

 Da mesma forma que Cesarino, os nossos interlocutores são 

considerados, pelo senso comum, como exceção à regra, constituem prova 

irrefutável da existência da democracia racial, posto que são negros que 

conseguiram ascender. Sendo assim, tornar-se-ia ainda mais difícil afirmar 

que foram discriminados durante sua trajetória, já que isso soaria como um 

paradoxo. 

 Quando se discute a questão do preconceito racial, a referência inicial 

é a do preconceito do branco em relação ao negro. Resolvemos inverter a 

questão e perguntamos se os entrevistados acreditavam na existência do 

preconceito do negro em relação ao branco. 

                                    
22

 Irene Maria F. BARBOSA, Enfrentando preconceitos, Campinas, CMU/Unicamp, 1997. 
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 Tabela 22 - O senhor (a) 
acredita que haja 
preconceito do negro em 
relação ao branco? 

% 

Sim 60 

Não 40 

Total 100 

 

 

 A maior parte afirma que há uma opinião desfavorável do negro em 

relação ao branco. Mas, tal atitude é atribuída a outros negros e não ao 

próprio entrevistado. Para os nossos interlocutores, dois motivos justificariam 

o preconceito. O primeiro, seria o radicalismo de alguns que, influenciados 

pelo movimento negro, acreditariam que a solução seria a segregação. Dessa 

forma, o preconceito do negro em relação ao branco seria uma estratégia 

agressiva para obtenção de espaços sociais. 

 

...Existe, existe preconceito, tem pessoas nos movimentos que pregam a 
separação do negro, que a gente tem que fazer o racismo reverso, que a gente tem 
que discriminar o branco. A gente tem que ter oportunidades iguais. Assim 
como o branco tem oportunidade de ter ascensão a um curso superior, o negro 
também tem que ter... 

 

  Na segunda causa, o preconceito seria uma reação ao racismo, 

funcionando muito mais como uma manifestação defensiva, uma estratégia 

de sobrevivência social adotada pelo negro. 

  

...Não diria um preconceito, um revanchismo, uma mágoa. Tem é lógico, até 
porque, quem fica a vontade com o opressor, ninguém... 

 

 Em relação ao preconceito do negro em relação ao branco, o mesmo 

padrão do preconceito de ter preconceito se mantém: a maioria dos 

entrevistados (60%) afirma que existe, mas nenhum deles admitiu tê-lo. No 
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entanto, é interessante destacar que os interlocutores demonstraram 

surpresa com a pergunta, muitas vezes, solicitando que repetíssemos a 

questão. É como se um grupo estigmatizado socialmente fosse incapaz de 

ter uma atitude preconceituosa, nesses casos uma manifestação desse tipo 

só ocorreria como exceção, como alega um entrevistado:  

 

... Não, o negro é o único que não sabe ter preconceito, ele recebe, mas não sabe 
ter preconceito a partir dos momentos que as pessoas são bondosas, uma cultura 
que as famílias vêm deixando ao longo do tempo, os avôs, bisavôs, tataravôs. O 
negro sempre tenta ser cortês, ele tenta ser participativo, o negro ele recebe 
preconceito, mas dar preconceito é raro, raros casos, só quando ele fica revoltado 
com a sociedade, ele sente na pele, no dia-a-dia o quanto às pessoas 
discriminam... 
 

  

 Os dados obtidos neste trabalho são semelhantes aos resultados da 

pesquisa realizada pelo Datafolha, na qual 57% dos pretos e 57% dos 

pardos afirmaram acreditar na existência do preconceito dos negros contra 

os brancos. Quando os negros foram questionados se tinham preconceito de 

cor em relação aos brancos, 87% responderam negativamente. Ou seja, 

independente da cor da pessoa, ela tem consciência da existência do 

preconceito, mas o preconceituoso é sempre do “outro”. “Outro” que não 

está tão distante, pois inclui aqueles que pertencem ao seu grupo racial. 

 Outro fato que deve ser ressaltado é o preconceito do negro contra o 

branco ser, muitas vezes, denominado “racismo às avessas”. Poderíamos 

questionar: por que “racismo às avessas” e não apenas racismo? O próprio 

enunciado parece afirmar que o racismo legítimo seria do branco contra o 

negro, o avesso disso, por não fazer sentido, do ponto de vista sócio-lógico, 

é condenado de forma mais veemente. Logo a expressão “racismo as 

avessas”, sutilmente, já traz em si um caráter preconceituoso, fazendo 

referência a uma pré-noção que vem na contramão do que é legitimado pela 

sociedade brasileira. 
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 Na nossa dissertação de mestrado
23

, durante a pesquisa de campo, 

nos momentos mais informais, ouvíamos brincadeiras, piadas em relação aos 

brancos, que eram minoria no grupo. O que havia em comum nas piadas era 

o fato do branco aparecer em posição de inferioridade.  Os risos 

generalizados atestavam que, para aquele contexto, o discurso fazia sentido 

para o grupo e que todos tinham consciência das diferenças de papéis dentro 

da agremiação. A piada não é um discurso inócuo, é uma conversa social 

antidemocrática e preconceituosa. As piadas, proferidas tanto por negros 

quanto por brancos, objetivam humilhar transformam diferenças fenotípicas 

em desigualdades sociais. 

 

…As piadas que se referem às diferenças étnico-raciais provocam o (...) riso 
ideológico. Elas têm por finalidade difundir preconceitos contra brancos, negros, 
japoneses, judeus, etc., bem como fomentar e consolidar, de diversas formas, a 
discriminação e a marginalização social. Assim, elas visam ridicularizar e, por 
vezes, transformar em objeto risível aqueles que são os protagonistas centrais de 

sua mensagem... 
24

 
 

 A aparente despretensão do escárnio, como forma de expressão que 

visa provocar o riso, representa um importante recurso ideológico gerando 

verossimilhança. Ou seja, o que é expresso através da piada adquire status 

de verdade, reproduzindo os preconceitos e estereótipos.
25

 A zombaria é 

uma forma de expressar os preconceitos, sem, necessariamente, romper 

com a etiqueta, já que para todos os efeitos, o conteúdo não pode ser 

levado a sério, o objetivo era apenas proporcionar um momento de 

descontração. A piada é uma forma legitimada de expressar o preconceito 

com muito “jeitinho”, sem ferir suscetibilidades. 

                                    
23

 Reinaldo da Silva SOARES, O cotidiano de uma escola de samba paulistana: o caso do 

Vai-Vai, 1999, Dissertação de mestrado, FFLCH-USP, São Paulo. 
24

 Dagoberto José FONSECA, A piada: discurso sutil da exclusão, 1994, 298 p., 

Dissertação de mestrado, PUC/SP, São Paulo, p. 54. 
25

 Ibidem. 
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 O preconceito do negro contra o negro foi um tema citado, 

espontaneamente, pelos entrevistados com certo ressentimento. A pesquisa 

do Datafolha revelou que os negros também manifestavam preconceito 

contra pessoas do seu próprio grupo. “Para 48% dos negros entrevistados, 

por exemplo, a frase “negro bom é de alma branca” está total ou 

parcialmente correta”.
26

 Por sua vez, 32% dos negros concordavam com a 

afirmação: “as únicas coisas que os negros sabem fazer bem são música e 

esportes”; 22% concordaram total ou parcialmente que “negro, quando não 

faz besteira na entrada, faz na saída”. E ainda, 8% deles acreditavam que os 

brancos são mais inteligentes que os negros. 

 A existência do preconceito do negro contra o negro é a 

demonstração da eficácia do racismo à brasileira que inculca em membros do 

grupo discriminado, imagens estereotipadas que fazem referência a sua 

inferioridade social. Ou seja, alguns negros incorporam o estigma e o 

projetam sobre seus iguais. Essa conseqüência pouco discutida  e nem por 

isso, menos perversa  do racismo à brasileira faz com que certos negros 

atribuam sua posição na base da pirâmide social e a discriminação sofrida ao 

comportamento dos outros negros que não se esforçam para melhorar de 

vida. 

 Os efeitos deste preconceito intra-racial vão desde a baixa auto-

estima até a falta de solidariedade no meio negro. Mas, por outro lado, é 

necessário relativizar o impacto deste preconceito no plano das relações 

cotidianas, uma vez que os negros raramente ocupam posições de comando 

na sociedade, tal preconceito dificilmente tornar-se-á discriminação. Ou seja, 

o alcance do preconceito intra-racial é limitado, pois não impede que os 

negros ampliem seu espaço social, como ocorre com o preconceito inter-

racial. 

