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RESUMO 

 

Nesta dissertação apresento uma possível ligação entre os campos dos estudos raciais e da 

teoria da história, demonstrando como as diferentes performances dos conceitos de história, 

tempo e antirracismo podem ser conectadas a algumas interpretações sobre a formação 

nacional brasileira e a atuação dos movimentos sociais negros ao longo do período 

republicano brasileiro. Com isso, procuro historicizar as interpretações sobre as relações 

raciais no Brasil e a atuação dos movimentos sociais negros em diferentes contextos. Por 

conseguinte, apresento as possíveis relações entre a emergência de uma experiência do tempo 

e da história ligadas à ética da reparação dos traumas do passado com o desenvolvimento da 

luta pelas ações afirmativas para a população negra no final do século XX e início do século 

XXI. Por fim, por meio da análise dos argumentos dos articulistas do jornal Folha de São 

Paulo, entre os anos de 2000 e 2012, demonstro que os mesmos constroem seus 

posicionamentos sobre as ações afirmativas por critérios raciais lançando mão de duas 

interpretações históricas sobre a questão racial brasileira distintas. Os contrários valorizam a 

narrativa da miscigenação, negando a valorização política e identitária do conceito de raça. 

Ao passo que os favoráveis, por meio da ótica da reparação histórica, estabelecem a 

desigualdade racial presente como um processo de perpetuação histórica do qual só a 

valorização do conceito de raça é capaz de auxiliar no tratamento destes passados que não 

passam, representados pela desigualdade racial presente.    

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ações afirmativas, reparação histórica, antirracismo, tempo, história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ABSTRACT 
 

 

 

This dissertation aims to present the possible link between the fields of racial studies and the 

theory of history, demonstrating how different performances of the concepts of history, time 

and anti-racism can be connected to some interpretations about the Brazilian national 

formation and the performance of the black moviments over the Brazilian republican period. 

With this, I try to historicize the interpretations about race relations in Brazil and the 

performance of black social movements in different contexts. Next, it is presented the possible 

relation between the emergence of the experience of time and history related to the ethics of 

past trauma damage and the fight for affirmative actions to the black population in the late 

twentieth and early 21st century. Finally, by analyzing the arguments in articles written for 

the newspaper Folha de São Paulo between 2000 and 2012, we demonstrate that the authors 

build their positions on affirmative actions based on racial criteria using two different 

historical interpretations on the issue. The ones against the actions implementation value the 

miscegenation narrative, denying the political and identity appreciation of the concept of race, 

while the ones in favor, by considering the perspective of historical reparation, point out that 

today’s racial inequality has been perpetuated throughtout the history and taking the concept 

of race into consideration is the only way to make up for this past that never passes depicted 

by the current racial inequality. 

 

KEYWORDS: Affirmative actions, historical reparation, anti-racism, time, history.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, são numerosas as pesquisas acadêmicas (teses, dissertações, monografias e 

artigos) cujo objeto de estudo são as políticas de ações afirmativas. Essas pesquisas datam, 

sobretudo, do final do século XX e início do século XXI. O aumento massivo desses trabalhos 

está ligado à intensificação das discussões sobre a necessidade de implementação das ações 

afirmativas nas universidades brasileiras, impulsionada pelos movimentos sociais negros 

junto às universidades, ao poder público e à mídia. Tal contexto foi marcado pela realização 

de uma série de seminários e encontros para a discussão sobre as ações afirmativas no Brasil, 

além de diversas manifestações organizadas por entidades negras. Dentre alguns 

acontecimentos, os de maior destaque são a Marcha Zumbi, de 1995, a Conferência Nacional 

contra o Racismo e a Intolerância e a Conferência de Durban, ambas realizadas em 2001. 

Muitos dos trabalhos sobre as ações afirmativas foram estimulados pela repercussão desses 

eventos. Outro fator que deve ser considerado é o aumento das pesquisas estatísticas 

envolvendo a análise de dados sobre a desigualdade racial e a discriminação racial no Brasil, 

especialmente os levantamentos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, os quais 

demonstraram um alto índice de desigualdade racial entre negros e brancos. Os resultados 

dessas pesquisas foram amplamente utilizados como referencial para trabalhos acadêmicos 

sobre ações afirmativas no Brasil. 

 Em 2013, Lúcia Gaspar e Virgínia Barbosa produziram um levantamento bibliográfico 

dos trabalhos que tratam de ações afirmativas em 17 universidades brasileiras e na Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações, entre 1999 e 2012, obtendo o resultado de 464 produções, 

divididas entre livros, artigos, teses e dissertações (GASPAR; BARBOSA, 2013). Com a 

análise, observo que esses trabalhos estão concentrados substancialmente nas áreas do 

conhecimento da Sociologia, Ciência Política, Direito, Pedagogia e Antropologia, atuando de 

maneira diferente de acordo com sua respectiva área. De forma geral, as temáticas e 

metodologias utilizadas envolveram: análises de casos de universidades que adotaram o 

sistema de cotas raciais e quais os resultados dessa adoção; estudos sobre as discussões 

jurídicas, políticas e midiáticas sobre as ações afirmativas, bem como argumentos sobre sua 

                                                 
1 Destaco aqui o estudo de Henrique, R. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na 

década de 90. lPEA. Brasília/Rio de Janeiro: Ipea, n. 807, 2001, e os diversos Censos realizados pelo IBGE no 

final do século XX e início do século XXI.  
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constitucionalidade ou não; a comparação entre diferentes países que adotaram ações 

afirmativas; a importância delas para uma educação que valoriza a diferença e a análise do 

conceito “ação afirmativa”. 

 No campo da História, há um grande número de intelectuais preocupados em refletir 

sobre temas relacionados à questão racial brasileira, contudo, são poucos os trabalhos que 

tratam especificamente das ações afirmativas. Dentre eles, podemos destacar alguns artigos 

escritos por Petrônio Domingues, Martha Abreu, Hebe Mattos e Carolina Vianna Dantas. 

Mais recentemente, destaco à dissertação de mestrado de Matheus Leibão, defendida em 2018 

na UERJ, a qual abordou os usos da História na discussão midiática sobre a implementação de 

ações afirmativas nas universidades. Devido à importância do assunto, as ações afirmativas no 

Brasil parecem não ter recebido a atenção que merecem pelos trabalhos produzidos no campo 

da História. 

 Inicialmente, esta dissertação surge do ímpeto em aprofundar os estudos dos 

resultados obtidos em meu TCC, no qual apresento os significados da experiência do tempo e 

do conceito de história na contemporaneidade, especialmente a partir da categoria de 

reparação histórica, premissa esta defendida por alguns intelectuais europeus2.  

Na categoria de intelectual branco, portanto privilegiado, presenciei a expansão das 

universidades públicas brasileiras e as discussões sobre a implementação das ações 

afirmativas no Brasil. A questão carregava um caráter de urgência por parte da militância 

negra e gerava discussões acaloradas. Ao analisar as argumentações trazidas por pessoas 

contrários e favoráveis a medida afim de construir minha perspectiva sobre a questão, 

observei que um ponto em especial me impelia a defender as ações afirmativas, sendo ele, sua 

compreensão como um mecanismo de remediação de um erro histórico. Conversando com 

outras pessoas brancas, privilegiadas como eu, por não experimentarem diariamente os efeitos 

do racismo estrutural, que se posicionavam como contrárias a reserva de vagas para a 

população negra na universidade brasileira observei que a justificativa de sua aplicação por 

meio da reparação histórica os fazia compreender melhor a urgência da aplicação das ações 

afirmativas para a população negra, passando a defende-las.  Por esse motivo, me senti 

estimulado a pesquisar em que medida as políticas afirmativas para a população negra têm 

ligações com uma ética da reparação histórica.   

                                                 
2 Sendo mais especifico, destaco os trabalhos de Andreas Huyssen e Berber Bervernage.  
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 Para tanto, foi necessário produzir um intercruzamento entre os trabalhos relacionados 

as ações afirmativas e os estudos raciais no Brasil com os conhecimentos fornecidos pelo 

campo da teoria da história, especificamente os trabalhos concernentes às diferentes 

dinâmicas da temporalidade e do conceito de história durante a modernidade, além da relação 

entre reparação histórica e ações afirmativas.  

Com isso, estabeleci uma relação entre a ação dos movimentos negros e das 

interpretações da formação nacional brasileira, durante todo o período republicano, com as 

diferentes performances dos conceitos de tempo, história e antirracismo ao longo da 

modernidade. O objetivo foi demonstrar em que medida as formas de ação dos movimentos 

negros brasileiros e as diferentes interpretações da história do Brasil se transformam ao longo 

do tempo, a partir da transformação das experiências ou compreensões dos conceitos de 

história, tempo e antirracismo.  

Feito isso, parti para análise de nosso objeto de pesquisa, o jornal Folha de São Paulo, 

entre o ano 2000 e 2012. Para tanto, observo como os articulistas do jornal constroem seus 

argumentos em relação a implementação das ações afirmativas para a população negra 

brasileira, levando em consideração os tipos de interpretação da história do Brasil acionadas, a 

performática do tempo e suas posturas antirracistas. 

A opção em trabalhar com o veículo de comunicação “jornal” deu-se pela praticidade 

que este meio de comunicação oferece, tendo em vista que, desde o início de nossa pesquisa, 

o número de hemerotecas online vem aumentando consideravelmente, o que possibilitou 

maior acessibilidade às nossas fontes históricas. Além disso, por se tratar de um meio de 

comunicação textual, foi possível a realização de pesquisas por palavras-chaves, dando maior 

praticidade e precisão a pesquisa. Outro ponto que contribuiu para a escolha deste veículo de 

informação foi a própria organização interna, pois a maioria dos jornais tem uma organização 

padronizada, distribuída em notícias, editorias, artigos opinativos etc., permitindo maior 

linearidade no processo.   

Dentre os variados jornais de circulação nacional existentes no Brasil, a escolha pela 

Folha de São Paulo teve como base a pesquisa realizada pela Associação Nacional de Jornais 

(ANJ), cujo resultado demonstra que a Folha representava o periódico de maior circulação 

nacional durante o recorte cronológico por nós estabelecido: de 1º de janeiro de 2000 até 31 

de dezembro de 2012. Ou seja, o critério de escolha foi baseado exclusivamente no jornal que 

tivesse maior número de leitores, independentemente dos conteúdos por ele vinculados ou 

pelo engajamento político de seus interlocutores.   
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O recorte cronológico foi pensado levando em consideração eventos históricos 

relevantes para o tema desta dissertação. Os primeiros anos do século XXI representam o 

momento em que a temática das ações afirmativas para a população negra ganha pujante 

destaque midiático, devido a um conjunto de acontecimentos históricos, sendo o primeiro 

deles a Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, cuja preparação ocorreu no ano de 2000 e a 

realização em 2001, em Durban. Com ela, o Estado brasileiro se compromete 

internacionalmente a implementar políticas públicas efetivas no combate à discriminação 

racial e à desigualdade racial, com ênfase em seus efeitos estruturais.  

No momento em que as ações afirmativas adentram a agenda política brasileira os 

movimentos sociais negros começam, então, a estimular o aprofundamento dos debates sobre 

a desigualdade racial, pressionando ainda mais o Estado para a implementação de ações 

afirmativas para os negros. Como resultado, há o início da aplicação e expansão das ações 

afirmativas nas universidades estatuais e federais, com a reserva de vagas a alunos 

autodeclarados negros. À exceção de alguns casos, como a UERJ, cuja implementação das 

ações afirmativas se deu com a sanção da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a grande 

maioria das universidades que adotaram as políticas afirmativas para negros só o fizeram em 

decorrência do princípio da autonomia universitária previsto pela Constituição Brasileira. 

Como consequência, surgiram diferentes critérios desenvolvidos por cada universidade na 

aplicação da discriminação positiva favorável aos negros brasileiros, o que gerou acalorado 

debate na mídia nacional.  

As tensões políticas e a “polêmica midiática” envolvendo o tema, por sua vez, são 

acentuados a partir de 2003, em decorrência da tramitação do Estatuto da Igualdade Racial, de 

autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), que em sua versão original (PLS nº 213/2003) 

obrigava o Estado brasileiro a valorizar a cultura e a história afro-brasileira, a reservar vagas 

para negros em vários setores da sociedade brasileira, como nas universidades, no 

funcionalismo público e no mercado de trabalho, e demandava a declaração racial de todos os 

brasileiros. O Estatuto foi aprovado em uma versão mais singela, no ano de 2010.  

Além desse projeto, vários outros da mesma natureza seguiram em tramitação no 

Congresso e Senado no período abarcado por nosso recorte cronológico. Em meio à 

tramitação destes projetos, em 2006, a sociedade civil se envolve oficialmente no tema, 

produzindo dois manifestos sobre a implementação das ações afirmativas para os negros que 

seriam entregues às instâncias legislativas federais, um contrário e outro favorável a esta 
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medida, o que já demonstrava um alto nível de tensão política sobre o tema. Por fim, o recorte 

estabelecido também comporta os debates sobre a votação pelo STF a respeito da 

constitucionalidade da discriminação positiva por critérios raciais e a aprovação, em 2012, da 

lei 12.711, a popularmente conhecida como “Lei de Cotas”. 

Outro ponto que insufla a discussão sobre a aplicação das ações afirmativas para 

negros neste período são as diversas pesquisas estatísticas tratando da desigualdade racial no 

país. As de maior destaque são os Censos de 2000 e 2010, desenvolvidos pelo IBGE, e a 

pesquisa de Ricardo Henrique no Ipea, publicada em 2001, sobre a diferença de índices 

sociais médios de brancos e negros entre 1929 e 19993.  

Portanto, a escolha do recorte foi fundamentada na emergência de uma gama de 

acontecimentos históricos e pesquisas estatísticas que funcionaram como catalizadores da 

opinião pública a respeito das ações afirmativas para negros. Esses acontecimentos, como já 

dito, envolvem temas relevantes para o presente trabalho, como as diferentes interpretações da 

história do negro no Brasil, justiça, antirracismo e ação histórica. Dessa forma, este volumoso 

debate pôde ser atestado em consulta às páginas do jornal Folha de São Paulo entre os anos 

de 2000 e 2012.  

Para a seleção das fontes, foi utilizado o acervo com todas as edições do jornal 

disponibilizado pelo site da Folha, o qual conta com uma ferramenta de busca que permite 

navegar por seu acervo a partir dos critérios “período” e/ou “palavras-chave”. A primeira 

seleção de fontes teve como base o recorte cronológico estabelecido, indo de 1º de janeiro de 

2000 até 31 de dezembro de 2012, com as palavras-chave: “ações afirmativas” e “cotas 

raciais”. A utilização destas duas expressões é justificada pelo fato de que a discussão sobre 

as ações afirmativas no Brasil se resumiu, muitas vezes, à implementação das cotas raciais nas 

universidades públicas, como a própria discrepância entre os resultados das duas buscas pôde 

evidenciar. Circunscrito por um mesmo recorte cronológico, o resultado obtido na busca pela 

expressão “ações afirmativas” totalizou 142 incidências, ao passo que a pesquisa utilizando a 

expressão “cotas raciais” resultou em 770 incidências4.  

                                                 
3 HENRIQUES, R. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 90. lPEA. 

Brasília/Rio de Janeiro: Ipea, n. 807, 2001. 
4 Outra justificativa possível para a discrepância dos resultados obtidos está no fato de que foi necessária a 

utilização de dois formatos de busca diferentes. A busca pela expressão “ações afirmativas” foi realizada com as 

duas palavras que compõem a expressão unidas, ou seja, “ações” + “afirmativas”, sem comprometer os 

resultados. Contudo, o mesmo processo não pôde ser utilizado na busca pela expressão “cotas raciais”, tendo em 

vista que em muitos casos os articulistas do jornal utilizam apenas a palavra “cotas” para se referir à expressão 

“cotas raciais”.  
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Em posse desta seleção, uma filtragem do montante total das matérias elegidas foi 

realizado, focalizando os artigos opinativos localizados nas duas primeiras páginas do jornal 

(A2 e A3). De maneira padronizada em todas as edições da Folha de São Paulo acessadas, a 

primeira página é composta por um ou mais editoriais; três artigos de colunistas de São Paulo, 

Brasília e Rio de Janeiro; e a coluna vertical com artigos de políticos e intelectuais com 

espaço fixo. Já a segunda página possui as secções opinativas “Tendências/Debates”, a qual é 

ocupada por dois artigos assinados por personalidades (principalmente políticos, empresários 

e cientistas) geralmente com opiniões contrárias sobre um mesmo tema; além do “Painel do 

Leitor”, espaço aberto para a opinião dos leitores.  

 

Figura 1 – Exemplo das páginas A2-A3 do jornal Folha de São Paulo 

 

 

Seleciono para o trabalho apenas as secções “Editoriais” e “Tendência/debates”, pois 

acredito que essas duas secções são capazes de demonstrar o posicionamento do jornal com 

relação ao tema e a opinião dos interlocutores convidados. A escolha em centralizar as 

análises em artigos do gênero “opinião” decorre da ideia de que o mesmo dispensa o emprego 

de qualquer neutralidade, seja ela jornalística ou intelectual. Portanto, utilizo na pesquisa 35 
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editoriais e 62 artigos de opinião presentes na secção Tendências/Debates, totalizando 97 

textos.  

Alinhado com os objetivos centrais de nossa dissertação, realizei a leitura das fontes a 

partir das seguintes perguntas: qual a posição do autor sobre as ações afirmativas para a 

população negra? Que compreensão de antirracismo é trazida? Qual interpretação histórica é 

acionada? O autor tematiza mais o passado ou o presente na produção de sua argumentação? 

Quais representações do passado são acionadas?  

De antemão, os resultados preliminares demonstraram que dos 35 editoriais 

selecionados, todos se posicionaram contrários à implementação de políticas públicas por 

critérios raciais. Dos 62 artigos presentes na secção “Tendências/debates”, 23 se portaram 

como contrários e 39 como favoráveis às políticas.  

Dito isto, dividido a presente dissertação em 4 partes. Na primeira delas, apresento 

uma narrativa teórica que começa no século XIX e termina no final do século XX. Nela, 

demonstro como as diferentes performances do conceito de tempo, história e antirracismo no 

ocidente, de maneira geral, contribuíram para as formulações de intelectuais preocupados em 

pensar as relações raciais no Brasil e a história da formação nacional brasileira. A intenção foi 

reconhecer como o entendimento sobre a história universal5 influenciou as reflexões desses 

intelectuais e também mostrar os diferentes tipos de envergadura da ação histórica por eles 

utilizados. Em outras palavras, questiono qual o projeto de futuro eles consideram mais 

apropriado para o Brasil no tocante à questão racial: aquele em que se tem o fortalecimento do 

conceito de raça ou o que busca suprimi-lo?  Além disso, na primeira parte desta dissertação 

explico como, no mundo ocidental do final do século XX, emerge uma ética de ação histórica 

preocupada com a reparação de traumas ligados ao passado. 

 A segunda parte deste trabalho é dedicada à apresentação do conceito de ações 

afirmativas, expondo o surgimento do conceito, sua experiência em alguns países, incluindo o 

Brasil, e como os intelectuais especializados na temática formulam sua aplicação a partir de 

critérios raciais. Tento com isso, estabelecer em que medida as ações afirmativas podem ser 

consideradas uma modalidade de reparação histórica. 

Em seguida, a terceira parte da discussão é focada na atuação dos movimentos sociais 

negros de maior destaque da história republicana brasileira, nos séculos XX e XXI. Baseados 

nas reflexões apresentadas na primeira parte, busco identificar como as noções de 

                                                 
5 Compreendida aqui como o conjunto de todas as histórias particulares de cada Estado Nacional rumo a 

modernização.  
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temporalidade e história são performados no interior dos campos discursivos antirracistas. 

Além disso, estabeleço um diálogo constante com a segunda parte, já que a todo o momento 

da dissertação procuro determinar o quão perto esses movimentos estão de apresentar as 

demandas por ações afirmativas baseadas na reparação histórica.  

 Finalmente, na última parte, analiso as posições adotadas por articulistas que 

publicaram artigos de opinião no jornal Folha de São Paulo, entre 2000 e 2012. O objetivo foi 

tentar compreender quais os argumentos utilizados por esses interlocutores e como os 

conceitos de tempo, história e antirracismo corroboram para a construção de suas posições 

sobre a implementação das ações afirmativas para a população negra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2 HISTÓRIA, TEMPO E ANTIRRACISMO: UMA RELAÇÃO ENTRE A TEORIA 

DA HISTÓRIA E OS ESTUDOS RACIAIS NO BRASIL 

 

 Apresento neste momento alguns trabalhos oriundos dos campos da teoria da história e 

estudos sociais, os quais tratam da dinâmica da temporalidade e da compreensão do conceito 

de história durante a modernidade, relacionando tais questões com a história intelectual dos 

estudos raciais no Brasil e com os conceitos de antirracismo e negritude. O objetivo é 

demonstrar que as transformações ocorridas durante a modernidade condicionam a 

compreensão de tempo e história, o que, por sua vez, reflete-se no pensamento intelectual 

sobre as relações raciais no Brasil entre os séculos XIX e XX.  

 A primeira secção do capítulo aborda a dinâmica do tempo histórico e suas 

implicações para a compreensão do conceito de história até o século XIX, a partir dos 

conceitos do Iluminismo e do historicismo. Na segunda secção, demonstro como esses 

conceitos e suas performances influenciam o pensamento sobre a formação nacional brasileira 

pelo viés biológico e suas implicações para as primeiras ações antirracistas no Brasil até a 

década de 1930. Já a terceira secção é dedicada à apresentação do pensamento de intelectuais 

brasileiros sobre a formação nacional brasileira, a partir da valorização cultural da 

miscigenação. Procuro demonstrar qual a dinâmica temporal e a compreensão de história 

utilizadas por esses intelectuais, em um recorte que vai de 1930 até 1960. Na quarta secção, 

apresento como a valorização das identidades culturais questiona a premissa da formação 

nacional como homogênea, segundo o conceito de negritude, o que produz uma tensão na 

compreensão da história baseada no progresso. E, por fim, na quinta secção, demonstro as 

condições de possibilidade, no final do século XX, para a emergência do discurso da 

reparação histórica, e como ele tem ligação com a demanda dos movimentos sociais negros 

pela implementação das ações afirmativas. 

 

2.1 Temporalidade e história ocidental moderna 

 

Segundo Koselleck, a principal característica da experiência de tempo moderna é a 

sensação de aceleração da história, isto é, a compreensão de que os enunciados constituídos 

pela experiência dos humanos no passado não são capazes de produzir significação para os 

eventos desdobrados no interior do presente. De acordo com o historiador, antes da ascensão 

da modernidade, a experiência do tempo era marcada por uma maior estabilidade, contendo o 
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que ele chama de “estrutura temporal estática” (KOSELLECK, 2006, p. 35). Nessa 

concepção, as respostas para os eventos ocorridos no presente continham alguma 

interpretação ou possibilidade de ação, inscritas em experiências passadas, tornando, por sua 

vez, menos complexa a realidade social passado/presente/futuro. Isso quer dizer que, no 

absolutismo e antes dele, a capacidade de orientação e ação política (prognóstico) era mais 

controlada e com uma maior margem de acerto.  

O quadro descrito acima se transforma significativamente com a ascensão das 

chamadas “filosofias da história”6 na Europa do século XVIII, as quais, articulando 

prognóstico e profecia, constituíam projetos de futuro de caráter emancipatório pela via do 

progresso por meio da razão. Esse processo, inevitavelmente, acabava por promover uma 

maior aceleração da história, ou seja, um distanciamento entre experiência e expectativa, 

liberando fenômenos tidos como inéditos (sem correlatos diretos entre passado e presente). 

Em seus estudos, Koselleck observa essa transição da experiência de tempo a partir da análise 

do conceito “revolução”. O historiador observa que, antes da modernidade esse conceito 

representava o fenômeno cíclico dos astros, ou seja, saindo de um ponto “a” e retornando no 

final do movimento ao ponto “a”. Já na modernidade, o conceito “revolução” ganha um novo 

significado, o de quebra, e, portanto, representa a passagem entre o passado (ultrapassado) e o 

futuro (a perfectibilidade). 

A compreensão histórica própria da filosofia da história, baseada no progresso, 

conduziu uma organização do tempo teleológica, articulando, assim, passado, presente e 

futuro de maneira serial e linear. O próprio tempo, dentro dessa perspectiva, seria o agente de 

mudanças e orientado a partir das leis de funcionamento da história. Dessa maneira, as 

possibilidades de futuro eram mais finitas, sendo o objetivo do filósofo da história encontrar e 

compreender as leis de funcionamento da história, para que então fosse possível agir de 

maneira mais objetiva, na intenção de acelerar o progresso da história em direção à 

perfectibilidade. 

Filósofos como Kant e Hegel, por exemplo, destacavam os conceitos de razão e 

liberdade como leis de funcionamento da história, procurando intensificá-los a fim de acelerar 

o processo histórico rumo à perfectibilidade. Inevitavelmente, esse olhar sobre a história, 

baseado em sentidos universais orientado pela razão, acarretou a hierarquização dos povos a 

                                                 
6 Segundo Gumbrecht (2015), os filósofos da história acreditam que com o estudo do passado seja possível 

identificar as leis de funcionamento, sendo possível prever a regularidade das transformações históricas de 

maneira geral.  
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partir da dicotomia “civilização versus barbárie”. Em outras palavras, sob essa perspectiva, os 

povos do continente europeu estariam mais próximos da perfectibilidade se comparados a 

sociedades nativas da América e da África, o que justificaria a colonização desses territórios, 

expropriando suas riquezas humanas e materiais, em nome de um projeto de civilização 

humana universalista. Desse modo, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se 

desenvolvem os preceitos da democracia liberal, intensificam-se os processos de escravidão e 

do tráfico de escravos. 

Segundo Achille Mbembe, essa ambivalência se estabelece devido à íntima relação 

entre medo e liberdade (MBEMBE, 2014, p. 74). Com a tradicionalidade da prática escravista 

como base do desenvolvimento do capitalismo moderno7, a partir do mercantilismo, há um 

medo iminente por parte dos brancos europeus de que os povos escravizados se rebelem 

contra seus senhores, colocando em risco sua própria liberdade. Nesse sentido, podemos dizer 

que o Iluminismo apresenta a resposta perfeita a tal questão ao estabelecer uma diferenciação 

ontológica, norteada pela razão e pelo universalismo, entre civilização e barbárie, 

desqualificando os povos escravizados de sua humanidade, ou ainda, reconhecendo “no 

outro” uma existência fraturada, que o processo de colonização seria capaz de reverter. Logo, 

pelo déficit de razão, “o negro será, deste ponto de vista, uma matéria energética” 

(MBEMBE, 2014, p. 141).  

Num segundo momento da modernidade, em meio a uma aceleração ainda mais 

intensa, decorrente dos enunciados liberados pelos filósofos da história8, Hans Gumbrecht – 

apoiado nos trabalhos de Foucault –, observa uma virada epistemológica conduzida pelos 

historicistas entre o século XVIII e XIX, justamente a partir da crítica à parcialidade 

(subjetividade) e à ausência de métodos objetivos (científicos) na construção dos enunciados 

constituídos no interior da filosofia da história. Em outras palavras, os historicistas 

observaram que os prognósticos produzidos pelos filósofos da história não atingiram o êxito 

esperado, como exemplo disso tem-se o período de crise experimentado após a Revolução 

Francesa, considerado um processo sem retorno rumo à perfectibilidade. Sendo assim, esses 

                                                 
7 Para um maior aprofundamento sobre as relações entre a história da escravidão, desenvolvimento do 

capitalismo e liberdade moderna, ver: VARIKAS, E. A Instituição Embaraçosa: silêncio sobre a escravidão na 

gênese da liberdade moderna. In: Lutas Sociais, São Paulo, v.19, n. 34, p. 53-69, jan./jun. 2015.  
8 Segundo Koselleck, a produção de um prognóstico ocasiona necessariamente uma rearticulação na forma de 

ação no presente, na esperança de se alcançar o futuro determinado. Esse fenômeno acaba por produzir uma 

aceleração do tempo, ao passo que não alcança o objetivo pré-definido. Um bom exemplo desse movimento 

pode ser observado no episódio da Revolução Francesa, amplamente apoiado pelos filósofos da história como o 

evento final para a emancipação dos homens, mas que no fim se mostrou desastroso, ou pelo menos diferente do 

esperado.   
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intelectuais críticos à filosofia da história afirmavam que, para saber como agir no presente, 

rumo ao futuro, era necessário conhecer o passado e suas vicissitudes a partir de métodos bem 

formulados. A partir desse momento, a História enquanto disciplina ganha destaque, 

estabelecendo-se como um campo da ciência, pela sua capacidade de construção de 

identidades nacionais, justificativa para colonização e enaltecimento das missões 

civilizatórias.  

Sob as características ditas anteriormente, o historicismo produziu um aprofundamento 

do estudo dos diferentes passados humanos, demonstrando a existência de uma variedade de 

processos históricos particulares. Esta compreensão foi fundamental para a constituição do 

conceito de nação, ao passo que cada Estado Nacional teria sua própria história e um caminho 

particular de ascensão rumo à perfectibilidade. Nesse sentido, os historicistas questionaram a 

premissa de que o tempo seria o agente de mudança, relegando essa responsabilidade às 

escolhas humanas feitas no presente. Segundo Koselleck, assim surge o conceito moderno de 

história, isto é, a percepção de que a somatória das histórias particulares constitui a história 

universal (KOSELLECK, 2006). Permanecia inalterada a estrutura histórica universal baseada 

na hierarquização dos povos (arcaicos versus modernos), isto é, existiam sentidos norteadores 

da história universal rumo ao progresso, mas ele dependeria das escolhas humanas. Sendo 

assim, o progresso não era mais uma certeza, era uma escolha, uma forma de ação, cuja 

referência era pautada na comparação histórica com os países com as melhores economias, 

organizações sociais e políticas. Assim, o conceito moderno de história trazia consigo um 

novo tipo de equação política, onde cada país deveria analisar sua história particular e forjar o 

melhor caminho de ação rumo ao progresso, tendo como referencial os países tidos como 

“mais modernos”. Desse modo, as possibilidades de ações rumo ao futuro se pluralizariam de 

maneira gritante se comparado aos caminhos de modernização generalistas destacados pelos 

filósofos iluministas. 

Podemos dizer que o historicismo representa uma primeira crise do tempo moderno, 

ou seja, uma resposta a um tempo em constante processo de aceleração, no qual os 

intelectuais precisam se apoiar em bases históricas na intenção de construir projetos de futuros 

mais sólidos. Segundo Gumbrecht, esta virada historicista no século XIX foi tão significativa 

para a intelectualidade ocidental que qualquer processo enunciativo baseado na razão deveria 

se apoiar em narrativas históricas para ter legitimidade (GUMBRECHT, 1998). Tendo em 

vista essa primeira crise do tempo moderno, caracterizada pela virada historicista, e 

considerando as próximas que se desenvolverão ao longo da modernidade, podemos 
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determinar o mecanismo estrutural básico de funcionamento do tempo histórico moderno, 

para depois compreendermos suas vicissitudes ao longo da história e dos espaços geográficos, 

como a modernidade no Brasil.  

Segundo Jürgen Habermas (2000), a característica fundamental da consciência do 

tempo moderno é a orientação a partir do novo. Para se definir como o mais recente da 

história, ou contemporâneo, é necessário promover uma constante ruptura com o passado, 

mirando certo futuro (HABERMAS, 2000). Essa perspectiva promove uma articulação 

necessária entre passado, presente e futuro, que pode variar de intensidade, em decorrência do 

contexto de quem a experimenta, sendo determinado pelas contingências do presente em meio 

aos efeitos da aceleração da história. Por exemplo, com as filosofias da história, observamos a 

constituição de enunciados que tendem mais ao futuro, com a construção de prognósticos não 

tão preocupados com o passado. No historicismo, por sua vez, observa-se uma maior 

valorização da esfera do tempo do passado para a fundamentação das ações no presente, rumo 

ao futuro. Sendo assim, o processo histórico moderno é naturalizado como o desenvolvimento 

da ação humana no tempo, no qual caminhamos para algo melhor (progresso) ao nos 

distanciar do passado, compreendido como irreversível e ultrapassado, e, assim, definir a 

contemporaneidade, isto é, o que fundamenta o “ser no presente”.  

Dito isso, na secção seguinte, tento estabelecer uma ligação entre as reflexões 

apresentadas até o momento, sobre o pensamento iluminista e historicista, com o pensamento 

intelectual brasileiro no século XIX e início do XX. Busco observar em que medida tais 

reflexões condicionam as interpretações sobre a formação nacional brasileira.  

 

2.2 A relação entre teoria da história e estudos sociais: século XIX e início do século XX 

 

No Brasil, um bom exemplo da perspectiva historicista pode ser encontrado no 

pensamento de José Bonifácio de Andrade9, para quem “captar as raízes nacionais permite 

apreender a singularidade brasileira, bem como a forma de os brasileiros perceberem o mundo 

tendo em vista os desafios do presente e do futuro” (CARMONA, 2013, p. 2). É possível 

afirmar que a interpretação histórica produzida por Bonifácio, em seu presente, estimulou a 

criação de projetos particulares para o Brasil, os quais visavam o progresso. Dentre seus 

projetos, podemos destacar “o estímulo ao amalgamento de índios, negros e portugueses; fim 

                                                 
9 Para maiores aprofundamentos ver: ARAÚJO, V. A Experiência do Tempo: modernidade e historicização no 

Império do Brasil (1823-1845). Tese (doutorado em História), PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2003). 
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da escravidão e do aldeamento dos índios; proteção e fomento da indústria nacional e 

distribuição de terras” (CARMONA, 2013, p. 3). Longe de ser unânime, essa correlação entre 

passado, presente e futuro, orientada pela ótica do progresso e produzida por Bonifácio, foi 

rebatida por outros intelectuais brasileiros. Tal contraposição se explica no fato de a novidade 

da análise histórica trazida pelo pensamento historicista ter produzido a pluralização de 

enunciados históricos e projetos de futuro, os quais, inevitavelmente, disputariam espaços de 

aplicabilidade política rumo à perfectibilidade (modernização).  

Entre o século XIX e XX, uma das maiores disputas de projeto de futuro se deu a 

partir da busca da definição da identidade nacional brasileira e suas relações com a ideia de 

raça (SCHWARCZ, 2012). Essa questão não é exclusiva do Brasil, estando presente na 

maioria dos países colonizados que praticaram o uso de mão de obra escrava. Isso porque a 

escravidão colonial, baseada no pensamento iluminista, utilizou a premissa da existência de 

uma superioridade da raça branca em comparação com as demais raças não brancas, 

fundamentando, assim, a relação de dominação. Dessa forma, após a independência, as 

antigas colônias deveriam forjar uma identidade nacional compatível com a pluralidade 

cultural e étnica herdada de seu passado, tendo que lidar com a copresença de brancos e não 

brancos no território nacional. A intelectualidade brasileira, no século XIX e XX, diante de tal 

cenário, vai propor a seguinte questão: como o Brasil poderia se modernizar com a presença 

de negros e índios no território nacional? Como definir uma homogeneidade cultural 

brasileira em meio à pluralidade cultural oriunda das diferentes raças que habitavam o 

território nacional? Como atingir a modernização (rumo à perfectibilidade) com a presença de 

raças inferiores no Brasil?  

Como aponta Mbembe (2014), no século XIX, pairava a dúvida se o negro teria o 

mesmo status de humanidade que os brancos, tendo em vista as diferenças raciais, que 

englobavam características físicas, mentais e morais, e sua deficiência de fazer uso do 

pensamento racional. Sendo assim, podemos destacar duas formas de resolução para a questão 

racial: uma segregacionista10 e uma assimilacionista.  

                                                 
10 A visão segregacionista da questão racial foi adotada pelos Estados Unidos, como demonstra Mbembe, a partir 

do maior teórico da democracia norte-americana, Alexis de Tocqueville: “Tocqueville defende que as relações 

entre raça e democracia só podem ser reguladas de duas maneiras: ‘É preciso que os Negros e os Brancos se 

misturem inteiramente ou se separem’. Mas afasta definitivamente a primeira solução: ‘não penso que a raça 

branca e a raça negra venham algum dia a viver em pé de igualdade’ – segundo ele, tal ‘mistura’ só pode ser 

conduzida num regime despótico. Em democracia, a liberdade dos Brancos só é viável se acompanhada pela 

segregação dos Negros e pelo isolamento dos Brancos na companhia dos seus semelhantes. Ou seja, se a 

democracia é verdadeiramente incapaz de resolver o problema racial, a questão é desde logo perceber como 

poderá a América livrar-se dos Negros” (MBEMBE, 2014, p. 149). 
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No caso brasileiro, pela perspectiva apresentada por José Bonifácio, observamos que 

há uma forte tendência de apresentar uma resposta assimilacionista à questão racial brasileira, 

a partir de uma interpretação da história brasileira como a união de três raças: indígena, 

branca e negra. Bonifácio sustenta de maneira inédita a tese da miscigenação do povo 

brasileiro, na qual o amalgamento das raças presentes no Brasil possibilitaria a constituição de 

um povo genuinamente brasileiro e de uma identidade nacional homogênea (CARMONA, 

2013). Segundo Mbembe (2014), essa perspectiva assimilacionista parte da premissa de que, 

por meio da razão, isto é, dos processos educacionais, seria possível consertar a existência 

fraturada da raça negra, concedendo-lhes humanidade (MBEMBE, 2014), para que fosse 

possível sua inserção, e a do índio, na modernidade.  

Após a independência, em 1822, foi estabelecido certo consenso com relação à 

compreensão do mito fundador brasileiro baseado na união das três raças. Prova disso é a 

vitória do alemão Karl Friedrich Philpp Von Martius11 no concurso de monografias do 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1840. Em seu texto, intitulado Como se 

deve escrever a história do Brasil, publicado em 1843, Von Martius metaforiza a formação 

nacional brasileira como a confluência de três rios, sendo cada um dos rios a representação de 

uma das três raças presentes no território nacional.  

Contudo, Lilia Schwarcz (2012), ao interpretar a obra de Von Martius, observa que na 

metáfora dos três rios o que representa a raça branca é o rio principal, no qual os demais rios 

(indígena e negro) desaguam, afirmando a superioridade da raça branca. Dessa forma, Von 

Martius fazia uso da interpretação histórica da origem brasileira produzida por José Bonifácio 

para reafirmar a superioridade da raça branca em detrimento das demais, como também 

haviam feito os grandes expoentes do pensamento iluminista12 e as doutrinas racialistas, que 

se constituíam na mistura dos campos da filosofia e da biologia no século XIX. 

As doutrinas racialistas ganham força a partir da publicação da obra de Charles 

Darwin, A origem das espécies, em 1859, na qual o naturalista apresenta a tese da evolução 

dos animais, incluindo os humanos. Essa obra foi assimilada pelos chamados “racialistas”, 

sendo utilizada como prova biológica e empírica do que as análises civilizacionais e 

filosóficas vinham demonstrando pela perspectiva eurocêntrica do pensamento iluminista. 

                                                 
11 Von Martius foi médico, botânico e antropólogo, um dos mais importantes pesquisadores alemães que 

estudaram o Brasil.  
12 Segundo Kabengele Munanga, dentre os filósofos iluministas, os únicos que enxergam com bons olhos o 

processo de mestiçagem são Diderot e Buffon (MUNANGA, 1999, p. 25).  
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Dessa forma, surge o que se convencionou chamar de darwisnimo social13, ou seja, a 

adaptação do trabalho de Darwin como ferramenta de análise histórica entre o contato e o 

desenvolvimento de diferentes povos. De acordo com o darwinismo social, os graus de 

evolução humana poderiam ser mensurados e classificados a partir das diferenças raciais, 

baseadas nas características fenotípicas, morais e intelectuais, dos indivíduos pertencentes à 

determinada raça. Além disso, outro problema retirado do pensamento iluminista e 

reformulado por essa doutrina, a partir da perspectiva biológica, é a negação da mestiçagem, 

vista como processo de degradação das raças superiores, denominada de “atavismo”14.  

O conjunto destas reflexões são pujantes no  contexto de Abolição da escravatura, no 

final do século XIX e início do século XX, proporcionando questionamentos sobre a questão 

da identidade nacional brasileira, da miscigenação e do futuro do Brasil rumo ao progresso. 

Dentre os intelectuais brasileiros da época, que flertaram com essas perspectivas, podemos 

destacar Nina Rodrigues15, Silvio Romero16, João Batista Lacerda17, Euclídes da Cunha18, 

Renato Kehl19, dentre outros. Tais intelectuais produziram diferentes prognósticos para a 

nação brasileira, estimularam diferentes formas de ação no presente e demonstraram que as 

respostas para a questão da miscigenação e da construção da identidade brasileira homogênea 

estavam longe de ser consensuais. Entretanto, em comum, esses intelectuais, apoiados em 

paradigmas científicos formulados na época, compartilharam a premissa de que a raça branca 

é biologicamente superior às demais raças. O consenso sobre esse ponto estimulou o Estado 

brasileiro a promover uma intensa imigração de europeus para servir como mão de obra livre, 

acreditando ser esse o melhor caminho rumo à modernização do país (MUNANGA, 1999).   

De forma semelhante à metáfora dos três rios, apresentada por Von Martius, Sílvio 

Romero acreditava que, com a política de imigração europeia colocada em prática pelo Estado 

brasileiro, no decorrer de algumas gerações, o processo de mestiçagem preservaria as 

características da raça branca, devido ao mecanismo de seleção natural. João Batista Lacerda 

                                                 
13 Para maiores informações, ver: GOULD, S. J. A falsa medida do homem. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 

2014. 
14 Na teoria do darwinismo social, o conceito “atavismo” representa a permanência de elementos fundamentais 

inerentes às diferentes raças, os quais a miscigenação não é capaz de diluir ou dar cabo. 
15 Nina Rodrigues (1862-1906) é considerado o fundador da antropologia criminal brasileira e pioneiro nos 

estudos sobre a cultura negra no Brasil.  
16 Silvio Romero (1851-1914) foi um advogado, jornalista, crítico literário, ensaísta, poeta, historiador, filósofo,  

cientistapolítico, sociólogo, escritor, professor e político brasileiro. 
17 João Batista Lacerda (1846-1915) foi médico e cientista brasileiro  
18 Euclídes da Cunha (1866-1909) foi um escritor e jornalista brasileiro, autor da obra “Os sertões”, sobre a 

epopeia de Canudos.  
19 Renato Kehl (1889-1974) foi farmacêutico, médico, escritor e um influente eugenista brasileiro de início 

do século XX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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e Roquette Pinto20, utilizando pesquisas estatísticas da época, apontavam que, no futuro, as 

raças negra e indígena não mais existiriam no Brasil (MUNANGA, 1999). Posteriormente, tal 

compreensão será classificada pelos teóricos dos estudos raciais como “branqueamento” 

biológico, ou seja, a crença na ideia de que a superioridade “genética” da raça branca, 

compreendida aqui como um conjunto de características fenotípicas, morais e intelectuais 

imanentes a cada raça de forma biológica, garantiria a dominância da raça branca com relação 

às demais no processo de miscigenação. Dessa forma, a miscigenação representaria um 

estágio transitório rumo à perfectibilidade. 

Em contraste com os diagnósticos apresentados acima, com uma visão mais pessimista 

sobre os rumos que o país vinha tomando em decorrência da miscigenação, Nina Rodrigues 

não compactua com a premissa do branqueamento racial e considera negativo o resultado de 

qualquer processo de intercruzamento racial, em decorrência do atavismo que seria produzido. 

Por esse motivo, defende uma postura mais segregacionista e estimula, por exemplo, a criação 

de códigos penais específicos, adaptados a cada uma das raças presentes no Brasil 

(SCHWARCZ, 2012).  

No início do século XX, as problemáticas da formação nacional e da necessidade de 

modernização permanecem ativas entre os intelectuais brasileiros. Contudo, de maneira mais 

complexa, tais problemáticas foram além da simples justificativa baseada na superioridade e 

inferioridade inata das raças biológicas. Houve uma percepção de que as características inatas 

de cada raça (fenótipo, moral e inteligência) poderiam ser alteradas historicamente. Deslocou-

se, assim, a questão da busca por modernização do campo biológico (predeterminado), no 

qual as únicas saídas apresentadas seriam as apostas na possibilidade de branqueamento 

oriunda da miscigenação (Romero, Lacerda e Pinto) ou na manutenção da segregação racial 

(Rodrigues), para o campo cultural do progresso civilizatório. Com essa mudança, a educação 

(instrução) passa a ser o eixo central para a modernização do Brasil, orientada por uma 

perspectiva assimilacionista ou integracionista das relações raciais. Ou seja, por meio da 

instrução, negros e indígenas poderiam ingressar na sociedade moderna brasileira. Essa 

mudança de perspectiva é fruto da valorização dos estudos históricos unidos aos estudos da 

antropologia da época.  

