Círculos	
  Marxistas	
  –	
  Sessão	
  xv	
  

	
  
  
In:  MOURA,  Clóvis.  Sociologia  do  negro  brasileiro.  São  Paulo,  Editora  Ática,  1988  

Miscigenação  e  democracia  racial  :  Mito  e  Realidade  
1. Negação da identidade étnica
Grande parte da literatura especializada sobre relações interétnicas no Brasil
conclui afirmando, por preferências ideológicas, que o Brasil é a maior
democracia racial do mundo, fato que se evidencia na grande diferenciação
cromática dos seus habitantes.
Afirma-se, sempre, que o português, por razões culturais ou mesmo
biológicas, tem predisposição pelo relacionamento sexual com etnias exóticas,
motivo pelo qual consegue democratizar as relações sociais que estabelece
naquelas áreas nas quais atuou como colonizador. O Brasil seria o melhor
exemplo deste comportamento.
Em

outras

palavras:

estabeleceu-se

uma

ponte

ideológica

entre

a

miscigenação (que é um fato biológico) e a democratização (que é um fato
sociopolítico) tentando-se, com isto, identificar como semelhantes dois
processos

inteiramente

independentes.

Todos

nós

sabemos

que

a

miscigenação é um fenômeno universal não havendo mais raças ou etnias
puras no mundo. A antropologia demonstra esse dinamismo miscigenatório
milenar, quer na Europa, quer na África, Ásia ou América. Nada tem, pois, de
especial ou específico o fato do português, em determinadas situações
especiais, estabelecer contato e intercâmbio sexual com as raças das suas
colônias, fato que, em absoluto, significaria democratização social nesse
contato e intercâmbio.
Mas, com esses argumentos, consegue-se deixar de analisar como foi
ordenada socialmente esta população poliétnica e quais os mecanismos
específicos, de resistência à mobilidade social vertical massiva que foram
criados

contra

os

contingentes

populacionais

discriminados

por

essa
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estrutura.

Esquecem-se

de

que

esses

segmentos

populacionais

eram

componentes de uma estrutura escravista, inicialmente, e de capitalismo
dependente, em seguida. Com essas duas realidades estruturais durante o
transcurso da nossa história social foram criados mecanismos ideológicos de
barragem aos diversos segmentos discriminados. Mas na maioria dos estudos
sobre o assunto esses mecanismos não são avaliados. Pelo contrário. É como
se houvesse um fluir idílico, sem nenhum entrave à evolução individual senão
aquele que a capacidade de cada um exprimisse. Elide-se, assim, a escala de
valores que a estrutura de dominação e o seu aparelho ideológico impuseram
para discriminar grande parte dessa população não-branca. Essa elite de
poder que se autoidentifica como branca escolheu, como tipo ideal,
representativo da superioridade étnica na nossa sociedade, o branco europeu
e, em contrapartida, como tipo negativo, inferior, étnica e culturalmente, o
negro. Em cima dessa dicotomia étnica estabeleceu-se, como já dissemos, uma
escala de valores, sendo o indivíduo ou grupo mais reconhecido e aceito
socialmente na medida em que se aproxima do tipo branco, e desvalorizado e
socialmente repelido à medida que se aproxima do negro. Esse gradiente
étnico que caracteriza a população brasileira, não cria, portanto, um
relacionamento democrático e igualitário, já que está subordinado a uma
escala de valores que vê no branco o modelo superior, no negro ó inferior e as
demais

nuanças

de

miscigenação

mais

consideradas,

integradas,

ou

socialmente condenadas, repelidas, à medida que se aproximam ou se
distanciam de um desses polos considerados o positivo e o negativo, o superior
e o inferior nessa escala cromática. Criou-se, assim, através de mecanismos
sociais e simbólicos de dominação, uma tendência à fuga da realidade e à
consciência étnica de grandes segmentos populacionais não-brancos. Eles
fogem simbolicamente dessa realidade que os discrimina e criam mitos
capazes