  

                                    
26

 Cleusa TURRA e Gustavo VENTURINI, O racismo cordial, São Paulo, Ática, 1995, p. 26. 
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Cotas 

 A implantação das cotas para negros e carentes nas universidades 

públicas tem reavivado o debate sobre as relações raciais no país. O debate  

não tem se restringido apenas ao ambiente acadêmico e aos círculos de 

militantes do movimento negro: as discussões acaloradas em torno do tema 

têm assumido um forte tom emocional, fazendo com que pessoas e grupos, 

obrigatoriamente, se posicionem contra ou favor a tal medida, dada a 

relevância da controvérsia  já que a necessidade de reservas de vagas 

para negros já é uma admissão clara da discriminação, ao contrário do que 

prega a ideologia nacional. A seguir, analisamos a opinião dos entrevistados 

a cerca das cotas para negros nas universidades. 

 

 Tabela 23 - O que o senhor (a) 

acha sobre as cotas para negros  
nas universidades públicas? 

% 

Favorável a implantação 67 

Contrário a implantação 33 

Total 100 

 

 

   Aqueles que são favoráveis às cotas alegam que seria um recurso 

temporário, para compensar a diferença na proporção entre negros e 

brancos nas universidades públicas. As cotas seriam um instrumento justo, 

uma vez que os negros estão ausentes da universidade pública, não pela sua 

falta de capacidade, mas porque há uma profunda desigualdade no acesso à 

educação de qualidade, nos Ensino Médio e Fundamental, pois com a 

falência do ensino público, as possibilidades de alunos que não sejam 

provenientes das boas escolas privadas serem aprovados no vestibular para 

universidades públicas são muito restritas, como atesta um entrevistado, 

aluno de pós-graduação da UNICAMP: 

 
...Eu sou totalmente favorável, apesar da academia, dos doutores, dos livres 
docentes, serem contra, eu sou a favor da inclusão. A questão das cotas é uma 
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coisa a discutir com os seguintes aspectos: depende, tem muitos professores da 
universidade que eu convivo, de outras universidades privadas, e não privadas, 
que não entendem o que é a questão da cota. A cota é um inclusivo, onde o negro 
é participativo, nós temos que ter negro médico, ter negro advogado, temos que 
ter negros engenheiros, isso ainda falta, então porque não essa inclusão. O negro 
está se tornando deficiente, porque o negro estaria participando do processo do 
vestibular, a única coisa que tem, é que se tem uma universidade que tem dez 
vagas pra negros, a pontuação é 100, um negro fez 95, fez 70 pontos, porque não 
incluir mais um negro num curso de ponta, onde você quase não tem negro. A 
questão das ações afirmativas é para que, a longo prazo, coisa pra daqui uns 
vinte anos, você tenha um exército de reserva negro, você tenha negros no 
mercado, as diferenças sociais elas só começam a ter, a melhorar, acabar, quando 
as pessoas têm acesso à educação, quando você consegue fazer a população 
entender o papel dela como cidadã. Eu sou a favor das cotas, da maior 
participação dos negros, não só na educação, na iniciativa privada e no serviço 
público, porque ainda hoje, tramitando por todos os caminhos que você tramita, 
o negro está fora. O negro está à margem da sociedade. É isso porque a sociedade 
ainda olha o homem negro por causa da cor e não como cidadão, como 
profissional... 

  

 A dificuldade de acesso do negro à universidade pública pode ser 

evidenciada pelos dados obtidos pelo censo étnico-racial da USP, organizado 

pela Comissão Permanente de Políticas Públicas para a População Negra 

(USP) e realizado pelos professores doutores Antonio Sérgio Guimarães e 

José Reginaldo Prandi.  Em 2001, os brancos representavam 76,9%, os 

amarelos 12,8% e os negros (soma de pardos e pretos) 8,2% do total de 

estudantes.
27

 

 Reproduzimos, a seguir, os dados referentes à proporção de negros 

em seis universidades públicas do país, a partir das informações do censo 

étnico-racial da Universidade de São Paulo: 

  

                                    
27

 Antonio Sérgio A. GUIMARÃES e José Reginaldo PRANDI, Censo étnico-racial da USP, 

disponível em WWW.URL:http://www.www.usp.br/politicaspublicas.htm., arquivo capturado 
em 01/03/2002.  

http://www.url:http:/www.www.usp.br/politicaspublicas.htm
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Distribuição dos estudantes segundo a cor.  

 UFRJ, UFPR, UFMA, UnB, UFBA  e USP - 2001 

  UFRJ  UFPR  UFMA  UFBA  UnB  USP 

Branca  76,8 86,5 47 50,8 63,7 78,2 

Negra 20,3 8,6 42,8 42,6 32,3 8,3 

Amarela  1,6 4,1 5,9 3 2,9 13,0 

Indígena  1,3 0,8 4,3 3,6 1,1 0,5 

Total  100 100 100 100 100 100,0 

% de negros no Estado 44,63 20,27 73,36 74,95 47,98 27,4 

Deficit  24,33 11,67 30,56 33,55 15,68 18,94 

Fonte: Pesquisa Direta. Programa A Cor da Bahia /UFBA , I Censo Étnico-Racial da USP e  
IBGE - Tabulações Avançados, Censo de 2000. 

  

 Nos estados em que há uma maior concentração de população negra, 

como Bahia e Maranhão, existe um maior déficit de negros. Apesar da USP 

ter o menor número percentual de negros, em termos relativos, ou seja, 

considerando a população negra de cada estado, o déficit negro na USP é 

menor do que o das universidades federais da Bahia e Maranhão. 

 Os dados que demonstram a exclusão do negro do ensino superior 

são um dos principais argumentos dos defensores das cotas. Para eles, só a 

reserva de vagas poderá diminuir a discriminação racial no ensino superior. 

 Quanto àqueles que são contrários às cotas, a principal objeção diz 

respeito ao caráter discriminatório, que elas ensejam, já que os direitos são 

iguais, por que os negros deveriam ter privilégios para ingressar nas 

universidades públicas? Se o negro quiser entrar na universidade, ele deve se 

empenhar, competir com o branco, perseverar, pois somente um 

comportamento ascético poderia aumentar o número de negros no ensino 

superior. 

 Para estes entrevistados, as cotas seriam compreendidas como um 

favor da sociedade que serviria para reforçar a inferioridade do negro. Sendo 

assim, as cotas intensificariam o preconceito racial e a baixa auto-estima da 

população negra. 
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 A expressão ação afirmativa surge nos Estados Unidos, nos anos 

1960, quando os negros norte-americanos se organizaram em busca da 

igualdade de oportunidades. Nesse contexto, as leis segregacionistas 

começam a ser eliminadas. Surge a proposta de ações afirmativas para 

garantir leis anti-segregacionistas e para que o Estado se empenhasse na 

melhoria das condições de vida da população negra. A ação afirmativa não 

ficou limitada aos Estados Unidos, sendo adotada em diversos países da 

Europa Ocidental, Índia, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, 

Argentina, Cuba, dentre outros.  

 De acordo com o contexto, o público-alvo foi se diversificando, 

englobando grupos raciais e mulheres. Os principais campos em que se 

adotou a ação afirmativa foram o mercado de trabalho  incluindo a 

contratação, qualificação e promoção de funcionários  a educação, 

principalmente o ensino superior e a representação política.
 28

 

 Mas, afinal, o que seria ação afirmativa? 

 É um conjunto de políticas compensatórias, baseadas no princípio da 

igualdade que defende o “tratamento desigual aos desiguais”, comumente 

ministradas em concordância com critérios socioeconômicos, mas que 

também podem ser políticas compensatórias destinadas a determinado 

grupo, delimitado a partir de características adscritas como raça ou gênero 

que reivindiquem uma igualdade de bens culturais, reclamando o 

reconhecimento de identidades peculiares.
29

 Mas, é preciso enfatizar que em 

programas de ação afirmativa, não são todos os membros do grupo que 

serão beneficiados, pois há a necessidade de atender determinados pré-

requisitos, resultantes de mérito pessoal, para  que uma pessoa seja 

qualificada para empregos ou para ingressar em uma universidade pública. 