                                                 
20 Roquette Pinto (1884-1954) foi um médico legista, professor, escritor, antropólogo, etnólogo e ensaísta 

brasileiro. 
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 Dentre os intelectuais defensores do assimilacionismo dos negros pela via da 

educação, encontra-se Alberto Torres, cuja obra O problema brasileiro, de 1914, defende os 

processos históricos particularistas de cada Estado Nacional e critica a adoção de enunciados 

estrangeiros para pensar a questão nacional brasileira, como as doutrinas racialistas. Além 

disso, o autor valoriza a mestiçagem ao argumentar que todas as raças presentes nos países 

passaram por processos históricos de miscigenação, sendo seu sucesso fruto das escolhas 

políticas colocadas em prática por seus respectivos Estados. Dessa forma, Torres procura 

afastar a fundamentação biológica da raça (imutáveis) e insere a temática da raça como 

problema de unidade nacional pela ótica culturalista e histórica: 

 

Entre as leviandades que um cepticismo de infantil imitação e uma espécie de 

inconsciência nacional pôs em circulação e alimenta na vida mental brasileira, uma 

das mais nocivas e deprimentes é o hábito de menoscabar do nosso sangue, de 

depreciar a nossa idoneidade física e moral, de nos dar por um povo degenerado, 

corrompido, em franco estado de abatimento corpóreo e mental. Não há nada mais 

falso (TORRES, 2008, p. 95). 

 

 E continua o autor: 

A raça é, de todos os elementos da nacionalidade, talvez o menos ativo. Nenhum dos 

povos contemporâneos é formado de uma raça homogênea; alguns compõem-se de 

raças distintas. A Suíça, com a sua população variada, de origem francesa, 

germânica, italiana e romaica, contém ramos, ainda hoje radicalmente destacados, 

dos três grandes tipos étnicos europeus: o tipo nórdíco, o mediterrâneo e o 

braquicéfalo central. Os Estados Unidos reúnem representantes de todas as estirpes 

étnicas; a população austro-húngara forma um verdadeiro mosaico de variedades 

humanas, desde os teutos até os descendentes, magiares, dos hunos. Nenhum destes 

povos deixa de formar uma “nação”, moral, política e socialmente. A Suíça e os 

Estados Unidos, países federados, são nações de forte e vigorosa unidade, no 

sentimento, no espírito e na harmonia dos interesses. O Brasil conta exemplares de 

raças extremas, mas só um cuidadoso estudo etnológico autorizaria a classificação 

de cada alemão de Blumenau como germânico, e de cada italiano, espanhol ou 

português, de S. Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro, como latino (TORRES, 2008, 

p. 33). 

 

 Igualmente dissonante das visões racialistas em voga na época, Manoel Bomfim, na 

obra América latina: males de origem, compreende o atraso brasileiro em decorrência de sua 

herança colonial ibérica, caracterizada por ele como exclusivamente predatória. No entanto, a 

partir da educação, tal herança poderia ser facilmente corrigida e, assim, os elementos 

degenerados seriam eliminados (BOMFIM, 2008). 

 Ao atribuírem o atraso brasileiro a questões culturais e históricas, e não 

exclusivamente ao determinismo das teorias racialistas, esses intelectuais acabam por 

intensificar o paradigma historicista no qual só uma análise minuciosa e particular de cada 
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história nacional seria capaz de desvendar os problemas que precisariam ser consertados a 

partir da ação no presente rumo ao futuro (progresso). Ou seja, não seria o determinismo 

racial que possibilitaria a ascensão ao progresso, isto é, o branqueamento biológico da 

sociedade, mas sim a ação humana racional, baseada na análise da história nacional, 

sobretudo a partir da educação.   

 Dessa forma, no decorrer do século XX, a questão racial ganha nuanças culturalistas, 

pela intensificação da episteme historicista, e abandona aos poucos a perspectiva racialista de 

hierarquização racial biológica. Muitos são os fatores que incentivam essa mudança durante o 

século XX, desde os estudos antropológicos até o desfecho da Segunda Guerra Mundial, com 

a repulsa ao conceito de raça. Sob a égide culturalista, a questão da miscigenação deixa de ser 

um problema biológico para se tornar o trunfo modernizador da nacionalidade brasileira, 

sobretudo a partir da década de 1930, com o sucesso dos primeiros trabalhos de Gilberto 

Freyre. Nesta concepção, a figura do mestiço, representação da miscelânea entre culturas de 

raízes europeias, africanas e indígenas, torna-se a metáfora do processo de formação nacional 

brasileiro rumo ao progresso.  

 

2.3 Da biologia à cultura: modernidade e identidade nacional mestiça de 1930 a 1960 

 

Assim como Torres e Bomfim, Gilberto Freyre tem como base teórica os trabalhos do 

campo da antropologia propostos sobretudo por Franz Boas, que relativizava o determinismo 

da raça como fator decisivo para compreensão das sociedades humanas e destacava, em 

contrapartida, a relevância do ambiente, da história e sobretudo da cultura (SCHWARCZ, 

2012). A partir desses pressupostos, pode-se pensar que uma das principais motivações para o 

trabalho de Freyre seria a de reforçar, por meio da demonstração das especificidades da 

formação nacional brasileira pelo alicerce cultural21, o modelo de entendimento da 

colonização portuguesa no Brasil como divergente da colonização inglesa nos EUA. Assim, 

diferentemente da colonização inglesa norte-americana, na qual o encontro das raças ocorreu 

de forma segregacionista - a partir de uma coisificação e animalização do negro e do indígena, 

segundo Freyre -, no caso brasileiro, não obstante a violência e o sadismo dos senhores em 

seu trato com os escravos, a colonização foi marcada por uma constante troca cultural, onde a 

                                                 
21 Como aponta Antônio Sérgio Guimarães (2001), a partir das reflexões de Azevedo (1994), a escravidão 

brasileira era considerada pelos abolicionistas americanos, europeus e brasileiros como mais humana e 

suportável, justamente pela ausência dessa linha de cor. Essa perspectiva será intensificada com Gilberto Freyre.  



27 

 

convivência sexual entre as diferentes raças era mais “pujante e harmoniosa”. Dessa forma, as 

relações sociais herdadas da colonização brasileira acabaram por produzir uma nova cultura, a 

brasileira (SCHWARCZ, 2012). Como afirma Gilberto Freyre, “todo brasileiro, mesmo o 

alvo, de cabelos loiros, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos 

a pinta, do indígena e/ ou do negro”22. Pelo entendimento freyreano, tem-se, pois, que a 

peculiaridade da formação cultural brasileira está na agremiação das três raças com suas 

respectivas culturas, tendo no mestiço a representação física do sincretismo da formação 

cultural brasileira.  

 Se nos períodos anteriores as discussões ocorriam em torno da preocupação com o 

futuro branqueamento biológico da população brasileira, enxergando a raça branca como um 

sinônimo de progresso e civilidade, a partir da década de 1930, a mestiçagem cultural 

representaria a característica mais marcante da nação brasileira. Com os estudos de Freyre, 

centralizados nas regiões Norte e Nordeste, e adaptados para o resto do Brasil, a compreensão 

da boa convivência racial foi oficializada pelo Estado brasileiro, assim como a ideia de 

superação da profunda desigualdade racial existente no país. Configura-se, assim, o “mito do 

paraíso racial”. Sob essa perspectiva, o Brasil pós-abolição teria resolvido as mazelas do 

processo de colonização racista. Diferentemente dos demais processos de colonização 

europeia espalhados pelo mundo, a ausência de conflitos interraciais seria a marca da 

sociedade brasileira. 

Durante o Estado Novo, diferentemente do período anterior - representado por 

enunciados extremamente instáveis e discussões acirradas, apoiadas nas definições advindas 

da biologia -, a reflexão sobre a miscigenação adere às teorias produzidas no interior da 

antropologia a partir do conceito de cultura. Assim, formaliza-se a representação da 

nacionalidade brasileira por meio do conceito de miscigenação, o que também demanda a 

necessidade de uma releitura histórica.   

 Segundo Schwarcz (2012), há neste período um esforço de ressignificação dos 

símbolos nacionais. A figura do bandeirante, por exemplo, ganha novos contornos, abandona-

se a significação do aventureiro caçador de escravos para a representação do herói de uma 

raça, símbolo do empreendedorismo dos paulistas. O mesmo pode ser observado em Minas 

Gerais, onde se procura apagar o passado imperial e valorizar seu caráter mestiço, releitura 

que coloca o Estado mineiro como berço da cultura nacional. Não por acaso, é também neste 

                                                 
22 FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala: Formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 

48ª ed. Recife: Global, 2003, p. 307. 
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período que Nossa Senhora da Conceição Aparecida é escolhida como padroeira do Brasil, 

santa caracterizada como meio branca e meio negra, ou seja, mestiça (SCHWARCZ, 2012).  

 Como observa Schwarcz (2012), somente no Estado Novo o discurso oficial torna a 

figura do mestiço a principal característica da formação nacional brasileira. Este processo 

acaba por canalizar de maneira sincrética a união entre as diferentes manifestações culturais 

presentes no Brasil, o que, por sua vez, produziu uma “desafricanização” de práticas cuja 

herança é ligada às populações negras, incorporando-as a identidade e história brasileira. Essa 

mudança de postura por parte do Estado brasileiro, na década de 1930, pode ser observada 

pela descriminalização do que até então era considerado ilegal pelo Estado, como foi o caso 

da capoeira, do atabaque e do samba, valorizados, agora, como características da formação 

identitária brasileira. Ou seja, tais práticas culturais, que em períodos anteriores a 1930 não 

eram aceitáveis por sua ligação com as populações negras e mestiças, tornam-se legais no 

momento em que são inseridas e compreendidas como práticas identitárias brasileiras23. Nesse 

sentido, o mito da formação nacional, descrito anteriormente por Von Martius como a 

confluência dos três rios (onde cada rio representa uma raça), ganha contornos culturais, 

sobretudo em decorrência dos estudos de Gilberto Freyre. 

Compreendidas dentro de um processo histórico peculiar, as relações raciais 

brasileiras foram estudadas por vários intelectuais de outros países, dentre eles, Donald 

Pierson24. Em sua pesquisa de doutoramento pela Universidade de Chicago, defendida em 

1939, Pierson procura compreender o funcionamento das relações raciais na Bahia por meio 

de uma metodologia de análise considerada mais empírica (se comparada ao trabalho de 

Gilberto Freyre). Segundo Guimarães (1998), no momento de produção da sua pesquisa, São 

Paulo havia se transformado no maior polo industrial da América Latina e recebeu imigrantes 

italianos, espanhóis, alemães, japoneses, além daqueles oriundos das regiões mais afastadas - 

à procura de melhores condições de vida. Dessa forma, a nova mistura cultural no Sudeste e 

Sul coloca em questão a uniformidade cultural, apresentada nos trabalhos de Freyre, e a 

inexistência do racismo sistêmico. O novo contexto paulista estimulará a produção de 

diversos trabalhos na década de 1950, como os de Florestan Fernandes25 e Roger Bastide26. 

                                                 
23 Contudo, como apresenta Abdias do Nascimento, na obra O negro revoltado, as práticas culturais negras são 

vistas pela intelectualidade da época como exóticas, ocupando um espaço particular na formação nacional 

brasileira (NASCIMENTO, 1968).  
24 Sociólogo norte-americano que estuda as relações raciais brasileiras em meados do século XX.  
25 Sociólogo brasileiro com trabalhos pioneiros sobre as relações raciais no Brasil. Ganhou notoriedade por ser 

um dos primeiros intelectuais a criticar o mito da democracia e a demonstrar a peculiaridade do racismo 

brasileiro, “o preconceito de ter preconceitos”. 
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Entretanto, em decorrência da migração de uma grande parcela da população do norte para o 

sul, a sociedade baiana, foco dos estudos de Pierson, passa por poucas mudanças, tendo uma 

similaridade com o contexto analisado por Gilberto Freyre.  

Ao analisar a sociedade baiana, na qual as disputas de mercado seriam mais amenas 

devido à migração da sua população para o Sudeste, Pierson não observa uma divisão racial 

segregacionista (negros são pobres e brancos são ricos) e estabelece uma diferenciação entre 

passado colonial e presente liberal republicano na Bahia. O primeiro sistema social é marcado 

pelo modelo de casta, no qual há uma divisão social hierarquizada em grupos fechados de 

negros, brancos e indígenas. Já o sistema constituído posteriormente, a república liberal, 

caracteriza-se como aberto, formado pela concepção de luta de classe sociais. Assim, Pierson 

conclui que, em decorrência da miscigenação e do fim do modelo de casta, representado pela 

Abolição da escravatura, não é possível falar em grupo identitário negro, sendo o Brasil uma 

sociedade multirracial na qual a classe sobressai em todos os aspectos a questão da cor 

(GUIMARÃES, 1998). Portanto, para ele, não existiriam no Brasil discriminações raciais, 

mas apenas discriminações de classe27.  

As interpretações de Freyre e Pierson ganham popularidade no Brasil e são adotadas 

como ethos do Estado Novo, pela sua capacidade de resolver de maneira simples e pacífica a 

questão colocada pelos intelectuais do século XIX referente à definição da identidade 

nacional brasileira. Para ambos os intelectuais, essa questão estava resolvida e a sociedade 

brasileira da década de 1930 e de 1940 seria marcada pela ausência de conflitos propriamente 

raciais (democracia racial), a partir da valorização da figura do mestiço. Portanto, podemos 

dizer que, para esses intelectuais e para o Estado Novo, a Abolição representaria o evento de 

ruptura definitiva entre uma sociedade colonial de castas, marcada pela discriminação racial 

(o passado), e a sociedade liberal miscigenada de luta de classes, onde não mais estão 

presentes os problemas raciais (o presente) (GUIMARÃES, 1998). É justamente essa 

perspectiva que estimulará a criação do Projeto UNESCO na década de 1950, na tentativa de 

compreender o funcionamento do paraíso racial brasileiro e exportá-lo para outros países que 

sofriam com conflitos raciais28. 

                                                                                                                                                         
26 Sociólogo francês que se destacou por seus estudos sobre as religiões de matriz africana no Brasil e as relações 

raciais no país.   
27 Segundo Guimarães (1998), os estudiosos das relações raciais brasileiras, Marvin Harris e Charles Wagley, 

chegariam a mesma conclusão de Donald Pierson, isto é, que no Brasil as discriminações têm como base a 

“classe” e não a “raça”. 
28 O projeto UNESCO será melhor trabalhado nas páginas subsequentes desta dissertação, contudo, adiantando, 

segundo Marcos Chor Maio (2004), intelectuais envolvidos na implementação do projeto UNESCO sobre as 
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O sucesso do paradigma culturalista e a valorização da miscigenação como mito 

fundador nacional acabam por promover a adaptação do processo de branqueamento 

biológico ao campo da cultura. Se antes o fundamento da miscelânea cultural brasileira estava 

nos preceitos biológicos - com a dominância das características fenotípicas, morais e 

intelectuais da raça branca no processo de miscigenação racial biológico -, sob a ótica 

culturalista, ela se tornaria hierarquizada, sendo a cultura branca considerada a mais evoluída, 

mais racional, mais civilizada. Desse modo, o caminho para o progresso cultural brasileiro 

passava pela necessidade de promover o embranquecimento cultural da população brasileira e 

demandava o esquecimento das raízes culturais africanas e indígenas - tidas como culturas 

menos civilizadas -, por meio da valorização da instrução ilustrada proveniente da cultura 

branca eurocêntrica. Como aponta António Sérgio Guimarães:  

  

Seria, entretanto, um erro pensar que o pensamento antropológico do meado deste 

século [XX] - seguindo os passos de Gilberto Freyre - mudou radicalmente os 

pressupostos racistas da ideia de embranquecimento. Na verdade, a tese do 

embranquecimento foi apenas adaptada aos cânones da Antropologia Social, 

passando a significar a mobilidade ascensional dos mestiços na hierarquia social. 

[...]"Embranquecimento" passou, portanto, a significar a capacidade da nação 

brasileira (definida como uma extensão da civilização europeia, em que uma nova 

raça emergia) de absorver e integrar mestiços e pretos. Tal capacidade requer, de 

modo implícito, a concordância das pessoas de cor em renegar sua ancestralidade 

africana ou indígena (GUIMARÃES, 1998, p. 55). 

 

 Por esse motivo, observa-se no início do século XX um grande número de trabalhos 

voltados para a valorização da educação (instrução) como caminho para a ascensão brasileira 

rumo à modernização. Como será demonstrado no capítulo posterior, essa percepção 

assimilacionista, operada por meio da educação, não se restringiu aos intelectuais brancos, 

sendo também estimulada pelos intelectuais negros no início do século XX, como os 

pertencentes à imprensa negra e a Frente Negra Brasileira, os quais enxergavam as práticas 

culturais negras e indígenas como não modernas/rudimentares. 

A valorização da educação eurocêntrica pelos intelectuais da época está ligada à 

experiência do tempo compartilhada pelos mesmos. A recente Abolição da escravatura e a 

constituição da república promoveram uma expectativa de modernização do Brasil, 

respaldada pela necessidade de rompimento com o passado colonial. Desse modo, a educação 

                                                                                                                                                         
relações raciais no Brasil, como é o caso de Arthur Ramos, defendem num primeiro momento a possibilidade do 

Brasil servir como “laboratório de civilização”, apoiados em suas visões positivas da herança ibérica, dos 

sistema escravocrata mais humano da dominação portuguesa, da miscigenação e da ascensão social de mulatos e 

pretos (MAIO, 2004).   
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era vista como o caminho para concretização deste projeto de modernização, a partir do qual 

seria possível abandonar os traços negativos da cultura colonial e adentrar verdadeiramente na 

modernidade rumo ao progresso da história universal. No caso brasileiro, tal projeto se daria 

pela valorização da miscigenação, que em suas entrelinhas significava um processo de 

branqueamento cultural.  

Podemos demarcar a existência de duas compreensões temporais distintas sobre a 

questão racial brasileira entre as décadas de 1930 e 1940. Por um lado, para Freyre e Pierson, 

a democracia racial já seria uma realidade experimentada no Brasil, em decorrência da 

interpretação da escravidão brasileira mais humana29, da Abolição da escravatura sem 

conflitos e do triunfo da miscigenação no período republicano, sendo os casos de 

discriminação racial ocorridos em sua contemporaneidade não a regra, e sim a exceção. Por 

outro lado, para a imprensa negra, após 1918, e intelectuais como Manoel Passos30 e Abdias 

do Nascimento, na Frente Negra Brasileira31, a democracia racial representava uma utopia, 

algo que poderia ser alcançado com o abandono dos traços coloniais perpetuados após a 

Abolição, como o preconceito racial, pelo oferecimento de educação ao povo negro. Desse 

modo, para intelectualidade negra da época, a Abolição por si só, como acontecimento, não 

foi capaz de garantir a passagem de uma sociedade colonial para uma sociedade plenamente 

liberal, sendo necessária uma ação do Estado que garantisse a instrução da população negra 

para que os mesmos fossem incorporados a sociedade brasileira e a mesma pudesse adentrar 

verdadeiramente a modernidade. Salvo as diferenças temporais, essas duas perspectivas 

teriam em comum uma visão assimilacionista de base eurocêntrica sobre a questão racial 

brasileira, figurada pela educação, acreditando que a negação da existência de raças (o 

antirracialismo) e a valorização da nacionalidade brasileira universal seriam capazes de 

garantir a constituição da democracia racial no Brasil. 

Adiantando o que será melhor aprofundado no capítulo 4, os primeiros movimentos 

negros do século XX, dentre eles a imprensa negra paulista (1920) e a Frente Negra Brasileira 

                                                 
29 Segundo Maio (2004), para Pierson e Freyre, a herança portuguesa possibilitou uma escravidão mais humana 

do que na América anglo-saxônica, permitindo a ascensão dos mulatos e negros e uma intensa miscigenação 

entre as raças que compõem o território brasileiro. Devido a essas características, estes intelectuais concluem que 

no Brasil não há conflitos raciais, sendo a única forma de desigualdade existente no Brasil as de origem 

exclusivamente social e econômica, sem qualquer ligação com a ideia de raça (MAIO, 2004).  
30 Como apresenta Guimarães (2001), fazendo uso das palavras de Manoel Passos, presidente da União Nacional 

dos Homens de Cor, o objetivo dos movimentos negros da época seria o de promover a instrução das pessoas 

negras e mestiças, consideradas abandonadas, e possuindo costumes arcaicos. Sendo até mesmo o preconceito de 

cor atribuído parcialmente a fraqueza moral das populações negras (GUIMARÃES, 2001). 
31 Esta afirmativa será melhor demarcada no próximo capítulo, no qual tratamos exclusivamente dos movimentos 

negros brasileiros.  
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(1930), lançam mão de uma ação antirracista, uma vez que denunciam os fenômenos racistas 

existentes na sociedade brasileira, como a discriminação racial e o preconceito racial 

(TAGUIEFF, 1997; GUIMARÃES, 2005). Contudo, a ética por detrás dessa ação, em 

decorrência da consciência histórica que permeia este contexto, não tem por objetivo 

promover a valorização da cultura negra com o propósito de estabelecer uma identidade negra 

unificadora. Pelo contrário, procuram afastar-se das práticas culturais negras, compreendidas 

como incivilizadas. Por este motivo, defino este tipo de ação antirracista como 

assimilacionista, isto é, carrega a pretensão de integrar a população negra à sociedade 

brasileira sem promover a valorização identidade negra, almejando um futuro no qual as 

distinções raciais não mais existam, isto é, a democracia racial.  

As perspectivas de democracia racial, seja como realidade ou como utopia, serão 

criticadas na década de 1950 por uma ala de intelectuais participantes do Projeto UNESCO, 

como Florestan Fernandes, Costa Pinto, Oracy Nogueira, e pelo revisionismo intelectual dos 

movimentos negros, representado por Guerreiro Ramos e Abdias do Nascimento. De um lado, 

os intelectuais do projeto UNESCO, ao fazerem uso de métodos de análise sociológicos mais 

apurados, focalizaram as realidades sociais das regiões Sudeste e Sul, que na época passavam 

por intensa imigração de europeus, e observaram a sistemática presença de discriminações 

raciais, o que iria de encontro à existência de uma operante democracia racial, como haviam 

postulado Freyre, Pierson e outros32. Por outro lado, o revisionismo intelectual negro 

observaria que sua postura antirracista, até então assimilacionista, baseada no telos da 

miscigenação como caminho para unidade nacional homogênea, acabava por intensificar a 

subalternização do negro e de suas raízes africanas. 

Nesse sentido, as reflexões da década de 1950 representariam uma quebra de 

paradigma nos estudos sobre as relações raciais brasileiras. Pode-se dizer que tais reflexões 

foram de encontro às perspectivas oficiais adotadas pelos governos republicanos até o 

momento, como já apresentado, além de desmitificarem a imagem do Brasil como paraíso 

                                                 
32 Lívio Sansone (1995) acredita existir uma divisão entre os objetos de estudos escolhidos pelos intelectuais que 

trabalham com as relações raciais no Brasil, conceituando esta divisão entre domínios “duros” e “suaves”.  Os 

primeiros representariam espaços nos quais a raça e a cor são consideradas relevantes na orientação das relações 

raciais, como no mercado de trabalho, nos contatos com a polícia etc., ao passo que os domínios “suaves” seriam 

o oposto, como as relações intersubjetivas dos espaços de lazer, bate-papo entre amigos, rodas de samba etc. 

Nesse sentido, Telles (2003) acredita que os intelectuais, cuja conclusão de seus estudos observam a existência 

de uma harmonia racial no Brasil, tendem a levar mais em consideração a análise dos domínios “suaves”, como 

foi o caso de Gilberto Freyre, analisando as relações raciais de maneira mais horizontal, por exemplo, quando 

leva em consideração o número de casamentos inter-raciais e a proximidade residencial entre pessoas brancas e 

negras (BERNARDINO, 2004). 
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racial nutrida pelo olhar estrangeiro, o que foi evidenciado pela premissa inicial do Projeto 

UNESCO. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e os traumas por ela produzidos, como o 

extermínio de judeus baseado na supremacia da raça ariana, a comunidade internacional chega 

ao consenso sobre a necessidade de estabelecer uma postura antirracialista33, propagandeando 

que a divisão humana por raças representaria um erro no percurso histórico da humanidade e 

deveria ser abandonado enquanto equívoco científico. Segundo Guimarães (1998), essa 

perspectiva defendida internacionalmente produziu uma confluência dos significados de 

“antirracismo” e “antirracialismo”. Dessa forma, qualquer enunciado sugerindo divisões 

raciais entre humanos passava a ser considerado um ato de racismo34. Nesse sentido, o Projeto 

UNESCO seria o mecanismo utilizado para a proliferação destas ideias mundialmente, cujo 

interesse, no Brasil, deriva da interpretação amplamente difundida de que no país vigorava um 

paraíso racial, estando ausentes quaisquer tipos de tensões inter-raciais.  

O Brasil representava para a UNESCO um objeto de análise sociológica interessante, 

cujos resultados poderiam ser aplicados em outros países que sofriam com conflitos inter-

raciais (MAIO, 2004). Para tanto, diversos intelectuais foram contratados para participar do 

projeto, sendo alguns deles Charles Wagley, Thales de Azevedo, René Ribeiro, Costa Pinto, 

Roger Bastide, Oracy Nogueira e Florestan Fernandes (SCHWARCZ, 2012). Dentre eles, 

alguns sustentaram a hipótese inicial do projeto, como é o caso de Charles Wagley, o qual 

afirma que “em todo seu imenso território semi-continental a discriminação e o preconceito 

racial estão sob controle, ao contrário do que acontece em muitos outros países” (WAGLEY, 

1952, p. 7).  Assim como Donald Pierson, Wagley acreditava que os problemas de 

discriminação existentes no Brasil decorriam das diferenças entre classes, e não a partir de 

uma diferença entre raças. Esta perspectiva estaria de acordo com a postura antirracialista 

aceita mundialmente no pós-Segunda Guerra, isto é, a negação de qualquer forma de 

diferenciação a partir do conceito de raça. Simplista e ideológica, tal perspectiva seria 

contestada pelo resultado de outros trabalhos sociológicos produzidos no interior do Projeto 

UNESCO, como os realizados por Costa Pinto, Roger Bastide e Florestan Fernandes, os quais 

                                                 
33 Esta postura compreende a negação por completo, por meio da ciência, da existência de qualquer divisão racial 

entre humanos. Contudo, o problema dessa perspectiva é que, ao ignorar por completo o conceito de raça, ela 

oculta os mecanismos pelos quais a “raça” organiza as sociedades, ou seja, pelo preconceito racial, pela 

discriminação racial e pelo racismo institucional.  
34 Essa confluência de significados entre antirracismo e antirracialismo produziu um efeito negativo sob a luta 

antirracista, já que, a partir dessa perspectiva, a denúncia do racismo seria compreendida ela mesma como uma 

ação racista.  
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questionaram a ideia de democracia racial no Brasil. Além disso, essa perspectiva sofreu 

duras críticas por parte dos movimentos negros brasileiros do período e sua intelectualidade, 

pois, segundo os pensadores desses movimentos, a negação do conceito de raça promovia a 

ocultação das discriminações raciais em curso no Brasil. Para Maio (2004), há uma 

ambiguidade entre sua hipótese inicial e os resultados obtidos por esses intelectuais: 

 

[...] incentivada pela imagem de que a sociedade brasileira viveria sob a égide da 

“cooperação entre as raças”, a Unesco, ainda sob o impacto do genocídio nazista, 

define uma agenda antirracista que incluía o Brasil como ponto de partida de uma 

série de investigações. O objetivo inicial desses estudos era o de oferecer ao mundo 

lições de civilização à brasileira em matéria de relações raciais. Na esperança de 

encontrar a chave para a superação dessas mazelas vividas em diversos contextos 

internacionais, a instituição intergovernamental teria acabado por se ver diante de 

um conjunto de dados sistematizados sobre a existência do preconceito e da 

discriminação racial no Brasil. Evidenciou-se uma forte correlação entre cor ou raça 

e status socioeconômico. A utopia racial brasileira foi colocada em questão. 

Inaugurou-se, dessa forma, no campo das ciências sociais, uma produção acadêmica 

que julgava como ideologia o mito da democracia racial (MAIO, 2004, p. 144). 

 

 Nesse sentido, os resultados obtidos por Costa Pinto, Roger Bastide e Florestan 

Fernandes caracterizaram o racismo no Brasil como “silencioso”, suplantado pela perspectiva 

amplamente aceita da democracia racial. 

Ao analisar as relações raciais na sociedade paulista a partir de uma metodologia de 

matriz histórica, Florestan Fernandes, em seu trabalho para a UNESCO em 1955, busca 

compreender a diferença da função do preconceito racial antes e depois da Abolição. O 

pesquisador chega a uma interpretação histórica na qual a manutenção do preconceito racial 

no período republicado foi realizada pela oligarquia brasileira, a fim de manter os privilégios 

de suas posições herdadas. Dessa forma, para o autor, a formação da ordem burguesa do 

período republicano estaria incompleta no Brasil, permanecendo operantes os traços da ordem 

colonial arcaica. Fernandes observa ainda, ao considerar a sociedade paulista contemporânea 

a ele, que o preconceito racial opera na competição entre negros e imigrantes brancos no 

mercado de trabalho, onde o Estado brasileiro nada fez para promover a integração do negro à 

sociedade de classes, ocasionando sua subalternização. Assim, o autor demonstra a existência 

de uma nítida relação entre raça e classe na sociedade de mercado brasileira, na qual a 

condição de ser negro impacta necessariamente na posição social que o indivíduo ocupa na 

sociedade (GUIMARÃES, 1998).  

Fernandes diverge, pois, da conclusão obtida pelos demais intelectuais aqui 

apresentados ao colocar a raça como atributo ativo de produção de desigualdade, indo além do 
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discurso padrão de que apenas as classes seriam responsáveis pela produção de preconceitos e 

discriminações no Brasil. Ao tornar visível a influência da raça – ou cor – no funcionamento 

da realidade brasileira, Fernandes tenciona as interpretações sociológicas que designaram 

como efetiva a transição do sistema social de casta35, própria do período colonial, para a 

sociedade de mercado livre, a partir da Abolição da escravatura e do desenvolvimento da 

democracia racial. Ao fazê-lo, Fernandes destaca a existência de um descompasso entre dois 

tempos, no qual a população negra estaria excluída do processo de modernização que se 

encontrava em marcha no Brasil.  

Acreditamos, portanto, que Fernandes, apoiado numa teleologia baseada no progresso, 

atribui a existência de preconceitos e discriminações raciais, nas décadas de 1950 e 1960, a 

características anacrônicas próprias ao antigo regime que não foram enfrentadas pelo Estado 

brasileiro, o que ocasionou a sobrevivência de tais hostilidades na sociedade competitiva pós-

Abolição. Como resposta a esse problema, o autor defende a necessidade de organização 

política das populações negras, para que possam ingressar no processo de modernização 

brasileiro. É importante pontuar aqui que, apesar de Fernandes diagnosticar os problemas 

raciais contemporâneos - como a perpetuação de traços culturais coloniais -, sua resolução 

para a questão racial brasileira não se daria por uma atuação voltada para a correção dos erros 

do passado, isto é, a partir da produção de reparação histórica, mas sim pela inclusão dos 

negros no processo de desenvolvimento da sociedade competitiva ou sociedade moderna 

brasileira36. 

Sendo assim, os trabalhos de Fernandes vão de encontro às perspectivas 

compartilhadas pelos movimentos negros da época, no tocante à denúncia da existência de 

uma plena democracia racial no Brasil, e buscam instituir uma autêntica integração da 

população negra à sociedade de classes37. Essa perspectiva ajudou a estabelecer a questão 

racial como um problema incipiente na formação nacional brasileira, ao negar o 

                                                 
35 A representação do antigo regime como um sistema de castas é própria da reflexão destes intelectuais. Essa 

ideia não é sustentada hoje em dia pela historiografia, tendo em vista que havia certa mobilidade social no antigo 

regime.  
36 De acordo com Hasenbalg (1979) e Rodrigues (2004), essa perspectiva carrega em si a compreensão de que a 

efetiva transição para a sociedade competitiva, com o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, 

seria capaz de sanar as desigualdades raciais baseadas no preconceito e na discriminação racial que ainda 

permaneceram ativas. Ou seja, para Florestan Fernandes neste primeiro momento, o desenvolvimento da história 

brasileira rumo ao progresso seria capaz de garantir o fim das desigualdades raciais operantes no Brasil, sendo 

por fim, dispensável o conceito de raça no momento em que os negros ingressassem na modernidade brasileira.  
37 Interessante observar que tanto os movimentos negros como Florestan Fernandes chegam a uma mesma 

conclusão sobre a questão racial brasileira, um por meio da experiência cotidiana de subalternização e outro por 

meio de pesquisa acadêmica.  
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distanciamento entre passado e presente, característico das interpretações baseadas na 

democracia racial e na miscigenação38. Contudo, não parece haver neste primeiro momento da 

obra de Florestan Fernandes uma crítica ao caráter etnocêntrico dos processos educacionais, 

nem a necessidade de valorização da cultura negra e do conceito de raça como elementos da 

identidade negra, como será visto nos Congressos organizados pelo Teatro Experimental do 

Negro (TEN) na década de 1950. Assim como os primeiros movimentos negros do século 

XX, Fernandes parece apostar numa postura antirracista assimilacionista, isto é, acredita que a 

tomada de consciência política das populações negras, aliada a uma educação formal, seria 

capaz de garantir o ingresso dos negros ao acelerado processo de modernização da sociedade 

brasileira, sem que fosse necessário imprimir uma crítica ao etnocentrismo das relações de 

poder que estruturam a sociedade brasileira, ao passo que o desenvolvimento da sociedade 

competitiva daria cabo da desigualdade racial.  

Como veremos na próxima secção, a ação antirracista assimilacionista será colocada 

em questão com a valorização das identidades culturais e com a crítica ao progresso no 

processo de modernização. Para tanto, analiso como o enfraquecimento dos discursos 

nacionais na segunda metade do século XX, em decorrência da globalização e da maior 

valorização dos discursos de memória, acaba por possibilitar a ascensão de uma identidade 

negra política e transnacional, crítica à identidade nacional unificadora, e aumentar a tensão 

entre as diferentes interpretações sobre as relações raciais no Brasil39.    

 

2.4 Fortalecimento das identidades culturais: implicações do desenvolvimento do 

conceito de negritude no Brasil 

 

Por longos anos, as metanarrativas nacionais modernas se mantiveram como a forma 

hegemônica de orientação histórica (LYOTARD, 1988). Com o fim das monarquias e com a 

secularização, elas foram capazes de estabelecer uma ligação entre o Estado e sua respectiva 

população, a partir da definição de um mito de origem, de um projeto de futuro comum e da 

configuração de uma cultura nacional homogênea, que garantiria a soberania nacional ao 

                                                 
38 Como visto anteriormente, na interpretação da democracia racial a Abolição é tida como um evento que 

produz uma divisão abrupta entre o passado escravista e o presente da sociedade de classes e que nega a 

existência de quaisquer características comuns entre estes dois sistemas sociais.   
39 Apesar da ampliação da valorização identitária centrada na raça, em contraposição às identidades nacionais, 

avolumar-se nas décadas finais do século XX, é importante considerarmos a circulação de ideias defensoras de 

identidades negras transnacionais desde o final do século XIX. A esse respeito, as produções de intelectuais 

negros como W.E.B. Du Bois e Marcus Garvey são significativas; ver: Appiah (1997), Gilroy (2001; 2007), Hall 

(2006).  
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mesmo tempo em que proviria o senso de comunidade entre os habitantes de um mesmo 

Estado Nacional. Dessa forma, as metanarrativas nacionais foram capazes de garantir uma 

estabilidade do ordenamento temporal entre passado, presente e futuro, em meio às 

contingências produzidas pela experiência do tempo moderna marcada pela aceleração da 

história. 

A partir da segunda metade do século XX, a dinâmica temporal moderna, baseada nos 

Estados Nacionais e no progresso, começa a ser fortemente criticada por diversos intelectuais 

em decorrência das atrocidades que ela própria produziu – os genocídios, as guerras, os 

totalitarismos, as ditaduras, as violências da descolonização, o Apartheid etc. Consideráveis 

questionamentos foram levantados sobre a viabilidade de seu mecanismo como um todo e a 

realização das histórias nacionais modernas como um necessário progresso40.  

Como apontam os intelectuais ligados à corrente pós-estruturalista, como Benedict 

Anderson, Homi Bhabha e Stuart Hall, as metanarrativas nacionais modernas são constructos 

artificiais, ou, nas palavras de Anderson (1991), tratam-se de “comunidades imaginadas”, 

constituídas a partir de disputas discursivas pautadas por relações de poder. Esta dinâmica, é 

importante dizer, seleciona determinados passados e aspectos culturais e silencia tantos 

outros, deixando de fora uma pluralidade de discursos baseados em identidades culturais, 

como é o caso da negritude, do feminismo, dentre outros (HALL, 2006). Dessa forma, com a 

perda de força das narrativas nacionais, em decorrência dos traumas históricos por elas 

produzidos, o aumento do fenômeno da globalização e o aprofundamento dos estudos 

sociológicos – produzindo um aumento de intercâmbios culturais transnacionais e 

questionamentos sobre os limites analíticos estabelecidos pelos recortes nacionais –, emergem 

na segunda metade do século XX narrativas e orientações de mundo que, até então, haviam 

sido silenciadas pela hegemonia das metanarrativas nacionais e pelo conceito moderno de 

história, com a valorização cultural da memória e das interpretações transnacionais. 

De acordo com Andreas Huyssen, os discursos de memória emergem na década de 

1960 do século XX, no rastro das descolonizações e dos novos movimentos sociais, como 

resposta ao modelo narrativo das ciências históricas, num contexto caracterizado pelo “fim da 

história”, ou seja, as memórias e os testemunhos, de maneiras transnacionais, começam a ser 

utilizados pelos movimentos sociais como caminhos de expressão alternativos na construção 

                                                 
40 François Hartog (2013) demonstra como a obra de Levi-Strauss, Tristes trópicos, da década de 1950, foi 

importante para a crítica ao modelo da história universal baseado no “progresso”, com o desenvolvimento do 

conceito de relativismo cultural, que implica dizer ser errôneo promover uma hierarquização entre as diversas 

culturas e sociedades humanas (HARTOG, 2013). 
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de suas identidades, em meio à dinâmica temporal própria à historiografia moderna em seus 

grandes relatos nacionais homogeneizadores (HUYSSEN, 2000)41.  

Em sintonia com essa reflexão, o filósofo francês Jean-François Lyotard, em suas 

considerações sobre o não mais moderno, ou como ele denomina, o “pós-moderno”, afirma 

que a passagem da modernidade para a pós-modernidade se caracterizaria pelo fim das 

“metanarrativas” e a valorização do que ele chama de “paralogia”42. Em outras palavras, essa 

transição indicaria uma tendência de desvalorização dos discursos nacionais universalistas e 

homogêneos e o início de uma dinâmica social baseada nos diferentes grupos que formam a 

sociedade como um todo.  

Segundo Gumbrecht (1998), esta pluralização de perspectivas sobre o real promove 

um aprofundamento da crise de representação foucaultiano e um aumento da aceleração da 

história, a partir da liberação de um grande número de novos enunciados. Ou seja, ao invés da 

produção de interpretações históricas pacificadoras, capazes de garantir a homogeneidade dos 

projetos de futuro nacional, essa nova perspectiva produz uma pluralização de norteamentos 

no presente em busca de representatividade e emancipação. Critica-se a realidade tal como ela 

fora desenhada até então pelas histórias nacionais, produzindo a chamada fragmentação dos 

enunciados.  

Podemos dizer que, para os movimentos negros, boa parte destes questionamentos 

vem à tona com o desenvolvimento dos processos de independência dos países africanos na 

segunda metade do século XX, influenciando países envolvidos com o fenômeno da diáspora 

negra perpetrada durante toda modernidade43. Com os processos de independência dos países 

africanos, a intelectualidade negra africana teve como tarefa produzir o delineamento de suas 

fronteiras nacionais, tendo que levar em consideração as rotulações, promovidas pelo 

colonialismo, sobre sua desqualificação histórica de humanidade e sua incapacidade de 

autogoverno (MBEMBE, 2014). Até então, os povos negros espalhados pelo continente 

africano eram considerados desafortunados - sem história, sem beleza e sem razão - num 

notório perspectivismo eurocêntrico cometido pelos colonizadores brancos europeus. Como 

coloca Achille Mbembe (2014), essa perspectiva traria a necessidade do povo negro de se 

                                                 
41 Como resposta historiográfica, esta perspectiva acompanha o fortalecimento do campo da História Cultural, da 

História Oral e da querela teórica entre memórias e história, fazendo com que a disciplina da História repense 

seus objetos e metodologias para a construção do conhecimento histórico. 
42 Segundo Lyotard, com o enfraquecimento das metanarrativas norteadas pelo conceito de nação, os diferentes 

grupos que compõem a sociedade estabeleceriam seus próprios jogos de linguagem, afim de constituir suas 

narrativas particulares, a este fenômeno, Lyotard dá o nome de “paralogia”.    
43 Sobre a interrelação histórica e cultural do povo negro em diversos países envolvidos no processo de diáspora 

ver: GILROY, Paul. Atlântico negro: modernidade e dupla consciência - Sao Paulo: Ed. 34, 2001. 
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autodeterminar enquanto humano, portador de uma razão própria. Era necessário buscar sua 

inserção na história universal, da qual até então encontrava-se excluído, ou cujo acesso só 

poderia ser autorizado a partir do processo de embranquecimento, o que pressupunha a 

negação de suas origens culturais em nome de uma modernidade branca. Neste sentido, 

intelectuais como Franz Fanon, Aimé Césaire e Léopold Senghor apropriam-se da 

diferenciação racial e cultural, utilizada pelos brancos para inferiorizar os negros, para 

invertê-la positivamente, isto é, procuram diferenciar e valorizar a cultura negra africana, 

além de estabelecer a centralidade da raça como característica identitária dos negros 

espalhados pelo mundo e definir o continente Africano como o berço da civilização negra, 

para além das fronteiras fixadas pelos Estados Nacionais. Esta forma de pensar é definida por 

Aimé Césaire pelo termo negritude – sendo largamente utilizado pelos movimentos negros 

espalhados pelo mundo -, o qual vai denunciar o processo de assimilacionismo e o 

etnocentrismo, figurados pelo projeto universalista de história44.  

Em conformidade com esses pressupostos, observamos no Brasil a mudança de 

engajamento dos movimentos negros no início da década de 1950, em função da crítica sobre 

a posição que a cultura negra ocupa na consolidação da identidade nacional e das relações 

sócio-raciais no Brasil, os quais passaram a denunciar os problemas envolvendo o conceito de 

“democracia racial” baseado na miscigenação. Como aponta Guimarães, tal crítica é 

engendrada devido à polarização da situação na África, com as guerras de libertação e o 

avanço da ideologia da “negritude” no Brasil (GUIMARÃES, 2001). Essa mudança de 

perspectiva pode ser atestada pela obra O negro Revoltado, de autoria de Abdias do 

Nascimento, na qual o intelectual advoga sistematicamente sobre a necessidade do povo negro 

brasileiro se conscientizar sobre o conceito de negritude e assumir a raça em seu aspecto 

político e identitário. O objetivo era alcançar a autodeterminação enquanto negro, isto é, 

valorizar suas raízes culturais africanas, até então subjugadas pelos cientistas sociais por meio 

da interpretação da questão racial baseada na miscigenação:  

 

Assim, o primeiro passo é o negro assumir sua negritude. Ele sofre, é discriminado, 

por causa da cor de sua pele que os outros vêm. Não adianta a reiteração teórica de 

que cientificamente não existe raça inferior ou raça superior. O que vale é o conceito 

popular e social de raça, cuja pedra de toque, no Brasil, se fundamenta – pior do que 

na declarada luta de raças – num envergonhado preconceito ornamental, em 

camuflada perversão estética. E tão forte é tal perversão em nosso meio que instilou 

no próprio negro a má consciência de ser negro. A forma de passar a linha de cor 

nos dias de hoje, é “melhorar a raça”, casando-se com branco (fato raro) ou se 

                                                 
44 Para compreender a apropriação do termo no caso brasileiro, ver:  Munanga (2009) e Domingues (2004). 
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entregando de qualquer forma a ele (fato corrente). Aos “cientistas” tem cabido a 

tarefa gloriosa de endossar e estimular esse verdadeiro genocídio aqui apresentado 

como modelo e exemplo de cruzamento de raças e harmônica convivência social 

(NASCIMENTO, 1968, p. 52). 