de

fazer

com

que

se

sintam

resguardados

do

julgamento

discriminatório das elites dominantes.
A identidade e a consciência étnicas são, assim, penosamente escamoteadas
pela grande maioria dos brasileiros ao se autoanalisarem, procurando sempre
elementos de identificação com os símbolos étnicos da camada branca
dominante.
No recenseamento de 1980, por exemplo, os não-brancos brasileiros, ao serem
inquiridos pelos pesquisadores do IBGE sobre a sua cor, responderam que ela
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era: acastanhada, agalegada, alva, alva escura, alvarenta, alva-rosada,
alvinha, amarelada, amarela-queimada, amarelosa, amorenada, avermelhada,
azul, azul-marinho, baiano, bem branca, bem clara, bem morena, branca,
branca avermelhada, branca melada, branca morena, branca pálida, branca
sardenta,

branca

suja,

branquiça,

branquinha,

bronze,

bronzeada,

bugrezinha, escura, burro-quando-foge, cabocla, cabo verde, café, café comleite, canela, canelada, cardão, castanha, castanha clara, cobre corada, cor de
café, cor de canela, cor de cuia, cor de leite, cor de ouro, cor de rosa, cor firme,
crioula, encerada, enxofrada, esbranquicento, escurinha, fogoió, galega,
galegada, jambo, laranja, lilás, loira, loira clara, loura, além de outros que não
declararam a cor. O total de cento e trinta e seis cores bem demonstra como o
brasileiro foge da sua realidade étnica, da sua identidade, procurando, através
de simbolismos de fuga, situar-se o mais próximo possível do modelo tido
como superior.1
O que significa isto em um país que se diz uma democracia racial? Significa
que, por mecanismos alienadores, a ideologia da elite dominadora introjetou
em vastas camadas de não-brancos os seus valores fundamentais. Significa,
também, que a nossa realidade étnica, ao contrário do que se diz, não iguala
pela miscigenação, mas, pelo contrário, diferencia, hierarquiza e inferioriza
socialmente de tal maneira que esses não-brancos procuram criar uma
realidade simbólica onde se refugiam, tentando escapar da inferiorização que a
sua cor expressa nesse tipo de sociedade. Nessa fuga simbólica, eles desejam
compensar-se da discriminação social e racial de que são vítimas no processo
de iniciação com as camadas brancas dominantes que projetaram uma
sociedade democrática para eles, criando, por outro lado, uma ideologia
escamoteadora capaz de encobrir as condições reais sob as quais os contatos
interétnicos se realizam no Brasil.
Como vemos, a identidade étnica do brasileiro é substituída por mitos
reificadores, usados pelos próprios não-brancos e negros especialmente, que
procuram esquecer e/ou substituir a concreta realidade por uma dolorosa e
enganadora magia cromática na qual o dominado se refugia para aproximar-se
simbolicamente, o mais possível, dos símbolos criados pelo dominador.
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2. Etnologização da história escamoteação da realidade social
A etnologização dos problemas sociais a partir da afirmação de que há uma
democracia racial no Brasil demonstra como há uma confusão nos cientistas
sociais adeptos desse critério metodológico. Ao abandonarem como universo
de análise a estrutura rigidamente hierarquizada na qual essas etnias foram
ordenadas, de acordo com um sistema de valores discriminatório, através de
mecanismos

controladores,

historicamente

montados

para

conservar

o

sistema, objetivando manter os segmentos e grupos dominados nas últimas
escalas de sua estrutura, mostram como se confunde o plano miscigenatório,
biológico, portanto com o social e econômico.
De um lado, ao se dizer que há uma democracia racial no Brasil, e, de outro,
ao se verificar a alocação dessas etnias não-brancas no espaço social, chegase à conclusão de que a sua inferiorização é decorrência das próprias
deficiências ou divergências desses grupos e/ou segmentos étnicos com o
processo civilizatório. Porque, se os direitos e deveres são idênticos, as
oportunidades deverão ser também idênticas. Como tal não acontece, como
veremos mais tarde, a culpa pelo atraso social desses grupos é deles próprios.
Joga-se, assim, sobre os segmentos não-brancos oprimidos e discriminados, e
do negro em particular, a culpa da sua inferioridade social, econômica e
cultural.
Para compreendermos melhor esse processo/problema devemos analisar
algumas particularidades significativas da formação das classes sociais no
Brasil.