                                    
28

 Sabrina MOEHLECKE, Ação afirmativa: história e debates no Brasil, São Paulo, mimeo, 

2003. 
29

 Sabrina MOEHLECKE, Propostas de ações afirmativas no Brasil, 2000, Dissertação 

(mestrado), FE-USP, São Paulo. 



   

_______________________________________________________________________________  
Negros de classe média em São Paulo:  

estilo de vida e identidade negra 
Reinaldo da Silva Soares 

   __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                 
Ethos e Visão de Mundo  

 

230 

 No Brasil, a discussão sobre ações afirmativas, na maioria das vezes, 

tem se resumido à questão das cotas, ou seja, reservas de vagas para 

determinados grupos, no ensino superior. Nesse sentido, o prenúncio de uma 

discussão sobre cotas surge em 1945, na Convenção Nacional do Negro 

Brasileiro que contou com a participação de lideranças do Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. No evento, 

foram discutidos problemas de interesse da população negra e no 

encerramento foi lançado um manifesto à Nação, propondo que o 

preconceito racial fosse considerado crime de lesa pátria, além disso, foi 

elaborada a seguinte proposta: 

 

...Enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, sejam 
admitidos brasileiros negros como pensionistas do Estado, em todos os 
estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, 

inclusive nos estabelecimentos militares...
30

 
 

 Portanto, em meados do século passado, o movimento negro já 

reivindicava uma discriminação positiva visando uma democratização do 

acesso à educação.  

 O primeiro registro em torno da discussão sobre ações afirmativas 

ocorreu, no Brasil, em 1968. Os técnicos do Ministério do Trabalho e do 

Tribunal Superior do Trabalho propuseram a elaboração de uma lei que 

obrigasse as empresas a contratar uma porcentagem mínima de negros, 

como única alternativa para o problema da discriminação racial no mercado 

de trabalho, mas tal lei não chegou a ser criada. 

 Em 1983, o deputado federal Abdias do Nascimento elabora um 

projeto de lei propondo uma “ação compensatória” que incluiria a reserva de 

20% das vagas para mulheres negras e 20% para homens negros nos 

concursos públicos, bolsas de estudos, estímulo para o fim da discriminação 

                                    
30

 Miriam Nicolau FERRARA, A Imprensa Negra Paulista, São Paulo, FFLCH-USP, 1986, p. 

81. 
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racial no setor privado, remodelação da imagem do negro na literatura 

didática e paradidática. Mas, apesar da mobilização, o projeto não foi 

aprovado. 

 Somente em 1995, acontece a primeira política de cotas, adotada em 

caráter nacional. Tratava-se de uma cota mínima de 30% de mulheres para 

as candidaturas nos partidos políticos. 

 Em 2001, por iniciativa do governo federal, é aprovada a primeira lei 

de cotas para a população negra. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 

adotou uma cota de 20% para negros em seu quadro funcional e no INCRA, 

estendendo tal normatização às empresas terceirizadas. No mesmo ano, o 

Ministério da Justiça determinou a contratação de 20% de negros, 20% de 

mulheres e 5% de deficientes físicos para postos de assessoramento.  

 Em termos de Ensino Superior, a primeira lei de ação afirmativa foi 

aprovada no Rio de Janeiro e entrou em vigência beneficiando os alunos da 

Universidade Estadual que ingressaram em 2003. Estabeleceu-se uma 

reserva de 50% das vagas para alunos provenientes das escolas públicas e 

40% para candidatos pretos e pardos.
31

 Em julho de 2002, A Universidade 

do Estado da Bahia (UNEB) institui uma reserva de 40% das vagas para os 

afrodescendentes (pretos e pardos).
32

 A Universidade de Brasília foi a 

primeira instituição federal de ensino superior a adotar as cotas para negros, 

reservando 20% das vagas. O sistema foi aprovado em junho de 2003, pelo 

conselho de ensino, pesquisa e extensão e entrou em vigor em junho de 

2004.
33

 

                                    
31

 Sabrina MOEHLECKE, Ação afirmativa: história e debates no Brasil, São Paulo, mimeo, 

2003. 
32

 Antonio Sérgio A. GUIMARÃES, O acesso de negros ás universidades públicas,  

disponível na Internet via WWW.url:http://www.fflch.usp.br/sociologia/asag, arquivo 
capturado em 03/08/2003. 
33

 A UNB inovou ao adotar como critério, para determinar aqueles que seriam beneficiados  

pelas cotas, além da auto-declaração, uma foto do candidato, tirada no ato da inscrição, que 
foi analisada por uma comissão encarregada de homologá-la, ou não. Dos 4.385 cotistas 
inscritos, para o vestibular de junho de 2004, 4.173 tiveram suas inscrições confirmadas. 

http://www.url:http:/www.fflch.usp.br/sociologia/asag
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 A implantação das cotas no ensino superior tem dividido as opiniões 

entre os que são contrários ou favoráveis à discriminação positiva. Entre os 

que rejeitam a implantação das cotas, os principais argumentos são: a 

flexibilidade do sistema de classificação racial impossibilitaria definir quem de 

fato é negro no Brasil, em razão do alto grau de miscigenação; alega-se que 

a auto declaração faria com que pessoas que não seriam consideradas 

negras se autodefinissem como tal para serem privilegiadas; as cotas 

romperiam com o ideal da “democracia racial” brasileira, pois a partir da sua 

implementação haveria um reconhecimento de que o Brasil seria um país 

racista; a reserva de vagas implicaria no aumento das tensões inter-raciais; a 

desigualdade entre negros e brancos seria resultante de uma questão 

econômica e o problema do negro seria de classe e não de raça; melhor do 

que instituir as cotas seria investir na melhoria do ensino público nos níveis 

fundamental e médio.
34

 

 No debate, ainda em andamento, o que há de comum dentre os que 

são contrários à adoção de cotas para negros nas universidades públicas é o 

fato de nenhum deles apresentar alguma proposta alternativa para inclusão 

do negro no Ensino Superior. Nas entrelinhas do discurso parece haver uma 

“política do deixar como está para ver como é que fica”; a única solução que 

se vislumbra é a melhoria da escola pública. Melhoria que é um desejo da 

maior parte da população e que não é incompatível com a adoção de cotas 

raciais e sociais. Mas, há décadas fala-se da necessidade de mudanças 

estruturais no ensino público, mas o que foi feito, efetivamente, para se 

garantir a qualidade de ensino na escola pública? 

 Em artigo citado anteriormente, os antropólogos Maggie e Fry 

defendem que  a melhora ocorrida no ensino público, nos últimos anos, tem 

possibilitado o maior acesso dos negros ao Ensino Médio, por conseqüência, 

                                    
34

 Boa parte desses argumentos podem ser encontrados em Yvonne MAGGIE e Peter FRY, 

O debate que não houve, disponível na internet via WWW.URL 
http://www.enfoques.ifcs.ufrj.br/artigos.htm , arquivo capturado em 05/01/2003. 

http://www.url/
http://www.enfoques.ifcs.ufrj.br/artigos.htm
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estes têm conseguido uma qualificação mínima para ingressar na 

universidade. 

 

...Os investimentos em pesquisa e em novas políticas para a educação no Brasil 
na última década produziram uma melhoria sensível no sistema de ensino. A 
descoberta dos efeitos da repetência e da distorção série/idade, que consumia as 
famílias brasileiras e não sensibilizava os formuladores de políticas até bem 
recentemente, fez a diferença. Uma criança levava 11 anos em média para 
concluir as oito séries do ensino fundamental, e muito poucos concluíam o 
ensino médio. Fatores demográficos e de políticas públicas mais voltadas para a 
melhoria do fluxo de estudantes no sistema de ensino fizeram estes números 

ficarem menos gritantes...
35

 
 

 As mudanças na política educacional não implicam, necessariamente, 

em melhorias do sistema. A estratégia de promover os alunos 

automaticamente, de uma série para outra, proporciona que eles sejam 

aprovados sem ter um aproveitamento adequado, criando situações absurdas 

(a exemplo da criança que com quatro anos de ensino básico, não sabe, 

sequer, ler uma mensagem simples inscrita em sua camiseta, ou mesmo, 

escrever um bilhete). O que parece estar ocorrendo é a substituição de uma 

“pedagogia da repetência” por uma “pedagogia da enganação”.  