 

Portanto, Abdias do Nascimento45, assim como Guerreiro Ramos46, compreendem a 

centralidade ideológica da negritude como instrumento político capaz de garantir ao povo 

negro o alcance de sua plena cidadania. Além disso, como já dito, denunciava-se o caráter 

assimilacionista e eurocêntrico imposto pelo ideal de miscigenação e democracia racial, cujo 

aspecto principal seria o de definir as características que fundamentam a cultura nacional 

brasileira, da qual o negro só faria parte por meio do branqueamento cultural. Para tanto, o 

projeto de negritude no Brasil proposto por esses intelectuais procura, através da raça, 

estabelecer um elo de ligação transnacional entre as mais diversas experiências dos negros 

espalhadas pelo mundo e valorizar a identidade negra acima de qualquer outra forma de 

identificação cultural. Desse modo, podemos definir a negritude como uma ideologia que 

almeja produzir uma igualdade na diferença e defender uma perspectiva da formação nacional 

baseada na pluralidade étnica (multirracialismo), sem nenhum tipo de hierarquização cultural. 

Desta forma, observamos uma transformação na ética de ação antirracista, que até 

então, era assimilacionista. Em decorrência do desenvolvimento e apropriação da perspectiva 

da negritude, a ação antirracista na década de 1950 se torna diferencialista, isto é, passa a 

valorizar a cultura e a existência negra como particular, promovendo assim uma identidade 

negra transnacional, para além da identidade nacional brasileira. Como define Taguieff, 

diferencialismo é o “conjunto de atitudes e de comportamentos que fazem prevalecer as 

pertenças particulares relativamente à pertença ao gênero humano” (TAGUIEFF, 1997, p. 

130)47. 

Não causa espanto que, com o amplo consenso interpretativo a respeito da existência 

da harmonia racial no Brasil – embasado por intelectuais de renome, pelo Estado brasileiro e 

pelo olhar estrangeiro -, a interpretação da realidade racial brasileira fundamentada na 

                                                 
45 Nesse momento, Abdias do Nascimento não participa mais da Frente Negra Brasileira, extinta com a ascensão 

da ditadura do Estado Novo, fundando na década de 1940 no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro 

(TEN). Com a crítica a democracia racial e a interpretação da miscigenação, Nascimento abandona o modelo de 

ação antirracista assimilacionista, adotando uma ação antirracista diferencialista. Analisaremos mais 

profundamente essa transformação no capítulo 4, dedicado ao estudo das diferentes atuações dos movimentos 

sociais negros no período republicano brasileiro.  
46 Segundo Nascimento (1968), Guerreiro Ramos, sociólogo e militante histórico do TEN, desempenhou um 

papel fundamental como divulgador da necessidade de construção de um engajamento político da população 

negra a partir do conceito de negritude. 
47 A relação entre ação antirracista diferencialista e os movimentos sociais negros brasileiros será aprofundada 

no capítulo 4. 
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negritude sofrerá fortes críticas, como as do próprio Gilberto Freyre. Em discurso no Gabinete 

Português de Leitura, defendendo o colonialismo português na África, Freyre diz: 

Meus agradecimentos a quantos, pela sua presença, participam este ano, no Rio de 

Janeiro, da comemoração do Dia de Camões, vindo ouvir a palavra de quem, adepto 

da "vária cor" camoneana, tanto se opõe à mística da "negritude" como ao mito da 

"branquitude": dois extremos sectários que encontrariam a já brasileiríssima prática 

da democracia racial através da mestiçagem: uma prática que nos impõe deveres de 

particular solidariedade com outros povos mestiços. Sobretudo com os do Oriente e 

os das Áfricas Portuguesas. Principalmente com os das Áfricas negras e mestiças 

marcadas pela presença lusitana (FREYRE apud GUIMARAES, 2001, p. 8) 

É possível observar, pois, como o pensamento de Gilberto Freyre nega a possibilidade 

de identificação pela negritude em nome da brasilidade e reforça a tese da democracia racial. 

Como já apresentado, essa perspectiva compreende a Abolição da escravatura como um 

fenômeno limítrofe na história nacional, marcado pelo fim das diferenciações entre indivíduos 

através do conceito de raça. Crítico a essa perspectiva, Abdias do Nascimento dirá em sua 

obra aqui analisada:  

Quando a Abolição da escravatura em 1888 e a Constituição da República em 1889 

asseguram teoricamente que o ex-escravo é um cidadão brasileiro com todos os 

direitos, um cidadão igual ao cidadão branco; mas, na prática, fabrica um cidadão de 

segunda classe já que não forneceu ao negro os instrumentos e meios de usar as 

franquias legais [...]. As oligarquias republicanas, responsáveis por essa abolição de 

fachada, atiraram os quase cinquenta por cento da população do País – os escravos e 

seus descendentes – à morte lenta da miséria, dos ghetos, do mocambo, da favela, do 

analfabetismo, da doença, do crime, da prostituição. O crime perfeito do 

linchamento branco, isto é, incruento, sem sangue. O linchamento que não deixa 

rastro nem prova. Com Antonio Calado, podemos, sem eufemismo, chamar a Lei 

Aurea de  “Lei de Magia Branca”, pois nenhuma imposição jurídica ou legal, por si 

só, tem força para mudar trezentos anos da cultura de privilégios do branco e de 

espoliação e submissão do negro (NASCIMENTO, 1968, p. 46).  
 

Como medida para contornar essa situação, o intelectual argumenta que só a ação do 

negro, respaldada por um projeto de futuro baseado na negritude, poderia garantir uma 

igualdade racial de fato no Brasil e apresenta ressalvas sobre a postura de emancipação 

fornecida pelo pensamento marxista. Segundo o intelectual, a 

 

[...] luta do negro pode coincidir com a luta operária, mas de forma alguma com ela 

se identifica pura e simplesmente. Não está provado que o caminho da libertação 

racial seja o mesmo da libertação social. O que aprendemos com os exemplos 

históricos é que, na União Soviética, negros e judeus sofrem ou já sofreram 

discriminação. Nos Estados Unidos existem operários e sindicatos anti-negros, 

constituindo uma verdadeira aristocracia branca de trabalhadores em detrimento do 

negro. [...] Não constitui assim uma lei sociológica a subordinação da emancipação 

racial à emancipação social, ou que ambas coincidam necessariamente 

(NASCIMENTO, 1968, p. 48).    
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Como se verá no capítulo 4 deste trabalho, a atuação do Movimento Negro Unificado 

(MNU), a partir de 1978, será marcada por uma clara ligação entre marxismo e movimentos 

negros. Isso ocorre, porque, no contexto de Guerra Fria a crítica marxista operava como 

perspectiva de emancipação revolucionária, identificando o capitalismo como perpetuador 

histórico das desigualdades raciais48.  

A partir da fala de Abdias do Nascimento, percebemos a existência de duas formas 

distintas de atuação dos movimentos sociais negros no período. Em ambas haveria o 

norteamento da ação histórica a partir do futuro, contudo, uma delas seria baseada numa 

revolução socialista emancipatória, e a outra, na intensificação do conceito de negritude como 

caminho rumo ao progresso negro. 

 Como veremos mais a frente, com a queda do muro de Berlim e o enfraquecimento da 

utopia comunista, a atuação dos movimentos negros calcados pela lógica revolucionária 

marxista irá praticamente desaparecer, enquanto a ação baseada no conceito de negritude irá 

se fortalecer. Passa-se do norteamento histórico baseado no futuro para a ótica da reparação 

histórica.   

Demonstraremos na próxima secção como o discurso da reparação histórica ganha 

força na crise da modernidade no final do século XX e início do século XXI, apontando sua 

possível relação com a atuação dos movimentos negros na busca pela implementação das 

ações afirmativas por critérios raciais. 

 

2.5 A emergência do discurso de reparação histórica 

 

Desde o final do século XX, observa-se no ocidente a emergência de uma nova relação 

com o tempo e com o espaço, que diverge da experiência temporal característica das outras 

fases da modernidade. Essa nova experimentação do tempo é observável pela valorização da 

memória, do testemunho e das identidades culturais, tangíveis com base no aumento massivo 

de museus e centros culturais destinados às memórias nacional e identitária, preocupados com 

a conservação de bens materiais e imateriais, como também pela preocupação em reparar as 

injustiças históricas. Esse fenômeno se dá como resposta à ação histórica característica de 

                                                 
48 Há vários exemplos espalhados pelo mundo que apontam a existência de uma união entre negritude e 

ideologia marxista, como é o caso da luta pelos direitos civis nos EUA, representada por Angela Davis. Contudo, 

em 1968, Abdias do Nascimento já alertava sobre a necessidade de uma diferenciação entre estas pautas, como 

demonstrado pela citação anterior. 
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toda modernidade, em sua inclinação para o futuro baseado no progresso, cujo resultado é 

uma aceleração da história e a promoção do aumento da distância entre passado e presente.  

A intensificação deste quadro no final do século XX tem ligações com o fenômeno do 

enfraquecimento da capacidade de projeção de futuros utópicos, propiciado pelo fim da 

Guerra Fria, e vitória do sistema econômico e social capitalista, retirando do horizonte 

histórico a concretização de uma revolução comunista emancipatória (HARTOG, 2013). 

Além disso, contribui para este fenômeno o grande número de traumas históricos produzidos 

ao longo do século XX, norteados por projetos nacionais homogeneizadores, determinando 

imagens de futuro catastróficas, cujo exemplo de maior destaque é representado pelo nazismo 

e o holocausto judeu. Neste contexto, o futuro passa a ser compreendido nos anos finais do 

século XX como opaco, no que tange ao âmbito político (qual o projeto político para além da 

democracia liberal?), chegando a ser ameaçador sob o olhar ambiental (efeito estufa, crise 

climática e aquecimento global) (GUMBRECHT, 2015). Segundo o argumento de Gumbrecht 

(2015), em meio a um tempo cada vez mais acelerado, que produz a sensação de que 

estaríamos nos aproximando desta imagem de futuro ameaçadora constituída, nos apegamos 

ao passado e à memória na tentativa de desaceleração do tempo, a fim de evitar alcançar tal 

futuro. Dessa forma, o presente concebido como breve instante de transição que afasta o 

passado e objetiva o futuro, característico da consciência temporal moderna, passa a ser 

representado na experiência do tempo contemporânea, como o espaço de simultaneidade entre 

passado e presente, constituindo o que autor nomeia como “presente amplo” (GUMBRECHT, 

2015)49.   

Podemos dizer que um dos motivos que ocasionaram o desenvolvimento do “presente 

amplo” foi a necessidade de resposta a um tempo em constante processo de aceleração, 

oriundo da modernidade em sua crença no progresso, marcado por uma rápida e constante 

transformação da realidade social, perante as quais o ser moderno, inclinado ao futuro, 

distanciava-se do passado, e produzia um acúmulo de injustiças históricas que o progresso 

não foi capaz de resolver50. No momento em que o progresso não era mais uma certeza, e, 

portanto, a ação do tempo rumo ao futuro não garantia mais a resolução das injustiças 

históricas, foi necessário a articulação de uma nova ética de ação histórica, diferente da que 

                                                 
49 O trabalho de Gumbrecht tem como objeto de análise os contextos norte-americano e europeu, dessa forma, 

pretendemos aqui pensar em que medida essas reflexões podem ser válidas no contexto brasileiro.  
50 Procuramos demarcar ao longo de todo este capítulo alguns fenômenos que contribuíram para a intensificação 

da sensação de aceleração da história, isto é, que contribuíram para a pluralização dos enunciados de 

norteamento histórico. 
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havia sido colocada em prática durante toda a modernidade. Segundo Berber Bervernage, esta 

distinção ética pode ser metaforizada a partir das diferenças entre o pensamento histórico de 

Nietzsche e Walter Benjamin.  

Ao criticar sua contemporaneidade, marcada pelo historicismo em sua grande 

valorização da história (passado), Nietzsche argumenta que a humanidade deve aprender a 

esquecer o passado, sendo necessário uma ação histórica inclinada para o presente e para o 

futuro, abandonando a esperança de encontrar justiça sobre os erros do passado. Como visto, 

essa perspectiva foi intensificada a partir do final do século XIX, e no decorrer de todo século 

XX, e promoveu uma maior aceleração da história, ampliando o espaço de separação entre o 

passado e o presente. Por outro lado, Walter Benjamin, após a Primeira Guerra Mundial, ao 

observar o acumulo de traumas históricos dos quais a ação do tempo rumo ao futuro não era 

capaz resolver advoga por uma ética de ação histórica baseada na reparação das injustiças do 

passado, em contrapartida à ação histórica messiânica. Nas palavras de Bervernage:  

 

Para Nietzsche, a história sempre deve servir à vida e ao futuro; não deve se esforçar 

para alcançar a justiça histórica. Nietzsche despreza a generalizada "febre histórica 

obsessiva" e inveja o rebanho que, acorrentado ao momento, vive a-historicamente, 

em contraste com a humanidade, enterrada pela sempre crescente carga do que é o 

passado. Para ser capaz de viver, ele insiste, a humanidade deveria abandonar a 

esperança por justiça histórica e necessitaria aprender a esquecer. 

Em contraste, Walter Benjamin assumiu notoriamente uma postura sem reservas a 

favor das inúmeras vítimas da injustiça histórica ainda cobertas pelas ruínas 

acumuladas do passado. Ele defende uma "solidariedade anamnésica" entre os vivos 

e os mortos, argumentando que as gerações vivas não deveriam mirar 

fundamentalmente ao futuro, mas às gerações precedentes na sua luta por justiça. Os 

vivos, argumenta Benjamin, possuiriam uma "fraca força messiânica" para reparar 

as injustiças de um passado catastrófico. (BERVERNAGE, 2018, p. 17) 

 

 

Corroborando com a distinção apresentada, Andreas Huyssen aponta que a partir da 

nova dinâmica de valorização do passado e da memória, produzida pela crise das identidades 

nacionais apresentada anteriormente, passamos da experiência de sensibilidade temporal 

“futuro-presente”, metaforizada por Bervernage (2018) pela ética histórica do pensamento 

nietzschiano, para um tipo de experiência denominada “passado-presente”, no universo 

ocidental contemporâneo (HUYSSEN, 2000). Seguindo essa lógica, Huyssen afirma que a 

consciência temporal da alta modernidade no Ocidente tentou garantir futuros utópicos, ao 

passo que a consciência temporal do fim do século XX envolveu a tarefa não menos arriscada 

de assumir a responsabilidade pelo passado (HUYSSEN, 2014).  
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Vale salientar que ambas as éticas históricas apresentadas por Bervernage (2018) se 

assentam numa consciência temporal própria a modernidade, ou seja, uma organização de 

tempo que escalona passado, presente e futuro. Portanto, a ética da ação histórica 

benjaminiana, diferente da nietzschiana, pressupõe que a sensação da passagem do tempo é 

plural e desigual, na qual o status quo ou o espaço geográfico que determinado indivíduo ou 

grupo ocupa, determinam seu nível de contemporaneidade (ser no presente). Desta forma, a 

prática de reparação histórica, ou a produção de projetos de futuro calcados nos erros do 

passado tem como impulso a tentativa da produção de equidade temporal, isto é, a produção 

de um presente que seja comum a todos. Neste sentido, a reparação histórica objetiva fazer 

com que um determinado passado, experimentando por um indivíduo ou um grupo, possa de 

fato passar. Para tanto, é mister levar em consideração a produção de justiça histórica.   

Dessa maneira, tem-se que, ao passo que o futuro se tornou opaco como ação histórica 

baseada no progresso no final do século XX, os movimentos sociais voltaram-se ao passado 

na busca de valorização de suas identidades culturais e da igualdade. Cria-se, então, perante o 

Estado a demanda de justiça reparatória, pela perpetuação da condição de exclusão, como 

forma de ação no tempo. Huyssen demonstra, corroborando com tal perspectiva, que, 

paralelamente à constituição da “cultura de memória”, há um aumento de políticas públicas e 

discursos cujos objetivos seriam o de promover uma reconciliação com o passado, como 

observável nos trabalhos das comissões da verdade na América Latina e na África do Sul 

(HUYSSEN, 2014).  

Este tipo de comissão procura constituir uma intersecção entre memória, história e 

justiça. Amparada por documentos e trabalhos historiográficos, elas têm como objetivos 

responsabilizar os perpetradores de injustiças históricas e garantir o direito à verdade para as 

pessoas ainda submetidas a um passado traumático, o qual se mantém latente, isto é, era 

preciso atuar sob os “passados que não passam” (BERVERNAGE, 2018).  Um bom exemplo 

é o movimento das mães que ocupam a Plaza de Mayo, em Buenos Aires, buscando a verdade 

sobre o desaparecimento de seus filhos durante o período da ditadura militar argentina, cujo 

paradeiro permanece desconhecido. Já no Brasil, uma Comissão Nacional da Verdade foi 

instituída pela Presidente Dilma Rousseff em 2012, a fim de esclarecer os crimes praticados 

pelo Estado Brasileiro entre 1937 e 1945, período da ditadura Vargas, e entre 1964 e 1985, 

período em que vigorou a ditadura militar. Destaca-se também a Comissão Nacional da 

Verdade da Escravidão Negra no Brasil, instituída em 2015 pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), que, segundo seu presidente, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, “tem a nobre 
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função de promover o resgate histórico desse período, buscando a aferição de 

responsabilidades e a demonstração da importância das ações de afirmação como meio de 

reparação à população negra” (COELHO, 2015)51. 

Podemos destacar a organização de dois tipos de grupos na busca por reparações 

históricas. O primeiro deles é organizado por pessoas que carregam memórias traumáticas 

latentes ligadas diretamente a um evento histórico, como é o caso das vítimas de genocídios, 

tortura durante regimes autoritários, ou as pessoas que buscam parentes cujo paradeiro 

permanece desconhecido. Dentre esses casos, destacamos a indenização destinada a Israel em 

1952, promovida pelo Estado alemão e por empresas envolvidas no holocausto judeu52.  

O segundo grupo se organiza em torno de passados traumáticos que agem de maneira 

estrutural na cultura e nas instituições da sociedade contemporânea, sendo esta a perspectiva 

que acreditamos nortear os movimentos sociais negros contemporâneos. Para esse grupo, há 

uma correlação entre memórias, dados quantitativos e uma historiografia militante negra, que, 

unidas, produzem uma sensação de simultaneidade histórica entre passado e presente de 

discriminação e desigualdade racial, colocando em questão a ação histórica baseada no 

progresso. Ou seja, para um espectador negro, ao passo que ele observa o desenvolvimento 

tecnológico, científico e de tantos outros dados que atestariam a sensação de estarmos nos 

movendo enquanto humanidade rumo à perfectibilidade moderna, ao mesmo tempo vê-se 

também a persistência histórica da discriminação e da subjugação racial dos brancos em 

relação aos negros, apresentada pelos altos índices de desigualdade racial e pela memória da 

escravidão, o que produz a sensação de continuidade histórica. Dessa forma, a militância 

negra procura construir uma narrativa alternativa baseada na reparação histórica que 

responsabiliza o Estado brasileiro pela desigualdade racial contemporânea53.  

Portanto, a ação desses grupos é voltada para a busca de políticas públicas de 

reparação histórica capazes de alcançar a equidade racial real, sem abrir mão da valorização, 

cultural e estética, do conceito de raça negra como marca de diferenciação cultural positiva 

                                                 
51  Disponível em: https://www.oab.org.br/noticia/28065/comissao-da-verdade-da-escravidao-negra-toma-posse-

na-oab-nacional. Acesso em 10 de maio de 2019. 
52 Durante seis décadas, só o governo alemão pagou às vítimas e seus descendentes um montante totalizando 

aproximadamente US$ 89 bilhões. Por esse motivo, tal episódio é recorrentemente tomado como exemplo pelos 

demais grupos que também sofreram algum tipo de injustiça histórica e buscam reparações. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/rela%C3%A7%C3%B5es-alemanha-israel-passaram-de-inexistentes-a-profundas/a-

43437662. Acesso em 24 de maio de 2019. 
53 Essa perspectiva é tangível no capítulo 4 desta dissertação quando apresentamos a expansão do discurso da 

reparação histórica pelos movimentos negros, objetivando a implementação de ações afirmativas.  

https://www.oab.org.br/noticia/28065/comissao-da-verdade-da-escravidao-negra-toma-posse-na-oab-nacional
https://www.oab.org.br/noticia/28065/comissao-da-verdade-da-escravidao-negra-toma-posse-na-oab-nacional
https://www.dw.com/pt-br/rela%C3%A7%C3%B5es-alemanha-israel-passaram-de-inexistentes-a-profundas/a-43437662
https://www.dw.com/pt-br/rela%C3%A7%C3%B5es-alemanha-israel-passaram-de-inexistentes-a-profundas/a-43437662
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em meio à pluralidade cultural brasileira. Sobre essa perspectiva, Ubiratan Castro de Araújo 

defende que:  

 

O direito à reparação deve ser entendido como um direito coletivo difuso, do qual é 

portador a cidadania negra brasileira, cujo objeto deve ser a reparação moral dos que 

já sofreram no passado à escravidão e a discriminação, bem como a erradicação dos 

mecanismos sociais e culturais contemporâneos de reprodução da discriminação, de 

modo a estabelecer condições iguais de competição entre brasileiros de todas as 

cores, de todas as origens e de todas as tradições culturais, conforme a letra e o 

espírito da Constituição Cidadã de 1988 (ARAÚJO, 2001, p. 322). 

 

 

Ambos os grupos apresentados trazem como base a reparação histórica no que tange o 

direito à verdade e a reparação material, procurando fazer com que os traumas ou os passados 

latentes de fato possam passar, se tornarem verdadeiramente contemporâneos de seu próprio 

tempo. O segundo grupo, em especial, por meio da ação antirracista diferencialista almejam 

promover a reformulação culturalmente da sociedade como um todo, demandando políticas 

públicas que subvertam o espaço social de subjugação que os negros ocupam na sociedade, 

como é o caso das ações afirmativas, em especial das ações valorativas, como veremos mais a 

frente. Podemos inferir que há uma confluência de interesses entre estes dois grupos, já que 

ambos partem de um mesmo princípio: a crítica ao modelo de justiça ancorado na ação 

histórica baseada no progresso e no esquecimento do passado. 

Como demonstra Bervernage (2018), para a consciência modernista liberal de tempo, 

em sua necessidade de autorreferência como “moderno”, isto é, em sua definição como 

contemporâneo de seu próprio tempo, o tempo passaria de forma homogênea a todos os 

sujeitos individuais num mesmo contexto. Segundo esse pensamento, de maneira homogênea, 

o passado é compreendido como a esfera temporal da ausência, do morto, do que não mais 

vigora no presente e pode ser objeto de estudos dos historiadores54. Em contraste com o 

passado, o presente representa a esfera do tempo da experiência contemporânea, da presença, 

do que afeta a vida cotidiana rumo ao futuro. Portanto, a capacidade de produção de justiça se 

restringe ao presente, ou seja, um crime só pode ser compensado se o mesmo está em vigor no 

presente. Dessa forma, na ética histórica calcada no progresso (liberal), o passado representa o 

irreversível, ao passo que a justiça representa a possibilidade de reversibilidade, mas que só 

                                                 
54 Até os finais do século XX, era de praxe encontrar em qualquer obra referente ao ofício do historiador que 

seus objetos de estudos se restringiam ao que não mais vigora no presente, o que é propriamente passado. Por 

longos anos, essa definição foi capaz de garantir um lugar de neutralidade às narrativas históricas e promover sua 

legitimidade científica nos moldes do pensamento positivista.   
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pode ser colocada em prática no presente. De maneira sintética, podemos dizer que, quando o 

tempo da justiça acaba, começa o trabalho do historiador55.  

Bervernage (2018) demonstra, pois, que no auge da modernidade liberal, com a crença 

de que o futuro necessariamente é melhor que o passado, as formulações baseadas na 

memória que clamavam por justiça histórica seriam tratadas como “anacronismo vivo”, ou 

seja, posturas equivocadas, contrárias ao que se imaginava ser o funcionamento natural do 

tempo, em sua experimentação homogênea. Até então, sob ótica do progresso e da ação 

histórica voltada para o futuro, tinha-se a convicção de que a ação do tempo seria capaz de 

curar todas as feridas do passado, representado a importância do esquecimento para o 

desenvolvimento do progresso histórico (BERVERNAGE, 2018). 

Contudo, como já apresentado, com o questionamento do progresso, observa-se o 

aumento da valorização das memórias individuais e coletivas, configurando muita das vezes 

experiências do tempo particularizadas, emergindo o sentimento de simultaneidade entre 

passado e presente, isto é, dos passados que não passam e se mantêm latentes no presente. 

Logo, se a justiça só pode ser colocada em prática no presente, com o “presente amplo”, sua 

área de atuação se expande, reincidindo sobre as memórias e os passados que não passam. 

Uma evidência deste processo pode ser observada pelo aumento das judicializações de crimes 

até então considerados passado, como o julgamento de crimes relativos ao apoio do regime 

Vichy no contexto da “solução final”, sendo o caso Papon o mais emblemático entre eles, 

como analisa Henry Rousso56. 

Nesse sentido, observamos uma certa coincidência entre o fenômeno do 

enfraquecimento do norteamento histórico pelo futuro e a experiência de tempo homogênea; e 

o aumento da demanda por reparação histórica nos finais do século XX. Ao passo que a 

utopia revolucionária pela via marxista parece sair de cena como projeto de futuro palpável 

pela atuação dos partidos e movimentos políticos ligados ao campo da esquerda, observa-se 

uma reconfigurando da ação política por parte dos movimentos negros brasileiros na busca 

por ações afirmativas, ganhando maior relevância com a atuação da delegação brasileira na 

                                                 
55 O historiador francês Henry Rousso observou em uma entrevista que os historiadores tradicionalmente 

consideraram o tempo próprio da história como o inverso do tempo próprio da justiça. Enquanto a lei decreta a 

possibilidade de que a acusação e a punição expirem após um certo período de tempo (com a importante exceção 

dos crimes contra a humanidade), o historiador supostamente deveria começar seu trabalho apenas após certo 

período de espera, “em geral após o enterro dos mortos e a abertura dos arquivos” (BERVERNAGE, 2018, p. 

19). 
56 Para maiores informações, ver: CONAN, E.; ROUSSO, H. Vichy: An Ever-present Past, 1998. 
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Conferência de Durban, em 2001, com a centralidade de seu discurso baseado na reparação 

histórica para a implementação das ações afirmativas no Brasil.  

Para tanto, no capítulo seguinte me debruço no conceito de ações afirmativas, para 

compreendermos melhor suas características centrais, no tocante a sua aplicação por critérios 

raciais e suas relações com as instancias da temporalidade e da premissa da reparação 

histórica. 
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3 AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A POPULAÇÃO NEGRA BRASILEIRA: 

DEFINIÇÃO DO CONCEITO E SUAS LIGAÇÕES COM A PREMISSA DA 

REPARAÇÃO HISTÓRICA 

 

Neste capítulo, apresento a história do conceito de ações afirmativas e como ele vem 

sendo trabalhado, em sua modalidade racial, pelos intelectuais especializados na temática. 

Além disso, procuro definir como as ações afirmativas podem ser interpretadas como uma 

modalidade de reparação histórica.  

 

3.1 O conceito de ações afirmativas 

 

A expressão “ação afirmativa” é aplicada pela primeira vez por Jonh F. Kennedy57 no 

contexto de reivindicações pelos direitos civis nos EUA entre as décadas de 1950 e 196058. O 

objetivo do então presidente dos EUA, em 1961, era o de tencionar as leis segregacionistas 

em vigor em diferentes Estados do país e buscar incorporar as populações negras à vida social 

e política norte-americana. Para isso, seria estipulado o direito ao voto e o livre acesso aos 

mais diferentes espaços, impedindo as discriminações raciais sofridas pelos negros em seus 

empregos, além do estímulo às empresas para a contratação de negros. Sua “fase áurea” 

ocorre na década de 1970 com a expansão das ações afirmativas para várias minorias, como 

hispânicos, indígenas, asiáticos e as mulheres (CRUZ, 2011; MEDEIROS, 2007).  

A experiência norte-americana teve grande serventia para a constituição das ações 

afirmativas no Brasil. Tanto é que, diversos pensadores, dentre eles o ex-ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa Gomes, buscaram aprofundar suas reflexões sobre 

as ações afirmativas no Brasil tendo como modelo a referida experiência. Além do fato de que 

o país estadunidense é considerado o local de surgimento da expressão, sua influência aqui se 

deu pelas semelhanças históricas no tocante à prática do colonialismo, da escravidão e o do 

patriarcalismo, como também pela similaridade entre os sistemas jurídicos dos dois países. 

Portanto, é verdadeiro afirmar que o conceito de ações afirmativas aplicado como política 

pública no Brasil tem ligações com o modelo norte-americano, como apregoa a mídia, em 

                                                 
57 Presidente dos EUA entre 1961 e 1963. 
58 Para um maior aprofundamento do processo político do desenvolvimento do conceito de “ações afirmativas” 

nos EUA, ver (CRUZ, 2011) e (MEDEIROS, 2007). 
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geral, e diversos articulistas contrários às cotas raciais no Brasil59. Contudo, a experiência 

norte-americana não é exclusiva, existindo outras experiências de favorecimento de grupos 

historicamente excluídos espalhados pelo mundo, antes mesmo do surgimento da expressão 

na década de 1960 nos EUA, como sugere Carlos Medeiros:  

 

É o caso da Índia, cuja Constituição, já em 1948, por meio de seu artigo 16, 

reformulado em 1951, estabelece cotas para membros de “castas catalogadas” e, 

mais tarde, também de “tribos catalogadas”, além de medidas especiais para 

portadores de deficiência. Na década seguinte, a Malásia criaria um sistema 

destinado a estimular, via cotas, a participação da etnia bumiputra – os malaios 

propriamente ditos – numa economia dominada por chineses e indianos. No Líbano, 

o sistema de acesso ao serviço público e à universidade utiliza cotas que reproduzem 

a participação das diferentes seitas religiosas na população. Na antiga União 

Soviética, quatro por cento das vagas da Universidade de Moscou eram reservadas a 

alunos provenientes da Sibéria, uma das regiões mais atrasadas do país. Já na 

Noruega, da mesma forma que na Bélgica, o foco dessas políticas são os imigrantes. 

Estes últimos, desde que de origem africana ou asiática, também são alvo de 

políticas especiais no Canadá, juntamente com “povos aborígines” (indígenas), 

mulheres e portadores de deficiência. Mais perto de nós, na América do Sul, a 

Colômbia tem cadeiras no parlamento reservadas para afrocolombianos, enquanto 

no Peru são os indígenas o objeto de políticas particulares (MEDEIROS, 2007, p. 

123). 

 

Assim como nesses países, políticas que levam em consideração a discriminação 

positiva são uma prática recorrente no Brasil. Ao longo da experiência histórica brasileira, a 

prática já favoreceu diversos grupos discriminados, dentre eles, trabalhadores, portadores de 

deficiência, mulheres60 e pobres, como deixa claro Carlos Medeiros: 

[...] a chamada Lei dos Dois Terços, implementada na década de 1930 para garantir 

a participação majoritária de trabalhadores brasileiros nas empresas em 

funcionamento no Brasil, numa época em que muitas firmas de propriedade de 

imigrantes costumavam discriminar os trabalhadores nativos, sobretudo em São 

Paulo e nos Estados do Sul. Também existem leis garantindo o emprego a 

portadores de deficiência (cota de cinco por cento nas empresas com mais de mil 

                                                 
59 Vários intelectuais que se posicionaram contrariamente à implementação de ações afirmativas nas 

universidades brasileiras, sobretudo na mídia, utilizaram o argumento de que a implementação de ações 

afirmativas no Brasil representa a simples transposição de uma política norte-americana para o país. E, seguindo 

a argumentação, essa transposição ignoraria as diferenças contextuais históricas existentes entre Estados Unidos 

e Brasil. 
60 Como exemplo destas políticas públicas temos, “a Lei nº 9.100/95 obriga que ao menos 20% das candidaturas 

às eleições municipais sejam reservadas às mulheres; a Lei no 9.504/97 estabelece que cada partido político ou 

coligação deve reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo; a Lei no 9.799/99 

possibilita o estabelecimento de “políticas de igualdade” para garantir o acesso da mulher ao mercado de 

trabalho, cumprindo o artigo 7o, inciso XX da Constituição, que prevê incentivos específicos para a proteção do 

mercado de trabalho da mulher; o artigo 37, inciso VIII, da Constituição prevê reserva percentual de cargos e 

empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência; e a Lei no 8.213/91 determina cota para contratação 

de pessoas portadoras de deficiência em empresas de mais de cem empregados” (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 

53). 
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empregados e de até 20% nos concursos públicos) e a participação de mulheres nas 

listas de candidatos dos partidos (mínimo de 30% e máximo de 70% para ambos os 

sexos), para não falar na discriminação positiva em relação a uma infinidade de 

outros grupos: crianças, jovens, idosos, micro e pequenos empresários, etc., etc. 

Enquadram-se nessa definição igualmente as agências de desenvolvimento regional, 

como a Sudam e a Sudene, criadas com a finalidade de carrear investimentos para o 

Norte e o Nordeste, regiões mais atrasadas. O próprio imposto de renda progressivo, 

assim como diversas medidas destinadas a compensar a desigualdade social, 

constitui essencialmente uma forma de discriminação positiva, tanto quanto o 

dispositivo que permite às mulheres aposentar-se aos 30 anos de serviço – cinco 

anos antes dos homens. De fato, uma leitura restrita do princípio constitucional da 

igualdade significaria o fim de programas como o Bolsa Escola ou o Cheque 

Cidadão, que discriminam negativamente quem ganhe acima de determinada quantia 

(MEDEIROS, 2007, p. 124). 

 

Nesse sentido, as ações afirmativas são políticas públicas que têm por objetivo a 

diminuição e erradicação das desigualdades que envolvem grupos discriminados 

historicamente. Os grupos discriminados, também chamados de “minorizados”, são diferentes 

em cada sociedade, mas de maneira geral, de acordo com Muniz Sodré: 

Minoria deve ser aqui entendida qualitativamente como palavra-chave para designar 

uma carência de voz afirmativa de segmentos das classes economicamente 

subalternas (...) os negros, os homossexuais, as mulheres, os povos indígenas [...]. 

Minoria, portanto, não apenas como sujeito coletivo, mas como o lugar operador de 

um fluxo de transformação que visa a novas identificações (SODRÉ, 2015, p. 316-

317).  

 

 Assim, as ações afirmativas direcionadas às minorias teriam duas finalidades prévias. 

A primeira, apresentada por Sodré, é a de garantir a participação da voz ativa dos grupos 

discriminados que compõem a diversidade da formação social, valorizando sua cultura e seu 

olhar sob a realidade. A segunda finalidade seria a de engendrar uma melhora de condições 

materiais para os grupos subalternizados historicamente. Dessa forma, as ações afirmativas 

buscam garantir a igualdade de oportunidades concreta para minorias historicamente 

discriminadas, seja no mercado de trabalho, na educação, na representação político-partidária, 

dentre outras áreas da sociedade. 

 Portanto, este tipo de política procura fazer valer a igualdade de direitos e 

oportunidades plena e concreta, como previsto na Constituição Federal de 198861 e lança mão 

de uma diferenciação positiva em prol de um grupo historicamente discriminado, “ampliando 

sua participação em diferentes setores da vida econômica, política, institucional, cultural e 

                                                 
61 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes” (Constituição Federal Brasileira, 1988). 
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social” (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 56). Sob esse ponto de vista, a aplicação de ações 

afirmativas não devem ser objeto de reflexão e de luta exclusiva das minorias, marginalizadas 

dos espaços de prestígio da vida social nacional, mas sim de todas as pessoas que almejam 

construir uma democracia plena (MOYA, 2014). 

Numa definição sintética, as ações afirmativas “se caracterizam por serem temporárias 

e por serem focalizadas no grupo discriminado; ou seja, por dispensarem, num determinado 

prazo, um tratamento diferenciado e favorável com vistas a reverter um quadro histórico de 

discriminação e exclusão” (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 56). Nesse sentido, ao considerar 

a formulação de Aristóteles, segundo a qual a igualdade consiste em tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, as ações afirmativas pressupõem a aplicação de 

discriminação positiva, ou seja, tratar os excluídos de maneira privilegiada a fim de sanar as 

desigualdades existentes, objetivando a igualdade plena e concreta.  

A justificativa para a implementação de ações afirmativas se dá no diagnóstico da 

existência de desigualdade entre grupos que compõem a realidade social no presente, aliada a 

uma interpretação histórica que revele os motivos pelos quais determinado grupo se encontra 

subalternizado. Assim, além de representar a busca por uma igualdade entre grupos que 

compõem a sociedade no presente, as ações afirmativas podem ser justificadas pela reparação 

histórica, destacando os elementos que contribuem historicamente na perpetuação de 

determinada desigualdade no presente, para corrigi-los por meio destas políticas públicas. 

Somado a perspectiva reparatória, como enfatiza Moehleck, as ações afirmativas carregam em 

si dimensão preventiva, relacionada ao futuro:  

 

[...] podemos falar em ação afirmativa como uma ação reparatória/compensatória 

e/ou preventiva, que busca corrigir uma situação de discriminação e desigualdade 

infringida a certos grupos no passado, presente ou futuro, através da valorização 

social, econômica, política e/ou cultural desses grupos, durante um período limitado. 

A ênfase em um ou mais desses aspectos dependerá do grupo visado e do contexto 

histórico e social (MOEHLECK, 2002, p. 203) 

 

Podemos dizer que as ações afirmativas incidem nas três esferas da temporalidade – 

passado, presente e futuro -, variando de intensidade, de acordo com o contexto histórico e 

social no qual ela pretende atuar, e modulando as justificativas de quem defende sua 

implementação. No caso brasileiro, objeto deste estudo, há uma expansão da justificativa de 

caráter reparatório das ações afirmativas para a população negra nas décadas de 1980 e 1990, 

a qual adquire cada vez mais espaço dentro da dinâmica de ação dos movimentos sociais 

negros, cujo ápice pode ser reconhecido no início do século XXI, como veremos no próximo 
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capítulo. Contudo, esse fator não altera a capacidade das ações afirmativas de intervir no 

presente e no futuro, seja como produtora de igualdade concreta de direito ou na prevenção de 

atos discriminatórios.  

Para uma melhor compreensão do conceito de ações afirmativas aplicadas à população 

negra brasileira, demonstraremos como o conceito é teorizado pelos intelectuais que se 

especializaram no tema.   

 

3.2 Pilares de sustentação da desigualdade racial no Brasil: as ações afirmativas para a 

população negra brasileira 

 

Segundo Jaccoud e Beghin (2002), as bases de sustentação da desigualdade racial no 

Brasil funcionam da seguinte maneira: o racismo e o preconceito racial seriam as formas de 

perpetuação de sentidos negativos sobre as populações não brancas. Assim, racismo e 

preconceito racial não são considerados atos (ações) em si, mas sim construções psicossociais 

de estereotipação negativa da figura das populações não brancas. Já os atos em si são 

chamados de discriminações raciais, sendo essas divididas em duas categorias, discriminação 

racial direta e discriminação racial indireta. Apresentaremos a seguir, resumidamente, o 

significado das condutas e significações apresentadas, além de expor o tipo de política pública 

direcionada em seu combate.  

Racismo é o pressuposto da existência de uma hierarquia entre as diferentes raças. A 

consciência do sujeito racista é a de que os brancos são biológica, intelectual e culturalmente 

superiores aos não brancos (JACCOUD; BEGHIN, 2002). Já o preconceito racial seria a 

operação cognitiva de tomar, negativamente, a parte pelo todo, ou seja, um indivíduo pelo 

grupo étnico racial de pertença, desprezando a sua subjetividade a partir da generalização 

negativa do grupo (JACCOUD; BEGHIN, 2002). Destarte, racismo e preconceito racial 

seriam as bases de significação cognitiva que conduziriam os sujeitos racistas e 

preconceituosos a praticarem atos verbais ou ações concretas de exclusão baseadas na cor da 

pele, as chamadas discriminações raciais. 

 Segundo Jaccoud e Beghin (2002), o combate ao preconceito racial e ao racismo deve 

ser promovido aplicando-se políticas públicas chamadas de “ações valorativas” (ou 

persuasivas). Este tipo de ação tem por objetivos “afirmar os princípios da igualdade e da 

cidadania, reconhecer e valorizar a pluralidade étnica que marca a sociedade brasileira e 

valorizar a comunidade afro-brasileira, destacando o seu papel histórico como a sua 
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contribuição contemporânea à construção nacional” (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 43). 

Como se vê, as ações valorativas têm como finalidade reestruturar os sentidos construídos 

principalmente pelos brancos em relação aos negros, sendo, portanto, aplicadas 

principalmente no campo da educação, da comunicação, da cultura e da justiça, como a Lei 

10.639/2003, alterada pela Lei 11.645/200862, que prevê o ensino da história e da cultura afro-

brasileira e africana nas escolas públicas e particulares, ressaltando a importância da cultura 

negra na formação da sociedade brasileira. 

Já as condutas concretas de racismo, ou seja, as discriminações raciais, são 

consideradas em sentido geral como “toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência racial 

que tenha por efeito anular a igualdade de oportunidades e tratamento entre indivíduos e 

grupos” (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 39). De maneira específica, as discriminações 

raciais podem ser divididas em duas categorias diferentes: discriminação direta e 

discriminação indireta. A discriminação direta é o ato de exclusão e subjugação de pessoas em 

decorrência de sua cor, de maneira não velada e explícita, isto é, “um ato concreto de 

discriminação, em que o discriminado é excluído expressamente em razão de sua cor” 

(JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 39). O combate a este tipo de discriminação se dá a partir de 

ações repressivas promovidas pelas instâncias jurídicas, com aplicações de penas aos autores, 

como a Lei do Crime Racial 7.716/1989 e suas alterações previstas pelo Estatuto da Igualdade 

Racial (Lei 12.288/2010)63.    

Por outro lado, a discriminação indireta tem como principal característica ser menos 

explícita, sorrateira, sendo, por isso, também chamada de discriminação invisível. Essa ação 

discriminatória encontra-se intrincada na estrutura social brasileira, não possuindo um sujeito 

individual específico que pratica a ação discriminatória. Alimentada por estereótipos 

arraigados e considerados legítimos, a discriminação indireta se apoia numa suposta 

neutralidade das práticas administrativas, empresarias e institucionais, por excluir as pessoas 

negras dos espaços de prestígio da sociedade brasileira e naturalizar a condição de 

marginalização e subalternação desta parcela da população, compreendendo o problema como 

uma questão de classe e não uma questão racial. Por esse motivo, seu reconhecimento é feito, 

sobretudo, a partir de indicadores sociais e econômicos de desigualdade racial, nos quais pode 

                                                 
62 A alteração se deu em decorrência da incorporação do ensino da história indígena aos currículos.  
63 A primeira ação repressiva sancionada no Brasil foi a Lei Afonso Arinos (Lei nº 1390), de 1951. Esta lei 

tornava o preconceito racial uma contravenção penal, prevendo o pagamento de multa ao infrator.  
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ser detectado o sistemático desfavorecimento da população negra em face aos resultados 

médios da população branca em geral (JACCOUD; BEGHIN, 2002).  