Alguns

sociólogos

supõem,

esquematicamente

que,

acabada

a

escravidão, os negros e pardos ex-escravos de idêntica condição, num
processo automático e linear de integração social, iriam formar o proletariado
das cidades que se desenvolveriam ou o camponês livre e assalariado agrícola.
Seriam, assim, absorvidos e incorporados, por automatismo, as novas classes
que apareciam após a Abolição. Iriam compor a classe operária e camponesa
nos seus diversos níveis e setores e, nesta incorporação, ficariam em pé de
igualdade com os demais trabalhadores, muitos deles, especialmente nas
regiões Sudeste e Sul, vindos de outros países, como imigrantes.

Bloco	
  de	
  Esquerda	
  -‐	
  Porto	
  
	
  

	
  

Círculos	
  Marxistas	
  –	
  Sessão	
  XV	
  
	
  

Mas os fatos não aconteceram exatamente assim. Em pesquisas parciais que
realizamos, em jornais anarquistas2 e em trabalho sistemático feito pelo
professor Sidney Sérgio Fernandes Solis, tanto no Rio de Janeiro como em São
Paulo, a imprensa anarquista que então circulava não refletia nenhuma
simpatia ou desejo de união com os negros, mas, pelo contrário, chegava
mesmo a estampar artigos nos quais era visível o preconceito racial. Como
vemos, se, de um lado, os negros egressos das senzalas não eram
incorporados a esse proletariado nascente, por automatismo, mas iriam
compor a sua franja marginal, de outro, do ponto de vista ideológico, surgia, já
como componente do comportamento da própria classe operária, os elementos
ideológicos de barragem social apoiados no preconceito de cor. E esse racismo
larvar passou a exercer um papel selecionador dentro do próprio proletariado.
O negro e outras camadas não-brancas não foram, assim, incorporados a esse
proletariado incipiente, mas foram compor a grande franja de marginalizados
exigida pelo modelo do capitalismo dependente que substituiu o escravismo.
Em 1893, por exemplo, escreve Florestan Fernandes:
Os imigrantes entravam com 79% do pessoal ocupado nas atividades artesanais;
com 8 1% do pessoal ocupado nas atividades comerciais. Suas participações nos
estratos mais altos da estrutura ocupacional ainda era pequena (pois só 31 %
dos proprietários e 19,4% dos capitalistas eram estrangeiros). Contudo achavamse incluídos nessa esfera, ao contrário do que sucedia com o negro e o mulato.3
Neste processo complexo e ao mesmo tempo contraditório da passagem da
escravidão para o trabalho livre, o negro é logrado socialmente e apresentado,
sistematicamente, como sendo incapaz de trabalhar como assalariado. No
entanto, durante o escravismo, o negro atuava satisfatória e eficientemente no
setor manufatureiro e artesanal.
Thomas liwbank escrevia em 1845/6 que:
Tenho visto escravos a trabalhar como carpinteiros, pedreiros, calceteiros,
impressores, pintores de tabuletas e ornamentação, construtores de lampiões,
artífices em prata, joalheiros e litógrafos. É também fato corrente que imagens de
santos, em pedra e madeira, sejam admiravelmente feitas por negros escravos
ou livres. (…) O vigário fez referência outro dia a um escravo baiano que é um
santeiro de primeira ordem. Todas as espécies de ofícios são exercidas por
homens e rapazes escravos.4
5	
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Segundo Heitor Ferreira Lima, os negros escravos trabalhavam em diversas
atividades artesanais. No Rio de Janeiro, da mesma forma que Ewbank, os
naturalistas Spix e Martius escreviam que “entre os naturais, são mulatos os
que manifestam maior capacidade e diligência para as artes mecânicas.
Trabalhavam, também, nos estaleiros, na construção de barcos, na pesca da
baleia, na industrialização do seu óleo e em diversas outras atividades”. Em
várias outras regiões desenvolviam-se atividades artesanais e manufatureiras
aproveitando-se do trabalho dos negros escravos. No Maranhão, por exemplo,
ainda segundo Spix e Martius, dos 4 000 profissionais artífices existentes em
toda a província, quando esses dois cientistas por ali passaram (1818/1820)
mais de 3 000 eram escravos. Vejamos os números:
Profissão