 O possível aumento do número de negros no Ensino Médio, 

provavelmente, não implicará em um acréscimo significativo de negros no 

Ensino Superior público, pois os mesmos não concorrem em igualdade de 

condições com os alunos oriundos das escolas particulares. Os dados do 

vestibular realizado pela FUVEST, no ano 2000, atestam que os candidatos 

que estudaram apenas em escolas particulares estão em maior proporção 

entre os aprovados, enquanto os que estudaram apenas em escolas públicas 

estão em maior proporção entre os reprovados.
36

  

                                    
35

 Yvonne MAGGIE e Peter FRY, O debate que não houve, disponível na internet via 

WWW.URL:http://www.enfoques.ifcs.ufrj.br/artigos.htm , arquivo capturado em 05/01/2003. 
36

 Antonio Sérgio A. GUIMARÃES et. alii, análise dos dados sobre a composição da 

população de estudantes inscritos e matriculados,  

Continua na página seguinte... 
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 Como não há uma discussão nacional para melhoria da escola pública, 

mesmo que a implantação de cotas crie um clima favorável para que tal fato 

ocorra, tal mudança só pode ser pensada em longo prazo, e até lá milhares 

de jovens negros continuariam excluídos do Ensino Superior. 

 Quanto à argumentação de que a autodeclaração abriria a 

possibilidade de fraudes, isto realmente poderá acontecer já que não há um 

conceito científico de raça, mas que, no entanto existe como construto social. 

Porém, todo critério pode ser burlado e caso isso venha ocorrer, será 

possível pensar em ajustes ao sistema. Apesar dos riscos, não é possível 

deixar de implementar um projeto de inclusão de um grupo historicamente 

excluído do Ensino Superior pelo fato de alguns que, a princípio, não teriam 

direito, conseguirem ingressar em uma universidade pública pelo sistema de 

cotas. 

 A idéia de que haveria com as cotas o reconhecimento do racismo no 

Brasil é justamente uma das reivindicações do movimento negro. Para os 

militantes, é preciso que o Estado admita a discriminação histórica a que os 

negros foram submetidos para instituir uma política de ações afirmativas que 

diminua a distância social entre os grupos raciais. Quanto ao fato do 

preconceito poder ser acirrado com a reserva para negros nas universidades, 

de fato, o preconceito já existe, inclusive, dentro da própria universidade, 

mas como o número de negros é pouco relevante ele talvez não seja tão 

perceptível. Com o aumento do número de negros em um campo que 

sempre foi ocupado, sem sua maior parte, por brancos e amarelos, é 

possível que o preconceito seja mais explicitado. 

 A noção de que as cotas raciais seriam um equívoco, uma vez que o 

negro não entra na universidade por ser pobre e não pela cor, está 

diretamente ligada ao mito da democracia racial. Como viveríamos em uma 

                                                                                                   
segundo a cor, no vestibular Fuvest - ano 2000, WWW.URL: 
http://www.usp.br/politicaspublicas/relatoriofuvest2001.html, capturado em 24/05/2003. 

http://www.url:%20http:/www.usp.br/politicaspublicas/relatoriofuvest2001.html
http://www.url:%20http:/www.usp.br/politicaspublicas/relatoriofuvest2001.html
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suposta harmonia racial, as distorções seriam resultantes do fato dos negros, 

majoritariamente, serem pobres. A eliminação da pobreza resolveria o 

problema do negro no Brasil, como fica expresso no comentário de um 

internauta, no site do UOL, opinando a respeito das cotas: 

 

...E não me venham com essa baboseira de que nesse país o negro é discriminado. 
A discriminação aqui ocorre entre classes sociais. O pobre não tem 
oportunidades de freqüentar uma boa faculdade, seja ele branco, preto, amarelo, 
vermelho, verde, etc. Alguém já viu um candidato pobre ser eleito? Quantos 
jogadores de futebol pobres são convocados para a seleção? Distribua a riqueza 
nesse país moreno e nosso povo fará o resto... 
 

 

 Esse discurso é emblemático por fazer referência a um aspecto 

presente no imaginário social. Os recentes trabalhos sobre negros de classe 

média apresentam uma visão alternativa, pois mesmo os negros em 

ascensão social denunciam receber um tratamento desigual, sendo assim, a 

discriminação só pode ser atribuída à raça. 

 Há ainda uma outra noção que decorre da suposição de que o 

problema do negro é resultante de um preconceito de classe. Nas classes 

populares haveria uma maior tolerância com o negro, o preconceito maior 

seria expresso pelos integrantes das classes média e alta. Em pesquisa 

realizada em um conjunto habitacional para moradores de baixa renda, na 

cidade de Campinas, Almeida
37

 verificou que apesar da posição de classe ser 

equivalente, os negros eram percebidos pelos brancos como uma categoria 

inferior. Ser negro era ser “desanimado”, “bagunceiro”, “de baixo nível” e 

“ter mentalidade fraca”. Mas, ser negro era, fundamentalmente, fazer 

“negrices”.  Ou seja, “fazer coisas erradas, ruins, malfeitas, sujas”. A 

percepção que os pobres tinham do negro era baseada em estereótipos 

                                    
37

 Suely Kofes de ALMEIDA, Entre nós, os pobres, eles, os negros, 1976, Dissertação de 

mestrado, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas. 
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criados pela sociedade; costumeiramente era adjetivado como “feio”, 

“antipático”, “mal educado” e “triste”.  

 Contradizendo a ideologia do “país moreno”, Almeida constatou que 

no conjunto habitacional havia um alto grau de endogamia, os casamentos 

mistos eram socialmente condenáveis. Até mesmo as relações de amizade 

entre brancos e negros eram incomuns, reduzindo-se, muitas vezes, a 

saudações formais (bom dia, boa tarde). A autora conclui que: 

 

…Nas camadas proletárias, embora o convívio com “pretos” seja muito maior, 
há um conjunto de representações negativas atribuídas a eles. Ao mesmo tempo, 
não há nenhuma “sanção legal” que estabeleça limites a esse convívio. A sanção 
legal que existe no Brasil diz justamente o contrário. Não é de estranhar, 
entretanto, seguindo esse raciocínio, a insistência, por exemplo, na educação dos 
filhos: casar com “preto”, não. Suja a família. Só se for “por uma 

infelicidade“...
38

 
 

  

 Nas Ciências Sociais, o negro também foi analisado pela perspectiva 

das diferenças entre as classes sociais. Octávio Ianni afirmou que a 

discriminação racial impedia aos discriminados que tomassem consciência de 

que sua condição de subordinação não estava na cor da pele e, sim, na 

estrutura socioeconômica. Para Ianni, o fundamento do preconceito racial 

não estaria no etnocentrismo, mas na estrutura econômico-social. Sendo 

assim, determinados aspectos das relações sociais entre grupos raciais 

distintos, se denotavam como elementos da relação de dominação-

subordinação em que elas ocorriam, sendo fundamentais para que 

sucedessem determinados tipos de apropriação dos produtos de trabalho 

social.
39

 No mesmo sentido, Florestan Fernandes afirmava que o negro sofre 

                                    
38

 Suely Kofes de ALMEIDA, Entre nós, os pobres, eles, os negros, 1976, Dissertação de 

mestrado, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, Campinas, p. 123. 
39

 Octávio IANNI, Raça e classe, in: Raça e classes sociais no Brasil, São Paulo, 

Brasiliense, 1987. 
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o preconceito de classe por estar situado na parte inferior da escala social
40

. 