Justamente por sua característica estrutural, que dispensa um sujeito individual que 

pratique a discriminação indireta, a ação repressiva judicial (que combate a discriminação 

direta) é insuficiente para reverter o quadro de desigualdade racial oriundo da discriminação 

indireta. Portanto, seu combate é promovido a partir de políticas públicas específicas, 

chamadas de ações afirmativas ou ações compensatórias. Como já apresentado, segundo 

Jaccoud e Beghin (2002), 

[...] as políticas de ações afirmativas são medidas que buscam garantir a 

oportunidade de acesso dos grupos discriminados, ampliando sua participação em 

diferentes setores da vida econômica, política, institucional, cultural e social. Elas se 

caracterizam por serem medidas temporárias e por serem focalizadas nos afro-

descendentes, ou seja, por dispensarem um tratamento diferenciado e favorável com 

vista a reverter um quadro histórico de discriminação e exclusão (JACCOUD; 

BEGHIN, 2002 p. 56). 

  

As políticas públicas de ação afirmativa ou compensatórias são eficazes na diminuição 

da desigualdade racial ao propor o favorecimento do acesso de grupos historicamente 

discriminados aos espaços tidos como privilegiados da sociedade brasileira, como as 

universidades públicas e privadas, as empresas privadas, as agências governamentais, os 

meios de comunicação e os partidos políticos. Assim, as ações afirmativas têm como “meta 

beneficiar os membros de minorias discriminadas: aumentando sua qualificação, promovendo 

a melhoria de seu acesso ao mercado de trabalho, apoiando empresas de sua propriedade ou 

empresas que promovem a diversidade, e garantindo sua participação nos meios de 

comunicação” (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 47).   

 Vale salientar que, diferentemente da maneira como a mídia e o senso comum tratam a 

questão, a conceituação fundamental de ação afirmativa não é sinônimo de cotas raciais. As 

cotas raciais representam apenas uma modalidade dentre outras de ação afirmativa e preveem 

a reserva de vagas para minorias discriminadas, seja em concursos públicos, partidos políticos 

ou universidades, isto é, somente a implementação de cotas raciais não garante a 

reestruturação completa das desigualdades raciais no Brasil, ou seja, a produção de uma 

autêntica reparação histórica. Em nosso entendimento, as cotas raciais pressupõem uma 

atuação mais focalizada na esfera do presente, pois tem o objetivo de estabelecer uma 

equidade de participação de uma minoria num determinado lugar social, não tendo a 

capacidade por si só de garantir que esta equidade será mantida com o passar dos anos 
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(prevenção) e tampouco promover uma ressignificação da figura do negro na sociedade 

brasileira.   

Portanto, o sucesso completo das ações afirmativas, que representa o combate ao 

conjunto de ações que compõem a desigualdade racial no Brasil, trazendo consigo a 

necessidade de aplicação de uma dimensão reparatória, ou seja, atuando de maneira inversa ao 

processo histórico que as tornou necessário, a saber, as discriminações, o racismo e o 

preconceito racial. Dessa forma, além de promover uma discriminação positiva na busca da 

promoção da igualdade de oportunidades concretas, é necessário por em curso a 

ressignificação da figura inferiorizada do negro constituída historicamente na sociedade 

brasileira. Por isso, “a ação afirmativa não deve visar somente aumentar o número de negros 

em certos setores da vida social, mas também promover tal aumento em um sentido diferente 

do que foi historicamente observado” (JACCOUD; BEGHIN, 2002, p. 48). Por este motivo, 

sua aplicação deve ser feita em conjunto com as ações valorativas, as ações repressivas e as 

políticas universalistas, procurando reestruturar de forma duradoura a positividade da 

diferença e a valorização da população negra na formação da sociedade brasileira. 

Mais especificamente, acredito que as ações valorativas representam o ponto central 

para o desenvolvimento de uma autêntica reparação histórica da população negra, pois 

somente ela é capaz de desconstruir a imagem histórica negativa do negro dentro da sociedade 

brasileira, isto é, fazer com que as formulações racistas possam de fato “passar”. 

Neste sentido, retomando Moehleck (2002), o sucesso das ações afirmativas demanda 

a eficácia de seu caráter reparatório e preventivo, o que possibilita o verdadeiro 

aprofundamento democrático no Brasil. Sua atuação pressupõe, pois, a ressignificação 

histórica da figura do negro em conjunto com sua ascensão material e social, às quais estariam 

articuladas a perpetuação desta nova condição no tempo. Sobre essa perspectiva, Joaze 

Bernardino (2004) defende que:  

 

Em primeiro lugar, a restituição da igualdade de oportunidades entre negros e 

brancos e, consequentemente, a criação de condições reais para uma distribuição 

mais equânime dos bens societários. Em segundo lugar, a superação do déficit de 

negros em posições profissionais de responsabilidade na política, na economia e no 

mundo acadêmico. Em terceiro lugar, a criação de papeis exemplares para a 

população negra, que a partir daí pode aspirar a espaços profissionais não-

subalternos
64

. Em quarto lugar, combater a cultura racista por meio da superação do 

                                                 
64 “Charles Taylor (1994) lançou as bases para uma teoria do reconhecimento demonstrando que [...] se houver 

um correto reconhecimento haverá correspondentemente um processo que dotará o indivíduo de autoconfiança, 

auto-respeito e auto-estima. Por outro lado, se houver a recusa do reconhecimento ou um reconhecimento 
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desrespeito ou reconhecimento denegado ao qual estão submetidos os negros. 

Quinto, a construção de espaços sociais que respeitem a diferença e que, portanto, 

valorizem a diversidade (BERNARDINO, 2004, p. 32). 

 

 

Ao considerar sua aplicação nas universidades, as políticas públicas de ações 

afirmativas são capazes de promover uma ascensão econômica da população negra brasileira, 

tendo em vista que pessoas com ensino superior têm maiores chances de serem contratadas e 

recebem maiores salários. Além disso, com o aumento da qualificação profissional, a 

população negra teria maiores condições de ocupar os espaços de prestígio dentro da 

sociedade brasileira, negligenciados historicamente para essa parcela da população. Por outro 

lado, no tocante ao caráter social, a implementação das ações afirmativas nas universidades 

possibilita um espaço de socialização intersubjetivo sem a predominância da hierarquização 

entre brancos e negros65. Por fim, tradicionalmente, a universidade representa um espaço que 

preza pela diversidade, sendo, portanto, um local fértil para a valorização do perspectivismo 

negro, enaltecendo a cultura negra na construção do conhecimento de maneira plural e 

possibilitando a ressignificação da figura do negro construída historicamente.  

Uma breve analise da realidade brasileira revela que muito dos objetivos expressos 

pelas justificativas de adoção das ações afirmativas nas universidades ainda não lograram o 

êxito desejado. São constantes as críticas proferidas pela militância dos movimentos negros 

que ingressaram no ensino superior sobre o caráter etnocêntrico dos currículos e a 

inflexibilidade das instituições em debater temas como a negritude e as relações raciais 

brasileiras, além da ausência de elementos substanciais que garantam a permanência destes 

indivíduos nas universidades, como as escassas bolsas de estudos. Neste sentido, acredito que 

o problema do etnocentrismo epistemológico que vigora nas universidades brasileiras tem 

como um dos caminhos para sua superação, o aprofundamento das ações valorativas 

centralizada na ética reparatória, reconhecendo as injustiças históricas da qual a população 

negra brasileira foi submetida ao longo dos anos, como também, trazendo a luz as condições 

fulcrais de construção da imagem negativada da população negra brasileira, reconfigurando-a 

                                                                                                                                                         
distorcido isto corresponderá a um processo de opressão e de condenação de uma pessoa a um modo de vida 

reduzido, justamente porque ela interiorizará as imagens acerca de si produzidas nos contatos intersubjetivos 

com os outros” (BERNARDINO, 2004, p. 33). 
65 “Os poucos contatos entre os brancos de classe média e negros se dá quando estes últimos estão numa posição 

de subalternidade, desempenhando os papéis de empregadas domésticas, porteiros, flanelinhas, etc. Este tipo de 

contato efetuado por atores que ocupam posições distintas, do ponto de vista econômico, continua a reproduzir 

as relações entre casa-grande e senzala e, consequentemente, mantém inalterados os preconceitos em relação aos 

negros brasileiros” (BERNARDINO, 2004, p. 24). 
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de forma positiva, a partir da valorização, da cultura negra e da ação histórica da população 

negra ao longo da história do Brasil.   

A demanda por ações afirmativas carrega um caráter de urgência por parte dos 

movimentos sociais negros e da intelectualidade brasileira. No contexto atual, essa urgência é 

produto das pesquisas estatísticas, sobretudo as referentes ao genocídio do povo negro e as de 

recortes históricos raciais mais longos. A aplicação de políticas públicas universalistas não se 

mostraram suficientes para garantir uma transformação nos percentuais de desigualdade racial 

ao longo dos anos66 e, muitas vezes, essas políticas acabaram por agravar a disparidade racial 

no país67. Contudo, no passado, antes mesmo do desenvolvimento dessas pesquisas, Abdias do 

Nascimento escrevia um livro intitulado O genocídio do negro brasileiro e os movimentos 

sociais negros já apresentavam suas demandas pela aplicação de políticas públicas voltadas 

especificamente para a população negra, como se verá mais adiante.  

Nesse sentido, no capítulo seguinte, apresentamos como as diferentes formas de 

atuação dos movimentos negros brasileiros, ao longo de todo período republicano, 

culminaram na luta pela implementação de ações afirmativas por critérios raciais. Para tanto, 

utilizaremos como base as reflexões mais amplas trazidas no segundo capítulo deste trabalho, 

centralizando nossa narrativa nas diferentes compreensões de história, temporalidade e 

antirracismo.   

 

4 MOVIMENTOS SOCIAIS NEGROS, TEORIA DA HISTÓRIA E AÇÃO 

AFIRMATIVA 

 

 Neste capítulo, aplico as reflexões mais gerais sobre o funcionamento da modernidade 

e da dinâmica dos conceitos de tempo, história e antirracismo, apresentadas no capítulo 2, à 

                                                 
66 Em 2001, o economista Ricardo Henrique divulgou sua pesquisa sobre os anos de escolaridade média entre 

brancos e negros entre 1929 e 1999, chegando à conclusão de que, mesmo com o desenvolvimento de políticas 

universais no campo da educação, os índices de escolaridade entre brancos e negros permanecem o mesmo 

dentre 1929 e 1999 (HENRIQUE, 2001). No mesmo sentido, em 2003, Edward Telles apresentou o resultado de 

suas pesquisas sobre a distribuição de renda entre pessoas brancas e negras no Brasil, num recorte que vai de 

1960 até 1999. Sua conclusão é a de que, mesmo com o aumento econômico do Brasil, sobretudo no chamado 

“milagre econômico” (1968-1974), a desigualdade salarial entre brancos e negros na verdade aumentou. 

(TELLES, 2003). Ou seja, políticas universais não são capazes de atuar na diminuição da desigualdade racial 

brasileira.   
67 Muitos especialistas têm demonstrado a existência de um tipo específico de discriminação indireta, chamada 

de discriminação institucional. Este tipo de discriminação atua precisamente a partir de políticas públicas tidas 

como neutras, mas que acabam por agravar os níveis de desigualdade racial, favorecendo a população branca em 

detrimento da população negra, distribuindo benefícios e recursos de forma desigual (JACCOUD; BEGHIN, 

2002). 
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história dos movimentos sociais negros no período republicano brasileiro. Tento estabelecer 

as condições de possibilidade para a emergência da luta pela implementação das ações 

afirmativas no Brasil sob a ótica da reparação histórica.  

 Início o presente capítulo apresentando a forma de atuação da imprensa negra paulista 

e da Frente Negra Brasileira no início do século XX. Por conseguinte, apresento as diferenças 

entre esses primeiros movimentos e a atuação do Teatro Experimental do Negro na década de 

1940. Em seguida, mostro as formas de ação do movimento negro no período da ditadura 

militar brasileira, até o momento da redemocratização do país, no qual a ótica da reparação 

histórica começa a fundamentar a atuação dos movimentos negros brasileiros. Por fim, 

demonstro como a ótica da reparação histórica se torna central na atuação dos movimentos 

sociais negros e como este fenômeno impele o Estado brasileiro a oficializar a interpretação 

da história do negro no Brasil a partir da reparação histórica na Conferência de Durban, o que 

por sua vez, estimula a militância negra a buscar a adoção de ações afirmativas por critérios 

raciais nas universidades públicas brasileiras. 

 

4.1 Movimentos Negros no Brasil republicano: primeiros anos 

 

Historicamente, desde a Abolição da escravidão, são diversas as formas de 

organização e luta dos movimentos sociais negros no combate ao racismo e na busca por 

igualdade de direitos e oportunidades, no entanto, esses movimentos possuem algumas 

características em comum. De maneira geral, entre suas pautas, sempre estão presentes a 

denúncia do racismo, a luta contra a discriminação racial e a valorização da educação 

(SANTOS, 2007).   

No contexto pós-Abolição, as primeiras organizações coletivas negras contra o 

racismo e a discriminação racial têm origem principalmente nos Estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro e estão ligadas inicialmente à área da recreação e do lazer. Neste contexto, a 

população afro-brasileira que ascendia economicamente tinha acesso vedado aos bailes e 

clubes frequentados majoritariamente pela população branca, que detinha maior capital 

econômico. Como resposta a essa segregação, as elites negras desses Estados fundam seus 

próprios clubes e promovem bailes e demais eventos (SANTOS, 2007).  

Em torno destas agremiações, era comum a existência de diversos jornais produzidos 

por negros e direcionados à população negra, a chamada imprensa negra, com uma 
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multiplicidade de publicações semanais ou mensais, entre 1888 e 193768 (SANTOS, 2007). 

Além de tratar de assuntos gerais e divulgar os próximos bailes, esses jornais tinham como 

enfoque denunciar a ausência de direitos para a população negra, o racismo, as péssimas 

condições de vida da população negra e a violência exercida contra eles, como pode ser 

observado no texto escrito por A. Oliveira, do jornal O alfinete, em setembro de 1918: 

 

O estado lamentável em que jazem os homens de côr no Brazil, opprimidos de um 

lado pelas ideias escravocratas que de todo não desappareceram no nosso meio 

social e de outro pela nefasta ignorancia em que vegetam este elemento da raça 

brazileira, inconsciente de sua humilde situação moral, impõe uma reacção salutar 

para que possam em dias futuros ter a consciencia lucida, de que para elles, os seus 

direitos são compuscados, a lei asphixiada e estrangulada e a justiça vilipendiada. 

No scenario da nossa vida social deparam-nos diariamente com os mais pungentes 

espectaculos que sejam dado contemplar, consequentes da anomalia existente entre 

as duas raças. A igualdade e a fraternisação dos povos preconisadas pelos principios 

de 89 na França e que a republica implantou como symbolo da nossa democracia, 

com relação aos negros é uma ficção é uma mentira que até hoje não foram postas 

em prática, não obstante, os homens que elaboram a nossa constituição não se terem 

descurados desses princípios essenciaes para todos as nações que se têm em conta de 

civilisadas. A raça branca opulenta, como é, exercendo o seu poderio revoltante, 

campelleas preta a viver em eterna inferioridade, e esta consciente de sua pequenez 

permanece, sem ideal, sem objectivo na apathia pecaminiosa de quem nasceu para a 

servidão para ser antomatos, ou um joguete nas mãos de tyranos. As leis de 

evoluções que abrangem todas as cousas e todos os seres para o nosso homens de 

côr o seu evoluir teve o effeito negativo. Desde a aurea Lei da Princeza Izabel elle 

não tem sido notado em nenhuma das manifestação da vida. Esta antithese completa 

de tudo o que é organica tem como cousa principal, o analphabetismo que 

predomina em mais de dois terços de tão infeliz raça. Se todos procurassem 

restringir este cancro que a corroe, nasceria a iniciativa, da iniciativa, nasceria a 

força da cohesão da cohesão o ideal e do ideal a victoria final, desse elemento que 

uma vez, conhecendo o seu papel na marcha da nossa civilisação, poderia ser um 

factor, muito mais importante da grandeza e prosperiedade de nossa querida patria” 

(OLIVEIRA, Para os nossos leitores, O alfinete, 22.09.1918)69. 

 

De acordo com Andrews (1998), este é o primeiro texto em jornais paulistas que 

coloca em questão o discurso da harmonia racial (democracia racial). Como se vê, o texto 

publicado no jornal O Alfinete propõe uma leitura que evidencia a disparidade racial existente 

entre brancos e negros, apresentando a igualdade constitucional como uma mera ficção. Nesse 

sentido, o autor vislumbra a instrução (educação) da população negra como resposta para o 

aumento de sua qualidade de vida, o que garantiria sua elevação moral. Ainda segundo 

                                                 
68 Como exemplificação dos jornais da imprensa negra que circularam no Brasil entre 1888 e 1937, temos em 

São Paulo: a Pátria (1899), O combate (1912), O Menelick (1915), O Bandeirante (1918), O Alfinete (1918), A 

Liberdade (1918) e A Sentinela (1920). Em outros Estados brasileiros temos: a Raça (1935), em Uberlândia/MG; 

o União (1918), em Curitiba/PR; O Exemplo (1892), em Porto Alegre/RS e o Alvorada (1907), em Pelotas/MG 

(DOMINGUES, 2007, p. 104-105). 
69 Disponível em: http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-alfinete/o-alfinete-22091918-2/. Acesso 

em 14 de junho de 2019. 

http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-alfinete/o-alfinete-22091918-2/
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Andrews (1998), a valorização da educação e a crítica da harmonia racial são expandidas a 

partir deste texto, tornando-se o posicionamento oficial de toda imprensa negra paulista na 

década de 1930. Como visto no capítulo 2, esta compreensão liberal iluminista sobre a 

educação, característica do período, é marcada por uma compreensão da história como 

unilateral, baseada na lógica “civilização versus barbárie”, por conseguinte, não havia a 

proposição de uma crítica da construção do sujeito universal alicerçada nos conhecimentos 

produzidos pelas culturas brancas europeias. Portanto, seguindo esta visão de mundo, o 

abandono da apatia da população negra passava exclusivamente pelo recebimento de 

instrução (educação) como única garantia de possibilidade do negro buscar seus direitos e 

ingressar de forma ativa e definitiva dentro da identidade nacional brasileira70. 

Como já apresentado, conceituo este tipo de ética antirracista de assimilacionista, a 

qual implicava à população negra o abandono de suas raízes culturais africanas, consideradas 

atrasadas ou bárbaras, para seu ingresso ao estágio contemporâneo da história, ou seja, o 

moderno, compreendido neste período como a cultura branca europeia.   

É possível dizer que a imprensa negra exerceu um grande papel como propagandista 

da importância da educação para a ascensão moral e material da população negra, mantendo-a 

informada sobre os locais de funcionamento de escolas e divulgando o fechamento de escolas 

por falta de recursos (SANTOS, 2007). A imprensa negra funcionou, pois, como um 

mecanismo facilitador do acesso da população negra à educação oferecida pelas entidades 

negras da época. Em conformidade com a imprensa em questão, as entidades negras da época 

focalizavam sua ação na oferta de educação como caminho para a inclusão da população 

negra na sociedade brasileira.  

Dentre essas entidades71, a de maior repercussão nacional foi a Frente Negra Brasileira 

(FNB). Este movimento social, fundado em 16 de setembro de 1931, “desenvolveu um 

considerável nível de organização, mantendo escolas, grupo musical e teatral, time de futebol, 

departamento jurídico, além de oferecer serviços médicos e odontológicos, curso de formação 

política e de artes e ofícios” (DOMINGUES, 2007, p. 106). Durante sua existência, entre 

                                                 
70 Este mesmo ímpeto de educação como sinônimo de civilização pode ser encontrado em outros textos 

espalhados pela imprensa negra da época, como nos apresenta Sales Santos em sua tese de doutorado: 

“Movimentos negros, educação e ações afirmativas”. 
71 Na década de 1930, surgiram outras entidades negras preocupadas em promover a integração do negro à 

sociedade brasileira, como o Clube Negro de Cultura Social e a Frente Negra Socialista, ambos de São Paulo, a 

Sociedade Flor de Abacate, no Rio de Janeiro, a Legião Negra de Uberlândia, em Minas Gerais (1934) e a 

Sociedade Henrique Dias, em Salvador (1937) (DOMINGUES, 2007).  



63 

 

1931 e 1937, a FNB expandiu “filiais” por diversos Estados brasileiros, como Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul.  

Diferentemente de todas as entidades negras existentes na época, a FNB detinha um 

caráter político e funcionava como um movimento de massas, preocupado com a agremiação 

e organização do povo negro em âmbito nacional. Seus objetivos seriam denunciar a 

discriminação racial existente na sociedade brasileira e promover a educação formal como 

caminho para a ascensão moral e material dos negros - além de principal instrumento na busca 

por direitos civis72. Para tanto, a FNB se torna oficialmente um partido político em 1936.  

Semelhante à compreensão das relações raciais brasileiras presentes na imprensa negra 

paulista, a ética antirracista da FNB é caracterizada como assimilacionista, ou seja, 

denunciava a discriminação racial e acreditava que a educação formal seria capaz de integrar 

a população negra na vida social brasileira, sem com isso propor uma valorização da cultura 

afro-brasileira crítica ao caráter eurocêntrico da educação formal, como afirma Abdias do 

Nascimento73, um dos representantes mais notáveis deste movimento: 

A Frente, um movimento de massas, protestava contra a discriminação racial que 

alijava o negro da economia industrializada, espalhando-se para vários cantos do 

território nacional. A segregação nos cinemas, teatros, barbearias, hotéis, 

restaurantes, enfim, em todo o elenco de espaços brasileiros em que o negro não 

entrava, constituía o alvo prioritário da Frente, maior expressão da consciência 

política afro-brasileira da época. [...], consciência essa formada ao reagir contra o 

mais evidente aspecto do racismo, a sistemática segregação e exclusão à base de 

critérios raciais. Tratava-se de uma consciência e uma luta de caráter integracionista, 

à procura de um lugar na sociedade “brasileira”, sem questionar os parâmetros euro-

ocidentais dessa sociedade nem reclamar uma identidade específica cultural, social 

ou étnica (NASCIMENTO apud SANTOS, 2007, p. 76).  

 

Como apresentado no capítulo 2, a postura assimilacionista presente tanto na imprensa 

negra como na FNB, fundamenta-se numa percepção de história calcada no iluminismo 

liberal, isto é, progressiva, universal e linear, cuja principal característica é a divisão entre 

passado e o presente por meio da ótica civilização versus barbárie. Sob essa perspectiva, o 

povo negro, ao ser afastado de suas raízes africanas e gozar de educação formal, abandonaria 

seus traços arcaicos e adentraria, de fato, na modernidade, ou seja, seria contemporâneo de 

                                                 
72 Segundo George Andrews (1998), dentre suas conquistas de direitos civis, a Frente Negra conseguiu eliminar 

as políticas de “admissão de somente brancos nos rinques de patinação da cidade e em outros locais de lazer 

público” (ANDREWS, 1998, p. 232), bem como levou ao conhecimento de Getúlio Vargas a existência de um 

veto tácito que impedia o ingresso de negros na Guarda Civil. Sensibilizado, o presidente teria ordenado à 

corporação que “alistasse imediatamente 200 recrutas negros” (ANDREWS, 1998, p. 234). 
73 Abdias do Nascimento é considerado um dos maiores expoentes da militância negra no Brasil do século XX. 

O militante participou ativamente de todas as fases do movimento negro desse século, sendo considerado o 

primeiro representante parlamentar negro a atuar exclusivamente em prol da causa negra. 
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seu próprio tempo (civilizado). Nesse sentido, podemos dizer que o futuro objetivado pelos 

movimentos que detinha a visão assimilacionista – o momento ideal no qual a população 

negra fosse totalmente integrada à sociedade brasileira, não havendo distinção entre negros e 

brancos, no que se refere a direitos e oportunidades – seria marcado pela ausência das 

distinções raciais, compreendida como equívoco histórico passado. Isso, porque sem a 

valorização da cultura propriamente negra (africana ou afro-brasileira) o fator “raça” não 

funcionaria como elemento identitário de agremiação do povo negro, valendo apenas a 

identificação nacional brasileira homogênea.   

Colocada na ilegalidade pelo governo do Estado Novo74, em 1937, devido ao seu 

caráter político-partidário, a Frente Negra Brasileira é renomeada para União Negra 

Brasileira. No entanto, essa nova entidade não gozou de grande participação popular como o 

movimento antecessor, o que enfraqueceu a possibilidade de incorporação da questão racial 

na agenda política brasileira. Embora outros movimentos sociais negros permanecessem em 

atividade no período de vigência do Estado Novo, juntamente com a recém-fundada União 

Negra Brasileira, como o Movimento Brasileiro contra o Preconceito Racial, no Rio de 

Janeiro, a Associação dos Brasileiros de Cor, em Santos, e a União Nacional dos Homens de 

Cor em nível nacional, entre eles não vigorava um caráter político como o existente na FNB. 

Essas entidades continuariam considerando a educação como peça fundamental para a 

integração da população negra à sociedade brasileira (SANTOS, 2007). 

A visão antirracista, até então assimilacionista, característica da imprensa negra e das 

entidades negras até o início de 1940, sofreria uma mudança de perspectiva com a criação do 

Teatro Experimental do Negro (TEN) em 1944, por Abdias do Nascimento75. Embora este 

movimento não fosse marcado por um agrupamento de massas, como a FNB, observa-se no 

TEN o despertar sobre a necessidade do resgate da cultura negra como elemento participante 

da construção nacional brasileira. Em sua atuação, o TEN utilizou a dramaturgia como 

ferramenta para a divulgação de sua compreensão sobre a questão racial e a cultura brasileira. 

Com um elenco formado exclusivamente por pessoas negras, muitas delas analfabetas e em 

situação socioeconômica precária, de diversas formações profissionais – como empregadas 

                                                 
74A ditadura do Estado Novo, implantada por Getúlio Vargas, caracteriza-se por uma violenta repressão política, 

inviabilizando qualquer movimento contestatório. Baseado numa ideologia ultranacionalista simpática ao nazi-

fascismo, o varguismo seria marcado pela oficialização da interpretação do povo brasileiro a partir da 

miscigenação e da democracia racial.   
75 Neste período surge o movimento União dos Homens de Cor, em 1943, na cidade de Porto Alegre, fundado 

por João Cabral Alves. Esse movimento teria semelhanças com a Frente Negra Brasileira no seu caráter 

expansionista, como também pela sua visão integracionista da questão racial brasileira (DOMINGUES, 2007).  
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domésticas, operários, motoristas -, o teatro foi um dos caminhos76 escolhidos por este 

movimento social negro para a construção de uma identidade própria, negra, que seria anterior 

à identidade nacional. Em outras palavras, antes do reconhecimento como brasileiro era 

necessário o reconhecimento como negro, o que representaria sua condição particular de 

vivência nacional. Tal postura traria consigo um passado específico e uma ação política 

voltada para o futuro específica, divergindo do projeto de futuro nacional promovido pelos 

indivíduos brancos.  

   Além do teatro, o TEN organizou diversos encontros e grupos de estudo sobre a 

questão racial brasileira, como a Convenção Nacional do Negro Brasileiro, em 1945, a 

Conferência Nacional do Negro, em 1949, e o I Congresso do Negro Brasileiro, em 1950. 

Esses eventos tiveram como objetivo principal a desmistificação da interpretação brasileiras 

calcada na miscigenação e na democracia racial, estimulando uma ética antirracista 

diferencialista, a qual, em contraste com as perspectivas que vigoravam até então, 

pressuponha a valorização do conceito de raça como elemento definidor de uma existência 

particular do negro, o que demandava a valorização da herança negra africana como elemento 

definidor da identidade negra. Sob essa compreensão, o I Congresso do Negro Brasileiro 

traria entre uma de suas reivindicações “que se torne explícito na Constituição de nosso País a 

referência a origem étnica do povo brasileiro, constituído das três raças fundamentais: a 

indígena, a negra e a branca” (NASCIMENTO, 1968, p. 60). Dessa forma, procurava-se 

definir a formação nacional brasileira como plural, isto é, buscando uma igualdade em meio 

às diferenças. Seu propósito seria contrariar a compreensão histórica iluminista que formulava 

a existência de um sujeito universal hierarquizado entre civilizados vs. bárbaros, cuja 

referência de civilização universal viria da cultura europeia, com a qual o negro não poderia 

se identificar em decorrência de sua história particular. 

A mesma perspectiva iluminista serviu de base para a interpretação da cultura nacional 

brasileira produzida pela elite branca, que de maneira etnocêntrica selecionava os atributos 

culturais mais elevados, ou seja, os de origem europeia, como definidores das características 

comuns a todos os brasileiros, excluindo o negro e sua cultura ancestral como elementos 

participantes da cultura nacional brasileira ou dando-lhe uma atribuição excêntrica. Sob essa 

perspectiva, restava ao negro, que não se via representado pela construção do sujeito 

                                                 
76 Para além da dramaturgia, o TEN também promoveu a publicação do jornal Quilombo, ofereceu cursos de 

alfabetização, corte e costura; fundou o Instituto Nacional do Negro e o Museu do Negro; e organizou uma série 

de encontros e grupos de estudos voltados para a reflexão sobre a questão racial brasileira (DOMINGUES, 2007, 

p. 109). 
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universal, abdicar-se de sua condição de negro, para adentrar a vida nacional moderna, e 

passar pelo processo denominado de embranquecimento cultural. Além disso, essa mesma 

interpretação histórica nacional etnocêntrica advogava sobre a existência de uma democracia 

racial no Brasil, isto é, as diferentes raças que habitavam o país viveriam de maneira 

harmônica, sem a presença de conflitos raciais, versão essa muito criticada pelos movimentos 

negros da época.   

É nesse sentido que Abdias do Nascimento afirma:  

 

O TEN continuava a tradição de protesto e organização político-social [das décadas 

anteriores], mas integrava a essa dimensão a reivindicação da diferença: o negro não 

procurava apenas integrar-se à sociedade “branca” dominante, assumindo como sua 

aquela bagagem cultural europeia que se impunha como “universal”. Ao contrário, o 

TEN reivindicava o reconhecimento do valor civilizatório da herança africana e da 

personalidade afro-brasileira. Assumia e trabalhava a sua identidade específica, 

exigindo que a diferença deixasse de ser transformada em desigualdade 

(NASCIMENTO apud SANTOS, 2007, p. 87).  

 

Tal postura diferencialista teve por influência as propostas do movimento da negritude 

francesa, que na época norteavam a maioria dos movimentos negros internacionais, servindo 

posteriormente como base ideológica de libertação nacional dos países africanos 

(DOMINGUES, 2007). Como afirma Petrônio Domingues: 

Quando o grupo (TEN) surgiu, a negritude passou a ser a ideologia mais geral, que 

imprimiu um sentido para o pensamento e as ações dos ativistas. Para o TEN, mais 

do que um sistema de ideias, negritude era uma filosofia de vida, uma bandeira de 

luta de forte conteúdo emocional e mítico, capaz de mobilizar o negro brasileiro no 

combate ao racismo, redimi-lo do seu complexo de inferioridade e, por conseguinte, 

fornecer as bases teóricas e políticas da plena emancipação (DOMINGUES, 2005, p. 

13) 

 

Embora em consonância com os demais movimentos negros precedentes ao TEN, no 

tocante à capacidade da educação em promover a ascensão profissional e econômica do povo 

negro, ela não seria compreendida por esse movimento como um simples instrumento de 

ingresso do negro na vida social brasileira de maneira acrítica. Devido a sua visão 

diferencialista sobre a questão racial brasileira, o TEN enxergava a educação como o caminho 

para a valorização da cultura negra brasileira e reivindicava outra interpretação histórica da 

formação nacional brasileira que não se baseasse exclusivamente no ponto de vista do 

universal produzido pelo branco: “Tratava-se de uma ação [educacional]  de ‘re-escrever o 

mundo’ reflexiva e criticamente, questionando a dominação social e racial a que estavam 

submetidos [a população negra]” (SANTOS, 2007, p. 89).  
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Podemos dizer a perspectiva antirracista diferencialista adotada pelo TEN possibilita 

um primeiro passo rumo à viabilização da busca de ações afirmativas, pois traz a capacidade 

de diferenciação de grupos dentro da sociedade brasileira, tornando possível a aplicação de 

uma discriminação positiva77. Da mesma forma, essa postura também incentiva o 

desenvolvimento de ações valorativas e imprimi a necessidade de reconfiguração da figura do 

negro como inferior. Não por acaso, as primeiras propostas de cotas raciais e ações 

valorativas para a população negra brasileira podem ser encontradas no “Manifesto à Nação 

Brasileira” e no “Manifesto às Forças Políticas da Nação Brasileira”, elaboradas na 

Convenção Nacional do Negro Brasileiro, de 1945, em São Paulo, e, em 1946, no Rio de 

Janeiro, ambas organizadas pelo TEN em parceria com a União Negra Brasileira (SANTOS, 

2007). 

Nesse contexto de pré-Assembleia Nacional Constituinte de 1946, as duas convenções 

enviam a todos os partidos políticos o “Manifesto às Forças Políticas da Nação Brasileira”, 

pedindo o comprometimento dos partidos na adoção de cotas raciais para a representação 

parlamentar brasileira. Nas Chapas para a representação federal do Estado do Ceará, Paraíba, 

Pernambuco, Distrito Federal, Rio de Janeiro, uma cadeira; nas dos Estados da Bahia e Rio 

Grande do Sul, duas cadeiras; nas do Estado de Minas Gerais e São Paulo, três cadeiras. Nas 

Assembleias Legislativas de cada Estado, a proporção seria determinada em momento 

oportuno, bem como nas Câmaras Municipais (SANTOS, 2007, p. 92)  

Também foram enviados a todos os partidos políticos o documento “Convenção 

Nacional do Negro Brasileiro à Nação Brasileira”, o qual recomendava que a nova 

Constituição brasileira deveria conter as seguintes informações:  

1) Que se torne explícita na Constituição de nosso país a referência à origem étnica 

do povo brasileiro, constituído das três raças fundamentais: a indígena, a negra e a 

branca. 2) Que se torne matéria de lei, na forma de crime de lesa-pátria, o 

preconceito de cor e raça. 3) Que se torne matéria de lei penal o crime praticado nas 

bases do preceito acima, tanto nas empresas de caráter particular como nas 

sociedades civis e nas instituições de ordem pública e particular. 4) 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 

(NASCIMENTO, 1968, p. 60).  

 

Portanto, podemos concluir que o TEN juntamente com a União Negra Brasileira 

foram os primeiros movimentos sociais negros a proporem cotas raciais, ações valorativas, 

                                                 
77 Divergindo, assim, da postura antirracista assimilacionista, cujo objetivo seria o de liquidar as diferenciações 

entre os grupos que compõem a sociedade brasileira.  
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ações repressivas, para a população negra brasileira, muito antes da cunhagem do conceito de 

ações afirmativas por John Kennedy, em 196178. Mesmo que tais proposições, infelizmente, 

não tenham introduzidas à Constituição Federal de 194679, essa iniciativa representa um 

marco para a questão racial negra e será utilizada como estímulo para os demais movimentos 

sociais negros ao longo da história brasileira.   

Ao examinarmos as motivações por detrás da busca de representatividade e igualdade 

dos negros, exprimida pelo TEN e os demais movimentos negros por meio do documento 

“Convenção Nacional do Negro Brasileiro à Nação Brasileira”, compreende-se que não havia 

ainda ali uma reinvindicação por reparação histórica:  

 

[...] os negros no Brasil, reunidos em Convenção Nacional, examinaram, 

escrupulosa e detidamente, a sua situação atual, não somente em face de sua 

existência no passado, como, sobretudo, das injunções do presente. Dessa análise 

verificou-se que, mais do que nunca, no instante histórico que se vive, é imperioso 

realizarmos um trabalho de unificação e coordenação de todos os nossos esforços e 

anseios para que o ideal da Abolição se torne hoje em dia e para o futuro uma 

realidade expressiva sob todos os títulos. [...] urge que formulemos princípios de 

reivindicação de direitos que, de fato, se nos foram outorgados por aqueles magnos 

acontecimentos, não puderam, entretanto, ser concretizados, em consequência das 

condições particulares em que se verificou e dos prejuízos decorrentes não só nos 

domínios de ordem econômica, como nos de ordem moral e espiritual (Convenção 

Nacional do Negro Brasileiro à Nação Brasileira. In: NASCIMENTO, 1968, p. 58). 

 

 

Observa-se que o ímpeto para a organização do negro está ligado à sua ação no 

presente como garantia de um futuro melhor, o qual está atrelado à representatividade política, 

a fim de que seja alcançada a igualdade em meio à diferença. Portanto, não há aqui, nem no 

restante do documento, a determinação de um agente que seja responsabilizado pelas 

injustiças do passado, papel que mais tarde será ocupado pelo Estado brasileiro nas 

                                                 
78 Precipitando o que será discutido no capítulo dedicado à análise das argumentações no Jornal Folha de São 

Paulo sobre as ações afirmativas, podemos concluir ser um equívoco compreender as ações afirmativas para a 

população negra brasileira como uma simples transposição de uma política pública norte-americana para o 

Brasil, como defendem os interlocutores contrários à implementação das mesmas no Brasil. Sobre essa questão 

ver CAMPOS, L.A.; FERES JUNIOR, J.; DAFLON, V.T. Cotas no STF: os argumentos como eles são. In: 

Revista Insight Inteligência, Rio de Janeiro, n. 49, abr./jun 2010. Disponível em: 

http://insightinteligencia.com.br/pdfs/49.pdf. Acesso em 18 de agosto de 2019. 
79 Segundo Santos (2007), a Convenção do Negro e o “Manifesto à Nação Brasileira” receberam grande apoio da 

União Democrática Nacional (UDN), do Partido Social Democrático (PSD) e de Luís Carlos Prestes, dirigente 

máximo do Partido Comunista do Brasil (PCB). Sob influência do Manifesto, o senador Hamilton Nogueira, da 

UDN, propôs à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 estabelecer na nova Constituição a igualdade de todas 

as raças e a consideração da discriminação racial como crime de lesa-humanidade. Mesmo apoiando a 

Convenção do Negro e o “Manifesto à Nação Brasileira, a grande oposição a essa proposta foi engendrada pelo 

PCB, impossibilitando que esse decreto ingressasse na Constituição de 1946 (SANTOS, 2007). A primeira 

norma antidiscriminatória do Brasil, intitulada Afonso Arinos, só foi aprovada no Congresso Nacional em 1951, 

“após o escândalo de racismo que envolveu a bailarina negra norte-americana Katherine Dunham, impedida de 

se hospedar num hotel em São Paulo” (DOMINGUES, 2007, p. 111).  

http://insightinteligencia.com.br/pdfs/49.pdf
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interpretações históricas, baseadas na reparação histórica, desenvolvidas pelos movimentos 

negros. Mesmo o final da citação acima, ao tratar dos problemas envolvendo a incompletude 

da Abolição da escravatura, não exprime uma ideia de responsáveis ou a necessidade de 

compensação pelo passado de injustiças contra o povo negro. Ou seja, a justificativa 

apresentada pelo documento demonstra a necessidade de os negros adentrarem a 

modernidade, entretanto, sendo donos de seu próprio destino, sem que isso demande a 

necessidade de abrir mão de sua ancestralidade africana, estabelecida pelo processo de 

embranquecimento. 

O TEN encerra suas atividades em 1968 com o autoexílio de Abdias do Nascimento, 

em decorrência da ditadura civil-militar brasileira entre 1964 e 1985. Com a repressão política 

e acadêmica, há um refluxo dos movimentos sociais negros brasileiros de caráter político80, 

mas muitos deles permanecem ativos em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Rio Grande do 

Sul e em outras cidades e Estados (SANTOS, 2007), sobretudo as entidades negras de caráter 

cultural. Essas estavam preocupadas com a autoafirmação cultural afro-brasileira e não 

sofreram grandes censuras por parte do governo militar (GUIMARÃES, 2001), como 

veremos a seguir, na próxima secção deste capítulo. 

 

4.2 Movimentos negros na ditadura militar brasileira: o fortalecimento do antirracismo 

diferencialista norteado pelo futuro 

 

Assim como ocorreu na década de 1930, os governos militares da década de 1960 e 

1970 procuraram estimular a interpretação brasileira baseada na mestiçagem, o que gerou 

certa ambiguidade. Ao mesmo tempo em que o governo nas décadas de 1960 e 1970 coibia 

atividades políticas dos movimentos negros, ele incentivava a criação de entidades ligadas à 

cultura negra, com o objetivo de reforçar o ideal da harmonia racial no Brasil (democracia 

racial). Como aponta Guimarães, “neste jogo de repressão e incentivo, a ‘cultura negra’ e as 

‘origens africanas’ passarão a ser os eixos através dos quais se construirá um discurso 

alternativo ao markerting governamental” (GUIMARÃES, 2001, p. 12). 

Dessa maneira, mesmo com a censura do caráter político dos movimentos sociais 

negros e com a obliteração dos avanços referentes à denúncia do racismo e à busca por 

                                                 
80 No período da ditadura militar brasileira, os militantes políticos dos movimentos sociais negros eram 

estigmatizados e acusados pelos militares de criar um problema para o país que supostamente não existiria: o 

racismo (DOMINGUES, 2007, p. 111).  
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representatividade política do povo negro, as entidades negras de caráter cultural que 

permaneceram em atividade durante o governo militar não puderam se abster das discussões 

de cunho político da questão racial, já que seus membros experimentavam em seu cotidiano 

situações de subalternidade marcadas pelo racismo, desigualdade racial e discriminação 

racial. Muitos desses militantes negros se envolveram nos estudos marxistas de caráter 

trotskista e associaram a luta antirracista com a luta revolucionária anticapitalista, 

compreendendo o sistema capitalista como alimentador e beneficiário do racismo no Brasil. 

Esses militantes representariam peças-chave na luta contra a ditadura militar e na retomada da 

ação dos movimentos sociais negros calcados na perspectiva política da luta antirracista. 

Dentre eles podemos destacar Flávio Carrança, Hamilton Cardoso, Vanderlei José Maria, 

Milton Barbosa, Rafael Pinto, Jamu Minka e Neuza Pereira (DOMINGUES, 2007, p. 113). 

A retomada da agenda política explícita, voltada para o benefício da população negra, 

só ocorreria a partir de 1978, com a articulação dos mais diferentes movimentos sociais 

negros espalhados pelo Brasil, em sua maioria de cunho cultural. Tal articulação resultou na 

fundação do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), posteriormente 

denominado Movimento Negro Unificado (MNU) no episódio de seu primeiro congresso, 

ocorrido na cidade do Rio de Janeiro em 1979, por questões de simplificação do nome 

(SANTOS, 2007).  

Esse movimento foi pensado para uma representação negra de abrangência nacional, 

que denunciasse o racismo, a discriminação racial, a violência policial contra a população 

negra e a condição de marginalização da mesma população. O contexto de criação do MNU 

foi marcado por uma rearticulação política entre os diferentes movimentos sociais e sindicatos 

a partir de 1977, com a ocupação das ruas na luta conjunta contra o governo militar, num 

movimento nacional de luta pela liberdade, igualdade, justiça, democracia e cidadania 

(SANTOS, 2007).  

A fundação do MNU se deu no dia 18 de junho de 1978, em São Paulo, com a 

participação de diversas entidades negras, com delegações do Rio de Janeiro, Bahia, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e São Paulo. Na reunião de fundação, o então 

MUCDR decide por promover um Ato Público Contra o Racismo, marcado para o dia 7 de 

julho de 1978, em protesto contra a discriminação racial sofrida por quatro garotos do time de 

voleibol do Clube de Regatas do Tietê e pela morte de Robson Silveira da Luz.  

O ato ocorreu em frente à escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, com a 

participação de mais de duas mil pessoas, dentre elas diversos representantes de diferentes 



71 

 

entidades negras. Durante o evento, foi lida uma carta aberta, direcionada à população 

brasileira, a qual demonstrava a rearticulação política do movimento social negro em prol da 

igualdade racial real, da justiça e da cidadania, além da denúncia das violências sofridas pelo 

povo negro:  

 

Hoje estamos nas ruas numa campanha de denúncia! Campanha contra a 

discriminação racial, contra a opressão policial, contra o desemprego, o subemprego 

e a marginalização. Estamos nas ruas para denunciar as péssimas condições de vida 

da Comunidade Negra. Hoje é um dia histórico. Um novo dia começa a surgir para o 

negro! Estamos saindo das salas de reuniões, das salas de conferência e estamos 

indo para as ruas. Um novo passo foi dado contra o racismo (SANTOS, 2007, p. 