Livres Escravos

Alfaiates

61

96

Caldeireiros

4

1

Carpinteiros

178

326

Entalhadores

96

42

Carpinteiros Navais

80

38

Serralheiros

5

–

Ferreiros (em São Luiz)

37

23

Tanoeiros (em São Luiz)

2

1

Marceneiros

30

27

Ourives

49

11

Pedreiros e Britadores

404

608

Pintores e Ceriadores

10

5

Coreeiros

4

1

Escravos auxiliares nas
indústrias

–

1 800

Total

964

2.985

TOTAL GERAL: 3 949
Fonte: Heitor Ferreira Lima, História político-econômica e industrial do
Brasil.
Na área de São Paulo o mesmo fenómeno se verificava. Os escravos ocupavam
praticamente todos os espaços do mercado de trabalho, dinamizando a
produção cm níveis os mais diversificados. Exerciam ofícios que depois seriam
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ocupados pelo trabalho imigrante. Segundo o recenseamento de 1872 o
quadro era o seguinte:
Condição social

Escravo

Trabalhador
livre

Total

Costureiras

67

583

650

Mineiros e cant. (sic)

1

41

42

Trab. em metais

19

218

237

Trab. em madeiras

33

260

293

Trab. em edificações

25

130

155

Trab. em tecidos

124

856

990

Trab. em vestuário

2

102

104

Trab. em couro e pape

30

189

219

Trab. em calçados

5

58

63

Trab. em agricultura

826

3 747

4 563

Criados e jornais

507

2 535

3 042

Serviços domésticos

1 304

3 506

4 810

Sem profissão

677

8 244

8 921

Fonte: Emília Viotti da Costa, Da senzala à colônia.
Queremos dizer com isto que na dinâmica da sociedade escravista atuou,
durante toda a sua existência, como mecanismo equilibrador c impulsionador,
o trabalho do escravo negro. Esse mecanismo de equilíbrio e dinamismo, já
que as classes senhoriais fugiam a qualquer tipo de trabalho, será atingido
quando se desarticula o sistema escravista e a sociedade brasileira é
reestruturada tendo o trabalho livre como forma fundamental de atividade. O
equilíbrio se parte contra o ex-escravo que é desarticulado e marginalizado do
sistema de produção.
Toda essa força de trabalho escrava, relativamente diversificada, integrada e
estruturada em um sistema de produção, desarticulou-se, portanto, com a
decomposição do modo de produção escravista: ou se marginaliza, ou se
deteriora de forma parcial ou absoluta com a morte de grande parte dos exescravos.

Esses

metalúrgicos
emergente,

etc,
são

ourives,
ao
por

alfaiates,

tentarem
um

se

pedreiros,
reordenar

processo

de

marceneiros,
na

sociedade

peneiramento

tanoeiros,
capitalista

constante

e

estrategicamente bem manipulado, considerados como mão-de-obra não7	
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aproveitável

e/marginalizados.