Analisando a situação do negro em São Paulo, no período pós-abolição, esse 

autor verificou que a cidade não excluía o negro por fatores raciais, pois a 

dificuldade de adaptação deste ao novo regime residia no fato de ainda estar 

vinculado ao modo de vida pré-capitalista. Caso o negro tivesse qualidades 

psicológicas de um “chefe de família”, de um “trabalhador assalariado”, de 

um “empresário capitalista” e, todavia fosse excluído, aí sim, a exclusão teria 

um caráter racial.
41

 

 Em uma perspectiva diferenciada, Borges Pereira assevera que os 

problemas raciais devem ser compreendidos dentro de uma estrutura social 

e, simultaneamente, como resultantes de uma configuração cultural. A 

situação do negro deve ser percebida como conseqüência de uma 

sobreposição de preconceitos que operam como óbices para a conquista da 

ampliação do seu espaço social.
42

 

 No Brasil, a raça exerce um papel fundamental no que se refere a sua 

capacidade de definir o lugar do indivíduo dentro do sistema hierárquico que 

estrutura a sociedade. Nesse sentido, o preconceito racial diz respeito à 

classificação social na qual a ação e representação são inseparáveis, 

incorporando diversos aspectos da vida social: o econômico, político e o 

ideológico,
43

 constituindo o que Mauss denominou fato social total.
44

 

 Retomando os prós e contras do sistema de cotas, aqueles que são 

favoráveis, apesar de reconhecer que não é uma solução definitiva, alegam 

                                    
40

 Roger BASTIDE e Florestan FERNANDES, Brancos e negros em São Paulo, São Paulo, 

Companhia Editora Nacional, 1971. 
41

 Florestan FERNANDES, A Integração do negro na sociedade de classes, São Paulo, 

Dominus, 1965. 
42

 João Baptista BORGES PEREIRA, Cor, profissão e mobilidade, 2
a 
ed., São Paulo, 

EDUSP, 2001, p. 240. 
43

 Maria Laura Viveiros C. CAVALCANTI, Oracy Nogueira e a Antropologia no Brasil, 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, n. 31, ano 11, junho de 1996. 
44

 Marcel MAUSS, Sociologia e Antropologia, São Paulo, EPU, 1974. 
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que é a única alternativa, para diminuir, em curto prazo, a exclusão do negro 

do ensino superior e deve ser considerada como uma medida emergencial, 

que deve perdurar durante um período determinado. 

 Uma avaliação dos resultados práticos das cotas raciais e sociais só 

poderá ser efetuada daqui a alguns anos já que ainda estamos no início do 

processo. 

 

Planos para o futuro 

 A ascensão social fazia parte do projeto dos entrevistados, como o 

intuito foi alcançado  uma vez que conseguiram cursar a universidade, 

exercer funções não manuais e ter um poder aquisitivo equivalente aos dos 

setores médios  quais seriam os planos para o futuro? 

 Nesse caso, é necessário fazer uma distinção entre as respostas dos 

componentes do Aristocrata Clube e os membros da Afrobras. 

 Para os “aristocratas”, os planos para o futuro priorizam o auxilio aos 

filhos e aos netos. Em relação aos filhos, a preocupação é com o sucesso na 

carreira profissional, quanto aos netos, o desejo é que possam ter um ensino 

de qualidade. 

         Os afrobralianos, no momento da entrevista, estavam mais 

interessados na realização do sonho de construir uma universidade voltada 

para a população negra.  

  

...Eu tenho um plano muito pessoal de levar até onde puder essa universidade 
Palmares e levar até onde puder, até onde for possível, com o auxílio de todos 
que nos financiaram essa temática negra, levar até onde for possível, pro 
exterior, pros mais diversos espaços, ambientes sociais, trabalhar bastante nesse 
sentido, ter cumprido minha parte, deixando um espaço para debate, muito 
maior do que a gente já tem... 
 

  Portanto, enquanto os “aristocratas” têm no seu horizonte o propósito 

de transmissão do seu status para os seus filhos, os “afrobrasilianos” 

pretendem criar oportunidade para que uma parcela da população negra 

consiga a ascensão social através da escolarização. 
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5.2 Normas e valores 

 Em meados do século passado, a “classe média de cor” utilizou o 

puritanismo como técnica social para viabilizar a mobilidade social 

ascendente. Deste modo, adequar-se às normas sociais vigentes foi uma das 

poucas alternativas para que o negro conseguisse integrar-se à sociedade, 

produzindo um puritanismo com uma característica peculiar na “associação 

entre a dignidade da pessoa e a maneira mais ou menos íntegra de pôr em 

prática os valores sociais da ordem social estabelecida”.
45

 

 O puritanismo foi utilizado como uma forma do negro sobrepujar os 

estigmas criados pela sociedade global (“dependente”, “malandro”, 

“ignorante”, “bêbado”, “vagabundo”, “desordeiro”, “ladrão”, “desonesto”). 

 Para Fernandes, o puritanismo exerceu uma função social muito 

específica: 

 

...Ele constitui um mecanismo de autodefesa e de autoafirmação sociais, cuja 
função manifesta consiste em evidenciar que se está diante de pessoas ou de 
grupos de pessoas que pertencem à categoria de “pretos só na cor”. O fato é que 
ele impõe um autopoliciamento severo: do modo de vestir-se, de calçar e de se 
apresentar em público; do modo de falar, de gesticular de intervir numa 
conversa; das maneiras, no trato com colegas, subordinados ou superiores, tanto 
quanto nas relações com conhecidos, amigos e parentes; na correção dos hábitos, 

das ações e na lealdade aos ideais de vida etc...
46

 

  

 O controle social era verificado, principalmente, nas associações dos 

negros em ascensão social, nas quais havia normas rígidas de 

comportamento, recomendações prévias relativas ao modo de trajar-se e 

uma vigilância rigorosa sobre o comportamento dos casais de namorados. 

                                    
45

 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p.145. 
46

 Ibidem, p.245. 
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Um exemplo da coerção social pode ser observado em um aviso da diretoria 

do Clube dos Evoluídos, dirigido aos seus associados: 

 
...O Clube dos Evoluídos se presa de ser uma sociedade familiar e, como tal, 
julgamos desnecessário chamar a atenção dos presentes, para que se portem 
neste recinto, com a máxima ordem, respeito, educação e compostura, que devem 
reinar obrigatoriamente, num ambiente freqüentado por famílias. Portanto, 
muita atenção! Pois a Diretoria deste clube está observando atentamente todos 
aqueles que faltarem com respeito ou abusarem do uso de bebidas alcoólicas a 
fim de tomar enérgicas providências, nas futuras festas dos Evoluídos, ou seja: 
Veda, terminantemente, a entrada aos cavalheiros e damas, que forem julgados 
inconvenientes dentro desta sociedade. 

Muito cuidado! Ordem e respeito!...
47

 
 
 

 Tais medidas funcionavam como estratégia para tentar equiparar-se 

ao branco. Isso não representava um desejo de “tornar-se branco”, mas de 

receber a mesma consideração, de ser tratado como “gente” e, ao mesmo 

tempo, tentar diferenciar-se do negro massa que perecia na promiscuidade 

dos cortiços.  A elite negra acreditava que seu estilo de vida puritano 

auxiliaria na redefinição social da imagem do negro. 

 Na década de 1960, Borges Pereira verificou as dificuldades do negro 

que conseguia uma ocupação no sistema radiofônico, em se integrar em 

determinados espaços de sociabilidade. Este profissional não era aceito pelos 

brancos de classe média, ao mesmo tempo em que havia uma imagem 

negativa dos radialistas que eram vistos como boêmios, pessoas de 

comportamento condenável. Sendo assim, o radialista negro também 

encontrava obstáculos em ingressar nas associações dos negros de classe 

média que utilizavam o puritanismo como principal estratégia na busca por 

respeitabilidade social. Puritanismo que foi expresso em uma conduta “quase 

                                    
47

Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p. 258. 
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vicarial”, representado pelo negro que não adere a vida boêmia, não bebe, é 

honesto, é cumpridor dos seus deveres etc.
48

 

 Há, ainda, a persistência de certo ethos puritano nos negros da classe 

média paulistana, nos dias de hoje, que pode ser verificado no tratamento 

cordial predominante em seus encontros, na etiqueta que orienta as relações 

sociais, no esforço em não ferir suscetibilidades. Nos eventos organizados 

pelos negros de classe média há uma relação formal, educada, mas nem por 

isso menos afetuosa. Os convidados circulam saudando outras pessoas, o 

que torna evidente o leque de relações sociais que possuem. Quando alguém 

“de fora” era apresentado ao grupo, o status da pessoa apresentada era 

mais enfatizado do que seu próprio nome: sendo assim, sempre se estava 

diante do professor, do advogado ou do doutor fulano de tal.   

 Há nas cerimônias organizados pela Afrobras um grande cuidado para 

não causar ressentimentos aos participantes mais ilustres. As autoridades 

ocupam um lugar previamente reservado e têm seus nomes anunciados 

publicamente no início de cada evento. Durante a cerimônia, os discursos 

são interrompidos para que se anuncie o nome de alguma autoridade que, 

por lapso, não tenha sido citado anteriormente. Mesmo assim, o Presidente 

da entidade ainda pede desculpas caso algum nome tenha sido omitido. 