120).  

 

Dentre as entidades negras que atuaram direta ou indiretamente na criação do MNU 

temos o Grupo Palmares, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esta entidade negra 

agregaria como pauta do MNU a instituição do dia 20 de novembro (data de comemoração da 

morte de Zumbi) como Dia da Consciência Negra, em substituição à comemoração de 13 de 

maio (data da abolição da escravatura).  

A transferência entre as datas de celebração da negritude brasileira seria carregada de 

um caráter simbólico muito importante para os movimentos sociais negros da época. Em 

primeiro lugar, a substituição da figura da Princesa Izabel, redentora da liberdade dos 

escravos brasileiros, pela figura de Zumbi dos Palmares, herói nacional negro, representaria 

uma interpretação histórica que enfatizava a postura ativa dos negros escravizados por sua 

liberdade. Em segundo lugar, haveria uma valorização da autonomia do pensamento e do 

posicionamento político do negro na construção de sua própria identidade. Por fim, pode-se 

dizer também, a respeito de tal transferência, que havia uma crítica direcionada ao Estado 

brasileiro por sua neutralidade e omissão no processo de abolição da escravatura. Assim, a 

data de 13 de maio, antes dia de comemoração da abolição da escravatura, transforma-se no 

Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo81. 

A partir da década de 1980, o MNU se expandiu para quase todos os Estados 

brasileiros e sua orientação política de denúncia do racismo e luta pela igualdade racial passou 

a vigorar em praticamente todas as entidades negras já existentes, além de servir como 

referência para as novas entidades que surgiriam (SANTOS, 2007). Seguindo as tendências 

                                                 
81 Retornaremos a reflexão sobre as efemérides da negritude brasileira quanto tratarmos do centenário da 

abolição da escravatura em 1988, pois esse ponto parece ser fundamental para compreendermos como se deu o 

fortalecimento da interpretação sobre reparação histórica engendrada pelos movimentos sociais negros e pela 

intelectualidade preocupada com a questão racial brasileira.   
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das décadas anteriores ao período ditatorial, as entidades negras da década de 1980 tinham 

forte caráter culturalista e, como apontado, este fator não representaria um entrave para a 

construção do engajamento mais político sobre a questão racial. Isso, porque a valorização da 

cultura negra somada à vivência cotidiana em condições de desigualdade racial e 

discriminação racial necessariamente produziriam dentro das entidades negras os debates de 

pautas políticas sobre a questão racial (SANTOS, 2007).  

A valorização cultural negra, produto da ação das diversas entidades reunidas no 

MNU foi direcionada para a construção da identidade negra a partir da crítica ao 

eurocentrismo, à democracia racial e à interpretação histórica baseada na miscigenação. Este 

fato pode ser constatado quando observamos os Programas de Ação constituídos a partir dos 

congressos do MNU e distribuídos nacionalmente. 

Dentre as mais diferentes reivindicações, podemos destacar: a revisão dos conteúdos 

preconceituosos dos livros didáticos; a capacitação de professores para desenvolver uma 

pedagogia inter-étnica; a reavaliação do papel do negro na história do Brasil; a inclusão do 

ensino da história da África nos currículos escolares e a valorização de uma literatura “negra”, 

em detrimento à literatura de base eurocêntrica (DOMINGUES, 2007). Como já demonstrado 

neste trabalho, as demandas construídas pelo MNU, e selecionadas por nós, caracterizam-se 

como ações valorativas. Sendo assim, elas objetivam evidenciar a identidade negra entre a 

população negra brasileira, além de transformar a visão negativa figurada pelos brancos em 

relação aos negros brasileiros. 

Por outro lado, as ações afirmativas (ou compensatórias) não são demandas 

apresentadas pelo Programa de Ação do MNU. É grande o número de propostas envolvendo 

políticas universalistas, como o aumento de vagas nas escolas municipais, estaduais e 

federais, o aumento das bolsas de estudo e a criação de escolas técnicas municipais 

profissionalizantes. A explicação para esse fato pode estar ligada à influência trotskista de 

militantes de prestígio dentro do MNU, como citado anteriormente. Ou seja, a união entre 

raça e classe pode ter promovido uma leitura da realidade brasileira preocupada com a 

confluência de interesses entre a população negra e os proletariados brasileiros, o que gerou a 

proposição de estratégias que beneficiassem ambos os setores, ou seja, políticas 

universalistas. Para a população negra, o foco estava na valorização da cultura negra com o 

propósito de ressignificação da figura do negro na construção da nacionalidade brasileira. Já 

os avanços materiais e sociais seriam direcionados aos subalternizados como um todo, sejam 

eles brancos ou negros. Como pode ser atestado segundo o próprio MNU: 
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O Movimento Negro Unificado tem como objetivos centrais a luta política contra o 

Racismo e a Discriminação Racial articulada ao lado da luta contra a Exploração e a 

Opressão em que está submetido o conjunto dos trabalhadores brasileiros, 

promovida pelo tipo de política econômica, social e cultural adotada pelas 

autoridades brasileiras e pela classe dominante branca, minoritária e racista 

(SANTOS, 2007, p. 130).  

 

 Levando em consideração o que foi tratado até o momento neste trabalho, podemos 

demarcar uma diferenciação entre as formas de atuação historicamente definidas dos 

movimentos negros brasileiros em suas compreensões de antirracismo e de história. Por um 

lado, os movimentos negros da primeira metade do século XX, cujos maiores expoentes são a 

imprensa negra e a Frente Negra Brasileira – os quais lançaram  mão do antirracismo 

assimilacionista e do pensamento iluminista -, acreditavam na possibilidade de ingresso do 

negro aos espaços de prestígio da sociedade brasileira e na elevação de suas condições 

materiais e intelectuais por meio do fornecimento de educação formal a essa população, Dessa 

maneira seria possível alimentar a expectativa de uma diluição das fronteiras raciais entre 

brancos e negros no Brasil. Devido a essa perspectiva, não foi possível a esses movimentos 

enxergar o funcionamento silencioso da ideologia do embranquecimento, a qual, como já 

mencionado, baseava-se na definição iluminista de sujeito universal, protagonizada através da 

interpretação da formação nacional brasileira ligada à miscigenação e à democracia racial. 

 Num segundo momento, com a oficialização da miscigenação como principal marca 

da identidade nacional brasileira, e a crítica à incongruência do funcionamento da democracia 

racial, a postura assimilacionista começa a ser questionada pelas entidades negras.  

Movimentos como o TEN e o MNU percebem que a democracia racial, algo experimentado 

no presente que horizontaliza as raças em função de uma única raça nacional, a “brasileira”, 

trazia consigo uma compreensão ilusória de igualdade, na qual os privilégios dos brancos 

permaneciam intocados e a população negra e suas bases identitárias particulares eram aos 

poucos inferiorizadas em prol de uma identidade cultural propriamente brasileira. O que se 

tinha enquanto realidade, no entanto, era uma cultura euro-brasileira, tendo em vista que a 

compreensão sobre o ser universal permanecia sendo uma construção unilateral de cunho 

euro-ocidental. 

Compreendendo a especificidade da história e da cultura negra em meio à produção da 

história universal, o TEN e o MNU fortalecem uma ética antirracista diferencialista, baseada 

no conceito de negritude, estimulando a intensificação das fronteiras raciais para a 

constituição de uma identidade negra que seja anterior a qualquer outro tipo de identificação, 



74 

 

como a identidade nacional. Esta atuação teria como propósito demonstrar que a luta dos 

movimentos negros por representação política e aquisição de direitos, objetivando a igualdade 

racial, deveria passar necessariamente pela crítica da construção do sujeito universal, já que 

essa construção invariavelmente excluía em sua composição o ser negro em toda sua 

amplitude cultural e histórica.     

Portanto, a nova ética antirracista inaugurada pelo TEN, e retomada pelo MNU, 

caracteriza-se pela valorização da cultura negra e da ancestralidade africana como fatores 

determinantes na construção de uma identidade negra autônoma, capaz de salvaguardar o 

ponto de vista propriamente negro sobre a realidade experimentada. A valorização da 

ancestralidade africana teria como centralidade desatrelar a imagem do negro a escravidão, 

tecendo uma história do povo negro transnacional mais ampla. Esta nova ética diferencialista 

critica a interpretação cultural brasileira sedimentada historicamente na articulação do 

pensamento euro-ocidental e do pensamento da elite intelectual brasileira (branca) – 

representada pela miscigenação e democracia racial – e propõe uma outra articulação, 

fundamentada na pluralidade étnica do processo de formação nacional brasileira. 

   Veremos na secção seguinte como os movimentos negros se rearticulam 

politicamente com o fim da ditadura militar, desenvolvendo uma ação histórica ligada à 

reparação histórica.  

 

4.3 Movimentos negros a partir da redemocratização do Brasil: o desenvolvimento da 

ótica de reparação histórica 

 

Com os acenos indicando o fim da ditadura militar, que ocorreria em 1985, observa-se 

uma grande mobilização por parte de grupos até então subalternizados socialmente, como as 

populações de negros, indígenas, mulheres, trabalhadores etc. Considerado um momento de 

tensão, em decorrência da futura promulgação de uma nova Constituição, redigida em 1987 e 

promulgada em 1988, tais movimentos se organizam para frear uma perspectiva de 

modernização conservadora que poderia emergir, como afirma Silveira:  

 

[os movimentos sociais] exigiam uma mudança no tratamento da questão social por 

parte do Estado brasileiro permite visualizar uma disputa entre um projeto político 

que continua a apostar na tradição autoritária e outro que aponta para a necessidade 

de atualização democrática, no processo de tomada de decisão dos rumos do país. O 

primeiro insiste na atualização e ou adequação do processo produtivo sem dar a 

devida importância para as implicações sociais de uma modernização sem 



75 

 

modernidade; o segundo, ao visualizar nas lutas sociais os efeitos causados pela 

persistente insatisfação dos setores populares com os rumos do país, reconhece que 

vivemos uma "nova" sociabilidade política (SILVÉRIO, 2001, p. 127). 

 

Assim como na Assembleia Nacional Constituinte de 1945-1946, os movimentos 

sociais negros apresentam propostas para serem anexadas à nova constituição. Suas pautas 

para a constituição de 1988 foram elaboradas em Brasília, no dia 26 e 27 de agosto de 1986, 

na Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, com a participação de sessenta e três 

entidades dos movimentos sociais negros oriundas de dezesseis Estados da federação 

(SANTOS, 2007).  

Desta convenção saíram propostas envolvendo diferentes temas, como educação, 

saúde, violência policial, menor infrator, trabalho, entre outras82. No entanto, tendo em vista a 

finalidade deste trabalho, apresentaremos apenas as propostas que representem ações 

compensatórias, valorativas e repressivas em diferentes áreas, por exemplo, as propostas nas 

áreas dos direitos individuais, educação, cultura e questão da terra.  

A convenção buscou estabelecer propostas de ações valorativas nas áreas da cultura e 

da educação, com a definição por lei da aceitação da diferença, fosse ela cultural ou religiosa. 

Demarcou a necessidade de uma interpretação multirracial da cultura brasileira, como 

também a obrigatoriedade do ensino da História da África e da História do Negro no Brasil 

em todos os níveis educacionais. Outra proposta com este caráter foi a institucionalização do 

dia 20 de novembro (data de morte de Zumbi) como o Dia Nacional da Consciência Negra. 

Esse tipo de proposta política, como já apresentado, tem por objetivo desnaturalizar o 

pensamento racista e preconceituoso da sociedade brasileira como um todo e valorizar a 

cultura negra na formação nacional. Por outro lado, no campo dos direitos e garantias 

individuais, houveram propostas de políticas repressivas contra a discriminação racial, com a 

punição do preconceito racial como crime inafiançável, com pena de reclusão. No tocante às 

ações compensatórias, isto é, que lançam mão da discriminação positiva, temos a inédita 

proposta de garantia do título de propriedade de terra às Comunidades Negras remanescentes 

de quilombos. Importante ressaltar que já tramitava no Congresso Nacional uma proposta de 

Abdias no Nascimento prevendo a implementação de ações compensatórias para a população 

negra na área da educação, como veremos mais à frente.  

                                                 
82 Para acessar todas as propostas apresentadas pelos Movimentos Negros para integrarem a Constituição 

brasileira de 1988, ver: SANTOS, 2007, p. 141. 



76 

 

O contexto da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 1987 difere 

consideravelmente dos processos constituintes anteriores, devido à intensa participação dos 

movimentos sociais. Segundo Gay e Quintans (2014), isso ocorreu porque o então presidente 

José Sarney abriu mão da proposta prévia do texto constitucional elaborado pela Comissão 

Provisória de Estudos Constitucionais (CPEC), conhecida como Comissão Afonso Arinos, 

que serviria como base para os debates dos constituintes. Desse modo, prevaleceu durante os 

trabalhos da ANC o Regimento Interno, o qual previa que as subcomissões temáticas 

realizassem um número mínimo de audiências públicas com representantes da sociedade civil, 

a fim de compor as emendas populares:  

 

Esses mecanismos possibilitaram a participação popular da sociedade civil, 

especialmente de entidades e movimentos sociais organizados, que puderam 

participar de audiências públicas e apresentar emendas populares, apesar de 

possuírem uma baixa representatividade entre os constituintes (GAY; QUINTANS, 

2014, p. 12). 

 

Observamos que sem esses mecanismos de participação da sociedade civil e dos 

movimentos sociais, e o grande engajamento dos mesmos na construção da Constituição 

Nacional de 1988, provavelmente ela seria muito mais tímida na proteção dos direitos e na 

promoção de políticas para os setores excluídos historicamente da sociedade brasileira, pois, 

como afirmamos anteriormente, havia entre os constituintes uma grande parcela de setores 

político-partidários conservadores, incluindo apoiadores da ditadura militar, que pela 

implementação de uma Constituição conservadora (GAY; QUINTANS, 2014). 

Em decorrência dessa disputa, algumas propostas trazidas pelos movimentos sociais 

negros na época não foram acatadas. No entanto, outras tantas acabaram por adentrar a 

Constituição de 1988. Vejamos algumas delas: a necessidade do Estado em promover o bem 

comum sem preconceito de raça (artigo 3º), a asseguração do direito à liberdade religiosa, o 

repúdio ao racismo (artigo 4º), a proibição das diferenças salariais em decorrência da cor 

(artigo 7º), a valorização e incentivo aos direitos culturais afro-brasileiros (artigo 215º), a 

preservação do patrimônio material e imaterial ligados à memória e à história cultural das 

populações afro-brasileiras (artigo 216º), e a necessidade de assegurar nas escolas o ensino 

sobre as contribuições das diferentes etnias para a formação do povo brasileiro (artigo 242º). 

Segundo Gay e Quintans (2014), mesmo que a Constituição Federal de 1988 não 

trouxesse em seu texto uma redação explícita sobre a necessidade de adoção de políticas 

compensatórias para a população negra, os princípios fundamentais da igualdade material e da 
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não discriminação, garantidos pelo texto constitucional de 1988, possibilitaram, por exemplo, 

que o STF votasse por unanimidade a favor da constitucionalidade da implementação das 

cotas raciais na UnB, em 2004, no contexto da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 186 elaborada pelo partido Democratas (DEM). Essa mesma 

compreensão do STF foi decisiva para a aprovação da Lei nº 12.711/2012, que estabelece em 

âmbito federal políticas de cotas nas universidades federais, como também a aprovação da Lei 

nº 12.990/2014, a qual estipula 20% de cotas nos cargos da administração pública federal 

(GAY; QUINTANS, 2014).  

Em meio a este contexto de efervescência de participação política dos movimentos 

sociais, seja por meio de manifestações nas ruas ou em sua participação na ANC, é importante 

ressaltar o protagonismo dos militantes negros na condição de parlamentares que dedicaram 

suas vidas políticas empenhados na implementação de propostas voltadas ao combate da 

desigualdade racial por meio de ações compensatórias. 

Considerado o primeiro parlamentar negro envolvido exclusivamente com a agenda da 

questão racial, Abdias do Nascimento se torna deputado federal do Rio de Janeiro pelo PDT, 

em 1982. Criticando o racismo e a democracia racial, Nascimento quebra o consenso entre os 

demais parlamentares da época no que diz respeito à interpretação histórica brasileira baseada 

na harmonia racial, sendo, pois, considerado o principal porta-voz da causa negra no 

Congresso Nacional na época (SANTOS, 2007). Nesse sentindo, em 1983, o parlamentar leva 

à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) nº 1.332, que previa a aplicação de ações 

compensatórias direcionadas à população negra brasileira. Segundo Santos (2007), 

possivelmente prevendo distorções e o descumprimento do texto, no artigo 12 do PL nº 1.332, 

Abdias do Nascimento define “medidas de ação compensatória” como sendo:  

 

Art. 12 – A expressão “medidas de ação compensatórias” compreende iniciativas 

destinadas a aumentar a proporção de negros em todos os escalões ocupacionais, 

incluindo, entre outras:  

I – a preferência pela admissão do candidato negro quando este demonstrar melhores 

ou as mesmas qualificações profissionais que o candidato branco;  

II – execução de programas de aprendizagem, treinamento ou aperfeiçoamento 

técnico para negros, a fim de aumentar o número de candidatos negros qualificados 

em escalões superiores profissionais;  

III – execução de programas de aprendizagem, treinamento ou aperfeiçoamento 

técnico, qualificando empregados negros para a promoção funcional;  

IV – reajustes de salários, no sentido de igualar a remuneração entre negros e 

brancos para trabalho equivalentes;  

V – Concessão de bolsas de estudo a estudantes negros a fim de aumentar sua 

qualificação profissional;  
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VI – Assinatura de carteira profissional de empregados negros nas mesmas 

condições e proporções vigorantes no caso de empregados brancos;  

VII – outras medidas que venham a ser definidas pelos técnicos responsáveis dos 

programas de estudo, ensino e aperfeiçoamento técnico de medidas de ação 

compensatória estabelecidas pelo art. 4º desta lei;  

VIII - outras medidas que venham a efetivar os resultados desejados, segundo 

comprovação do Ministério do Trabalho e conforme os artigos 2º, §2º e 3º, §2º desta 

lei (NASCIMENTO, Diário do congresso nacional, jun. 1983, p. 5162). 

 

Observamos que a compreensão de Abdias do Nascimento acerca do significado de 

ações compensatórias segue o modelo conceitual apresentado neste trabalho, isto é, a 

implementação das ações almeja produzir um ambiente de verdadeira igualdade de 

oportunidades entre brancos e negros na sociedade brasileira. Contudo, o caráter propriamente 

reparatório deste projeto só pode ser verdadeiramente apreciado a partir da leitura da 

justificativa trazida por Abdias do Nascimento para a proposição de tal Projeto de Lei, na qual 

o autor apresenta uma continuidade entre passado e presente, em decorrência da omissão do 

Estado na produção de justiça histórica sobre a questão racial brasileira, o que possibilitaria a 

verdadeira aplicação da Constituição no tocante à isonomia: 

 

Os africanos não vieram para o Brasil livremente, como resultado de sua própria 

decisão ou opção. Vieram acorrentados, sob toda sorte de violência física e morais; 

eles e seus descendentes trabalharam mais de quatro séculos construindo este País. 

Não tiveram, no entanto, a mínima compensação por esse gigantesco trabalho 

realizado. O escravo no Brasil, como em todas as Américas onde a escravidão 

existiu, foi vítima de toda espécie de atrocidades, torturas e degradações, justificadas 

pela ideologia do supremacismo branco-europeu como uma necessidade. 

Necessidade de quem, perguntamos; obviamente, não dos africanos e seus 

descendentes escravizados. Estes nunca foram indenizados pela espoliação do 

sangue e suor que verteram, cimentando a edificação do Brasil. Sem o esforço do 

seu trabalho este país não existiria.  

É tempo da Nação brasileira saldar esta dívida fundamental para com os edificadores 

deste país. O principio da isonomia na compensação do trabalho torna moral e 

juridicamente imperativa uma ação compensatória, da sociedade e do Estado, 

destinada a indenizar, embora tardiamente, o trabalho não-remunerado do negro 

escravizado e o trabalho sub-remunerado do supostamente libertado a 13 de maio de 

1888 (NASCIMENTO, Diário do congresso nacional, jun. 1983, p. 5163.) 

 

Podemos dizer que este é o primeiro projeto de lei que traz como principal justificativa 

a premissa da reparação histórica, apresentando o passado de injustiças sofrida pela população 

negra brasileira. Ao continuar sua justificativa e demarcar outra característica da lógica 

reparatória na construção de uma democracia plena, Nascimento observa que a simples ação 

do tempo não é capaz de garantir a igualdade real de oportunidades previstas pela 

Constituição brasileira, sendo necessária uma ação compensatória praticada no presente com 

objetivo de superar a desigualdade racial que se perpetua desde o passado. Após apresentar 
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diversos resultados obtidos a partir de pesquisas estatísticas, as quais demonstraram a 

existência de uma profunda desigualdade racial no Brasil, o autor da PL 1332 argumenta que:  

  

Fica nítida a característica da desigualdade de oportunidades e de remuneração do 

trabalho entre negros e brancos no Brasil. Este quadro de desigualdade não poderia 

existir se se tivesse efetivado a implementação do direito à isonomia garantida nos 

termos do art. 153 § 1º, da Constituição. Sendo explicitado no texto do dispositivo o 

fato de que ele não é auto-aplicável, impõe-se a necessidade de uma legislação 

complementar que delimite sua aplicação. Seria absurdo, após quase um século 

durante o qual o negro permaneceu discriminado no mercado de trabalho, esperar 

que tal discriminação desapareça espontaneamente. Faz-se imperativo, então, o 

estabelecimento de metas legais e a obrigatoriedade de medidas para implementá-lo 

(NASCIMENTO, Diário do congresso nacional, jun. 1983, p. 5164.) 

 

O Projeto de Lei prevê o combate à discriminação e à desigualdade racial em três 

dimensões, sendo elas: nas oportunidades e remunerações do trabalho, na educação e no 

tratamento policial. A partir dos conceitos utilizados neste trabalho, é possível observar que 

Nascimento está atento à necessidade da atuação conjunta entre ações compensatórias e ações 

valorativas e prevê: a reserva de 20% das vagas em todos os órgãos da administração pública, 

nas empresas privadas e no Instituto Rio Branco para homens e mulheres negras; a criação de 

bolsa de estudos para estudantes negros em todos os níveis educacionais; a reelaboração dos 

conteúdos dos planos educacionais, em todos os níveis, eliminando de todos os currículos as 

referências ao povo de origem africana como apto à escravidão ou à submissão, além de 

elementos que estereotipam o povo negro. Nascimento propõe a incorporação aos currículos 

das contribuições positivas dos povos africanos e seus descendentes nos níveis sociais, 

econômicos, políticos, tecnológicos, filosóficos e espirituais; do ensino das línguas de matriz 

africana juntamente com as línguas estrangeiras europeias e da justa representação das 

famílias negras nos materiais didáticos. Além disso, propunha-se a criação de centros de 

pesquisa destinados ao estudos africanos e afro-brasileiros e incorporação de cursos de 

antirracismo nas polícias em todas as instâncias83.  

O Projeto de Lei nº 1332 ficou em tramitação durante cinco anos e dez meses, mas, 

infelizmente, ao chegar à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, foi arquivada no dia 5 de 

abril de 1989 (SANTOS, 2007). Mesmo não sendo implementado, este projeto representa um 

marco na história dos movimentos sociais negros, por ser o primeiro projeto a tramitar no 

Congresso Nacional focalizado na reparação histórica da população negra brasileira. Assim, o 

                                                 
83 Texto completo do PL 1332 disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742. Acesso em 13 de jun. de 

2019. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742
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PL 1.332 inaugura uma agenda parlamentar direcionada à aplicação de ações afirmativas para 

o povo negro, a qual será também referência para outros representantes dos movimentos 

negros eleitos para os cargos legislativos, como é o caso de Paulo Paim (PT/RS), Benedita da 

Silva (PT/RJ), Luiz Alberto (PT/BA), Vicentinho (PT/SP), Carlos Santana (PT/RJ), Janete 

Pietá (PT/SP) e Evandro Milhomem (PC do B/AP).  

Segundo Petrônio Domingues (2008), os movimentos sociais negros assumem, na 

década de 1990, uma postura mais enfática sobre a questão da reparação histórica, 

responsabilizando o Estado brasileiro pela desigualdade racial existente no país. A 

valorização da ótica baseada na reparação histórica, característica deste período, acompanhou 

uma tendência mundial, como pode ser visto no capítulo 2. No Brasil, esse fenômeno ocorre, 

em parte, devido aos balanços feitos pelos movimentos sociais negros sobre a desigualdade 

racial no decorrer de cem anos da abolição da escravatura.  

A efeméride dos cem anos do fim da escravidão, comemorada no dia 13 de maio de 

1988, foi uma data conturbada na História do Brasil (ANDREWS, 1998). Como já 

apresentado, os movimentos sociais negros organizados em torno do MNU haviam 

reconfigurado o calendário das comemorações nacionais, demarcando o dia 13 de maio como 

o Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo e o 20 de novembro como Dia da Consciência 

Negra. Logo, a data foi marcada por uma tensão entre as narrativas da história do negro no 

Brasil. 

Por parte dos órgãos oficiais, foram organizados eventos em diversas cidades 

espalhadas por todos os Estados da federação brasileira. Já os militantes dos movimentos 

negros organizaram manifestações nos dias anteriores, criticando a comemoração da abolição 

da escravatura84. Tanto as comemorações oficiais quanto a mídia nacional optaram por uma 

interpretação da efeméride focalizada nos trezentos anos de vigência da escravidão no Brasil, 

cujo limiar seria a Abolição e procuraram demarcá-la como episódio de ruptura radical entre o 

período escravista e a sociedade livre85, desprezando a perspectiva sobre à Abolição defendida 

pelos movimentos negros como um fenômeno incompleto. Essa perspectiva tem como base a 

interpretação da realidade brasileira baseada na miscigenação e na democracia racial, como 

                                                 
84 Segundo Andrews, “as organizações negras no Rio de janeiro e em Salvador formaram uma frente unida para 

boicotar quaisquer festividades do dia 13 de maio e, em vez disso, organizaram passeatas antes desse dia em 

oposição ao evento. Em Salvador, a pressão política dos blocos de Carnaval foi suficientemente forte para 

convencer tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado a não realizarem nenhuma atividade no dia 13 de 

maio” (ANDREWS, 1998 p. 342-343). 
85 O jornal O Estado de São Paulo comemorou o dia com o suplemento especial Abolição: Cem Anos de 

Liberdade, com artigos escritos por historiadores que se concentram inteiramente na escravidão e na luta pela 

abolição (ANDREWS, 1998). 
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defendem Donald Pierson, Gilberto Freyre e outros. A compreensão histórica presente nestas 

comemorações demarcou essa similitude, pois tratava a escravidão como fenômeno 

responsável pelas desigualdades “sociais” existentes no Brasil e excluía qualquer tipo de 

reflexão voltada para a questão racial86.  

Em contrapartida, os movimentos sociais negros optaram por uma interpretação da 

efeméride dos cem anos da Abolição denunciando a falência do modelo interpretativo da 

formação brasileira baseada na miscigenação e na democracia racial, já que, mesmo após cem 

anos do fim da escravidão, a população negra permanecia excluída na sociedade brasileira. 

Em função dessa interpretação, emergia uma significação afiada com a ótica reparatória, isto 

é, com a compreensão de que mesmo com todos os processos de modernização da história 

universal – seja no campo da ciência ou da tecnologia – a discriminação racial e as 

desigualdades raciais permaneciam em operação no Brasil, produzindo uma sensação de 

simultaneidade entre passado e presente, ou, nas palavras de Bervernage (2018), uma ideia de 

passados que não passam. Para a narrativa da história do negro no Brasil fundamentada na 

reparação histórica, o Estado brasileiro é tido como principal o responsável pela perpetuação 

da desigualdade racial, devido a sua omissão e intensificação do processo de exclusão da 

população negra da sociedade brasileira ao longo dos anos.  

A efeméride do centenário da abolição da escravidão contribuiu para a intensificação 

da disputa discursiva em torno das interpretações sobre a formação nacional brasileira. Essa 

tensão produziria a energização da ação dos movimentos sociais negros, o que determinou ao 

governo brasileiro a reinterpretação da narrativa oficial da formação nacional brasileira, a 

qual, fundamentada na miscigenação, tendia à supressão do conceito de raça. Esse cenário, 

por sua vez, impossibilitaria a implementação de políticas públicas capazes de intervir na 

desigualdade racial. É neste contexto que aparecem as primeiras articulações e projetos de lei 

justificados a partir da ótica reparatória, como o Movimento pelas reparações dos afro-

descendentes, de 1993, tendo como um de seus fundadores o jornalista Fernando Conceição, e 

o Projeto de Lei nº 1239 de 1995, apresentado ao Congresso Nacional pelo Deputado Federal 

Paulo Paim (PT). Tais articulações reivindicaram junto ao Estado brasileiro a indenização de 

102 mil reais para cada descendente de escravo no Brasil.     

                                                 
86 "Ao contrário de qualquer comemoração anterior à Abolição, o Centenário teve um caráter nacional com uma 

preocupação explícita com as desigualdades sociais no Brasil. Mesmo assim, ficou fora [...] da maioria dos 

eventos ligados ao Centenário a discussão do preconceito racial como um processo permanente de estruturação 

das desigualdades raciais" (RODRIGUES, 2004, p. 34). 
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É também neste contexto de busca por reparação na década de 1990 que surgem os 

primeiros projetos de lei direcionados à reserva de vagas em instituições de ensino superior 

para a população negra (cotas raciais), como o Projeto de Lei nº 14 de 1995, de autoria de 

Benedita de Silva (PT). O Projeto de Silva instituía a cota mínima de 10% das vagas em 

instituições de ensino superior pública e particulares de âmbito federal, estadual e municipal, 

para setores étnicos-raciais (RODRIGUES, 2004). 

Na secção seguinte, apresento como os movimentos negros intensificam as demandas 

por ações afirmativas a partir da premissa da reparação nos governos de Fernando Henrique 

Cardoso e Lula.  

 

4.4 Movimentos Negros nos governos PSDB e PT: a oficialização do discurso da 

reparação histórica pelo Estado brasileiro a partir da Conferência de Durban 

 

Os projetos de lei e mobilizações se encontram em manifestações de rua organizadas 

pelas entidades negras. A de maior destaque no período é a Marcha Zumbi dos Palmares 

Contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida, ocorrida no dia 20 de novembro de 1995, em 

Brasília, e que contou com a presença de mais de trinta mil participantes (SANTOS, 2007, p. 

166). Pelo tamanho da mobilização e pela força que a interpretação reparatória detinha 

naquele período, alguns de seus organizadores são recebidos pelo então presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). Dentre eles estão Edson Cardoso, do MNU, a senadora pelo Partido 

dos Trabalhadores Benedita da Silva e o presidente da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Vicentinho (RODRIGUES, 2004, p. 20). Na ocasião, os representantes da 

manifestação entregam ao presidente o Programa de Superação do Racismo e da 

Desigualdade Racial87. Dividido por áreas de atuação, o documento traz diversas ações que 

deveriam ser adotadas pelo Estado brasileiro a fim de superar a desigualdade racial que 

vigorava (e vigora) no país. Tendo como norte os objetivos deste trabalho, enumeraremos de 

maneira resumida algumas das propostas trazidas pelo Programa de Superação do Racismo e 

da Desigualdade Racial: 

  

                                                 
87 Estrategicamente, a realização da manifestação e a entrega do Programa de Superação do Racismo e da 

Desigualdade Racial ao presidente estão ligadas ao início do mandato de Fernando Henrique Cardoso, no qual 

ele estabeleceria suas prioridades governamentais. Dentre elas podemos destacar a formulação de seu Plano 

Nacional de Direitos Humanos, lançado em 13 de maio de 1996, onde foram incorporadas algumas das propostas 

presentes no Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial. 
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-A utilização do quesito cor em todo e qualquer sistema de informação sobre a 

população brasileira, afim de criar um banco de dados afim de acompanhar o 

ingresso da população negra a sociedade brasileira.  

-Estabelecimento de incentivos fiscais às empresas que adotarem programas de 

promoção de igualdade racial. 

-Desenvolvimento de políticas de incentivo a capacitação das mulheres negras para 

o mercado de trabalho.   

-Instalação de uma secretaria especial, que tenha assegurada a participação do 

Movimento negro, que deverá se ocupar de diagnósticos e proposição de políticas de 

promoção da igualdade no trabalho. 

-Treinamento de professores para o tratamento adequado do racismo e da 

discriminação nas escolas. 

-Bolsas de estudos para alunos negros de baixa renda para o acesso e conclusão dos 

ensinos fundamental e médio. 

-Desenvolvimento de ações afirmativas para acesso dos negros aos cursos 

profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta.  

-Igualdade de oportunidade e tratamento nas políticas culturais da União, 

preservando a memória e visibilizando os símbolos e manifestações culturais do 

povo negro. 

-Mapeamento e tombamento de sítios e documentos de reminiscência histórica 

ligados a cultua afro-brasileira. 

-Assegurar a proporcionalidade dos grupos étnicos/raciais em campanhas 

publicitárias do governo e entidades ligadas a ele por vínculos econômicos e 

políticos. 

-Ampliação da legislação antirracista, contemplando das as situações de 

manifestação do racismo e da discriminação racial, tipificação das condutas 

discriminatórias no Código Penal, educação antirracista pelas políticas e punição 

exemplar aos crimes de extermínio de crianças e adolescentes e de presos torturados.  

-Aceleração do processo de concessão de terra a remanescentes quilombolas como 

previsto pela constituição (SANTOS, 2007, p. 166-168). 

 

Observa-se que muitas das propostas apresentadas pelo Programa procuram articular a 

relação entre políticas valorativas, repressivas e afirmativas, seguindo uma tendência 

inaugurada por Abdias do Nascimento na PL 1332, de 1983, e a ampliam no tocante ao 

campo da “educação”, ao apresentar a necessidade de desenvolvimento de ações afirmativas 

para acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, às universidades e às áreas de 

tecnologia de ponta. 

Algumas das propostas apresentadas pelo Programa de Superação do Racismo e da 

Desigualdade Racial comporiam a formulação do Plano Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH), inaugurado em 13 de maio de 1996, sobretudo nas propostas referentes às ações 

afirmativas e valorativas (SANTOS, 2007, p. 178). Algumas delas, a curto prazo, são a 

inclusão do quesito “cor” em todos e quaisquer sistemas de informação e registro sobre a 

população e bancos de dados públicos; o apoio a ações de valorização para a população negra 

com a criação de políticas públicas e o estímulo às Secretarias de Segurança Pública dos 

Estados para realizarem cursos de reciclagem e seminários sobre discriminação racial. As 

ações a médio prazo, por sua vez, pretendiam o acesso dos negros aos cursos 
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profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta; a adoção do princípio da 

criminalização da prática do racismo, nos códigos Penal e de Processo Penal; o incentivo aos 

livros didáticos que enfatizassem a história e as lutas do povo negro na construção do nosso 

país, eliminando estereótipos e discriminações. Por fim, a longo prazo, almejava-se a 

formulação de políticas compensatórias que promovessem social e economicamente a 

comunidade negra (SANTOS, 2007, p. 179).  

Segundo Santos (2007), as respostas dadas pelo presidente FHC às demandas trazidas 

pelo Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial em prol da igualdade 

racial foram mais “discursivas/simbólicas do que ações concretas (políticas públicas)” 

(SANTOS, 2007, p. 173). Por exemplo, em âmbito discursivo, a Marcha desencadeou a 

ocorrência de eventos importantes, como a organização do seminário internacional 

Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos 

contemporâneos, desenvolvido pelo Departamento de Direitos Humanos da Secretaria dos 

Direitos da Cidadania, do Ministério da Justiça, em 1996, tendo como sede a Universidade de 

Brasília. O seminário contou com a participação de especialista no campo dos estudos raciais 

brasileiros e estrangeiros e do próprio presidente da república, reunidos para pensar a 

formulação de políticas públicas de combate à desigualdade racial e à discriminação racial, 

focalizadas por meio das ações afirmativas (SANTOS, 2007, p. 26). Na abertura do 

seminário, FHC promoveu um discurso admitindo a existência da discriminação racial e do 

racismo contra os negros brasileiros. Até então, nenhum Chefe de Estado brasileiro havia se 

manifestado oficialmente sobre a existência do racismo e da discriminação racial na sociedade 

brasileira88, colocando em xeque a premissa da democracia racial.  

Entretanto, no tocante à atuação concreta do Estado para a promoção de políticas 

públicas de cunho racial, os resultados não foram tão frutíferos. Devido à pressão exercida 

pelas entidades negras por meio da Marcha, no mesmo dia, FHC, sob decreto, cria o Grupo 

de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra (GTI). Esse grupo 

tinha como objetivo inscrever definitivamente a questão racial na agenda nacional ao longo do 

governo FHC. Instalado em 27 de fevereiro de 1996, o GTI não possuía ação executiva, 

atuando como uma instância interministerial na elaboração de propostas de políticas públicas 

direcionadas à população negra. Sua atuação não alcançou os objetivos esperados, por não 

                                                 
88 Mesmo com a ausência de medidas concretas, segundo Silvério (2001), “o reconhecimento, por parte do 

Estado brasileiro, de que a inexistência de medidas sociolegais, desde a abolição, significou uma postura política 

que corroborou para a integração subalterna da população afro-descendente não deixa de ser um fato importante 

no contexto atual de nossa sociedade” (SILVÉRIO, 2001, p. 129). 
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dispor de infraestrutura adequada, orçamento próprio e tampouco um corpo técnico suficiente 

para a realização de suas funções89 (SANTOS, 2007).  

Segundo Santos (2007), a inatividade do governo federal em encaminhar ao Congresso 

Nacional propostas de políticas de ação afirmativa no ensino superior para a população negra 

brasileira, assim como a sua recusa em fornecer apoio parlamentar para propostas de lei deste 

tipo, que se encontravam em tramitação90, pode estar ligada ao fato de que o próprio 

presidente não compactuava verdadeiramente com políticas de cunho compensatório, 

marcadas pela discriminação positiva para o acesso ao ensino superior91: 

  

Em realidade, e ao que tudo indica, apesar de o ex-presidente FHC afirmar que tinha 

uma “convicção antiga” contra as injustiças raciais que os negros sofriam, ele não 

teve vontade política de executar políticas de promoção da igualdade racial amplas e 

de forma concreta na esfera da educação superior, em especial propor cotas para 

negros nos vestibulares das universidades públicas brasileiras (SANTOS, 2007, p. 

180). 

 

Nesse sentido, a entrada no século XXI no Brasil será marcada pelo acirramento da 

tensão entre o discurso simbólico do antirracismo, inaugurado oficialmente pelo Estado 

brasileiro a partir governo FHC com o reconhecimento da existência do racismo e da 

discriminação na sociedade brasileira, e a necessidade de implementação de políticas 

concretas de ações afirmativas para a população negra brasileira, defendida pelas entidades 

negras em conjunto com os parlamentares defensores da causa negra. O ápice desta tensão 

encontra-se, segundo os estudiosos da questão racial brasileira, na preparação e realização da 

III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a 

Intolerância Correlata, organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Durban, 

na África do Sul, no ano de 2001. Esses episódios se caracterizam pelo fortalecimento do 

discurso reparatório visando as ações afirmativas e a tentativa de reabertura do diálogo entre 

os movimentos sociais negros e o Estado brasileiro.  

A III Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e 

a Intolerância Correlata, ou simplesmente Conferência de Durban, reuniu coligações de 153 

                                                 
89Segundo Santos (2014), “a despeito da atuação restrita, o GTI suscitou tensões na agenda governamental, 

abrindo brechas para que a questão racial fosse paulatinamente incluída no interior da estrutura burocrático-

administrativa brasileira (ministérios, autarquias, fundações, universidades, entre outros)” (SANTOS, 2014, p. 

18). 
90 Em 1995, na tramitação do PL nº 14 de autoria da senadora Benedita da Silva, o qual previa a reserva de vagas 

a estudantes negros no ensino superior, o então presidente FHC não utilizou sua base parlamentar para fazer com 

que este projeto fosse aprovado (SANTOS, 2014, p. 52).  
91 Sobre as perspectivas pessoais de FHC sobre a implementação de ações afirmativas, ver: SANTOS, 2007, p. 

180.  
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países a fim de estabelecer uma plataforma transnacional baseada em noções comuns de 

Direitos Humanos. Sua pauta central girava em torno das “causas e das manifestações 

contemporâneas de racismo e de intolerância; das vítimas do racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata; e do estabelecimento de mecanismos eficazes de prevenção 

e combate [destes fenômenos]” (RODRIGUES, 2004, p. 90). 

A Conferência funcionou da seguinte maneira: num primeiro momento, cada país 

participante se organizou internamente para demarcar formas de racismo e intolerâncias 

presentes em seu território nacional e sugerir estratégias de combate e prevenção das mesmas. 

Num segundo momento, as pautas nacionais previamente estabelecidas seriam reunidas por 

“regiões globais” para serem discutidas em Durban (SANTOS, 2007)92. 

No Brasil, a preparação para a Conferência de Durban se inicia em 8 de setembro de 

2000, no momento em que presidente FHC decreta a criação de um comitê nacional para 

assessorá-lo nas negociações internacionais e regionais de preparação para a Conferência 

Mundial93. Era incumbência do comitê estabelecer um diálogo com a sociedade civil, a partir 

de seminários, e reunir suas propostas para a formulação da agenda nacional que seria levada 

a Durban (SANTOS, 2007). O comitê nacional organizou diversas pré-conferências temáticas 

regionais em vários Estados brasileiros, estabelecendo uma base comum de propostas que 

seriam debatidas na Conferência Nacional contra o Racismo e a Intolerância, realizada na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2001. Nesta última conferência, foi constituída a 

agenda oficial das pautas de discussão e propostas brasileiras levadas a Durban.  

O contexto de preparação para a Conferência de Durban foi compreendido pelos 

movimentos sociais negros como um momento de possível reabertura de diálogo com o 

Estado, o que suscitou a necessidade de uma agitação midiática com o propósito de pressioná-

lo para que o mesmo implementasse, de fato, ações afirmativas para a população negra94. 

Segundo Santos (2007), “na época havia um silêncio tácito da mídia sobre o racismo 

brasileiro, bem como sobre as pré-conferências nacionais e a III Conferência Internacional 

Contra o Racismo” (SANTOS, 2007, p. 193). Os dias de realização da Conferência Nacional 

contra o Racismo e a Intolerância foram marcados pela ocorrência de diversas manifestações 

                                                 
92 Para maiores esclarecimentos a respeito das conferências que precederam a Conferência de Durban, ver: 

RODRIGUES, 2004, p. 98. 
93 Para consultar os participantes que compunham o comitê nacional, ver: RODRIGUES, 2004, p. 95.  
94 Após a realização do seminário Multiculturalismo e racismo: o papel da ação afirmativa nos Estados 

democráticos contemporâneos, organizado pelo Ministério da Justiça em 1996, no qual o presidente FHC, em 

discurso, reconhecia oficialmente a existência do racismo contra os negros no Brasil, nenhuma atitude foi 

tomada por parte do governo federal para que as ações afirmativas entrassem na agenda nacional brasileira 

(SANTOS, 2007).  
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organizadas por entidades negras espalhadas pelo país. Entre elas, a que recebeu maior 

destaque midiático foi o ato no Shopping Rio Sul, idealizado pelo CEAP (Centro de 

Articulação das Populações Marginalizadas). Os participantes empreenderam uma passeata 

dentro do Shopping e colaram adesivos nas vitrines das lojas que não tinham nenhum 

funcionário negro, pedindo aos consumidores que às boicotassem.  

Este contexto de acirramento da tensão entre o discurso antirracista simbólico do 

governo e a defesa da aplicação de medidas concretas de ação afirmativa pelos movimentos 

negros pode ser observado na reação aos discursos de abertura da Conferência Nacional, no 

qual os representantes do poder executivo foram ostensivamente vaiados após preferirem suas 

falas, como ocorreu com Gilberto Sabóia (Secretário de Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça) e Francisco Weffort (Ministro da Cultura). Já as representações do Estado ligadas à 

militância negra foram ovacionadas, como Benedita da Silva, a qual proferiu um discurso que 

buscava medidas concretas de ação afirmativa por parte do Estado (RODRIGUES, 2004). 