Surge,

concomitantemente,

o

mito

da

incapacidade do negro para o trabalho e, com isto, ao tempo em que se
proclama a existência de uma democracia racial, apregoa-se, por outro lado, a
impossibilidade de se aproveitar esse enorme contingente de ex-escravos. O
preconceito de cor é assim dinamizado no contexto capitalista, os elementos
não brancos passam a ser estereotipados como indolentes, cachaceiros, nãopersistentes no trabalho e, em contrapartida, por extensão, apresenta- se o
trabalhador branco como o modelo do perseverante, honesto, de hábitos
morigerados e tendências à poupança e à estabilidade no emprego. Elege-se o
modelo branco como sendo o do trabalhador ideal e apela-se para uma política
migratória sistemática e subvencionada, alegando-se a necessidade de se
dinamizar a nossa economia através da importação de um trabalhador
superior do ponto de vista racial e cultural e capaz de suprir, com a sua mãode-obra, as necessidades da sociedade brasileira em expansão. Veremos isto
depois.
Há uma visível desarticulação nessa nova ordenação que atinge as populações
não-brancas em geral e o negro em particular, no momento em que a nação
brasileira

emerge

para

o

desenvolvimento

do

modelo

de

capitalismo

dependente. Essa desarticulação não se realiza, porém, apenas no plano
estrutural, mas desarticula, também, a consciência étnica do próprio
segmento não-branco.
O branqueamento como ideologia das elites de poder vai se refletir no
comportamento de grande parte do segmento dominado que começa a fugir
das suas matrizes étnicas, para mascarar-se com os valores criados para
discriminá-lo. Com isto o negro (o mulato, portanto, também) não se articulou
em nível de uma consciência de identidade étnica capa/ de criar uma contraideologia neutralizadora da manipulada pelo dominador. Pelo contrário. Há
um processo de acomodação a estes valores, fato que irá determinar o
esvaziamento desses negros no nível da sua consciência étnica, colocando-os,
assim, como simples objetos do processo histórico, social e cultural.
Essa política aparentemente democrática do colonizador verá os seus
primeiros frutos mais
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Essa perda ou fragmentação da identidade étnica determinará, por sua vez, a
impossibilidade de emergir uma consciência mais abrangente e radical do
segmento negro e não-branco em geral.
3. Estratégia de imobilismo social
Esta estratégia discriminatória contra o elemento negro não surgiu porém com
a chegada dos imigrantes europeus na base do trabalho livre. Na própria
estrutura escravista já havia um processo discriminatório que favorecia o
homem livre em detrimento do escravo.
Como vemos, à medida que a sociedade escrava se diversificava e se
urbanizava, ficava mais complexa internamente a divisão do trabalho e isto
produzia conflitos ou atritos nos seus diversos setores de mão-de-obra. A
estrutura ocupacional dessa época, na medida que passava por um processo
de diferenciação econômica, criava mecanismos reguladores capazes de
manter os diversos segmentos que disputavam esse mercado de trabalho nos
seus respectivos espaços.
A isto se contrapunham mecanismos criados pelos próprios escravos no
sentido de equilibrar a divisão do trabalho; os cantos, em Salvador, foram um
exemplo.
Segundo Manuel Querino:
Os africanos, depois de libertos, não possuindo oficio e não querendo entregar-se
aos trabalhos da lavoura, que haviam deixado, faziam-se ganhadores. Em
diversas partes da cidade reuniam-se à espora que fossem chamados para a
condução de volumes pesados ou leves, como fossem: cadeirinha de arruar,
pipas de vinho ou aguardente, planos etc. Esses pontos tinham ó nome de canto
e por Isso era comum ouvir a cada momento: chame ali um ganhador no canto.
Ficavam eles sentados em tripeças a conversar até serem chamados para o
desempenho de qualquer misteres. (…) Cada canto de africanos era dirigido por
um chefe a que apelidavam capitão restringindo-se as funções deste a contratar
e dirigir os serviços e a receber os salários. Quando falecia o capitão tratavam de
eleger ou aclamar o sucessor que assumia logo a investidura do cargo.
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Já no período escravista, portanto, havia uma tendência a se ver no negro
escravo um elemento que devia ser restringido no mercado de trabalho. Os
motivos alegados, as razões apresentadas, apesar de aparentemente serem
compreensíveis, o que conseguiram era — como se queria — transformar o
trabalho escravo, e, em muitas circunstâncias o negro liberto, em mão-de-obra
eternamente não-qualifiçada e que, por uma série de razões, não podia ser
aproveitado.
Se