Todo esse zelo pode parecer, à primeira vista, um exagero, mas a omissão 

de um nome pode causar sérios ressentimentos. Um ex-presidente do 

Aristocrata Clube afirmou, em tom de desabafo, ter participado de um 

evento organizado pela Afrobrás em que foram mencionados os nomes de 

várias personalidades e entidades negras, mas o nome do seu clube não 

                                    
48

 João Baptista BORGES PEREIRA, Cor, profissão e mobilidade, 2
a 

ed., São Paulo, 

EDUSP, 2001, p. 249. O autor, revela que, na década de 1960, o puritanismo era traduzido 
através da tirania dos chefes de família que exerciam um controle rigoroso sobre a conduta 
dos filhos, principalmente sobre as mulheres, para salvaguardar a imagem da família. Neste 
trabalho, o mesmo não pôde ser observado. As relações entre pais e filhos parecem ser 
relações mais dialógicas, o que deve ser conseqüência das mudanças ocorridas na 
sociedade brasileira, pois ultimamente, as discussões giram em torno da falta de controle 
dos pais sobre os filhos e, conseqüentemente, da necessidade de estabelecer limites. 
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havia sido lembrado. Para ele, tal fato não poderia ter ocorrido, justamente 

pela importância do Aristocrata para a história do negro na cidade de São 

Paulo. 

 Dentro desse ethos puritano não há condescendência com as drogas 

ilegais, e também é condenado aquele que, mesmo fazendo uso de drogas 

socialmente aceitas, não consegue manter um controle sobre os seus 

desejos. No estilo de vida puritano, a família tem uma função fundamental, 

ela propaga os valores que orientaram a conduta que propiciará a mobilidade 

social. Um dos entrevistados afirmou que a decadência do Aristocrata era 

conseqüência de uma administração que não priorizou um trabalho com as 

famílias de associados, o clube passou a ser freqüentado por pessoas 

estranhas, não condizentes com o padrão de respeitabilidade vigente no 

lugar. 

 Pode-se alegar que a adoção de um estilo de vida puritano comprova 

o fato de o negro ter incorporado os estereótipos inventados pela sociedade 

global, querendo assimilar-se ao branco. Mas, acreditamos que seja possível 

elaborar outro tipo de interpretação. O puritanismo pode ter sido a única 

alternativa encontrada, pelo negro, para tentar reverter à visão 

estigmatizada da sociedade. Adequar-se às normas sociais foi a estratégia 

utilizada para viabilizar seu projeto de ascensão social.  Tal estratégia pode 

ter sido adotada depois de avaliar que uma postura de enfrentamento 

pudesse agravar ainda mais sua situação. Logo, podemos compreender o 

puritanismo como uma “resistência inteligente”, ou seja, a habilidade dos 

negros em superar contextos adversos sem partir para o enfrentamento 

direto, utilizando-se do âmbito da cultura para conseguir novos espaços na 

sociedade.
49

 Esta estratégia, que a primeira vista pode parecer mera 
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 Sobre o conceito de resistência inteligente, ver Olga Rodrigues de Moraes VON 

SIMSON, Brancos e negros no carnaval popular paulistano e Neusa Maria M. GUSMÃO e 
Olga Rodrigues de Moraes VON SIMSON, A criação cultural na diáspora e o exercício da 
resistência cultural, Ciências Sociais Hoje, São Paulo, 1989. 
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submissão, apresentava como finalidade a conquista da respeitabilidade e da 

ascensão social. Caso a mobilidade social do grupo fosse conseguida, 

representaria uma mudança na hierarquia racial, com os negros 

conquistando espaços que, costumeiramente, foram ocupados por brancos. 

Tal fato fica evidenciado no intuito da Afrobras em conseguir cotas para 

negros nas universidades públicas e de tentar fazer da Faculdade Zumbi de 

Palmares um centro de excelência capaz de formar profissionais para serem 

lideranças nas grandes empresas e, desta forma, alcançar, paulatinamente, a 

ampliação numérica da classe média negra. 

 O puritanismo é refletido na visão do trabalho, que além dos ganhos 

econômicos, é compreendido como um valor moral. Não estamos diante de 

uma ética protestante, o trabalho não é visto como “a própria finalidade da 

vida”.
50

 Ele é uma forma de conseguir a ascensão social, é dignificante à 

medida em que relativiza o estigma da vadiagem. Há, como diria Velho
51

, um 

“ethos da produtividade”, o sucesso só é legitimo se for obtido através do 

trabalho árduo, fruto de atividades consideradas lícitas. Mas, nem todas as 

atividades têm o mesmo valor, as mais estimadas são aquelas que exigem, 

como pré-requisito, maior escolaridade. As ocupações white collar  são 

nobilitantes, pois, supostamente, exigiriam uma maior capacidade intelectual, 

enquanto o trabalho braçal, no Brasil, é desvalorizado porque foi 

contaminado pela instituição da escravidão. Sendo assim, a classe média 

brasileira sempre procurou se distanciar das ocupações que exigem maior 

esforço físico. Tais empregos, ainda hoje, são destinados aos pobres, negros 

e nordestinos. O trabalho não braçal mesmo que nem sempre possa 

possibilitar ganhos significativamente mais altos, proporciona ganhos 

simbólicos que, muitas vezes, podem compensar as desvantagens materiais, 

                                    
50

 Max WEBER, A ética protestante e o espírito do capitalismo, São Paulo, Pioneira, 1987. 
51

 Gilberto VELHO, Individualismo e cultura, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1999. 
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já que é difícil mensurar o valor dos sentimentos de dignidade e 

respeitabilidade que tais ocupações podem proporcionar. 

 Na visão de mundo dos negros de classe média, a ascensão social 

exerce um papel fundamental. Há certa obsessão na busca pela mobilidade 

social ascendente, o que justifica todos os sacrifícios pessoais e familiares 

feitos ao longo da vida para tentar fugir da pobreza. A ascensão social é 

compreendida como um projeto familiar, os pais devem estimular e viabilizar 

materialmente o estudo dos filhos que, em contrapartida, deverão se 

empenhar ao máximo para concluir o curso superior; uma vez que a 

educação é vista como único instrumento de mobilidade social dos negros, 

espera-se que o resultado de tal empreendimento seja a conversão do 

capital escolar em capital econômico. Mas, não é só o rendimento em termos 

de bens materiais que é levado em conta, também entram no cálculo os 

benefícios simbólicos, pois, muitas vezes, o simples fato de ter um curso 

universitário já é considerado um sinal de ascensão social, o que, por si só, 

seria uma das molas propulsoras da luta pela implementação de cotas para 

negros nas universidades públicas. 

 Para a consecução do projeto de ascensão social, o “ethos da 

perseverança” exerce uma função estratégica. A consciência da assimetria 

das relações raciais no Brasil faz com que as famílias negras inculquem nas 

crianças que o esforço redobrado e a persistência são valores fundamentais 

para que se consiga “vencer na vida”. Se o “racismo à brasileira” permite a 

ascensão individual dos negros que aproveitam as brechas do sistema para 

ocupar posições de maior prestígio, tais fendas podem ser demasiadamente 

estreitas, de tal sorte, que suplantar os óbices que se erguerão pelo caminho 

implica em imenso empenho e constância, como podemos observar no 

depoimento de uma enfermeira: 

 

... Minha mãe casou e teve dois filhos, sou a filha mais nova, meu irmão mora no 
interior, é casado, mas não tem curso superior, eu sempre fui uma pessoa muito 
persistente e teimosa, e falava pra minha mãe que queria estudar e ser 
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alguém. Minha mãe falou: “você nunca vai trabalhar na fábrica como eu”. 
Fiquei internada em colégio interno durante três anos, mas nunca abandonei o 
ideal do estudo, sempre acreditei que poderia ser alguém através do estudo. 
Então eu fiz cursos: colegial, ginásio, a faculdade, mas sempre pensando no meu 
bem estar...   

  

 Os entrevistados vieram de famílias humildes, nas quais tudo 

convergia para a realização da ascensão social. Não estamos querendo com 

isso afirmar que o fato de orientar a existência para conseguir a mobilidade 

social seja um dado específico dos negros de classe média paulistanos, tal 

ideal faz parte da visão de mundo dos mais diversos segmentos sociais da 

sociedade brasileira. Queremos realçar o significado da mobilidade social 

para os negros, que não se circunscreve ao desejo de concentrar riqueza ou 

poder. Intencionamos, sim, mostrar como os interlocutores procuram romper 

com a imagem estereotipada que é atribuída ao negro pelo imaginário social. 