Dentre as pautas de discussão que compuseram a Conferência Nacional, uma delas 

monopolizou todo o evento: as políticas de ação afirmativa para a população negra. Por esse 

motivo, a Conferencia Nacional é considerada o apogeu da discussão sobre as ações 

afirmativas no Brasil (RODRIGUES, 2004). Boa parte dessa discussão foi mobilizada a partir 

da justificativa baseada na ótica da reparação histórica. Sob esta visão, o Estado brasileiro 

deveria ser responsabilizado pela desigualdade racial presente no Brasil contemporâneo, em 

decorrência da escravidão, do tráfico humano e de sua omissão no processo de inclusão da 

população negra à sociedade brasileira no pós-Abolição. Dessa forma, a implementação das 

ações afirmativas representa uma reparação do passado e um mecanismo de combate contra a 

desigualdade racial contemporânea. Essa perspectiva é evidenciada no discurso de Carlos 

Moura, advogado, assessor do Ministério da Justiça e da Fundação Cultural Palmares: 

   

Neste momento, o Estado brasileiro baixa sua guarda às reivindicações do 

movimento negro pelas ações afirmativas. O Estado precisa assumir medidas de 

reparação, pagar esta dívida que é muito maior com a comunidade negra por causa 

dos quase quatrocentos anos de escravidão (RODRIGUES, 2004, p. 117). 

 

 Como resultado de muitas discussões sobre o tema na Conferência Nacional, as ações 

afirmativas, compreendidas como “medidas reparatórias”, entraram na redação do documento 

oficial que seria enviado a Durban, denominado “Relatório do Comitê Nacional para a 

Preparação da Participação Brasileira na III Conferência Mundial das Nações Unidas Contra o 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata”. 
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 A Conferência de Durban reuniu as principais demandas trazidas pelos países 

participantes e as organizou a partir de eixos centrais de discussão, sendo eles: o Oriente 

Médio; a definição de quais seriam as vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância; a noção de reparação (RODRIGUES, 2004). Contudo, em decorrência do 

objetivo deste trabalho, analiso apenas o eixo central denominado “noção de reparação”, por 

esta apresentar ligações diretas com as políticas de ação afirmativa no Brasil95.  

Dentre as pautas de discussão da Conferencia de Durban, o Brasil e os países do 

continente africano despenderam especial atenção à denominada “noção de reparação”, sendo 

que cada um, à sua maneira, buscou construir uma compreensão sobre reparação histórica 

própria, baseada nas experiências históricas particulares de cada país. Com objetivos comuns, 

estes países buscavam estabelecer o tráfico de escravos, a escravidão e o colonialismo como 

“crimes contra humanidade”. Os países do continente africano, a partir de documento 

entregue no início da Conferência de Durban, apresentam sua ética da reparação baseada no 

colonialismo, atribuindo a seus antigos colonizadores o status de sujeitos “devedores” na 

lógica da dívida histórica96. Assim sendo, reivindicavam: pedidos formais de desculpas; 

perdão de suas dívidas externas; aumento de investimentos e transferência de tecnologia; 

devolução de objetos artísticos e históricos aos seus países de origem em África 

(RODRIGUES, 2004, p. 101). Em resposta a essas reivindicações, os países europeus 

ameaçaram se retirar da Conferência de Durban, alegando que as práticas do tráfico de 

escravos, da escravidão e do colonialismo eram condenáveis a partir de um olhar do presente, 

porém, no contexto histórico em que se deram tais práticas não eram consideradas crime. 

Observamos aqui a utilização no argumento modernista clássico, isto é, o de que o passado 

está desconectado do presente, não mais vigorando no mesmo, portanto não cabendo juízos de 

valores morais ou criminais sobre o mesmo. O passado passou homogeneamente para todos, e 

os sujeitos do presente não teriam nenhuma responsabilidade pelas mazelas cometidas no 

passado.  

O resultado do embate foi a permanência dos países europeus na Conferência e a 

retirada do conceito de “colonialismo” do programa de ação e da declaração final da 

Conferência de Durban, ficando estabelecido como crime contra humanidade apenas as 

                                                 
95 Para maiores informações a respeito do funcionamento dos demais eixos centrais presentes na Conferência de 

Durban ver (RODRIGUES, 2004) e (ALVES, 2002). 
96 A ideia da justiça reparatória segue uma lógica de dívida, onde existe, por um lado, o sujeito “credor” e, por 

outro, o sujeito “devedor”, demandando da interpretação histórica a tematização para cada uma destas categorias 

de sujeito. 
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práticas do tráfico de escravos e da escravidão. Como destaca Alves (2002), apesar do 

documento final da Conferencia decretar essas práticas como crimes contra humanidade, para 

o desgosto dos países africanos, essa conceituação só seria aplicável à escravidão e ao tráfico 

de escravos praticados no presente, a fim de que fossem evitadas cobranças judiciais ligadas 

ao passado, atitude que destaca a perspectiva de que o tempo passa homogeneamente para 

todos, considerando o passado como irreversível e separado do presente.   

Diferentemente dos países africanos, a ótica da reparação trazida pela delegação 

brasileira à Durban não sofreu com a exclusão do conceito de “colonialismo”. A noção de 

reparação brasileira, trazida a Durban por intelectuais e pelos movimentos sociais negros, se 

baseava numa interpretação da História do Brasil na qual o sujeito “devedor”, compreendido 

como autor da injustiça histórica e, portanto, responsável pela desigualdade racial, não decaía 

sobre os colonizadores portugueses, mas sim sobre o Estado brasileiro. Nessa interpretação, a 

responsabilidade histórica pela desigualdade racial no presente, compreendida como produto 

do passado “não tratado”, é conferida ao Estado brasileiro, o qual teria, pois, o dever de 

ressarcir o povo negro, e o melhor caminho para isso envolvia a implementação de ações 

afirmativas97.  

É evidente que a origem da escravidão no Brasil ocorre com a opção dos 

colonizadores portugueses pela utilização da mão-de-obra cativa africana, entretanto, sua 

perpetuação e o não tratamento da desigualdade racial são direcionadas ao Estado brasileiro 

pela ótica da reparação. Segundo Edson Cardoso, com a Independência, em 1822, e a 

promulgação da primeira constituição imperial no Brasil em 1824, o Império Brasileiro optou 

por manter inalterado o sistema econômico baseado na mão-de-obra negra escravizada 

(RODRIGUES, 2004). Além disso, a noção de reparação levada a Durban também 

responsabilizaria o Estado brasileiro por sua neutralidade no processo de abolição da 

escravatura, em 1888.  

Outro fato que corrobora para essa perspectiva histórica é que, segundo Luiz Felipe 

Alencastro, a partir de 1818, o Estado brasileiro omitiu-se diante da aplicação de punições 

cabíveis aos indivíduos que praticaram o sequestro em massa de negros oriundos do 

continente africano de maneira ilegal, tendo em vista que a prática do tráfico de escravos 

                                                 
97 Segundo Alves (2002), o conceito de “ações afirmativas” foi vetado do documento final da Conferencia de 

Durban pelos EUA, que, mesmo não participando da Conferência, conseguiu manter esse posicionamento a 

partir do apoio de outros países presentes. Contudo, o documento final da Conferência de Durban acabou por 

recomendar aos países participantes, a partir da autonomia política de cada um deles, a aplicação de “medidas 

afirmativas”, as quais, no fundo, carregavam o mesmo sentido do conceito de “ações afirmativas”.  
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havia sido considerada ilegal a partir dos tratados estabelecidos entre Inglaterra e Brasil. 

Demonstra-se, assim, que “ao arrepio da lei, a maioria dos africanos cativados no Brasil a 

partir de 1818 - e todos os seus descendentes -, foram mantidos na escravidão até 1888. Ou 

seja, boa parte das duas últimas gerações de indivíduos escravizados no Brasil não era 

escrava” (ALENCASTRO, 2010, p. 3). Já no período pós-Abolição, a interpretação que 

vigora entre os militantes negros é a de que o Estado brasileiro não empreendeu esforços para 

a inserção da população negra recém-liberta à sociedade brasileira. Pelo contrário, baseado 

em preposições racialistas levantadas pela intelectualidade da época, como Sílvio Romero, 

João Batista Lacerda e Renato Kehl, o governo republicano estimulou a imigração de mão-de-

obra europeia, crendo ser possível promover o branqueamento biológico da sociedade 

brasileira (SCHWARCZ, 2012; MUNANGA, 1999).  

Pelo âmbito legislativo, o Estado sancionou uma série de leis criminalizando as 

práticas culturais negras, bem como prendendo diversos negros pelo crime de vadiagem 

(SCHWARCZ, 2012). Sem emprego, em virtude da imigração europeia, os negros eram 

presos por ficarem desalentados nas ruas. É possível dizer que o Estado brasileiro, no período 

inicial da república, ao invés de incluir, agravou a marginalização da população negra 

brasileira. Com o decorrer dos anos, o Estado abandona a postura do branqueamento, 

assumindo a interpretação histórica baseada na miscigenação/mestiçagem, omitindo-se da 

responsabilidade de lidar com a questão racial brasileira (SCHWARCZ, 2012). Essa 

neutralidade contribuiu para a acentuação da desigualdade racial até o início do século XXI. 

É partindo dessa premissa reparatória, e da responsabilização do Estado, que os 

intelectuais que trabalham com a questão racial e os movimentos sociais negros enxergam as 

ações afirmativas como uma política pública capaz de amenizar os efeitos históricos da 

desigualdade racial. Por esse motivo, essa foi a tônica trazida pela comitiva brasileira em todo 

o processo da Conferência de Durban, desde sua preparação até seu encerramento. 

A participação do Brasil em Durban fortaleceu a discussão sobre a necessidade de 

implementação de ações afirmativas no país e sedimentou a presença da questão racial na 

agenda nacional política. Durante as eleições para a Presidência da República, por exemplo, 

em 2002, estavam presentes nos programas de governo de vários candidatos propostas de 

combate ao racismo e implementação de ações afirmativas (SANTOS, 2007).  
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Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), 

vence as eleições presidências e cria, em 21 de março de 200398, a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). O órgão foi criado três meses após a 

posse de Lula e a instituição de todos os ministérios da administração presidencial. Por este 

motivo, Santos (2007) acredita que sua criação se deu em decorrência da forte pressão 

exercida pelos movimentos sociais negros, tendo em vista que sua existência não estava 

prevista nos planos iniciais do governo Lula. Assim como FHC, o presidente petista 

reconheceu oficialmente a existência da discriminação racial contra os negros no Brasil e 

defendeu a intervenção do Estado brasileiro na desigualdade racial, como pode ser visto em 

um fragmento de seu discurso no dia de fundação da Seppir: 

 

Pelo menos metade da população brasileira vem sendo prejudicada por essa situação 

[de discriminação]: a metade negra do nosso povo. Ela não é somente negra – é em 

sua grande maioria pobre. Mais de 64 por cento dos pobres e pelo menos 70 por 

cento dos indigentes são negros, como também a maior parte dos desempregados e 

subempregados do país também são negros. [...] Essa situação injusta e cruel é 

produto da nossa história – da escravidão que durou quatro séculos no Brasil, 

deixando marcas profundas em nosso convívio social –, mas é também resultado da 

ausência de políticas públicas voltadas para superá-la. O Estado brasileiro não deve 

ser neutro em relação às questões raciais. Cabe a ele assegurar a todos os brasileiros 

e brasileiras igualdade de oportunidades na busca de melhores condições de vida. 

[...] Ao nascer, a nova Secretaria dá a devida importância à promoção da igualdade 

racial no nosso país e abre espaço para a efetiva integração de projetos e ações em 

todo o conjunto de Governo (SANTOS, 2007, p. 189). 

 

Contudo, assim como o GTI, a Seppir não possuía estrutura digna para seu 

funcionamento. Não houve concurso público para compor seu quadro de funcionários, ou 

seja, estes eram realocados de outros órgãos públicos. Além disso, a Secretaria sofria com a 

carência de recursos quando comparada às demais, como a Secretaria Especial das Mulheres 

(SPM) e a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), sendo a Seppir considerada a 

secretaria que menos recebeu investimentos orçamentários99.  

Apesar de Lula enviar em 20 de maio de 2004 o Projeto de Lei º 3.627, que “institui o 

Sistema Especial de Reserva de Vagas para estudantes egressos das escolas públicas, em 

especial negros e indígenas, nas instituições públicas federais de educação superior” 

(SANTOS, 2007, p. 190), o presidente não exigiu apoio de sua base governista no Congresso 

                                                 
98 A data de 21 de março encontra-se no calendário dos movimentos sociais negros como o Dia Internacional de 

Combate à Discriminação Racial.  
99 “Entre 2003 e 2010, o investimento acumulado da SEDH foi de R$ 656 milhões, o da SPM foi R$ 255,1 

milhões e o da Seppir foi de R$ 147,04 milhões. Ou seja, nesse período, os investimentos feitos na SEDH e na 

SEP foram, respectivamente, 4,46 e 1,73 vezes maiores que os feitos na Seppir” (SANTOS, 2014, p. 35). 
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Nacional para a aprovação do projeto. Durante cinco anos o projeto ficou em tramitação no 

Congresso Nacional e foi arquivado no dia 18 de fevereiro de 2009. O mesmo ocorre com o 

Estatuto da Igualdade Racial na versão que propunha a adoção do sistema de cotas em várias 

instâncias da sociedade civil, como nas universidades e no funcionalismo público (SANTOS, 

2014).  

Outro fato semelhante foi o episódio da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 186, elaborada pelo DEM contra a UnB. As ações afirmativas 

instituídas pela UnB em 2004 foram classificadas como inconstitucionais pelo DEM, cabendo 

ao STF decidir sobre a questão. Antes do julgamento final, várias instituições privadas e 

públicas poderiam se inscrever para participar do julgamento como Amicus Curiae (amigos da 

corte), para defender o sistema de cotas da UnB. Alegando ter perdido o prazo, o PT não 

envia nenhum representante para promover uma defesa das ações afirmativas na UnB. 

O processo de implementação de ações afirmativas nas universidades não seguiu um 

modelo de cima para baixo, partindo de uma lei federal que obrigasse as universidades a 

adotarem as ações afirmativas. A primeira lei de âmbito nacional obrigando as universidades 

a adotarem ações afirmativas para a população negra só seria aprovada em 2012, no governo 

Dilma Rousseff, num momento em que grande parte das universidades federais já havia 

adotado o sistema.  

Com a oficialização da existência do racismo na sociedade brasileira pelo Estado 

brasileiro e por seu comprometimento internacional junto a ONU para com o tratamento das 

desigualdades raciais no país, a partir da Conferência de Durban, os movimentos negros 

foram ganhando espaço para debater a questão racial dentro das universidades e nas Câmaras 

Estaduais e obtiveram êxito no tocante à implementação de ações afirmativas. As primeiras 

universidades a adotarem a política foram a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no ano de 2001, e a 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), no ano de 2002100. Em âmbito federal, a primeira 

universidade a adotar o sistema de ações afirmativas foi a Universidade Federal de Brasília 

(UnB)101. Assim como a UNEB, a aplicação de ações afirmativas na UnB ocorreu graças à 

autonomia universitária, com a aprovação dos professores-membros do Conselho de Ensino, 

                                                 
100 Não por acaso, como já visto, tanto o Rio de Janeiro como a Bahia são Estados nos quais os movimentos 

sociais negros tiveram intensa mobilização durante todo o século XX.   
101 Em âmbito federal, como mencionado, a UnB foi pioneira na discussão sobre a necessidade de aplicação de 

ações afirmativas para a população negra brasileira a partir do seminário internacional Multiculturalismo e 

racismo, ocorrido em 1996.  
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Pesquisa e Extensão (CEPE) (SANTOS, 2014, p. 29). Tendo como base o modelo utilizado 

pela UnB102, muitas instituições de ensino superior começam a implementar ações afirmativas, 

por meio do mesmo princípio de autonomia universitária. Em julho de 2003, apenas essas 4 

universidades adotavam ações afirmativas para estudantes negros. Em 2008, havia 84 

instituições de nível superior municipais, estaduais e federais, assim como instituições 

federais de educação, ciência e tecnologia, adotando o sistema de reserva de vagas com 

recorte racial, étnico ou social. Em 2012, ano da aprovação da “Lei de Cotas”, havia 150 

instituições de ensino superior que adotaram as ações afirmativas para ingresso de estudantes 

negros (SANTOS, 2014).  

Neste sentido, podemos dizer que o crédito pelo sucesso da implementação das ações 

afirmativas nas universidades públicas brasileiras deve ser direcionado aos movimentos 

sociais negros em suas múltiplas performances, os quais lutaram, e ainda lutam, em prol de 

uma igualdade real de oportunidades na sociedade brasileira.  

O caminho para implementação das ações afirmativas no Brasil sempre foi demarcado 

pela tensão discursiva e interpretativa sobre a história e a realidade brasileira. Se, por um lado, 

temos o posicionamento dos movimentos negros, propondo a necessidade de aceitação da 

diferença e de valorização do multiculturalismo103 na formação brasileira como mecanismos 

indispensáveis para se alcançar a igualdade plena, por outro lado, sempre houve em toda a 

história republicana brasileira uma interpretação histórica que acreditava na homogeneidade 

do povo e da cultura brasileira, diluindo as divisões raciais.  

A tensão entre esses posicionamentos pode ser vislumbrada no momento em que a 

discussão sobre ações afirmativas nas universidades ganha destaque na mídia nacional, a 

partir de 2001. Se antes os periódicos nacionais assumiam uma postura neutra, omitindo o 

tema, com a realização da Conferencia Nacional, da Conferencia de Durban104 e, cada vez 

mais, com o evidente protagonismo político do movimentos sociais negros brasileiros, os 

jornais passaram a divulgar dados e informações relativos à desigualdade racial brasileira e 

                                                 
102 Para maiores informações sobre o modelo de cotas raciais desenvolvido pela UnB, ver: ASSUNÇÃO, A.; 

SANTOS, C.; NOGUEIRA. Política de cotas raciais na UnB: um estudo sobre o acesso de negros na 

universidade durante o período 2004 a 2012. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, v. 18, n. 1, p.212-233, 

jan./mar. 2018. Disponível em: file:///C:/Users/CAMILA/Downloads/8645867-Texto%20do%20artigo-37167-2-

10-20180503.pdf. Acesso em 31 de jul. 2019. 
103 Sobre multiculturalismo, ver: GONÇALVES (2000); SILVA (2000); SEMPRINI, (1999). 
104 Segundo Santos (2007), a partir de Egaharari (2002), “foram necessárias algumas pressões dos Movimentos 

Sociais Negros sobre a imprensa brasileira para que essa começasse a divulgar informações sobre a questão 

racial brasileira. Assim, especialmente a imprensa escrita, passou, a partir do ano de 2001, a informar mais sobre 

o assunto supracitado, retroalimentando a inclusão da questão racial na agenda política nacional” (SANTOS, 

2007, p. 193). 

../../../../../../CAMILA/Downloads/8645867-Texto%20do%20artigo-37167-2-10-20180503.pdf
../../../../../../CAMILA/Downloads/8645867-Texto%20do%20artigo-37167-2-10-20180503.pdf
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abriram espaço para que as vozes negras pudessem expressar sua opinião sobre o assunto105. 

Além disso, produziram diversos editoriais apresentando a posição própria dos jornais sobre 

as ações afirmativas. Desse modo, a imprensa acaba por promover o aprofundamento do 

debate sobre a questão racial neste período (SANTOS, 2007).  

No capítulo seguinte, apresento como a temática das ações afirmativas por critérios 

raciais foi debatida no jornal Folha de São Paulo, entre 2000 e 2012. Analiso os argumentos 

utilizados pelo jornal, por meio de seus editoriais, e pelos articulistas que escrevem nas 

secções opinativas, para a fundamentação dos posicionamentos contrários e favoráveis à 

implementação das ações afirmativas por critérios raciais no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 “Alguns jornais de expressão nacional chegaram a contratar, em 2001, especialistas sobre a questão racial 

brasileira para comentá-la mensalmente. Por exemplo, o Correio Braziliense, jornal mais importante da capital 

da república, Brasília, contratou a então pós-graduanda em filosofia da educação pela Universidade de São Paulo 

e diretora do Geledés – Instituto da Mulher Negra, Sueli Carneiro” (SANTOS, 2007 p. 193). 
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5 A DISCUSSÃO DA QUESTÃO RACIAL BRASILEIRA NAS PÁGINAS DO 

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (2000 – 2012) 

 

Nos capítulos anteriores, apresentei como as diferentes performances dos conceitos de 

antirracismo, tempo e história estimularam diferentes compreensões sobre a questão racial e 

formas de ação dos movimentos negros em sua busca por igualdade ao longo da história 

republicana brasileira. Demonstrei que no início do século XX a imprensa negra e a Frente 

Negra Brasileira objetivam inserir a população negra à sociedade brasileira, por meio da 

educação formal, alinhados a uma compreensão da História como, universal, progressiva e 

linear, própria do pensamento iluminista/liberal da época. Denominei este tipo de ação 

antirracista de “assimilacionista”. Ainda sobre este período, expos que, em decorrência da 

grande força que o conceito de história universal detinha na época, compreendida como uma 

metanarrativa universal formada a partir do conjunto das diferentes histórias nacionais 

singulares, na qual cada uma delas, pressupunha a construção de  identidades nacionais 

homogêneas que representasse seu povo; os movimentos negros do período não procuraram 

estabelecer a identidade negra como uma forma de identificação para além da identidade 

nacional. Em concordância, Florestan Fernandes endossar essa perspectiva ao acreditar que a 

realização da modernização brasileira, ou a plena sociedade competitiva, alinhada com a 

metanarrativa da história universal seria capaz de acabar com a desigualdade racial no Brasil. 

Ou seja, acredita num futuro marcado pela integração do povo negro a sociedade brasileira e a 

superação das divisões raciais. 

Contemporaneamente a Fernandes, observamos a atuação do Teatro Experimental do 

Negro, que, através do conceito de negritude, procuravam estabelecer um protagonismo dos 

negros como donos de seu próprio futuro (destino), fenômeno que denominamos como ação 

antirracista diferencialista. Para tanto, este movimento criticava a construção da nacionalidade 

brasileira como homogênea e demandava o reconhecimento da pluralidade da formação 

nacional brasileira por meio da valorização da história negra no Brasil e de suas raízes 

culturais africanas. Importante ressaltar que neste contexto ainda não há a busca de 

responsabilização do Estado pelo passado traumático da história do negro brasileiro. Atuando 

de maneira prospectiva, o TEN visava melhorias da condição das populações negras no 

presente para o futuro a partir da valorização da identidade negra.  

De maneira semelhante, o Movimento Negro Unificado mantém sua atuação baseada 

na ética antirracismo diferencialista, característica esta que permanecerá em todos os 
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movimentos negros subsequentes ao TEN. Contudo, devido ao período de ditadura militar em 

que se encontrava inscrito, o MNU intensifica ainda mais sua crença no futuro, unindo suas 

ações de valorização da identidade negra a correntes do marxismo para a construção de uma 

revolução emancipatória, crítica ao capitalismo, visto como o grande motor na produção da 

desigualdade racial.  

Ao mesmo tempo, Abdias do Nascimento, que sempre apresentou suas ressalvas com 

relação à atuação conjunta entre negritude e marxismo, leva ao Congresso, em 1983, o Projeto 

de Lei 1332, cuja justificativa focalizava a necessidade de responsabilização do Estado 

brasileiro pela situação de desigualdade racial existente no país, tendo como base o passado 

de injustiças históricas. Apresento esse projeto como o primeiro indício de uma mudança de 

perspectiva com relação ao norteamento histórico baseado no progresso na militância negra. 

Tal mudança diz respeito ao início de ação histórica calcada na ética da reparação histórica.  

Nos anos seguintes da apresentação do PL 1332, observamos como a perspectiva da 

reparação histórica é intensificada com a comemoração dos cem anos da Abolição da 

escravatura. Na ocasião, os movimentos sociais negros, interpretaram a desigualdade racial 

contemporânea como resultado da perpetuação histórica da exclusão da população negra, cujo 

grande responsável seria o Estado brasileiro, demandando sua atuação na determinação de 

políticas reparatórias. Após a queda do muro de Berlim e o enfraquecimento da utopia 

marxista, observa-se a intensificação desta perspectiva reparatória com movimento de 

Fernando Conceição, a Marcha de Zumbi, os projetos de lei de Paulo Paim e Benedita da 

Silva, bem como o discurso reparatório levado a Conferência de Durban.  

Dito isso, no presente capítulo procuro analisar como a temática racial é debatida pelos 

articulistas do jornal Folha de São Paulo, em um momento de ápice das discussões referentes 

à implementação de políticas de ação afirmativa por critérios raciais no Brasil (2000 a 2012), 

demonstrando como a história, o tempo e o antirracismo são interpretados por esses 

interlocutores na construção de seus argumentos e posições diante do tema.   

Em um primeiro momento, trago uma breve história da Folha de São Paulo, 

demonstrando como o jornal, ao longo dos anos, performou seu posicionamento com relação 

às ações afirmativas para a população negra. Depois, apresento como se fundamentam os 

argumentos contrários às ações afirmativas por critérios raciais nos editoriais e na secção 
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Tendência/debates106. Por fim, defino como os articulistas favoráveis às ações defendem suas 

posições diante do tema.  

 

5.1 Análise dos argumentos contrários às ações afirmativas por critérios raciais 

 

Nesta secção, analisaremos os argumentos contrários à implementação das ações 

afirmativas presentes no jornal Folha de São Paulo, primeiro nos editoriais e depois na secção 

Tendências/Debates presente no jornal. Como introdução ao jornal, apresentaremos uma 

breve história da Folha de São Paulo, e seus posicionamentos sobre as relações raciais no 

Brasil até o início de nosso recorte (2000 à 2012). 

 

5.1.1 A posição da Folha de São Paulo no debate: uma análise dos editoriais do jornal  

 

O jornal Folha de São Paulo foi fundando em 1921, com o nome Folha da Noite, por 

Olívio Olavo de Olival Costa, até então redator no jornal O Estado de São Paulo, em parceria 

com Pedro Cunha, Leo Vaz, Mariano Costa e Artêmio Figueiredo. Entre 1921 e 1925, este 

grupo editorial fundador publicou mais outros dois periódicos juntamente com o Folha da 

Noite, sendo eles o Folha da Tarde e o Folha da Manhã.  

Segundo Cohn e Hirano (2009)107, nesta fase, esses periódicos teriam como público 

alvo a população urbana paulista, dentre eles pequenos comerciantes liberais e operários108. 

Em 1931, foi fundada a empresa Folha da Manhã S.A., que passou a dirigir os três jornais, 

sendo vendida no mesmo ano a Otaviano Alves de Lima, o que acabou por alterar o público 

alvo dos jornais, passando a ser destinado aos lavradores paulistanos.  

Na década de 1960, a empresa que administra as Folhas passa a ser chefiada por 

Otávio Frias e Carlos Caldeira Filho, sintetizando os três jornais em apenas um, a Folha de 

São Paulo. Segundo Cohn e Hirano (2009), um ano após a mudança da direção da empresa, a 

Folha de São Paulo se transforma no periódico de maior circulação paga do Brasil. Com uma 

postura editorial francamente antijanguista, o jornal apoia o golpe militar em 1964, vindo a se 

arrepender depois mediante a censura dos veículos de imprensa durante o regime militar. Na 

                                                 
106 Escolhemos analisar as duas secções simultaneamente em decorrência da similaridade dos argumentos.  
107 Verbete “Folha de São Paulo” FGV/CPDOC disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo. Acesso em 12 de mai. 2019. 
108  Segundo Cohn e Hirano (2009), nesta época o jornal incluía em suas páginas artigos em várias línguas, dada 

a origem estrangeira de grande parte do operariado paulistano.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
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década de 1980, a Folha apoia a campanha nacional das “Diretas Já”, cujo objetivo era 

reestabelecer as eleições diretas no Brasil.  

No tocante à questão racial, segundo Isabel Rosa (2013), em meio aos acontecimentos 

que agitaram o debate sobre o racismo e a discriminação racial no Brasil no final do século 

XX, com o centenário da Abolição da escravatura, em 1988, e a Marcha Zumbi contra o 

Racismo, pela Cidadania e pela Vida,  em 1995, a Folha praticamente não debateu sobre a 

questão se comparada a outros jornais de circulação nacional109. Pode-se dizer que o jornal 

focou seus esforços no desenvolvimento de duas pesquisas quantitativas sobre o racismo no 

Brasil, a primeira em 1988 e a segunda em 1995, sendo essa a forma escolhida pelo veículo 

para contribuir com o debate diante do estímulo das efemérides.  

Observamos que ao longo da história do jornal, o mesmo assumiu diferentes 

posicionamentos políticos em decorrência do contexto e de seu corpo administrativo, 

mantendo certa distância do debate sobre a questão racial negra no Brasil, o que nos leva a 

concluir que o jornal não possui forte tradição em discutir o tema. Essa postura se altera nos 

anos recentes, quando o debate sobre as ações afirmativas para os negros ganha destaque na 

agenda nacional, fazendo com que o jornal aborde cada vez mais o assunto.  

Ao analisarmos os 35 editoriais da Folha sobre as ações afirmativas por critérios 

raciais, observamos que em todos eles o jornal se posiciona contrário à sua implementação. 

Entretanto, é interessante pontuar como esta posição foi sendo construída ao longo de nosso 

recorte cronológico; na medida em que o debate se desdobra, o jornal revia suas convicções 

com relação às posições tomadas até então. 

Em nenhum momento, ao longo de nosso recorte histórico, o jornal nega a existência 

do racismo e da desigualdade racial na sociedade brasileira. Ambos foram confirmados em 

praticamente todos os editoriais, a partir da apresentação de resultados obtidos por meio de 

pesquisas estatísticas ou simplesmente relatando sua existência por convicções próprias. Além 

disso, tanto o racismo quanto a desigualdade racial são compreendidos pela Folha como 

fenômenos históricos, cuja perpetuação incorre em decorrência do passado escravagista e da 

não inclusão dos negros à sociedade brasileira após a Abolição.  

                                                 
109 Antônio Sérgio Guimarães (2004) fez um levantamento das matérias que tratam sobre a questão racial nos 

três periódicos mais importantes de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, no contexto do centenário da Abolição 

da escravatura. Como resultado, Guimarães afirma que o Rio de Janeiro concentrou 70% das matérias, São Paulo 

19% e Salvador 11%, sendo que do montante total a Folha de São Paulo concentrou apenas 12%, poucas 

incidências se comparada ao jornal O Globo (21%) e ao Jornal do Brasil (41%).   
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Nos primeiros anos dos editoriais analisados, uma das principais justificativas 

utilizadas pelo jornal contra a adoção das ações afirmativas por critérios raciais é a de que este 

tipo de política busca reparar uma injustiça do passado produzindo outra no presente. 

Semelhante ao posicionamento das delegações dos países europeus na Conferência de 

Durban, essa perspectiva pressupõe que as injustiças históricas não participam mais da 

experiência de tempo contemporânea. Neste sentido, estabelecer discriminações positivas no 

presente representa promover uma injustiça num contexto homogêneo no qual impera a 

igualdade republicana. Esse argumento compreende que as medidas de discriminações 

positivas maculam os princípios constitucionais de isonomia, mérito e autonomia 

universitária. Portanto, a Folha se coloca como contrária a qualquer tipo de discriminação, 

seja ela positiva ou negativa, independente do critério utilizado, racial ou social. Essa 

perspectiva pode ser atestada pelo editorial publicado em 05/01/2004: 

 

É inegável, de todo modo, que a reserva de vagas [nas universidades públicas] com 

base em critérios raciais ou econômicos implica uma forma de discriminação. [...] 

esta Folha entende que discriminações – positivas ou negativas – ferem o princípio 

republicano da plena igualdade diante da lei110 (FOLHA DE SÃO PAULO, 2004, p. 

A2). 

 

Neste período, a Folha defende apenas políticas universalistas preocupadas com a 

melhoria na qualidade dos serviços públicos, além de aceitar modalidades de ação afirmativa 

que, ao seu ver, não implicariam na utilização de discriminações positivas, como evidencia o 

editorial publicado em 20/05/2006. No mesmo, o jornal elogia a proposta do programa de 

inclusão de alunos carentes da Universidade de São Paulo (USP), o Inclups, por prever o 

aumento de vagas em cursos noturnos, criação de bolsas para alunos carentes e um programa 

de tutoria acadêmica. Contudo, critica outras medidas previstas pelo programa, como o bônus 

acrescido às notas de alunos carentes, oriundos da rede pública de ensino:  

 

O mesmo não pode ser dito de algumas outras medidas previstas [pelo Inclups] que 

recaem flagrantemente no que se convencionou chamar eufemisticamente de 

“discriminação positiva”. Exemplos disso são propostas como a que determina 

concessão de bônus de 3% nas notas da primeira e da segunda fase do vestibular e 

da introdução do sistema de avaliação seriado apenas para estudantes da rede 

pública, entre outras. Alternativas como essa apenas buscam corrigir um erro – a 

desigualdade de condições entre alunos de baixa renda e os demais –, substituindo-o 

por outro (FOLHA DE SÃO PAULO, 2006, p. A2). 

 

                                                 
110 Essa perspectiva exalta a igualdade em sua existência abstrata, que na prática, só contribui para a manutenção 

dos privilégios da população branca 
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Neste contexto, o jornal se mantém fiel aos princípios republicanos e liberais ao 

defender a risca os princípios constitucionais. Valorizando a liberdade e a igualdade, acredita 

que a resolução dos problemas relacionadas a desigualdade racial e social podem ser 

solucionados por meio da aplicação de políticas universalistas, sem a necessidade de lançar 

mão de discriminações positivas de qualquer natureza (racial ou social).  

Poucos meses depois, o jornal flexibiliza sua posição contrária a qualquer tipo de 

discriminação, passando a ver com bons olhos a modalidade de ação afirmativa que previa o 

acréscimo de pontos extras às notas dos vestibulandos carentes (bonificação)111, mas 

permanece contrária à possibilidade dessa medida ser adotada para a população negra, como 

evidencia o editorial “Avanço positivo”, publicado em 14/08/2006: 

   

Esta Folha, que tem sistematicamente recusado qualquer forma de discriminação 

positiva, passa a defender que processos como o que redundou na fórmula adotada 

pela Unicamp [bonificação nas notas] assumam a proa da discussão – desde que 

renunciem ao viés racial (FOLHA DE SÃO PAULO, 2006, p. A2). 

 

Como foi possível observar, as mudanças de posição da Folha sobre o tema estão 

subordinadas à ampliação do número de universidades públicas que adotam as ações 

afirmativas por critérios raciais, como também à tramitação de projetos de lei que previam as 

mesmas medidas. Nesse sentido, a flexibilização da posição da Folha representa a tentativa de 

bloquear os avanços da utilização de políticas públicas por critérios raciais. Por isso o jornal 

passaria a defender as mesmas políticas por critérios sociais.  

Destarte, a primeira vez que o jornal assume esta posição de maneira explicita é no 

editorial “Barreira na elite”, publicado em 21/11/2006:  

 

O que necessita de reparos, entende esta Folha, é a terapia usualmente proposta para 

enfrentar esse problema: a reserva de vagas para negros em faculdades do Estado, 

estabelecida por lei federal. [...] A melhor resposta para o problema que vem sendo 

esboçado no país são as ações afirmativas com critério social, e não racial. Em vez 

de discriminar pela cor da pele, a seleção dos candidatos ao benefício deveria mirar 

os mais pobres – que incluem brasileiros de todas as cores (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2006, p. A2). 

 

A partir deste momento, a Folha mantém sua posição de concordância perante as 

ações afirmativas por critérios sociais, como demonstram os editoriais, “Cotas de 

imperfeição”, de 25/11/2008 (1), e “Missão superior”, de 31/07/2012 (2): 

                                                 
111 Vale salientar que, a partir de 1978, o modelo de ação afirmativa baseado na bonificação substitui o de 

reserva de vagas nos EUA, passando a ser a modalidade de ação afirmativa mais utilizada pelas universidades 

norte-americanas (DAFLON; FERES; CAMPOS, 2013). 
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O senado tem a responsabilidade de corrigir distorções importantes que constam do 

projeto de lei nº 73/1999, sobre a reserva de vagas em universidades federais, 

aprovado na Câmara, votado às pressas no Dia da Consciência Negra. O mérito do 

diploma é não se deixar aprisionar pelo prisma racial. Reserva 50% das vagas a 

alunos que tenham feito todo o estudo em escola pública. [...] O critério é um modo 

inteligente de favorecer os estratos mais pobres da população (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2008, p. A2).  

 

O problema não é o recurso a cotas, que, usadas com parcimônia, podem ser 

instrumento legítimo de inclusão social na universidade (a Folha defende apenas o 

critério socioeconômico e recusa o componente racial) (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2012, p. A2). 

  

O jornal permanece avesso à proposta de que estes mecanismos sejam decretados por 

meio de lei federal e defende que cada universidade pública defina de maneira autônoma a 

melhor forma de aplicação de políticas afirmativas por critérios sociais, isto é, defende o 

princípio da autonomia universitária.  

Nesse contexto, algumas indagações podem ser exploradas. Por que a Folha aceita 

flexibilizar sua posição, passando a defender as ações afirmativas por critérios sociais, na 

tentativa de barrar o desenvolvimento da utilização de critérios raciais? Qual os riscos para o 

Brasil em aceitar critérios raciais de ações afirmativas? A chave para essa reflexão se encontra 

na interpretação histórica utilizada pela Folha para fundamentar suas argumentações e sua 

compreensão sobre a ação histórica.  

 Respondendo a estes questionamentos, acredito que o jornal compreende a história 

brasileira a partir da ótica da miscigenação racial. Essa perspectiva aparece em vários 

editoriais, por exemplo, quando compara a formação nacional brasileira com a de outros 

países que passaram por processos de segregação racial: 

 

[Ações afirmativas] são políticas corretivas que podem fazer sentido em países onde 

não houve miscigenação e as etnias se mantêm segregadas, preservando sua 

identidade aparente. Não é o caso do Brasil, cuja característica nacional foi a 

miscigenação maciça, seguramente a maior do planeta. Aqui é duvidosa, quando não 

impraticável, qualquer tentativa de estabelecer padrões de “pureza” racial (FOLHA 

DE SÃO PAULO. Cotas raciais, um erro. São Paulo, p. A2. 27 abr. 2012) 

 

Como é evidenciado, o conceito de miscigenação racial empregado pela Folha carrega 

em si uma dupla compreensão, biológica e cultural, orientada pela ideia de que no Brasil o 

intercurso reprodutivo entre negros e brancos promoveu o desenvolvimento de uma nova raça 

com uma cultura específica, autenticamente brasileira.   

Além de demonstrar a miscigenação como uma particularidade na formação nacional 

brasileira, cujo processo produziu a ausência de segregação racial no presente, outro ponto 
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que nos chama atenção nesta afirmativa é que o jornal aceita que sejam empregadas políticas 

de discriminação positiva por critérios raciais em sociedades que sofreram segregação racial e 

não passaram por processo de miscigenação, como é o caso dos EUA. Ou seja, a Folha 

compreende que países, os quais sofreram segregação racial, façam uso de políticas de 

compensação para corrigir as assimetrias raciais mantidas até o presente.    

De forma ambígua, ao mesmo tempo em que o jornal afirma ser o Brasil um país 

miscigenado, ele reconhece a existência de racismo e de discriminação racial na 

contemporaneidade brasileira como fruto de um processo histórico de exclusão da população 

negra, desde a Abolição, que se perpetua até o presente. Importante ressaltar que esta 

justificativa sobre o fenômeno é a mesma utilizada pelos defensores das ações afirmativas por 

critérios raciais baseada na ótica da reparação histórica, como pode ser visto no editorial 

publicado em 05/07/2006, intitulado “Discriminação oficial”: 

  

Os argumentos são conhecidos. O Brasil é um país fraturado por um processo 

colonizador assentado sobre a escravidão. Os efeitos permaneceram após a abolição 

e em parte se traduzem nas ínfimas taxas de acesso dos negros aos ensinos 

superiores e aos postos valorizados no mercado de trabalho. Estabelecer critérios de 

raça para preenchimento de vagas nas universidades e nas empresas torna-se, como 

corolário, um passo decisivo na tentativa de corrigir distorções históricas. 

Em linhas sumárias, é nesses termos que os defensores das políticas de cotas 

costumam se manifestar. E não se pode dizer que o diagnóstico seja impreciso. 

Segundo dados reunidos pelo Ipea em 2001, por quatro gerações em seguida, negros 

e pardos têm sido prejudicados no acesso à escola, salário, saúde e emprego 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2006, p. A2).  

  

O entendimento mais plausível para essa conjunção argumentativa, que, a princípio, 

aparenta ser paradoxal, é pressupor que o jornal compreende a miscigenação como um 

processo histórico contínuo rumo ao futuro, representado pela superação do conceito de raça, 

e o estabelecimento da constituição de uma identidade brasileira homogênea. Em outras 

palavras, se a democracia racial não é uma realidade experimentada na contemporaneidade 

brasileira, como demonstram as pesquisas estatísticas vinculadas pelos editoriais, nada 

impede que no decorrer do processo de miscigenação ela possa ser alcançada no futuro112.  

Sendo assim, a rejeição da Folha em aceitar a utilização de critérios raciais não se 

estabelece a partir da negação do racismo e da desigualdade racial, mas sim pela crença de 

que intensificar os sentidos da história do Brasil baseados na miscigenação representa o 

                                                 
112 Em nossa análise, a compreensão de que o Brasil experimenta uma autêntica democracia racial, ou seja, que 

não existe racismo nem discriminação racial no Brasil, só é defendida de forma explicita na Folha de São Paulo 

na secção Painel do Leitor, dedicada a opinião dos leitores do jornal.  
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caminho mais adequado para a consolidação da democracia racial, ou a superação do conceito 

de raça. Por este motivo, vê-se como retrocessos as políticas públicas voltadas para o 

fortalecimento do conceito de raça (negritude), como o Estatuto da Igualdade Racial, o qual 

trazia em seu texto original a necessidade de oficialização da declaração racial de todos os 

brasileiros, e também as ações afirmativas por critérios raciais para o acesso às universidades. 

Esse sentido de “processo” ou “movimento”, rumo à democracia racial pode ser evidenciada 

no editorial “Igualdade distante”, publicado em 23/11/2008:  

 

Menos do que discutir se “existe ou não racismo” no país, trata-se de enfrentar as 

várias faces da desigualdade social. O que não pressupõe, vale lembrar, políticas de 

cotas compensatórias, afirmações artificiais de “negritude” e divisões identitárias 

radicais numa sociedade que cada vez mais se vê como mestiça. O caminho é a 

adoção de políticas universais em prol de uma verdadeira igualdade de 

oportunidades, que não discriminem ninguém pela cor que tenha – ou que deixe de 

ter (FOLHA DE SÃO PAULO, 2008, p. A2).  

 

Dessa forma, para a fundamentação deste “projeto nacional”, a Folha utiliza dois 

argumentos centrais. Em ambos os casos, sua intenção é demonstrar como o Brasil 

contemporâneo estaria se afastando de uma realidade passada, na qual prevalecia como regra 

institucional a segregação racial, ou seja, o período escravista. O primeiro argumento diz 

respeito ao fato da ciência comprovar que não existem divisões raciais entre os seres 

humanos. Ao se basear na ciência, o jornal tenta demonstrar o quão ultrapassado ou 

retrógrado é a oficialização de critérios raciais pelo Estado como critério de aplicação de 

políticas públicas. O segundo se refere à argumentação de que a miscigenação racial brasileira 

é tão intensa que é impossível definir quem é negro no Brasil.  

A partir dessas afirmativas, o jornal passa a articular o projeto de futuro baseado na 

superação das raças por meio da miscigenação e as políticas compensatórias. Como já visto, a 

Folha não vê como problemática a utilização de discriminação positiva, como exemplificado 

no caso dos EUA. Portanto, no caso brasileiro, em decorrência da intensa miscigenação pela 

qual o país passou, e vem passando, a discriminação positiva baseada na raça perde sua 

potência, já que, independentemente da cor dos indivíduos, a grande vítima da história 

brasileira não são os negros, mas sim os pobres.     