estes

mecanismos

foram

estabelecidos

empiricamente

durante

o

escravismo, após a Abolição eles se racionalizaram e as elites intelectuais
procuraram dar, inclusive, uma explicação “científica” para eles, como
veremos adiante.
Em determinada fase da nossa história econômica houve uma coincidência
entre a divisão social do trabalho e a divisão racial do trabalho. Mas através de
mecanismos repressivos ou simplesmente reguladores dessas relações ficou
estabelecido que, em certos ramos, os brancos predominassem, e, em outros,
os negros e os seus descendentes diretos predominassem. Tudo aquilo que
representava trabalho qualificado, intelectual, nobre, era exercido pela minoria
branca, ao passo que todo subtrabalho, o trabalho não-qualificado, braçal,
sujo e mal remunerado era praticado pelos escravos, inicialmente, em pelos
negros livres após a Abolição.
Esta divisão do trabalho, reflexa de uma estrutura social rigidamente
estratificada ainda persiste em nossos dias de forma significativa. Assim como
a sociedade brasileira não se democratizou nas suas relações sociais
fundamentais, também não se democratizou nas suas relações raciais. Por
esta razão, aquela herança negativa que vem da forma como a sociedade
escravista teve início e se desenvolveu, ainda tem presença no bojo da
estrutura altamente competitiva do capitalismo dependente que se formou em
seguida. Por esta razão, a mobilidade social para o negro descendente do
antigo escravo é muito pequena no espaço social. Ele foi praticamente
imobilizado por mecanismos seletivos que a estratégia das classes dominantes
estabeleceu. Para que isto funcionasse eficazmente foi criado um amplo painel
ideológico para explicar e/ou justificar essa imobilização estrategicamente
montada. Passado quase um século da Abolição a situação não mudou
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significativamente na estrutura ocupacional para a população negra e nãobranca.
4.O Brasil teria de ser branco e capitalista
O auge da campanha pelo branqueamento do Brasil surge exatamente no
momento em que o trabalho escravo (negro) é descartado e substituído pelo
assalariado. Aí coloca-se o dilema do passado com o futuro, do atraso com o
progresso e do negro com o branco como trabalhadores. O primeiro
representaria a animalidade, o atraso, o passado, enquanto o branco (europeu)
era o símbolo do trabalho ordenado, pacífico e progressista. Desta forma, para
se modernizar e desenvolver o Brasil só havia um caminho: colocar no lugar
do negro o trabalhador imigrante, descartar o país dessa carga passiva,
exótica, fetichista e perigosa por uma população cristã, europeia e morigerada.
Todo o racismo embutido na campanha abolicionista vem, então, à tona. Já
não era mais acabar-se com a escravidão, mas enfatizar-se que os negros
eram incapazes ou incapacitados para a nova etapa de desenvolvimento do
país. Todos achavam que eles deviam ser substituídos pelo trabalhador
branco, suas crenças deviam ser combatidas, pois não foram cristianizados
suficientemente, enquanto o italiano, o alemão, o espanhol, o português, ou
outras nacionalidades europeias, viriam trazer não apenas o seu trabalho,
mas a cultura ocidental, ligada histórica e socialmente às nossas tradições
latinas. Alguns políticos tentam inclusive introduzir imigrantes que fugiam aos
padrões europeus, como os chineses e mesmo africanos. A grita foi geral.
Precisávamos melhorar o sangue, a raça.

	
  

11	
  
Bloco	
  de	
  Esquerda	
  -‐	
  Porto	
  