Para o grupo, não está em jogo  a pretensão de imitar o estilo de vida da 

classe média branca, o que se pretende é ter os mesmos privilégios sociais 

que os brancos. Desta forma, a mobilidade social representaria a redenção 

para o negro, livrando-o dos atributos negativos que lhes foram imputados 

pela sociedade global. A ascensão social é percebida como finalidade 

suprema, é como se o fato de alcançá-la, por si só, outorgasse dignidade 

social aos membros do grupo. 

 Mas, é preciso avaliar as conseqüências práticas para o negro em 

termos da redefinição da sua imagem pela sociedade global, visto que o 

empenho em busca da ascensão social nem sempre alcança os resultados 

esperados. Mesmo quando o negro consegue alterar sua posição de classe 

não é percebido como igual pelo branco. Talvez, este seja o fator mais 

desorientador para o negro de classe média, já que se pode ter o sentimento 

de que todo esforço empregado na ascensão foi inócuo, quando se depara, 

no cotidiano, com preconceitos velados ou situações discriminatórias. Neste 

momento, se desperta a consciência de que o problema do negro no Brasil 

não é apenas uma questão de classe e de que é preciso lutar contra a 
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discriminação racial e remodelar a imagem do negro nos livros didáticos, na 

imprensa. Além  disso, seria necessário pressionar para que o Estado 

intervenha diretamente na questão, garantindo oportunidades iguais para 

negros e brancos no serviço público e criando programas que estimulem a 

diversidade racial nos locais de trabalho. 

 A desilusão com os efeitos simbólicos da ascensão social que não 

modifica o status racial do negro não resulta, como se poderia esperar, em 

apatia. Para os negros de classe média, se não há uma redefinição da visão 

do negro é porque o número de negros em ascensão  apesar de haver um 

crescimento nas últimas décadas  ainda é pouco relevante. Sendo assim, é 

preciso consolidar a classe média negra, por meio de uma elite capaz de 

lutar, de forma mais incisiva, contra a discriminação racial. Nesse sentido, 

assistimos à mobilização de setores desta incipiente “classe média negra” 

reivindicando cotas nas universidades públicas para, futuramente, poder 

disputar com os brancos posições de prestígio nas empresas e formar 

lideranças que constituiriam uma nova elite negra, encarregada de ampliar a 

luta por igualdade de oportunidades. 

 Em a Integração do negro na sociedade de classes, Fernandes 

estabelece uma distinção entre o advento da classe média negra brasileira e 

classe média negra americana. Segundo o autor, o negro norte-americano 

que conseguia “subir na vida” acabava levando com ele outros negros. Desta 

forma, houve a possibilidade de uma ascensão coletiva. No Brasil teria 

ocorrido o oposto:  

 
...Em regra, o “negro que sobe” capitaliza somente para si. Não só as avaliações 
favoráveis do “branco” ficam confinadas, deixando de beneficiar a “raça negra” 
ou “o negro em geral”. Os indivíduos, de acordo com proventos reais de seu 
êxito, separam-se de fato do “meio negro”. Isolam-se e escudam-se nesse 

isolamento para defender o status adquirido...
52

 

                                    
52

 Florestan FERNANDES, A Integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p. 195 e 196. 
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 Portanto, enquanto a ascensão social do negro americano é revestida 

de um caráter altruísta, a mobilidade do negro brasileiro obedeceria a um 

padrão egoístico.  

 A ascensão social do negro paulistano ainda hoje acontece de forma 

individualizada. Muitas vezes, em uma família apenas um dos seus membros 

consegue ascender, ocasionando que os benefícios materiais e simbólicos de 

tal trajetória não sejam repassados a todos os integrantes. Essa situação 

pode ser verificada no depoimento de uma interlocutora, que discute os 

dilemas de sua identidade de classe: 

 

...Eu entendo uma família de classe média, onde o pai tá muito bem colocado, 
todos os irmãos. A gente não, a gente pode dizer que a primeira e a última 
geração de universitários. Mas, meus primos tão lá nos rincões da periferia. 
Meu pai, a mãe, via de regra, não têm escolaridade, são pessoas extremamente 
humildes e quando eu digo humildes, são pessoas não simplórias mas, são 
pessoas simples. Então eu não consigo fazer a leitura da família negra classe 
média, nós somos exceções dentro desse contexto... 

 

 Historicamente, a ascensão social teve um caráter particular, as 

oportunidades de ascensão não foram proporcionadas às coletividades 

negras, e sim, aos indivíduos.
53

 Além disso, socializar o limitado capital 

econômico conseguido a duras penas com os parentes ou amigos menos 

favorecidos, fatalmente implicaria em seu imediato empobrecimento. Nesse 

sentido, o altruísmo em vez de proporcionar uma melhoria do grupo, 

implicaria em um nivelamento por baixo. Mas, também é preciso frisar que o 

caráter egoístico da ascensão social não parece ser uma especificidade da 

população negra. Tudo indica que essa é uma característica dos grupos 

sociais em processo de mobilidade social ascendente, independente da cor, 

                                    
53

 Ver: Maria Isaura PEREIRA DE QUEIROZ, A ascensão econômica dos negros no Brasil 

e em São Paulo, Ciência e Cultura (SBPC), São Paulo, 1977. 
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na busca por afirmação da sua posição de classe.
54

 A história da classe 

média brasileira é marcada pela fuga da pobreza, tal afastamento 

transforma-se em uma das principais estratégias para defender seu status 

social. 

 

                                    
54

 Tal fato pode ser constatado através dos resultados obtidos, em trabalho citado 

anteriormente, por Borges Pereira, analisando uma escola de ensino médio da periferia de 
São Paulo.  Eram utilizados praticamente três parâmetros para que as famílias elegessem 
aquele membro que se beneficiaria do esforço conjunto do grupo para completar seus 
estudos. Tinham prioridade os integrantes do sexo masculino; os mais novos; e aqueles 
considerados “como os mais bem dotados intelectualmente”.  
      Todo esse empenho era pensando pela família como um investimento que reverteria, no 
futuro, em benefícios econômicos para toda a família. A expectativa de que o sucesso de 
um membro do grupo poderia representar a ascensão social da família, muitas vezes, 
poderia se restringir apenas os benefícios simbólicos, pois o status adquirido por apenas um 
membro do grupo, que cursava a escola secundária, era repassado para os demais. 
Frustrando a expectativa familiar, apenas 1% dos alunos da escola, manifestaram, durante 
as entrevistas, a intenção de ajudar a família. Por outro lado, 25,1% afirmaram estar 
estudando para obter uma melhor posição social e 17,4% declararam estar estudando para 
ser alguém na vida. Portanto, é possível inferir que os estudantes menos preocupados com 
questões altruístas, viam na escola um meio para sua mobilidade individual. João Baptista 
BORGES PEREIRA, A escola secundária numa sociedade em mudança, São Paulo, 
Pioneira, 1969.  



 

 

 

 

 

  

 

Considerações finais 

 
 

 Ao longo do trabalho analisamos a relação entre identidade racial, 

identidade de classe e estilo de vida de negros da classe média. 

 Como vimos, os entrevistados, apesar de não participarem das 

organizações que compõem o “mundo negro‟‟, assumem-se como negros, 

consomem produtos fabricados para um público específico  como os 

cosméticos étnicos ou a revista Raça  acreditam que a flexibilidade do 

sistema racial brasileiro é uma estratégia para dividir, ainda mais, os negros 

e são críticos ardorosos daqueles que, em sendo mestiços, não assumem a 

“raça” com orgulho. 

  Apesar de a identidade racial ser fundamental na visão de mundo dos 

nossos interlocutores, ser negro não é o único fator que define seu lugar na 

sociedade. Outra referência basilar é a identidade de classe, pois sua posição 

de classe é a demonstração evidente de que o projeto familiar foi 

concretizado. Através do esforço coletivo da família foi possível concluir os 

estudos, conseguir uma ocupação não manual e constituir um estilo de vida 

 que por ser composto por habitus das classes populares e das camadas 
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médias  acaba diferenciando-os tanto da “massa negra” quanto da classe 

média branca. 