Portanto, o jornal acredita na diluição do conceito de raça no plano das desigualdades 

social e defende que a aplicação de estratégias de combate à desigualdade social são o 

bastante para reverter os altos índices de desigualdade racial, tendo em vista que as pesquisas 

estatísticas vinham demonstrando que os negros ocupam as camadas socioeconômicas mais 
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baixas da sociedade brasileira. Com isso, seria possível resolver o problema da desigualdade 

racial, sem a necessidade da valorização do conceito de raça, como demonstra o editorial de 

14/05/2008: 

  

É possível, entretanto, evitar essas armadilhas teóricas e práticas sem renunciar a 

medidas anti-racistas. Um dos efeitos do racismo é que os grupos discriminados 

acabam perenizando-se nos estratos de baixa renda. Uma política que favoreça 

pessoas mais pobres automaticamente contemplará negros, índios e outras minorias 

sem o risco de racializar as relações sociais (FOLHA DE SÃO PAULO, 2008, p. 

A2). 

 

Nesse sentido, o jornal procura demonstrar que, em decorrência da miscigenação, as 

políticas de compensação não devem ser focadas no conceito de raça, mas sim compreendida 

como o combate às desigualdades sociais. A fim de fortalecer essa perspectiva, a Folha 

apresenta no editorial de 16/04/2005 uma interpretação da história da escravidão, que tem por 

objetivo enfraquecer a conexão direta entre o trauma da escravidão e a desigualdade racial, 

demonstrando que seus maiores efeitos são o entrave do desenvolvimento do capitalismo e o 

aumento da desigualdade social em geral. Além disso a interpretação trazida procura aliviar a 

responsabilidade do Estado brasileiro em lidar com traumas histórico ligados a história dos 

negros, dividindo-a entre diferentes agentes, incluindo os reinos africanos. Ou seja, procura 

desestimular a relação entre reparação histórica e desigualdade racial:  

 

Nunca é demais lembrar o que representou a nódoa da escravidão. Várias dezenas de 

milhões de africanos foram reduzidos à condição de coisa para servir aos interesses 

econômicos de uma pequena elite. Milhões deles morreram nos abjetos porões dos 

navios negreiros e depois da chegada às Américas. O Brasil assume seu quinhão de 

culpa nessa ignomínia – a qual, diga-se, só teve a duração e a extensão conhecidas 

porque contou com uma rede de interesses estruturada em três continentes. Entre os 

que mais lucraram com o comércio escravista estão os mercadores e a coroa 

portugueses, senhores-de-engenho, mineradoras e cafeicultores brasileiros e também 

potentados africanos que arrebanhavam conterrâneos e os vendiam como escravos. 

[...] Paradoxalmente, embora o Estado brasileiro tenha acatado e favorecido a 

escravidão e as contribuições dos africanos tenham sido decisivas para formar nossa 

rica tradição cultural, o país foi num certo sentido também refém dela. Vários 

estudos vêem a manutenção da escravidão até tempos tardios como fator decisivo 

pelo atraso na gestação de um mercado de trabalho que teria sido importante para o 

surgimento de um capitalismo mais desenvolvido e de uma sociedade menos 

desigual (FOLHA DE SÃO PAULO, 2005, p. A2). 

 

Ratificando a afirmativa anterior, observamos no editorial de 28/11/2012 como o 

jornal articula compensação e justiça social, desde que ela seja atrelada à questão social e, 

portanto, compatível com a história do Brasil e com os efeitos da miscigenação:  
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O fato de que a lei se baseie no louvável propósito de corrigir assimetrias históricas 

não basta para tornar menos equivocados alguns de seus aspectos. O principal erro, 

como esta Folha já argumentou, reside na eleição do critério racial para discriminar 

os beneficiados. Não há dúvidas de que os efeitos perniciosos da escravidão de 

africanos e índios ainda deixam marcas na sociedade brasileira. Mas também é 

evidente que, num país em que se verificou um processo de miscigenação maciça, 

fica difícil, senão impossível, estabelecer padrões de “pureza racial” – conceito que 

é, por si só, um logro. No Brasil, a disparidade étnica dissolveu-se e confundiu-se 

com a iniquidade socioeconômica. Faz sentido, portanto, que eventuais políticas 

compensatórias na educação privilegiem critérios de renda ou formação em escola 

pública, cuja qualidade, aliás, deveria ser a primeira preocupação (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2012, p. A2). 

 

No momento em que o jornal passa a aceitar as políticas de discriminação positiva por 

critérios sociais, ele passa também a aceitar que o Estado deve se responsabilizar pelas 

injustiças históricas e agir ativamente no combate de sua perpetuação, por meio de políticas 

públicas. Contudo, a Folha procura distanciar-se de uma interpretação histórica calcada na 

reparação histórica evocada pelo fortalecimento da negritude (diferencialismo), apresentando 

que esta perspectiva como incompatível com o desenvolvimento histórico brasileiro, no qual o 

fenômeno da miscigenação racial tem produzido a diluição do conceito de raça, 

redirecionando os traumas históricos da escravidão e do pós-Abolição ao campo das 

desigualdades sociais. Portanto, para o jornal, seria mais adequado, diante de nosso contexto 

atual, a utilização de políticas universalistas de combate à pobreza mescladas com políticas de 

ações afirmativas por critérios sociais. Com isso, não seria necessário abrir mão da 

valorização da identidade brasileira como mestiça rumo à democracia racial, em curso pelo 

processo de miscigenação. Acredito serem esses os motivos que levam a Folha a se 

posicionar contrariamente à adoção de ações afirmativas por critérios raciais, pois a mesma 

compreende que qualquer estímulo ao desenvolvimento da identidade negra, engajada na 

reparação histórica, coloca sob ameaça o curso natural da história brasileira rumo à superação 

da desigualdade racial por meio da miscigenação. Contudo, a retórica da miscigenação 

esconde o fantasma do branqueamento. Diz-se genericamente, “somos todos mestiços” para 

reafirmar que não somos negros nem indígenas, conseguindo com isso, mascarar os 

privilégios.  

Em vista disso, podemos inferir que o jornal lança mão de uma ação antirracista 

assimilacionista, apresentando estratégias de combate à desigualdade racial que não 

pressupõem a valorização da cultura e da identidade negra. Assim, tem-se o desencorajamento 

de qualquer tipo de mobilização política baseada no conceito de raça. Sobre o aspecto 

temporal e histórico, a Folha procura estabelecer uma cisão entre passado, presente e futuro, 
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considerando a história do Brasil como um constante processo de miscigenação (biológica e 

identitária) rumo a democracia racial. Ante esta interpretação, a Abolição representa um 

evento limítrofe entre dois sistemas de organização sociais distintos, mas que tem como 

elemento constante a prática da miscigenação. Por um lado, a escravidão é representada como 

um sistema social baseado segregação racial cuja miscigenação é tida como uma prática 

existem, ao passo que o período pós-Abolição é representado como o início do período 

republicano e a intensificação do processo de miscigenação, na qual paulatinamente, os 

efeitos da miscigenação enquanto processo vem promovendo a diminuindo das disparidades 

raciais. Portanto, podemos dizer que para a Folha, a miscigenação é compreendida como 

sinônimo de modernização brasileira.   

É justamente por trazer esta interpretação, que o jornal estabelece a necessidade de 

intensificação dos sentidos ligados a miscigenação e recriminam qualquer tipo de 

compreensão calcada na negritude e na ótica da reparação histórica ligada a ela.   

 

5.1.2 Análise dos argumentos contrários às ações afirmativas por critérios raciais na secção 

“Tendências/debates” 

 

A secção “Tendências/debates” encontra-se na segunda página da Folha de São Paulo 

(sem contar a capa) e conta com a participação de diversos articulistas das mais diferentes 

áreas de conhecimento: historiadores, sociólogos, juristas, poetas, políticos, economistas, 

físicos etc. Com isso, o jornal procura estabelecer uma maior credibilidade sobre os diferentes 

assuntos tratados nesta secção. 

Diferentemente do que ocorre nos editoriais, esta secção contém opiniões de 

interlocutores contrários e favoráveis à implementação de ações afirmativas por critérios 

raciais. Apresentaremos a seguir as argumentações trazidas pelos articulistas contrários às 

ações afirmativas em textos publicados na secção Tendências/debates, no recorte cronológico 

estabelecido para este trabalho (2000-2012).   

Em primeiro lugar, é importante salientar que os argumentos e as premissas históricas 

trazidas pelos articulistas contrários às políticas afirmativas por critérios raciais nesta secção 

são muito semelhantes, e por vezes idênticas, aos argumentos apresentados nos editoriais da 

Folha de São Paulo. Os interlocutores, de maneira geral, apontam que a utilização de 

discriminação positiva por critérios raciais viola a Constituição brasileira; afrontam o 

princípio do mérito e da autonomia universitária; promovem a queda da qualidade do ensino 
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superior; defendem políticas universalistas (melhorias no serviço público, como na educação 

básica) como a forma mais apropriada de lidar com os altos índices de desigualdade racial e 

social.  

Alguns articulistas utilizam esses argumentos para criticar a implementação das ações 

afirmativas por critérios raciais. Além disso, apresentam reflexões que circunscrevem apenas 

a esfera do tempo presente, dispensando interpretações históricas na construção de suas 

argumentações. Quando o fazem, recorrem majoritariamente aos princípios constitucionais 

previstos pela Constituição brasileira e as pesquisas estatísticas mais recentes sobre as 

desigualdades raciais. Sem negar a existência do racismo no Brasil, apresentam estratégias de 

combate que não interfiram nos princípios constitucionais, por exemplo, a criação de 

cursinhos pré-vestibulares para alunos carentes e a ampliação das vagas nos cursos 

superiores113.  

Por vezes, os argumentos trazidos pouco contribuem para o aprofundamento dos 

estudos sobre as relações raciais brasileira, o que demonstra ser indispensável para o debate 

levar em consideração questões de ordem histórica. Isso fica patente no artigo de Joel 

Pinheiro da Fonseca114, intitulado “Racismo como desculpa”, de 21/03/2012, no qual o autor 

interpreta os dados estatísticos sobre a desigualdade racial brasileira desconsiderando ou 

deturpando os fatos históricos:  

 

Levanto em conta que judeus e mulheres estão super-representados nas 

universidades, deveríamos dar cotas a homens e a não judeus? [...] Veja: os judeus 

não ascenderam na Europa antissemita por meio da ação afirmativa ou do discurso 

racial. Sua resposta à injustiça foi oposta: desenvolveram uma cultura de excelência. 

O resultado, hoje, mede-se em prêmios Nobel (FONSECA, 2012, p. A3). 

  

Comentários como este reforçam como é mister produzir uma ligação semântica entre 

ações afirmativas e reparação histórica, tendo em vista que sua ausência possibilitou que 

Fonseca entendesse as ações afirmativas como um mero mecanismo de nivelamento das 

proporções demográficas de qualquer grupo nos diferentes espaços que compõem a 

                                                 
113 Em nossa análise, determinamos que 14 articulistas contrários às ações afirmativas por critérios raciais na 

secção Tendências/debates defendem políticas universalistas como a principal estratégia de combate à 

desigualdade racial, sendo eles: Paulo Renato Souza (30/01/2002), Demétrio Magnoli (29/07/2003), José de 

Souza Martins (25/05/2003), Manolo Florentino (04/02/2004), José Goldemberg (08/04/2004), José Tadeu Jorge 

(19/04/2005), Simon Schwatzman (21/04/2006), Adel Daher Filho et al. (29/06/2006), Gustavo Balduino 

(26/07/2006), Leandro R. Tessler (16/08/2006), Yvonne Maggie (11/10/2006), Arnaldo Niskier (12/12/2008), 

Demóstenes Torres (12/04/2010) (24/05/2011), George Matsa (28/12/2012). 
114 Filósofo e economista.  
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sociedade. Além disso, o autor omite e ignora a reparação histórica do povo judeu após a 

Segunda Guerra Mundial como uma forma de ação afirmativa.   

Por outro lado, outros interlocutores contrários apresentam interpretações históricas 

para fundamentar sua posição. Estes centralizam-se na história do Brasil, tratando de temas 

como escravidão, Abolição da escravatura e miscigenação, e apresentam, por vezes, a história 

dos EUA como um contraste em relação ao processo histórico brasileiro. Sobre as questões da 

reparação histórica e da responsabilização do Estado brasileiro pela não inclusão do negro à 

sociedade brasileira tais interlocutores se posicionam contrariamente a elas.  

De maneira geral, podemos dizer que as interpretações históricas trazidas por esses 

articulistas têm como objetivo principal estabelecer que historicamente o Brasil caminha rumo 

à superação das divisões raciais, em decorrência de seu processo de miscigenação. 

Semelhante ao entendimento presente nos editoriais da Folha já analisados, essa premissa se 

sustenta na crença de que, diferente de outros países, como os EUA, o processo de 

miscigenação brasileira vem amenizando a existência de tensões interraciais no Brasil. Como 

afirma Anna Veronica Mautner115, “sim, temos preconceitos, mas o nosso preconceito não é 

igual ao dos países de Primeiro Mundo que supõem pureza racial” (MAUTNER, 31/12/2004); 

ou como aponta Demóstenes Torres116, “O Brasil é muito diferente dos Estados Unidos [...]. 

Um país miscigenado como esse não merece ser tratado como bicolor” (TORRES, 

12/04/2010). 

Sob essa perspectiva, os problemas raciais permanecem existindo no Brasil, contudo, 

tanto o racismo quanto a discriminação racial brasileira são compreendidos como vestígios 

remanescentes de um pensamento atrasado, que se perpetuou em meio ao processo de 

superação das divisões raciais pela miscigenação, compreendido como a modernização do 

Brasil. Além disso, a interpretação da miscigenação também é utilizada por estes articulistas 

na compreensão dos altos índices de desigualdade racial apresentados pelas pesquisas 

estatísticas. Para estes, no Brasil, as questões raciais se diluem a um problema maior, a 

desigualdade social, o que possibilitou que estes interlocutores defendessem políticas 

universalistas como uma forma de combate às desigualdades raciais, além das ações 

afirmativas por critérios socioeconômicos. É o que se pode averiguar nos apontamentos de 

Simon Schwartzman117 em artigo publicado em 21/04/2006:   

                                                 
115 Psicanalista e colunista da Folha.  
116 Político, na época senador pelo partido DEM. 
117 Sociólogo, presidiu o IBGE entre 1994 e 1999. 
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Existe preconceito racial no Brasil? Sim. Mas existe também uma importante 

história de convivência e aceitação de diferenças raciais, religiosas e culturais, um 

grande patrimônio a ser preservado. Por que não progredir no caminho que vem 

sendo tentado, identificando situações específicas de discriminação e agindo contra 

elas, sem dividir a sociedade em “raças” estanques? É certo que a “cor” tem um 

efeito negativo para os pretos na distribuição de oportunidades, mas a má qualidade 

da educação, as limitações do mercado de trabalho e a precariedade dos serviços de 

saúde, que afetam a todos, têm efeitos maiores (SCHWARTZMAN, 2006, p. A3). 

 

No argumento de Schwartzman transparece, em meio à valorização da miscigenação 

brasileira, uma sensação de medo, como se o processo de superação da divisão racial no 

Brasil estivesse sendo colocado em risco pelo desenvolvimento de políticas públicas por 

critérios raciais. Num mesmo tom de ameaça, e valorizando as políticas universalistas, 

Yvonne Maggie118 afirma em 11/10/2006 que:   

 

Os críticos da política de cotas raciais estão querendo alertar a sociedade brasileira 

de que se desenrola uma operação política e ideológica para transformar nossa 

sociedade em uma sociedade dividida “legalmente” em brancos e negros e 

afirmando ser preciso dar às políticas públicas a natureza universalista que devem 

ter (MAGGIE, 2006, p. A3). 

 

 Ainda com Maggie, mas em outro artigo publicado em 08/07/2010:  

 

Se o presidente Lula sancionar esse estatuto, gravará seu nome na história como 

aquele que dividiu o povo em raças e etnias. Não serão mais brasileiros ou 

trabalhadores lutando por direitos iguais, serão negros e brancos, afrodescendentes e 

eurodescendentes lutando entre si por direitos desiguais (MAGGIE, 2010, p. A3). 

 

Fica patente na intepretação desses intelectuais que a implementação de ações 

afirmativas por critérios raciais coloca em risco a narrativa da miscigenação brasileira 

enquanto processo de modernização e sua característica de controle das tensões interraciais. 

Isso, porque, para grande parte dos articulistas contrários às ações afirmativas para a 

população negra, é mais vantajoso intensificar a interpretação histórica baseada na 

miscigenação, diluindo o conceito de raça ao campo das classes sociais e permanecendo fiel 

ao projeto de futuro original de alcançar a democracia racial por meio da miscigenação, do 

que defender o fortalecimento da identidade negra, o que possibilitaria o aumento das tensões 

interraciais no país. 

Como visto anteriormente, tal perspectiva de diluição do conceito de raça ao campo 

das questões sociais é compreendido em nossa reflexão como uma ação antirracista 

assimilacionista, ou seja, que demanda uma luta contra o racismo, a discriminação racial e a 

                                                 
118 Antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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desigualdade racial que não implique na intensificação da identidade negra ou negritude, mas 

sim na possibilidade de enfrentamento dos problemas raciais por meio da educação e da 

intensificação da interpretação histórica baseada na miscigenação. É nesse sentido que 

Gustavo Balduino119 afirma em seu artigo, publicado em 26/07/2006:  

  

Quanto a questão racial, é necessário que a sociedade brasileira reconheça a 

discriminação ocorrida desde seus primórdios e busque superá-la. A solução passa 

pela educação cidadã de todos, e não pela separação legal entre brancos e negros 

(BALDUINO, 2006. P. A3)  

 

Sob essa perspectiva, para além de representar uma particularidade da história do 

Brasil, a miscigenação brasileira simboliza um marco civilizatório rumo a um futuro no qual 

as raças não terão qualquer relevância nas relações sociais humanas. Esta compreensão 

utopista da superação das raças conecta-se com outro argumento utilizado frequentemente 

pelos interlocutores contrários às ações afirmativas por critérios raciais, sendo ele a 

comprovação científica da não existência de divisões raciais entre os seres humanos, como 

evidencia o artigo do geneticista Sérgio Danilo Pena, “Ciência, bruxas e raças”, de 

02/08/2006: 

 

Podemos afirmar que, na sociedade dos séculos 16 e 17, as bruxas constituíam uma 

realidade social tão concreta quanto as raças hoje em dia. De acordo com o 

historiador Hugh Trevor-Roper, o declínio da perseguição às bruxas foi em grande 

parte causado pela revolução científica no século 17, que tornou impossível a crença 

continuada em bruxaria. Analogamente, o fato cientificamente comprovado da 

inexistência das “raças” deve ser absorvido pela sociedade e incorporado às suas 

convicções e atitudes morais (PENA, 2006, p. A3) 

  

Observamos que uma personalidade histórica em particular é por vezes acionada por 

esses interlocutores, Martin Luther King, militante negro norte-americano que atuou na luta 

pelos direitos civis nos EUA na década de 1960. Para eles, a figura de King é a que melhor 

simboliza este horizonte de futuro calcado na superação do conceito de raça, como pode ser 

visto no artigo Demétrio Magnoli120, “O princípio ausente”, publicado em 29/07/2003:  

 

Martin Luther King sonhava com o dia em que as pessoas seriam julgadas pela força 

do seu caráter, não pela cor da sua pele. O sistema de cotas frustra esse sonho, pois 

divide e avalia os cidadãos em função da cor da pele (MAGNOLI, 2003, p. A3) 

 

                                                 
119 Secretário executivo da Andifes.  
120 Geógrafo e sociólogo.  
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O mesmo pode ser apreciado no artigo “Todos têm direitos iguais na Republica”, de 

29/06/2006, de autoria de 114 intelectuais, artistas, políticos e sindicalistas, mais conhecido 

como o “Manifesto contra as cotas raciais”: 

 

Nosso sonho é o de Martin Luther King, que lutou para viver em uma nação onde as 

pessoas não seriam avaliadas pela cor de sua pele, mas pela força de seu caráter. 

(FILHO et al, 2006, p. A3) 

 

Desse modo, observa-se nas falas dos articulistas que compactuam desta proposição a 

compreensão de que a implementação de políticas públicas calcadas na raça representa um 

retorno a uma realidade passada, já superada no Brasil, ou em vias de ser superada pelo 

processo de miscigenação. Para tanto, esses interlocutores utilizam argumentos que produzem 

uma sensação de separação entre dois tempos: por um lado, teríamos o passado como um 

contexto em que impera a segregação racial, por outro lado, o presente, regido pelos 

princípios republicanos nos quais as raças não representam mais critérios objetivos de 

discriminação racial. Como exemplificação, temos o artigo supracitado, “Todos têm direitos 

iguais na República”:  

 

Se os projetos forem aprovados [Lei de Cotas e Estatuto da Igualdade Racial], a 

nação brasileira passará a definir os direitos das pessoas com base na tonalidade da 

sua pele, pela “raça”. A história já condenou dolorosamente essas tentativas. [...] A 

invenção de raças oficiais tem tudo para semear esse perigo tipo de racismo, como 

demonstram exemplos históricos e contemporâneos. E ainda bloquear o caminho 

para a resolução real dos problemas de desigualdades (FILHO et al, 2006. p. A3). 

 

  Outro exemplo que se fundamenta no mesmo princípio por ser encontrado no artigo 

de George Matsas121, “Não há lei racial boa”, publicado em 28/12/2012:  

 

[...] é anacrônico e imoral que a política de cotas de inserção social inclua critérios 

raciais. [...] Não se corrigem erros do passado com novos erros no presente. A 

história está repleta de exemplos de como isso pode ser distorcido para o mal 

dependendo das circunstâncias. [...] Eu realmente acredito no ideal de que todos 

devem ser iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza; eu realmente 

acredito que critérios raciais nunca deveriam ter sido usados no passado, mas dado 

ser o passado fato consumado, só se pode ansiar que isso nunca se repita no futuro 

(MATSAS, 2012, p. A3).  

 

Dessa forma, levando em conta a relação entre “questão racial” e “temporalidade”, 

observo que os intelectuais contrários às políticas públicas por critérios raciais optam por 

combater a desigualdade racial contemporânea por meio da intensificação da interpretação 

                                                 
121 Físico, professor da Universidade Estadual Paulista.  
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histórica da miscigenação, pois acreditam que o fenômeno (miscigenação) tem se mostrado 

frutífero no caminho rumo ao futuro, representado pela superação das raças. A crença no bom 

desempenho da miscigenação em cumprir tal objetivo é perceptível nestes artigos pela 

utilização de argumentações que separam passado (segregacionista) e presente 

(republicano/liberal). Corroborando com nossa hipótese, observa-se uma crítica constante das 

argumentações favoráveis às ações afirmativas para a população negra com base na reparação 

histórica, visto que a mesma implica uma reinterpretação crítica da histórica do Brasil. Tal 

reinterpretação desvelaria a ofuscação da contínua exclusão e discriminação dos negros da 

sociedade brasileira, a despeito do fim da escravidão e da superação da concepção biológica 

de raça, promovida pela narrativa da miscigenação brasileira.   

É nesse sentido que Schwartzman (21/04/2006) apresenta sua opinião sobre como se 

desenvolveu a premissa da reparação histórica pelos movimentos sociais negros, e como ela 

coloca em questão a interpretação histórica brasileira baseada na miscigenação:  

 

Junto com a divulgação dessas estatísticas [duas décadas de pesquisas do IBGE 

demonstrando a desigualdade racial], começava a ganhar corpo um ataque frontal a 

imagem do Brasil como um país culturalmente homogêneo e racialmente integrado, 

cultivada desde d. Pedro 2º pelas agências de governo encarregadas da educação. A 

antiga imagem de integração e homogeneidade coexistia com a manutenção de 

milhões de pessoas à margem dos benefícios e da cultura oficial, falando mal a 

língua, incapazes de entender a educação das escolas e sentindo-se inferiorizadas 

pela cor da pele e por seus antepassados negros e indígenas. Dali em diante, a 

interpretação “correta” passou a ser: “O Brasil é um país racista, marcado pelo 

preconceito e a discriminação. Igualdade formal e harmonia entre as raças são 

apenas discursos ideológicos para a ocultação das diferenças. É necessário denunciar 

tais mitos, criar leis que reconheçam as diferenças, atribuir novos direitos aos 

discriminados e compensá-los pelas perdas e sofrimentos do passado. Em vez da 

falsa harmonia das três raças, as crianças devem aprender nas escolas a história 

maldita da discriminação e do preconceito. A cultura a estimular não deve mais ser a 

cultura erudita, dos brancos, mas a cultura popular, das comunidades pobres e dos 

negros”. O projeto do Estatuto da Igualdade Racial, que o Congresso está a ponto de 

aprovar, pretende consagrar e transformar em ideologia oficial essa nova 

interpretação da sociedade brasileira. O que o projeto tem principalmente em vista é 

novo direito a reparação; reparações supostamente devidas a uma categoria social, 

os afro-descendentes, e que deverão ser pagas por outra categoria social, os brancos, 

inclusive os pobres e os filhos de imigrantes recentes, considerados coletivamente 

como culpados e de antemão condenados pelas discriminações de hoje e de ontem. 

[...] Um país com políticas sociais baseadas em critérios de culpa, expiação e 

reparação de pecados coletivos, com a substituição da antiga ideologia oficial de 

igualdade racial por outra, também abominável, de preconceito e perene conflito e 

discriminação entre raças antagônicas (SCHWARTZMAN, 2006, p. A3). 

  

Os autores do Manifesto contrário às cotas apresentam crítica semelhante, como se 

pode ver em texto publicado dia 29 de junho de 2006:  
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Os defensores desses projetos argumentam que as cotas raciais constituem política 

compensatória voltada para amenizar as desigualdades sociais. O argumento é 

conhecido: temos um passado de escravidão que levou a população de origem 

africana a níveis de renda e condições de vida precárias. O preconceito e a 

discriminação contribuem para que essa situação pouco se altere. Em decorrência 

disso, haveria a necessidade de políticas sociais que compensassem os que foram 

prejudicados no passado ou que herdaram situações desvantajosas. Essas políticas, 

ainda que reconhecidamente imperfeitas, se justificam porque viriam a corrigir um 

mal maior. Essa análise não é realista, nem sustentável (FILHO et al, 2006, p. A3). 

   

Busquei demonstrar neste subcapítulo, a partir da análise promovida, que os 

argumentos apresentados pelos intelectuais contrários às ações afirmativas por critérios 

raciais, presentes na secção “Tendência/debates”, seguem a mesma linha argumentativa 

defendida pela linha editorial do jornal Folha de São Paulo. Em ambos os casos, predomina a 

ética antirracista assimilacionista, que preserve e fortaleça a interpretação histórica da 

miscigenação racial brasileira como projeto de futuro rumo à democracia racial. Para tanto, 

acusam as políticas afirmativas por critérios raciais de ferirem os princípios constitucionais 

republicanos de isonomia, mérito e autonomia universitária. Por fim, procuram desestimular 

ações comprometidas com o fortalecimento da identidade negra, pois compreendem que elas 

colocam em risco o projeto nacional de modernização brasileiro por meio da miscigenação e 

da superação do conceito de raça.   

 

5.2 Análise dos argumentos favoráveis às ações afirmativas por critérios raciais 

presentes no jornal Folha de São Paulo 

 

Neste momento, analisaremos os argumentos trazidos pelos interlocutores favoráveis 

às ações afirmativas por critérios raciais presentes na secção “Tendências/debates” do jornal 

Folha de São Paulo.  

Logo de início, observamos que estes interlocutores apresentam em muitos de seus 

artigos a valorização da igualdade constitucional. Contudo, diferentemente dos interlocutores 

contrários à utilização de critérios raciais em políticas públicas, que acreditam que este tipo de 

critério fere os princípios da isonomia e do mérito, os interlocutores favoráveis recorrem à 

Constituição brasileira para demonstrar que os altos índices de desigualdade racial estampado 

nas pesquisas estatísticas ilustram que estamos longe de ser um país regido pela igualdade 

plena de direitos e oportunidades. Desse modo, argumentam que a isonomia prevista pela 

constituição não pode significar um conceito abstrato ou virtual, assim como os sujeitos de 

direitos não são entidades universais, ahistóricas e deslocadas das relações sociais, incluindo 
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suas dimensões racializadas, etárias, de gênero etc., sendo necessária a utilização de medidas 

por parte do Estado capazes de promover a igualdade de oportunidades de fato: 

 

A fim de que esse dia chegue o mais brevemente, cada um de nós está chamado a 

contribuir para que a igualdade formal seja traduzida em igualdade oportunidades e 

de tratamento para negros, brancos, homens mulheres e assim por diante (RIBEIRO. 

Pela promoção da igualdade racial, 20 nov. 2003, p. A3122). 

 

Portanto, defende-se que, em decorrência do processo histórico de exclusão da 

população negra brasileira, é incorreto pressupor que a questão racial não tenha relevância 

para o problema da igualdade de oportunidades. Assim, tem-se a defesa da aplicação de 

políticas que a princípio parecem desiguais, mas que procuram estabelecer uma igualdade de 

fato: 

 

Para tanto, é preciso tratar os desiguais de forma desigual, elevando os 

desfavorecidos ao mesmo patamar de partida dos demais. 10/05/2009 -Edson 

Santos. No caso, só politicas desiguais para os desiguais são capazes de nos 

encaminhar na direção da igualdade (VELHO. Rei nu, 15 set. 2006, p. A3123).  

 

Comparada à compreensão trazida pelos interlocutores contrários às ações afirmativas 

por critérios raciais, observa-se que o sentido de igualdade é construído de maneira distinta 

por estes dois tipos de articulistas. Como já apresentado, para os interlocutores contrários, o 

processo de miscigenação e a descoberta científica da inexistência de raças entre os seres 

humanos foram capazes de estabelecer uma cisão entre passado e presente, como já 

mencionado. Por conseguinte, acredita-se que as raças não devem servir como critérios de 

distinção entre os brasileiros, o que, por sua vez, implicaria numa injustiça para com a parcela 

branca da população, grupo socialmente beneficiado com a permanência do paradigma da 

branquitude na sociedade brasileira, apesar da interpretação da mestiçagem.  

Para os interlocutores favoráveis às ações afirmativas, a cisão radical entre passado e 

presente não é absoluta, sendo um produto ilusório da interpretação histórica baseada na 

miscigenação. Portanto, acreditam que em nenhum momento da história brasileira o conceito 

de raça tenha se diluído ao plano social, pelo contrário, ele se manteve ativo durante toda 

história republicana, promovendo a exclusão da população negra dos espaços de prestígio da 

sociedade brasileira, o que torna legítimo, a defesa de critérios raciais para a elevação da 

igualdade racial no país: 

                                                 
122 Na época, Matilde Riberio era ministra da Seppir. 
123 Otávio Velho é antropólogo. 
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Na virada do século, os fórceps positivistas não conseguiram forçar o nascimento de 

uma figura unitária do “povo”. A República nascia velha! O quebra-cabeça é 

transposto nos anos 1930. O “nacionalismo” varguista fechava o país aos imigrantes 

internacionais, e o racismo se reorganizava: a mestiçagem era fixada na figura 

homogênea do “povo mestiço”, produzido pela “cordialidade inter-racial”. [...] 

Apesar dos esforços críticos do movimento negro, esse paradigma vai se sustentar 

até o final dos anos 1980. Só começa a desmoronar nos anos 90, quando o 

neoliberalismo reconhece a necessidade de uma “real democratização” das relações 

entre “raças, grupos sociais e classes” (NEGRI e COCCO. A constituição da 

liberdade, 01 set. 2006, p. A3124). 

 

 Dessa forma, ao invés de estimularem a interpretação da miscigenação brasileira e da 

diluição do conceito de raça, os articulistas favoráveis propõem uma ação histórica inversa, 

utilizando o conceito de raça não a partir de uma interpretação meramente biológica, mas de 

uma perspectiva político-identitária cunhada no interior de uma sociedade marcada por 

relações racializadas, o que faz valorizar a dimensão cultural e histórica do povo negro 

brasileiro, compreendendo a identidade negra como particular em meio à formação nacional 

brasileira. Sob essa perspectiva, sua compreensão de igualdade não se fundamenta na unidade 

nacional homogênea mestiça, mas, sim, numa premissa de igualdade que respeite as diferentes 

identidades, isto é, compreende-se a formação nacional brasileira como um conjunto plural de 

identidades diversas. A distinção destas compreensões é apresentada por Boaventura de Sousa 

Santos125, em artigo publicado pela Folha no dia 21/08/2006: 

 

Assente nesse sistema de poder, os ideais republicanos de democracia e igualdade 

constituem hipocrisia sistêmica. Só quem pertence à raça dominante tem o direito (e 

a arrogância) de dizer que a raça não existe ou que a identidade étnica é uma 

invenção. O máximo de consciência possível dessa democracia hipócrita é diluir a 

discriminação racial na discriminação social. Admite que os negros e os indígenas 

são discriminados porque são pobres para não ter de admitir que eles são pobres 

porque são negros e indígenas. Uma democracia de muita baixa intensidade. A sua 

crise final começa no momento em que as vítimas da discriminação se organizam 

para lutar contra a ideologia que os declara ausentes e as práticas que os oprimem 

enquanto presença desvalorizadas. [...] Empenham-se na luta simultânea pela 

igualdade e pelo reconhecimento da diferença. Reivindicam o direito de ser iguais 

quando a diferença os inferioriza e o direito de ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza (SANTOS, 2006, p. A3) 

 

Além disso, estes articulistas compreendem o conceito de raça como uma categoria 

política e identitária que fundamenta as relações raciais no Brasil. Pelo fato de que 

geneticamente não existem diferenças raciais entre os humanos, esta categoria tem uma 

                                                 
124 Antonio Negri é filósofo italiano e Giuseppe Cocco é cientista político.  
125 Sociólogo português. 
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história e fundamenta a vida na sociedade brasileira, produzindo vantagens para uns e 

desvantagens para outros:  

 

A noção de que raça não existe, hoje predominante na biologia, é transplantada para 

a vida social. Num passe de mágica, deixam de existir as raças como categorias 

sociais historicamente construídas e também o racismo. A intenção dessa 

falsificação canhestra é transformar os negros de alvos em produtores do racismo 

(NASCIMENTO. Ação afirmativa: o debate como vitória, 07 jul. 2006, p. A3). 

 

 

Como descrito nos capítulos anteriores, podemos caracterizar a atuação dos defensores 

das ações afirmativas por critérios raciais como uma ação antirracista diferencialista, pois há a 

compreensão da cultura e identidade negras como categorias políticas essenciais para o 

combate à desigualdade racial, o qual objetiva a construção de uma sociedade igual em meio à 

diferença. Não há entre eles a pretensão de superar o conceito de raça por meio da 

intensificação dos sentidos próprios da miscigenação, mas sim a busca de aceitação das 

diferenças identitárias para a construção de uma sociedade multicultural. Por esse motivo, 

compreendem as políticas de ação afirmativa como o caminho mais rápido para o aumento da 

diversidade racial e cultural dos espaços de prestígio da sociedade, a qual garante uma 

pluralização de ideias e vivências, requisitos fundamentais para a construção da tolerância 

intersubjetiva:  

 

A adoção dessas alternativas não acarreta prejuízo para a qualidade acadêmica. Ao 

contrário, traz mais diversidade, criatividade e dinamismo ao campus ao incluir 

novos produtores e modos de conhecer. 26/08/2009 – Boaventura de Sousa Santos  

Se o objetivo maior do processo educacional é o pleno desenvolvimento da 

personalidade humana, guiada pelo valor da cidadania, do respeito, da pluralidade e 

da tolerância, afirma-se como absolutamente legítimo o interesse da universidade 

em promover a diversidade étnico-racial, o que se traduziria em mais qualidade e 

riqueza do ensino e da vivência acadêmica, contribuindo, ainda, para a eliminação 

de preconceitos e estereótipos raciais (PIOVESAN. O STF e a diversidade racial, 17 

jun. 2003, p. A3126).  

 

Levando em consideração o que foi apresentado no final do capítulo anterior, sobre a 

relação entre reparação histórica e ações afirmativas como uma marca da temporalidade 

contemporânea, podemos afirmar que esta relação está presente nos artigos analisados, pois a 

justificativa da reparação histórica é a mais utilizada pelos interlocutores da Folha favoráveis 

                                                 
126 Professora da Pontifícia Universidade Católica - SP.  
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à adoção das ações. Destarte, isso demonstra como a interpretação do passado é relevante para 

a formulação de um posicionamento favorável às ações afirmativas por critérios raciais127.  

Acredito que esta compreensão tem como principais elementos catalizadores a 

realização da Conferencia de Durban, na qual a interpretação da reparação histórica foi 

desenvolvida pela delegação brasileira e levada à conferência, e a pesquisa de Ricardo 

Henrique, do Ipea, onde se pode verificar que as políticas universalistas aplicadas durante 

quase todo o século XX não alteraram os índices de desigualdade racial no âmbito da 

escolaridade, renda, mercado de trabalho, entre brancos e negros. Tem-se, portanto, o 

entendimento de que a desigualdade racial contemporânea se relaciona com a perpetuação 

histórica da exclusão dos negros e do não tratamento das questões raciais brasileiras, em meio 

ao desenvolvimento socioeconômico do país, o que implica a necessidade de políticas de 

reparação histórica para o povo negro.  

Sobre a relação entre a pesquisa de Ricardo Henrique e o fortalecimento da demanda 

por reparação histórica, vejamos o que diz Matilde Ribeiro em artigo publicado pela Folha no 

dia 20/11/2003: 

 

Durante mais de um século, o Estado brasileiro, com o beneplácito e o engajamento 

entusiasmado de setores da academia, dos partidos políticos e da imprensa, optou 

por negar as evidências do cotidiano, fazendo de conta que o problema não existia, 

como se a hipocrisia e a passagem do tempo pudessem equacionar e enfrentar um 

caráter estrutural da formação social brasileira. Não fosse a pertinácia, o vigor e a 

eficácia da atuação do movimento negro brasileiro, o insepulto mito da democracia 

racial brasileira ainda estaria nas paradas de sucesso. O resultado prático daquela 

simbiose pode ser mensurado por meio de dados produzidos pelo Ipea (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), segundo os quais, durante todo o século passado, a 

despeito dos arroubos de crescimento econômico, as desvantagens entre negros e 

brancos no tocante ao nível de escolaridade, distribuição da massa salarial etc. 

permaneceram praticamente intactas. Decerto não por mera casualidade (RIBEIRO, 

2003, p. A3). 

 

 Observa-se como o trabalho desenvolvido no Ipea auxilia Ribeiro a concluir que a 

simples passagem do tempo não seria capaz de amenizar os efeitos da desigualdade racial 

historicamente constituída, sendo necessário lançar mão da reparação histórica para reverter 

esse quadro128. Num mesmo sentido, Targino de Araújo Filho e Petronilha B. G. Silva129, em 

                                                 
127 Do total de artigos de intelectuais favoráveis à implementação de ações afirmativas por critérios raciais, 

apenas 2 não lançaram mão de uma interpretação histórica para fundamentar seu posicionamento.   
128 Lembrando o que foi apresentado anteriormente neste capítulo, verifica-se que a conclusão de Ribeiro é 

inversa à posição defendida pelos contrários às ações afirmativas por critérios raciais, pois estes acreditam que a 

ação do tempo, representada pelo processo de miscigenação, é capaz de produzir a superação das desigualdades 

raciais. 
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artigo publicado no dia 05 de maio de 2009, apresentam a mesma conclusão com base no 

trabalho de Ricardo Henrique:  

 

E por que reparação? Estudos divulgados a partir de 2001, notadamente pelo Ipea, 

mostram constante defasagem de escolaridade, ao longo dos séculos 20 e 21, entre 

homens e mulheres negros e brancos, com acentuada desvantagem para os negros 

(FILHO e SILVA, 2009, p. A3).  

 

Nesse sentido, a justificativa da reparação histórica aparece em diversos artigos dos 

interlocutores favoráveis às ações afirmativas por critério racial. Um dos primeiros artigos do 

escopo analisado, que apresenta tal justificativa, é de autoria de Edna Roland130 e foi 

veiculado pelo jornal no dia 20/11/2001:   

 

Durban considerou a escravidão e o tráfico de escravos um crime contra a 

humanidade: horríveis tragédias na história, não apenas por causa do seu terrível 

barbarismo, mas pela sua magnitude, natureza organizada e especialmente por sua 

negação da essência das vítimas. Durban reconheceu também que os africanos e 

afro-descendentes foram vítimas desses atos e continuam a ser vítimas de suas 

consequências. Durban apela aos Estados envolvidos para honrarem a memória dos 

milhões de pessoas escravizadas como um meio de reconciliação e cura, 

contribuindo para restaurar a dignidade das vítimas por meios apropriados 

(ROLAND, 2001, p. A3). 

  

Segundo Roland, o conceito de reparação constitui-se também na base política e ética 

para os programas de ação afirmativa, sendo necessária a dignificação da memória das 

vítimas. Para isso, propõe meios de valorização da memória cultural negra com a construção 

de memoriais, monumentos e a recuperação arquitetônica de sítios carregados de 

reminiscências do período da escravidão, assim como a nomeação de edifícios e logradouros 

públicos em homenagem às vítimas e heróis que lutaram pela causa negra. Assim:  

 

O Estado brasileiro deve pedir desculpas formais aos afro-descendentes, 

sobreviventes de verdadeira política de extermínio, através de ato solene a ser 

realizado em Brasília, quando deverá ser anunciado o conjunto de medidas 

reparatórias já em implementação ou a serem implementadas. Enquanto persistirem 

disparidades raciais, continuaremos credores dessa dívida (ROLAND, 2001, p. A3) 

 

Observa-se que o artigo de Roland possui nítida ligação com as compreensões sobre 

reparação histórica próprias das Comissões da Verdade, como demonstrado no capítulo 

                                                                                                                                                         
129 Ambos professores da Universidade Federal de São Carlos. O primeiro do Departamento de Engenharia, a 

segunda do Departamento de Pedagogia.  
130 Psicóloga, relatora-geral da Conferência de Durban e presidente da Fala Preta! Organização de Mulheres 

Negras.  
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anterior. Tais entendimentos demandam uma narrativa de valorização da memória das vítimas 

e responsabilizam o Estado pelos efeitos da perpetuação da exclusão dos negros no decorrer 

da história do Brasil. 

Dois dias depois após o artigo de Edna Roland (22/11/2001), o então vice-presidente 

do Brasil Marco Maciel131, utiliza a Folha de São Paulo para apresentar argumento 

semelhante:  

 

Oportuno lembrar a terrível, mas verdadeira, sentença prolatada por Joaquim 

Nabuco em sua pregação em favor do abolicionismo, quando afirmou que não 

bastava extinguir a escravidão no Brasil. Importante era erradicar seus efeitos. As 

formas ostensivas e disfarçadas no racismo, que permeiam nossa sociedade há 

séculos sob a complacência geral e a indiferença de quase todos, são parte dessa 

obra inacabada, por cujos efeitos somos responsáveis. [...] Se não seguirmos o 

conselho de Nabuco, pouco teremos feito para virar essa página mal escrita de nossa 

história. Basta percorrermos os índices do desempenho social brasileiro para 

constatarmos o peso da herança histórica e da realidade sociológica do país. O 

“papel da ação afirmativa” deve indicar muito mais do que um simples dialogo ou a 

mera constatação de uma adversidade – mancha mais indelével em nossa trajetória 

política desde que nos transformamos em nação. [...] Temos que convencer uma 

parcela razoável da nossa gente de que medidas compensatórias em favor dos negros 

não representa apenas uma etapa da luta contra a discriminação, mas o fim da era da 

desigualdade e da exclusão, se pretendemos uma sociedade igualitária e mais justa 

(MACIEL, 2001, P. A3).  