 A identidade social é construída a partir de três eixos: ser negro, 

pertencer à classe média e, portanto, ser um “vencedor”. Vencedor porque 

conseguiu realizar o projeto de ascensão social, suplantando as barreiras 

impostas pelo racismo. Ascensão social que foi conseguida não através 

daqueles campos restritos onde os negros conseguem, historicamente, 

“melhorar de vida”  como a música o esporte  mas, em posições não 

manuais que são mais valorizadas socialmente, por, supostamente, 

requererem uma maior capacidade intelectual.  

 Na perspectiva dos entrevistados, a consecução do projeto de 

mobilidade ascendente é viabilizada pelo empenho de uma família 

estruturada, pelo intenso investimento em educação e pelo trabalho árduo e 

honesto. Nesse sentido, ainda é perceptível a atuação do puritanismo como 

suporte de um “ethos da produtividade” em que há primazia do trabalho 

considerado honrado e digno. Dignidade que provém daquelas funções que 

não foram contaminadas pela instituição da escravidão, ou seja, as 

atividades white collar. 

 Nossos interlocutores têm em comum o fato de pertencerem a 

associações de classe média. Mas, qual seria o significado destas 

organizações para os seus componentes? 

         Para os integrantes do Aristocrata, as referências ao clube são feitas 

no passado, aos tempos de glória, quando ele representava os anseios de 

uma reduzida “classe média negra”‟ que não encontrava espaços de 

sociabilidade em São Paulo, onde pudesse exercer um estilo de vida 

diferenciado, em relação ao “negro massa”. O clube, desde o princípio, 

sempre se preocupou em estruturar um patrimônio, fato que o diferenciava 

das demais organizações negras, como as escolas de samba, que 
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historicamente, sempre estiveram sob o risco de serem expulsas por não 

terem título de propriedade dos terrenos onde suas sedes estavam 

instaladas. O Aristocrata funcionou como um espaço de convívio e de resgate 

da auto-estima de um grupo de negros que se distinguia da massa pelo nível 

de escolaridade, profissão e estilo de vida. Enquanto os “aristocratas” 

expressam o significado da sua agremiação no passado, os “afrobrasilianos” 

se projetam no futuro para comentar a importância da associação em suas 

vidas. A Afrobras tem uma história recente: foi fundada em 1988, ao 

contrário do Aristocrata que persiste há mais de 40 anos. Enquanto a 

Afrobras vive um momento de efervescência, voltado à criação da faculdade, 

o Aristocrata, desde o final da década de 1980, atravessa uma crise sem 

precedentes, que culminou com a invasão da sede social e a possibilidade da 

perda do patrimônio, tal  situação  além do prejuízo financeiro, implicaria em 

imensuráveis danos simbólicos. 

 Quando realizamos o trabalho de campo, os “afrobrasilianos” estavam 

empolgados com a possibilidade da inauguração da Faculdade Zumbi de 

Palmares  primeira instituição de Ensino Superior fundada e dirigida por 

negros  implementando um sistema de cotas raciais, com a proposta de 

formar profissionais que ocupem cargos de liderança no serviço público e na 

iniciativa privada. A Afrobras é uma instituição que se propõe a ser 

vanguarda, com a função de representar essa “nova classe média negra” que 

está ganhando certa visibilidade, cujos integrantes possuem um alto nível de 

escolaridade  considerando o padrão nacional , com um poder aquisitivo, 

considerado pelo mercado, no mesmo patamar da classe média branca. A 

Afrobras representa, para seus integrantes, uma associação moderna, 

sofisticada, que inverte o estereótipo imputado às demais associações 

negras, que costumeiramente, são classificadas como “desorganizadas”, 

“pobres” e acusadas de viver, exclusivamente, para fazer “festas”, e que 
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seriam, supostamente, freqüentadas por “desordeiros”, “vagabundos” e 

“marginais”. Nesse sentido, realiza festas suntuosas, nas quais há exigência 

de traje a rigor, consegue mobilizar empresários, acadêmicos artistas e 

políticos de diversos partidos para serem parceiros dos seus projetos. Por 

outro lado, prioriza a instrução formal como demonstra seu slogan: “sem 

educação não há liberdade”. Além disso, instaura determinada prática e visão 

estamentais, características de uma sociedade aristocrática, expressas na 

criação da Ordem Afro-brasileira que concede títulos honoríficos, em vários 

graus, às pessoas brancas e negras que apóiam seus projetos. 

 Nesta pesquisa, optamos por trabalhar com os negros de classe média 

que estavam aglutinados em torno de associações específicas. Podemos 

inferir que alguns resultados obtidos neste trabalho possam ser estendidos 

aos negros em ascensão que não estejam mobilizados em torno de uma 

associação negra, principalmente no que diz respeito à identidade negra. É 

provável que muitos negros de nível universitário, que exerçam cargos não 

manuais e tenham um padrão de consumo de classe média, assumam uma 

identidade negra, apesar de não freqüentarem escolas de samba, terreiros 

de candomblé, o Aristocrata Clube ou a Afrobrás, já que a identidade negra 

também se constrói no isolamento de bairros de classe média nos quais a 

presença negra é insignificante, nas salas de aula em que todos os colegas 

são brancos, assim como nos locais de trabalho.  

 A identidade negra é constituída na convivência diária, na disputa 

desigual no mercado de trabalho e na competição por cargos de chefia no 

emprego, ou mesmo nas situações mais corriqueiras, como a tentativa de 

freqüentar um restaurante mais sofisticado ou fazer compras no shopping 

center, quando as situações de discriminação evidenciam que mesmo uma 

melhor condição social, nem sempre é garantia de um tratamento equânime. 

Neste momento, tem-se a consciência do significado de ser negro na 
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sociedade brasileira. Como diria o professor Milton Santos, falando a respeito 

da exclusão social do negro: “prefiro fazer compras em Nova York do que em 

São Paulo”. E justificou tal preferência, pelo fato de ser tratado, no Brasil, 

com desconfiança e concluiu: “a grande aspiração do negro brasileiro é ser 

tratado como um homem comum”.
1
 

 Retomando a temática do capítulo introdutório, quais seriam as 

semelhanças entre as associações da “elite negra”  que proliferaram a 

partir de 1930  e os negros de classe média do século XXI? 

         O objetivo central das associações negras do século passado era a 

integração do negro na sociedade de classes. Para alcançar tal intento, 

atuavam em três níveis: no combate ao “preconceito de cor”; na 

“reeducação do negro”, incitando-o a competir com o branco nos diversos 

setores da vida e estimulando a união e solidariedade no meio negro; no 

incentivo a uma mudança na visão que o negro tinha de si próprio, além de 

tentar refazer a imagem que o branco fazia do negro.
2
 

 Os resultados deste trabalho assinalam algumas permanências, pois 

as associações dos negros de classe média, apesar de não terem mais como 

prioridade à denúncia do preconceito e da discriminação, ainda continuam 

lutando para que o negro deixe de ser um cidadão de segunda categoria.  Há 

um grande empenho em refazer a imagem do negro na sociedade, apostam 

na união como única estratégia para conseguir mudanças estruturais nas 

relações raciais e continuam lutando para aumentar a auto-estima da 

população negra. Do mesmo modo, persiste uma supervalorização da 

educação e o puritanismo ainda é utilizado como técnica para conseguir 

ascender socialmente. 

                                    
1
 Cleusa TURRA e Gustavo VENTURINI, O racismo cordial, São Paulo, Ática, 1995, p. 63. 

2
 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965. 
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 Portanto, das associações negras de meados do século passado, às 

associações contemporâneas, o que há de estruturante é a busca contínua 

de reconhecimento, de visibilidade, de respeitabilidade social. O alto nível de 

escolaridade, os diplomas, os títulos e os cargos de nível universitário e a 

mobilidade social intergeracional, não têm fim em si mesmos, são 

instrumentos dos quais se espera obter a dignidade. Talvez aí esteja o 

caráter mais nobilitante dessas associações cuja existência só ganha sentido 

à medida que seu objetivo primordial é fazer com que o negro seja tratado 

de forma igualitária, ou como diria Florestan Fernandes: “para afirmar-se 

socialmente como gente”.
3
 

  

                                    
3
 Florestan FERNANDES, A integração do negro na sociedade de classes, vol. II, São 

Paulo, Dominus, 1965, p. 144. 
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