 

Assim como estes, outros interlocutores advogam pela implementação das ações 

afirmativas para a população negra a partir da ótica da reparação histórica132 gerida pelos 

movimentos negros desde a década de 1980 e oficializada pela delegação brasileira na 

Conferência de Durban, mas que ao longo dos anos foi sendo lapidada por novas 

contribuições intelectuais133. Esta interpretação enfatiza a perversidade do sistema escravista e 

a prática ilegal da escravidão; as formas de atualização do racismo e dos mecanismos de 

exclusão social da população negra no pós-Abolição; a incapacidade do Estado brasileiro de 

incluir a população negra à sociedade brasileira após a Abolição, demonstrando como leis e 

políticas públicas promovidas pelo Estado contribuíram de forma direta na exclusão dos 

                                                 
131 Político, na época vice-presidente do Brasil.  
132 Sendo eles: Candido Grzybowski (12/04/2001), Carlos Vogt (07/03/2003), Flávia Piovesan (17/07/2003), 

Matilde Ribeiro (20/11/2003)(10/05/2006), José Serra (13/05/2005), Flávio Gomes e Marcelo Paixão 

(29/04/2006), Abdias do Nascimento (07/07/2006), Edward Telles (12/07/2006), Celso Pitta (31/07/2006), 

Athayde Motta e Iracema Dantas (10/08/2006), Boaventura de Sousa Santos (21/08/2006) (10/06/2008) 

(26/08/2009), Fábio Konder Comparato (08/07/2007), Targiro de Araújo e Petronilha Silva (05/05/2009), Edson 

Santos (10/05/2009), Marcus Orione Gonçalves Correia (02/03/2010), Eloi Ferreira de Araújo (20/11/2011) 

(21/03/2012). 
133 Como exemplo, temos o trabalho de Luis Felipe Alencastro levado a Audiência Pública realizada pelo STF 

sobre a constitucionalidade das ações afirmativas na UnB, em 2010, no qual o autor demonstra como o Estado 

brasileiro foi conivente com o tráfico negreiro e a escravidão ilegal praticados de maneira ilegal a partir de 1818.  
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negros – basta lembrar do estímulo à imigração europeia após a Abolição da escravatura -; 

apresentam a omissão da discussão racial pelo enaltecimento da narrativa da miscigenação e 

da democracia racial; e responsabilizam o Estado brasileiro pelo quadro de desigualdade 

racial contemporâneo, fruto de um processo histórico de exclusão. Muitas vezes, essas 

argumentações acompanham expressões como “dívida histórica” e “justiça histórica”, como 

justificativas para a implementação das ações afirmativas por critérios raciais. 

 Portanto, os artigos de opinião presentes na Folha demostram a existência de uma 

disputa narrativa entre duas interpretações sobre a história do Brasil. Por um lado, os 

favoráveis às ações apresentam uma interpretação baseada na reparação histórica. Essa 

narrativa critica, como já posto, a intepretação da miscigenação como um mecanismo de 

ofuscação dos traumas históricos ligados aos períodos escravista e pós-Abolição, sendo a 

continuidade das práticas discriminatórias as causas para o racismo estrutural contemporâneo. 

Desse modo, há a defesa do conceito de raça como categoria política estratégica capaz de 

garantir que a história do Brasil possa ser lida a contrapelo, a fim de produzir uma justiça 

histórica necessária para o fortalecimento da democracia. Por outro lado, os contrários a essas 

políticas defendem a permanência e o aprofundamento da interpretação histórica baseada na 

miscigenação, no intuito de romper com o passado a partir da diluição do conceito de raça. 

Nesse sentido, acusam as ações afirmativas por critérios raciais de introduzirem o racismo e 

as tensões interraciais na sociedade brasileira. Sob essa perspectiva, o sentimento de 

reparação histórica racial será abrandado pela premissa de que, ao se combater as 

desigualdades sociais, estar-se-ia automaticamente combatendo as desigualdades raciais, sem 

a necessidade de fortalecer o conceito de raça. 

Tanto é assim que em meio a este clima de tensão entre duas narrativas, os contrários 

às ações lançam mão de estratégias argumentativas capazes de desmoralizar e desmontar as 

interpretações construídas a partir da ética da reparação histórica racial. O caso mais 

emblemático, e que causa polêmica dentro da própria Folha, é o pronunciamento de 

Demóstenes Torres na audiência pública fomentada pelo STF sobre a constitucionalidade das 

ações afirmativas para negros implementada pela UnB (ADPF 186), em 2010134. Sobre a 

história da escravidão, Torres afirma que os negros africanos seriam responsáveis pela 

escravidão de seus compatriotas, que a venda de escravos era o principal item de exportação 

                                                 
134 Em seu pronunciamento, Torres admite ser ele o responsável por encabeçar a discussão sobre as ações 

afirmativas em seu partido, o DEM, admitindo também ser ele o principal articulador do texto da ADPF 186, que 

estimulou os ministros do STF a organizarem a audiência pública sobre as cotas raciais.   
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dos países africanos até o início do século XX. Na época da escravidão, ainda segundo Torres, 

muitos negros brasileiros eram senhores de escravos e as relações sexuais entre mulheres 

escravas e seus senhores brancos era consensual. Ao apresentar essas interpretações 

históricas, Torres tem por objetivo criticar a premissa de que o Estado brasileiro teria uma 

dívida histórica com a população negra e dividir a responsabilidade pela escravidão e pela 

exclusão da população negra com os próprios negros135. 

No jornal, em artigo intitulado “Os perigos de uma crítica maniqueísta”, publicado no 

dia 26/03/2010, Kabenlege Munanga136 reconhece a estratégia argumentativa utilizada por 

Torres afirmando que:   

 

Na minha interpretação, o senador deixou claro que o Estado brasileiro não teria 

nenhuma obrigação de compensar os afrodescendentes por meio de políticas de ação 

afirmativa pelos crimes cuja responsabilidade cabe em parte aos próprios africanos 

que venderam seus “irmãos” mundo afora (MUNANGA, 2010, p. A3). 

 

Contudo, o que chama mais atenção é que, apesar de Munanga compreender a 

estratégia de Torres de atacar a interpretação baseada na reparação histórica, o próprio 

Munanga nega que as ações afirmativas para os negros se sustentariam a partir desta 

premissa:  

 

A demanda social das políticas de ação afirmativa não se fundamenta nesse passado 

escravista evocado pelo senador. Não se baseia na lógica da reparação coletiva em 

comparação com à que foi concedida ao Estado de Israel e aos israelitas vítimas das 

vexações nazistas. Ela se fundamenta, do meu ponto de vista, sobretudo na situação 

estrutural das relações entre brancos e afrodescendentes que, segundo estatísticas de 

IBGE e Ipea, apresenta um tão profundo abismo acumulado em matéria de educação 

que jamais poderá ser reduzido apenas pelas políticas macrossociais ou universalista 

(MUNANGA, 2010, p. A3) 

 

Diferentemente de Edna Roland, Marcos Maciel e outros interlocutores que defendem 

as ações afirmativas para os negros a partir da ótica da reparação nas páginas da Folha137,  

Kabengele prefere justificar a implementação das ações afirmativas baseado na grande 

                                                 
135 Demóstenes Torres defende que as reservas de vagas nas universidades devem ser adotadas por critérios 

socioeconômicos, sem recorte racial. Interpretando a história do Brasil a partir da ótica da miscigenação, Torres 

desconsidera a existência do racismo estrutural na sociedade brasileira, afirmando que os problemas ligados às 

desigualdades são de origem social e não racial, sendo inviável a adoção de discriminação positiva baseada na 

raça. O pronunciamento de Demóstenes Torres na audiência pública do STF sobre as ações afirmativas para 

negros está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ceddVRxZMAE. Acesso em 12 de jun. 2019. 
136 Antropólogo, professor da USP. 
137 Dos 39 artigos de opinião, presentes na secção “Tendência/debates”, favoráveis à implementação das ações 

afirmativas para a população negra, reconhecemos que 24 deles utilizam como linha argumentativa a premissa 

da reparação histórica.  

https://www.youtube.com/watch?v=ceddVRxZMAE


122 

 

desigualdade racial presente, demonstrada pelos resultados das pesquisas quantitativas 

desenvolvidas pelo IBGE e Ipea. Interessante observar que esta é a mesma perspectiva 

adotada por outros interlocutores favoráveis às ações afirmativas para os negros no contexto 

da audiência pública do STF, em 2010, como pode ser atestado no artigo publicado por 

Campos, Feres e Daflon (2013), dedicado a analisar os argumentos contrários às ações 

afirmativas para negros. Eles reconhecem que o foco principal dos argumentos presentes na 

ADPF 186, levada à discussão na audiência pública, é atacar a premissa da reparação 

histórica. No entanto, ao invés de promoverem uma defesa das ações afirmativas para os 

negros com um maior aprofundamento do debate sobre esta modalidade de ação histórica, 

preferem uma justificativa baseada na desigualdade racial contemporânea:  

 

Mais importante nesse caso, contudo, é ressaltar o equívoco presente na ADPF e 

também no discurso de muitos defensores das cotas de reduzir a justificação da ação 

afirmativa à reparação dos crimes da escravidão. Ora, a despeito do processo 

histórico que produz desigualdades significativas e persistentes entre grupos 

humanos, essas desigualdades são necessariamente injustas. Essa é a conclusão 

obrigatória da premissa antirracista de que todos os grupos humanos têm em média 

as mesmas potencialidades e talentos. Se isso é verdade, então não há como 

justificar a continuidade histórica de desigualdades de oportunidades e de 

desempenho entre grupos. Qualquer grupo de pessoas que seja vítima sistemática da 

diminuição de suas oportunidades deve ser alvo de políticas de redistribuição 

(CAMPOS, FERES e DAFLON, 2013, p. 135). 

 

Retornando ao jornal, num mesmo sentido e no mesmo contexto, o artigo de opinião 

de Luiz Felipe Alencastro138, publicado no caderno “+Mais!”  no dia 07/03/2010, o qual, 

segundo a Folha, representa um resumo de seu pronunciamento na audiência organizada pelo 

STF, apresenta a mesma perspectiva sobre a premissa da reparação histórica. Após discursar 

sobre como a prática da escravidão foi promovida de forma ilegal a partir de 1818, com o 

consentimento do Estado brasileiro pelos tratados assinados entre Inglaterra e Brasil, abolindo 

o tráfico negreiro, Alencastro fundamenta sua defesa das ações afirmativas para os negros 

afirmando que:  

 

Não se trata aqui de uma lógica indenizatória, destinada a garantir direitos usurpados 

de uma comunidade específica – como foi o caso, em boa medida, nos julgamentos 

sobre as terras indígenas. Trata-se, sobretudo, de inscrever a discussão sobre as cotas 

no aperfeiçoamento da democracia (ALENCASTRO, 2010139 ). 

 

                                                 
138 Historiador e cientista político.  
139 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0703201009.htm> Acessado em: 25 jun. 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs0703201009.htm
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 Vale salientar que, antes da realização da audiência pública fomentada pelo STF em 

2010, a defesa das ações afirmativas para negros, as quais criticam a premissa da reparação 

histórica, ocorreu apenas uma vez entre os artigos de opinião por nós encontrado. Trata-se do 

texto “Cotas raciais e diversificação da elite”, de Marcelo Trindade Miterhof140, publicado na 

secção “Tendência/debates” no dia 19/07/2004. Nele, afirma que:  

 

O estabelecimento de cotas raciais não pretende compensar a população negra pelos 

absurdos cometidos contra seus ascendentes por mais de três séculos – isso é 

impossível de ser compensado. As cotas são apenas uma tentativa de reconciliação 

do Brasil consigo mesmo, de agora para frente (MITERHOF, 2004, p. A3). 

  

Portanto, observamos que por algum motivo a utilização da reparação histórica como 

justificativa para a implementação das ações perde força no contexto da audiência pública 

promovida pelo STF em 2010. Como hipótese, acredito que este fenômeno tenha ligações 

com a diminuição da influência do discurso da ONU no tocante à relação racial no Brasil. 

Como apresentado nos capítulos anteriores, no mandato de FHC a premissa da reparação 

histórica ganha força em decorrência da preparação e realização da Conferencia de Durban. 

Portanto, pode-se concluir que à medida que o distanciamento histórico do evento aumenta, 

essa premissa reparatória vai perdendo força. Outro ponto que corrobora para esta hipótese é o 

fato da reparação histórica voltar a receber destaque nas páginas da Folha em 2011141, no 

momento em que a ONU estabelece 2011 como Ano Internacional dos Povos 

Afrodescendentes, reiterando a necessidade de “reconhecer o papel das pessoas de 

ascendência africana no desenvolvimento global e para discutir a justiça para atos 

discriminatórios correntes e passados que levaram à situação de hoje” (NAJCEVSKA, 

2011)142.  

É nesse sentido que Eloi Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Palmares, em 

artigo publicado na Folha no dia 20/11/2011, intitulado “Valeu, Zumbi”, apresenta a história 

de Zumbi dos Palmares e sua resistência contra o sistema escravista. Araújo enfatiza a 

importância das leis já implementadas em benefício da população negra no Brasil e conclui 

seu artigo fazendo menção à questão da reparação histórica para a população negra brasileira:  

                                                 
140 Economista do BNDES. 
141 Dos 8 artigos de opinião de interlocutores favoráveis às ações, apenas 2 deles lançam mão da justificativa da 

reparação histórica para embasar a defesa das ações afirmativas para negros. 
142 Mirjana Najcevska foi Presidente do Grupo de Trabalho das Nações Unidas de Peritos sobre Pessoas de 

Ascendência Africana em 2011. A citação pode ser acessada por meio do link: 

https://nacoesunidas.org/anoafro2011/. Acesso em 05 de mai. 2019. 

https://nacoesunidas.org/anoafro2011/
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É o início de uma longa caminhada que o Brasil precisa percorrer para reparar o 

mais bárbaro de todos os crimes: a escravidão de africanos e de seus descendentes 

(ARAÚJO, 2011, p. A3). 

  

Dessa forma, procurei demonstrar neste capítulo como são fundamentadas as posições 

com relação as ações afirmativas nos artigos de opinião presentes no Folha de São Paulo, e 

suas relações com as diferentes compreensões de história, tempo e antirracismo. Concluí que 

os contrários às ações afirmativas por critérios raciais lançam mão de uma ação antirracista 

assimilicionista, marcada pela superação do conceito de raça por meio da diluição da raça no 

campo social. Esta compreensão implica a tentativa de rompimento com o passado através da 

interpretação da história do Brasil a partir da miscigenação. Tal posição ignora ou minimiza 

as práticas do racismo existentes na sociedade brasileira, como também não questiona o 

caráter de branquitude que fundamenta a cultura brasileira, com a subalternização estética e 

cultural da identidade negra a uma cultura dita universal, mas que na realidade é eurocêntrica 

e branca.   

Por outro lado, os interlocutores favoráveis às ações trazem em suas argumentações 

uma ação antirracista diferencialista, que valoriza a cultura e a identidade negras como 

caminho para o combate à desigualdade racial, a fim de construir uma sociedade baseada no 

multiculturalismo. Com isso, apresentam uma narrativa atrelada à ótica da reparação histórica, 

como a maneira mais apropriada de impedir a perpetuação histórica das desigualdades raciais. 

Dessa forma, seu objetivo seria a valorização do conceito de raça como uma categoria 

política, que questiona a submissão material e cultural do povo negro a uma dita cultural 

universal, marcada pela branquitude.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho demonstrei como a busca pela implementação das ações afirmativas 

por critérios raciais tem ligações com uma experiência de tempo e de história específica, 

marcada pelo fortalecimento da ideia de reparação histórica. Para tanto, evidenciei as bases do 

conceito de ações afirmativas, determinando em que medida elas podem ser consideradas uma 

modalidade de reparação história. 

 Além disso, a fim de demarcar a especificidade deste contexto, explicitei como alguns 

intelectuais do campo da teoria da história compreendem as diferentes dinâmicas do tempo e 

da história ao longo da modernidade, marcada por uma orientação histórica linear, progressiva 

e universal. Nesse sentido, destaquei como no pensamento iluminista o tempo representa o 

agente das mudanças históricas, sendo possível prognosticar o futuro a partir do conhecimento 

das leis de funcionamento da história. Com o historicismo, a compreensão sobre os processos 

históricos se singulariza, sendo definida pela história particular de cada Estado nacional. 

Paralelamente, demonstro como estas perspectivas serviram de base para que intelectuais 

formulassem suas interpretações sobre a formação racial do povo brasileiro, partindo de uma 

determinação biológica, que enxergava a mestiçagem como a falência do processo de 

desenvolvimento nacional brasileiro, entre o século XIX e XX, para uma compreensão que 

enxergava com bons olhos a miscigenação, tida como uma singularidade da formação 

nacional brasileira e de seu processo de modernização.  

 Entre as décadas de 1930 e 1960, explicitei como as interpretações sobre a mestiçagem 

abandonam paulatinamente suas nuances biológicas, passando a ser compreendidas com uma 

perspectiva cultural. O ápice desta mudança é representado pelo Projeto UNESCO, no 

contexto pós-Segunda Guerra, com a propaganda do antirracialismo, isto é, a ideia de que a 

divisão dos humanos entre raças representava uma pseudociência, sem fundo de verdade, que 

deveria ser abandonada. Com a mudança de perspectiva da raça biológica para a cultural, o 

sujeito negro não será mais considerado um ser inerentemente fraturado, podendo ser 

incorporado à sociedade brasileira por meio da educação, ou branqueamento. Entra em cena a 

premissa do antirracismo, caracterizado neste período como assimilacionista, isto é, capaz de 

integrar o negro à sociedade brasileira por meio do abandono das raízes africanas. Afirmei 

que essa perspectiva é absorvida pelos primeiros movimentos sociais negros brasileiros, 

dentre os quais destacamos a Frente Negra Brasileira e a imprensa negra paulista. Portanto, 

conclui que o antirracismo assimilacionista pressupõe o processo de embranquecimento da 
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população negra, pois representa a incorporação do negro a sociedade tida como universal, 

sem a devida valorização da identidade negra.  

 Retornando ao campo da teoria da história e acionando a equação com os intelectuais 

do campo dos estudos sociais, apresentei como, em meio à crise da identidade nacional 

centralizadora e homogênea, representada no Brasil pela interpretação da miscigenação, o 

conceito de negritude estimula a crítica ao antirracismo assimilacionista e afirma a 

necessidade da valorização da identidade negra, já que não era possível ao sujeito negro se 

identificar por completo com as formulações culturais homogêneas que subjugavam sua 

cultura ancestral e sua peculiaridade existencial. Como alternativa, lançam mão de uma ação 

antirracista diferencialista; a qual valoriza a cultura negra e procura estabelecer a igualdade 

por meio do respeito à diferença. Observamos a existência dessas características no Teatro 

Experimental do Negro e no Movimento Negro Unificado. Essas construções de narrativas se 

baseiam na memória cultural e fortalecem uma ação política baseada nos movimentos sociais, 

desencadeando uma multiplicidade de interpretações históricas. 

 Contudo, apesar do MNU valorizar uma ação antirracista diferencialista, há no 

movimento uma tendência em colocar a premissa da luta de classes, oriunda do pensamento 

marxista, como uma tarefa maior de ação histórica, fazendo com que o movimento defenda a 

revolução socialista como caminho para a superação das desigualdades raciais ao enxergando 

o capitalismo como a principal causa da perpetuação do racismo brasileiro. 

 Com a queda do Muro de Berlim, vemos ruir um forte expoente de agremiação 

nacional baseado no futuro, a partir do marxismo. Defendi que este fenômeno estimulou o 

fortalecimento da ação histórica e política marcada pela valorização da cultura e pela busca da 

reparação dos erros do passado, produzindo uma nova experiência de tempo, caracterizada 

pela construção de diversos museus e memoriais dedicados à lembrança de eventos 

traumáticos e à execução de políticas públicas voltadas para a reconciliação com o passado, 

como as comissões da verdade espalhadas pelo mundo. É justamente neste contexto que 

observamos a centralização dos movimentos sociais negros na luta pela implementação das 

ações afirmativas, compreendidas como uma reparação histórica, com o desenvolvimento de 

várias ações, sendo elas o “Movimento pelas reparações dos afro-descendentes”, de Fernando 

Conceição, a Marcha Zumbi dos Palmares, a discussão sobre o centenário da Abolição da 

escravatura, os projetos de lei de Abdias do Nascimento, Paulo Paim, Benedita da Silva, e a 

realização da Conferencia de Durban.  
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 Na tentativa de dar continuidade às implicações trazidas a partir da longa narrativa 

sobre a questão racial brasileira no período republicano e suas ligações com o campo da teoria 

da história, analisei sob quais perspectivas os conceitos de tempo, história e antirracismo 

influenciaram a tomada de posição de intelectuais no debate sobre a implementação das ações 

afirmativas nos artigos de opinião do jornal Folha de São Paulo, entre 2000 e 2012.  

 Como resultados, determinei a existência de duas linhas de interpretação sobre a 

questão racial brasileira, as quais motivaram os posicionamentos sobre a implementação das 

ações afirmativas por critérios raciais no jornal. Por um lado, os interlocutores contrários às 

ações mantiveram-se alinhados ao pensamento de intelectuais que defendem uma 

interpretação da história racial brasileira baseada na miscigenação, subalternizando o conceito 

de raça ao conceito de classe, como o fazem Donald Pierson e Gilberto Freyre. Dessa forma, 

tais articulistas lançam mão do discurso da miscigenação para a superação dos traumas do 

passado, projetando como futuro a promoção de uma democracia racial, misturando os 

sentidos de antirracismo assimilacionista e antirracialista aos moldes do que apresentava a 

premissa inicial do Projeto UNESCO, ou seja, compreendem a divisão racial como um erro 

histórico que deve ser esquecido, e apostam que a intensificação do processo de miscigenação 

contribui para o fim das divisões raciais no Brasil. 

 Por outro lado, os interlocutores favoráveis às ações afirmativas partem de uma 

interpretação da questão racial brasileira que procura valorizar o conceito de raça como uma 

categoria de agremiação política para a construção da igualdade paralela ao respeito à 

diferença. Neste ponto, eles conservam a característica mais marcante dos movimentos sociais 

negros ao longo da história da república, a ação antirracista diferencialista.  

 Divergindo dos movimentos negros precedentes, estes interlocutores compartilham um 

discurso de emulação do passado, apresentando sistematicamente as chagas oriundas do 

processo histórico de subalternização da população negra brasileira ao longo de toda história 

do Brasil. Diferentemente da linha de raciocínio dos agentes contrários às ações afirmativas, 

reconheci nestes interlocutores um tipo de ação história que procura estabelecer uma 

aproximação entre passado e presente, demonstrando que os traumas históricos permanecem 

operando na realidade contemporânea, sendo necessário demarcar seus efeitos referentes à 

desigualdade racial brasileira, acionando uma ética baseada na justiça histórica, como uma 

forma de interrupção do processo de perpetuação da desigualdade racial. Nesse sentido, 

apoiados em Bervernage (2018), determinamos este tipo de ação histórica como sendo 

benjaminiano, pois leva em conta que a construção dos projetos de futuro, ou a modernização, 
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deve partir da necessidade de correção dos erros do passado, neste caso, por meio da 

reparação histórica.  

 Acredito que um caminho possível para a implementação de uma ação afirmativa mais 

completa e duradoura para o povo negro, isto é, que lance mão de ações valorativas para além 

das discriminações positivas (cotas raciais), capaz de transformar satisfatoriamente a imagem 

estigmatizada do negro perante a sociedade brasileira, deve partir do aprofundamento da ética 

da reparação histórica.  

 Desse modo, creio na necessidade do estímulo à produção de pesquisas que revelem 

cada vez mais a perversidade do processo histórico de exclusão do povo negro de maneira 

contínua, explicitando a perspectiva de simulacro histórico entre passado e presente de 

exclusão e reiterando a premissa da dívida histórica do Estado brasileiro com as populações 

negras. Este tipo de interpretação seria capaz de impelir na população brasileira, mas 

especificamente entre nós, a população branca e privilegiada, o sentimento de empatia social, 

processo chave para que as ações afirmativas possam ser ampliadas, pois, como visto, à 

medida que o discurso da reparação histórica foi sendo disseminando no período de 2000 a 

2010, as políticas afirmativas foram sendo cada vez mais implementadas.  

 Como observado em nosso trabalho, a partir de 2010 o discurso da reparação histórica 

perde força e passa a ser contestado pelos defensores das ações afirmativas por critérios 

raciais, antes mesmo delas terem alcançado sua máxima potência, como objetivava o texto 

original do Estatuto da Igualdade Racial, prevendo a aplicação de reserva de vagas em todas 

as áreas da sociedade brasileira, bem como ações valorativas capazes de reverter a figura 

estigmatizada do negro na sociedade brasileira.  

 Portanto, insisto na necessidade de retomada e aprofundamento do discurso 

reparatório como resposta às ameaças que o sistema de cotas raciais nas universidades 

brasileiras vem sofrendo pelo campo conservador do atual governo e da sociedade. Esses 

setores utilizam da força semântica do discurso da miscigenação, da superação do conceito de 

raça e do antirracialismo, para contestar as políticas afirmativas já em uso. Nesse sentido, 

defendo que intensificar a ligação entre ações afirmativas e reparação histórica teria como 

objetivo último estabelecer uma ação histórica coesa e uma interpretação da história do negro 

no Brasil cativante, capaz de contrapor a interpretação da questão racial baseada na 

miscigenação.  

 Como demonstrado, o momento em que os movimentos sociais negros centralizaram 

sua atuação em torno do discurso da reparação histórica foi também o momento de maior 
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sucesso, com conquistas até então inéditas na história do Brasil. Portanto, por que não 

reestimular a premissa da reparação histórica com o objetivo de ampliar as ações afirmativas 

para a população negra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

ALVES, J. A Conferência de Durban contra o Racismo e a responsabilidade de todos. Revista 

Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 45 (2), p.198-223, nov. 2002. 

 

 

ALENCASTRO, L. F. Parecer sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental, ADPF/186, apresentada ao Supremo Tribunal Federal. In: SILVÉRIO, V. R. 

(Org.). As cotas para negros no tribunal: a audiência pública do STF. São Carlos: 

EdUSFCar, 2010, p.33-44. 

 

ANDERSON, B. R. Imagined communities: reflections on the origin and spread of 

nationalism. 2ª ed. Londres/ Nova York: Verso, 1991. 

 

ANDREWS, George. Ação afirmativa: um modelo para o Brasil? Anais do Seminário 

Internacional Multiculturalismo e Racismo: o Papel da Ação Afirmativa nos Estados 

Democráticos Contemporâneos. Brasília: Ministério da Justiça, 1996. 

 

_____. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru: EDUSC, 1998. 

 

APPIAH, K. A. Na casa de meu pai. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

ARAÚJO, V. A Experiência do Tempo: modernidade e historicização no Império do Brasil 

(1823-1845). Tese (doutorado em História), PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2003). 

 

 

ARAÚJO, U. C. Reparação Moral, Responsabilidade Pública e Direito à Igualdade do 

Cidadão Negro no Brasil. In: SABOIA, G. e GUIMARÃES, S. P. (org.). Anais de 

Seminários Regionais para Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata. Brasília: Ministério da Justiça: Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos, 2001, p.315-323. 

 

ASSUNÇÃO, A.; SANTOS, C.; NOGUEIRA. Política de cotas raciais na UnB: um estudo 

sobre o acesso de negros na universidade durante o período 2004 a 2012. Revista 

HISTEDBR On-line, Campinas, v.18, n.1 [75], p.212-233, jan./mar. 2018. 

 

 

BERVERNAGE, B. História, Memória e Violência de Estado: tempo e justiça. Serra: Ed. 

Milfontes, 2018. 

 

BHABHA, H. K. Introduction: narrating the nation. In: BHABHA, H.K. (org.). Nation and 

Narration. Nova York: Ed. Routledge, 2000, p. 1-7. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 

Senado Federal, Centro Gráfico, 2016. 

 



131 

 

________. LEI Nº 1390, de 03 de julho de 1951. Lei Afonso Arinos. Disponível em: < 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128801/lei-afonso-arinos-lei-1390-51. 

Acesso em 12 de jun. 2019. 

 

________. LEI Nº 12.288, de 20 julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera 

as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de 

julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003. Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/norma/575930/publicacao/15758061>. Acesso em 21 de mar. 

2019. 

________. LEI Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em 30 de ago. de 2019.  

 

_________. LEI Nº 12.990, de 09 de junho de 2014. Reserva aos negros 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 

empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações 

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm>. 

Acesso em 4 de abr. 2019. 

 

_________. PL Nº 14, de 22 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre a instituição de cota mínima 

para os setores etno-raciais, socialmente discriminados em instituições de ensino superior. 

Disponível em: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/24291>. 

Acesso em 30 de ago. de 2019. 

 

_________. PL Nº 213, de 29 de maio de 2003. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. 

Disponível em: < https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/58268>. 

Acesso em 30 de ago. de 2019.  

 

_________. PL Nº 1239, de 21 de novembro 1995. Garante a reparação com indenização para 

os descendentes dos escravos no Brasil. Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16454>. 

Acesso em 16 de jul. 2019. 

 

_________. PL Nº 1332, de 14 de junho de 1983. Dispões sobre ação compensatória, visando 

a implementação do princípio da isonomia social do negro, em relação aos demais segmentos 

étnicos da população brasileira, conforme direito assegurado pelo artigo 153, parágrafo 

primeiro, da constituição da república. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742>. 

Acesso em 23 de abr. 2019.  

 

BERNARDINO, J. Levando a raça a sério: ação afirmativa e correto reconhecimento. In: 

BERNARDINO, J.; GALDINO, D. (Org.). Levando a raça a sério: ação afirmativa e 

universidade. Rio de Janeiro: Ed. DP&A, 2004, p.15-38. 

 

BOMFIM, M. A América latina: males de origem. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de 

Pesquisas Sociais, 2008. Disponível em: 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128801/lei-afonso-arinos-lei-1390-51
https://legis.senado.leg.br/norma/575930/publicacao/15758061
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/24291
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/58268
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16454
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=190742


132 

 

<https://static.scielo.org/scielobooks/zg8vf/pdf/bomfim-9788599662786.pdf>. Acesso em 14 

out. 2018. 

 

CAMPOS, L.A; FERES JUNIOR, J. O “discurso freyreano” sobre as cotas raciais: Origem, 

difusão e decadência. In: PAIVA, A. R. (org.) Ações afirmativas em questão: Brasil, 

Estados Unidos, África do Sul e França. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Pallas, 2013. 

   

CAMPOS, L.A.; FERES JUNIOR, J.; DAFLON, V.T. Cotas no STF: os argumentos como 

eles são. Revista Insight Inteligência: Lero-Lero. abr/jun., 2010. 

_____. Ações afirmativas raciais no ensino superior público brasileiro: um panorama 

analítico. Cadernos de Pesquisa, vol. 43, n. 148, São Paulo, jan./abr. 2013. 

 

CARMONA, R. Bonifácio, gênese do pensamento nacional. Revista Tensões Mundiais, 

Fortaleza, v.09, n. 16, p. 196-215, 2013. 

 

COHN; HIRANO. FOLHA DE SÃO PAULO. FGV/CPDOC. São Paulo: 2009. Disponível 

em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo>. 

Acesso em 30 de ago. de 2019. 

  

CONAN, E.; ROUSSO, H. Vichy: an ever-present past. Hanover: University Press of New 

England, 1998. 

CRUZ, L. F. F. M. Ações Afirmativas e o Princípio da Igualdade. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

DOMINGUES, P. Movimento da negritude: uma breve reconstrução histórica. Mediações – 

Revista de Ciências Sociais, v. 10, n. 01, p. 25-40, Londrina, jan-jun. 2005.  

 

_____. Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos. Tempo, n. 23, p. 100-

122, 2007. 

 

_____. Movimento negro brasileiro: história, tendências e dilemas contemporâneos. Revista 

Dimensões, v. 21, n. 23, p. 100-112, 2008. 

 

FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes. 3. ed. São Paulo: Ática, 

1978. 

 

FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala: Formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. 48ª ed. Recife: Global, 2003.  

 

GAY, A.; QUINTANS, M. Movimento Negro e a Luta por Direitos: a participação na ANC e 

as conquistas na Constituição Federal Brasileira. Sociologia, antropologia e cultura jurídica 

I: XXIII Congresso Nacional do CONPEDI: UFPB, João Pessoa, p. nov. 2014. Disponível 

em: <http://publicadireito.com.br/publicacao/ufpb/livro.php?gt=269>. Acesso em 30 de ago. 

de 2019. 

 

GILROY, P. Entre campos: nações, culturas e o Fascínio da Raça. São Paulo: Annablume, 

2007.  

 

https://static.scielo.org/scielobooks/zg8vf/pdf/bomfim-9788599662786.pdf
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/folha-de-sao-paulo
http://publicadireito.com.br/publicacao/ufpb/livro.php?gt=269


133 

 

_____. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. 1ª ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 

2001. 

 

GONÇALVES, L. A. O.; SILVA, P. B. G. O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus 

contextos. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica 2000. 

 

GOULD, S. J. A falsa medida do homem. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2014. 

 

GUIMARÃES, A. S. A. Democracia racial: o ideal, o pacto e o mito. Novos Estudos 

Cebrap, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 147-162, 2001. 

 

_____. O recente anti-racismo brasileiro: o que dizem os jornais diários. In: CARRANÇA, F.; 

BORGES, R. S. (Org.). Espelho infiel – o negro no jornalismo brasileiro. São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, 

2004 

 

_____. Racismo e antirracismo no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Ed. 34, 2005. 

 

GUMBRECHT, H. U. Modernização dos Sentidos. São Paulo: Ed.34, 1998. 

 

_____. Nosso amplo presente: o tempo e a cultura contemporânea. 1ª ed. São Paulo: Editora 

Unesp, 2015. 

 

HABERMAS, J. Discurso Filosófico da Modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. (1ª impressão revista). Belo 

Horizonte/Brasília: Editora UFMG/Unesco, 2006. 

 

_____. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

HARTOG, F. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2013.  

 

HASENDALG, C. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1979. 

 

HENRIQUES, R. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 

90. lPEA. Brasília/Rio de Janeiro: Ipea, n. 807, 2001. 

 

HUYSSEN, A. Culturas do passado-presente: modernismo, artes visuais, política da 

memória.1ª ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.  

 

_____. En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización, 

México: FCE, 2002.  

 

_____. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. 

 



134 

 

JACCOUD, L.; BEGHIN, N. Desigualdades raciais no Brasil: um balanço da intervenção 

governamental. Brasília: lpea, 2002. 

 

KOSELLECK, R. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de 

Janeiro: Ed. Contraponto: PUC-Rio, 2006. 

 

LYOTARD, JF. A condição pós-moderna. 3ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988. 

 

MAIO, M. C. Abrindo a “caixa preta”: o projeto UNESCO de relações raciais. In: PEIXOTO, 

F.A; PONTES, H.; SCHWARCZ, L. M. (Org.). Antropologias, histórias e experiências. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004, p.143-168. 

 

MBEMBE, A. Crítica da Razão Negra. 1ª ed. Lisboa: Antígona, 2014. 

 

MEDEIROS, C. A. Ações Afirmativas no Brasil: um debate em curso. In: SANTOS, S. A. 

(org.). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília: Ministério da 

Educação: UNESCO, 2007, p.121-139. 

 

MOEHLECKE, S. Ação Afirmativa: história e debates no Brasil. Cadernos de Pesquisa, n. 

117, p.197-217, nov. 2002. 

 

MOYA, T. S. A “cota” da mídia: análise da repercussão das ações afirmativas em jornais e 

revistas. Jundiaí: Ed. Paco, 2014. 

 

MUNANGA, K. Negritude: usos e sentidos. 3. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 

 

_____. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. 

1ª ed. Petrópolis: Vozes, 1999.  

 

NASCIMENTO, A. República Federativa do Brasil: Diário do congresso nacional. Secção 

I. Brasília, p. 5162-5166. 15 jun. 1983. 

 

_____. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1978. 

 

_____. O negro revoltado. Rio de Janeiro: GRD, 1968. 

 

OLIVEIRA, A. Para os nossos leitores. O Alfinete. São Paulo, p.01. 22 set. 1918. Disponível 

em: <http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-alfinete/o-alfinete-22091918-2/>. 

Acesso em 13 de mai. 2019. 

 

ROBERTO, V. Políticas Raciais Compensatórias: o Dilema Brasileiro do Século XXI. In: 

SABOIA, G. e GUIMARÃES, S. P. (Org.). Anais de Seminários Regionais para Conferência 

Mundial contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Brasília: 

Ministério da Justiça: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, 2001, p.123-138.  

 

RODRIGUES, C. C. Políticas de ação afirmativa e o embate entre representações sobre 

as relações raciais no Brasil. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estatual de Campinas, Campinas, 2004. 

http://biton.uspnet.usp.br/imprensanegra/index.php/o-alfinete/o-alfinete-22091918-2/


135 

 

ROSA, I. A dinâmica das notícias sobre a temática racial negra no jornal Folha de São Paulo. 

Comunicologia: Revista de Comunicação e Epistemologia da Universidade Católica de 

Brasília, Brasília p.91-112, out./jan. 2013. 

 

SANSONE, L. O local e o global na Afro-Bahia contemporânea. Revista Brasileira 

de Ciências Sociais/Anpocs, ano 10, n. 29, p. 65-83, 1995. 

 

SCHWARCZ, L. M. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: Cor e raça na 

sociabilidade brasileira. São Paulo: Claro enigma, 2012. 

  

SANTOS, S. A. Ações Afirmativas nos Governos FHC e Lula: um Balanço. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, n. 24, p. 

37-84, jan/jun. 2014.  

 

_____. Movimentos negros, educação e ações afirmativas. Tese (Doutorado em Sociologia) 

– Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 

 

SEMPRINI, A. Multiculturalismo. Bauru: EDUSC, 1999. 

 

SODRÉ, M. Claros e escuros: identidade, povo, mídia e cotas no Brasil. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 2015.  

 

TAGUIEFF, P. O racismo. Portugal: Instituto Piaget, 1997. 

 

TELLES, E. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará, 2003. 

 

TORRES, A. O problema nacional brasileiro. 3ª ed. Digitalizada: eBooksBrasil.org, 2002. 

 

VARIKAS, E. A Instituição Embaraçosa: silêncio sobre a escravidão na gênese da liberdade 

moderna. Lutas Sociais, São Paulo, v. 19, n. 34, p.53-69, jan./jun. 2015. 

 

WAGLEY, C. Raças e classes no Brasil Rural. Ed. Uneb, 1952. 

 

Bibliografia das fontes 

 

ARAÚJO, E. F. Eliminar a discriminação contra negros. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 21 mar. 2012. 

 

_____. Uma lei que iguala o país. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 21 jul. 2010. 

 

_____. Valeu, Zumbi. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 20 nov. 2011. 

 

BALDUINO, G. Cotas com qualidade para a escola pública. Folha de São Paulo. São Paulo, 

p. A3, 26 jul. 2006. 

 

COMPARATO, F. K. Um débito colossal. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 08 jul. 

2007. 



136 

 

CORREIA, M. O. G. Minorias e positivismo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 02 mar. 

2010.  

 

FILHO, A. D. et al. Todos têm direitos iguais na República. Folha de São Paulo. São Paulo, 

p. A3, 29 jun. 2006.  

 

FILHO, T. A.; SILVA, P. B. G. Ações Afirmativas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 

05 mai. 2009. 

 

FLORENTINO, M. O ministro da educação sabe. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 04 

fev. 2004. 

 

FOLHA DE SÃO PAULO. Acesso desigual. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 12 set. 

2010. 

 

_____. Ação liberada. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 30 jun. 2003. 

 

_____. Ainda desigual. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 17 mai. 2010. 

 

_____. Alternativa as cotas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 17 mai. 2005. 

 

_____. As cotas no Supremo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 14 mai. 2008. 

 

_____. Avanço Afirmativo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 14 ago. 2006. 

 

_____. Barreira na elite. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 21 nov. 2006. 

 

_____. Bonificação na USP. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 24 fev. 2009. 

 

_____. Cores da desigualdade. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 06 abr. 2001.  

 

_____. Cotas à paulista. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 28 nov. 2012.  

 

_____. Cotas de demagogia. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 05 jun. 2006. 

 

_____. Cotas de imperfeição. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 25 nov. 2008. 

 

_____. Cota de populismo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 16 out. 2012. 

 

_____. Cotas de Racismo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 23 ago. 2001. 

 

_____. Cotas econômicas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 11 abr. 2004. 

 

_____. Cotas em questão. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 05 jan. 2004. 

 

_____. Cotas e nada mais. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 11 fev. 2003. 

 

_____. Cotas para docentes. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 07 fev. 2006. 

 



137 

 

_____. Cotas raciais, um erro. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 27 abr. 2012. 

 

_____. Discriminação oficial. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 05 jul. 2006. 

 

_____. Dívida histórica. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 16 abr. 2005. 

 

_____. Educação Afirmativa. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 21 ago. 2006.  

 

_____. Ensino medíocre. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 09 nov. 2012.  

 

_____. Estatuto negativo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 24 dez. 2005. 

 

_____. Igualdade distante. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 23 nov. 2008. 

 

_____. Inclusão Universitária. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 20 mai. 2006.  

 

_____. Missão superior. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 31 jul. 2012. 

 

_____. O limite das cotas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 22 mar. 2004. 

 

_____. O público da USP. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 20 fev. 2006. 

 

_____. Populismo Racial. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 12 jul. 2012. 

 

_____. Quotas sobre Quotas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 13 out. 2001. 

 

_____. Raça e preconceito. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 21 nov. 2005. 

_____. Racismo Executivo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 28 jan. 2002. 

 

_____. Tribunais da raça. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 24 abr. 2009. 

 

_____. Tribunal Racial. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A2, 02 mai. 2004. 

 

FONSECA, J. P. O racismo como desculpa. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 21 mar. 

2012. 

 

GOLDEMBERG, J. As cotas nas universidades públicas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 08 abr. 2004. 

 

GOMES, F.; PAIXÃO, M. Modelos de sociedade e projetos de cidadania. Folha de São 

Paulo. São Paulo, p. A3, 29 abr. 2006. 

 

GRYZBOWSKI, C. O Brasil não muda. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 12 abr. 2001. 

 

JORGE, J. T. Reforma e desafio da universidade pública. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 19 abr. 2005. 

 

MACIEL, M. A questão étnica no Brasil. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 22 nov. 

2001. 



138 

 

 

MAGGIE, Y. Duas histórias representativas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 11 out. 

2006. 

 

_____. Uma lei para dividir a nação. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 08 jul. 2010.  

 

MAGNOLI, Demétrio. O dom de iludir. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 09 set. 2009. 

 

_____. O jornalismo delinquente. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 09 mar. 2010. 

 

_____. O princípio ausente. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 29 jul. 2003. 

 

MARTINS, J. S. Cotas para negros na universidade. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 

25 mai. 2003. 

 

MATSA, G. Não há lei racial boa. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 28 dez. 2012. 

  

MAUTNER, A. V. Mestiços. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 31 dez. 2004. 

 

MITERHOF, M. T. Cotas raciais e diversificação da elite. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 19 jul. 2004. 

 

_____. Diversificação da elite. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 22 ago. 2005. 

 

MOTTA, A.; DANTAS, I. Oportunidade Histórica. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 

10 ago. 2006. 

MULHOLLAND, T. M. Ações Afirmativas: As razões da UnB. Folha de São Paulo. São 

Paulo, p. A3, 05 mai. 2004. 

 

MUNANGA, K. Os perigos de uma crítica maniqueísta. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 26 mar. 2010. 

 

NASCIMENTO, A. Ação Afirmativa: o debate como vitória. Folha de São Paulo. São Paulo, 

p. A3, 07 jul. 2006. 

 

NEGRI, A; COCCO, G. A constituição da liberdade. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 

01 set. 2006. 

 

NISKIER, A. Educação em crise. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 12 dez. 2008. 

PENA, Sérgio Danilo. Ciência, bruxas e raças. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 02 

ago. 2006. 

 

PINHO, R. C. R. O ministério público e a igualdade racial. Folha de São Paulo. São Paulo, 

p. A3, 20 nov. 2005. 

 

PIOVESAN, F. O STF e a diversidade racial. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 17 jul. 

2003. 

 



139 

 

PITTA, C. A desigualdade racial nos envergonha. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 31 

jul. 2006. 

 

RIBEIRO, M. Educação contra as desigualdades raciais. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 10 mai. 2006. 

 

_____. Inclusão e cotas raciais e sociais. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 20 ago. 

2006. 

 

_____. Pela promoção da igualdade racial. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 20 nov. 

2003. 

 

_____. Valorizar a diversidade estimula a inclusão. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 14 

out. 2007. 

 

ROLAND, E. Reparar as vítimas da escravidão. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 20 

nov. 2001. 

 

ROSENFIELD, D. L. Novos Conflitos. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 29 abr. 2006. 

 

SANTOS, B. S. A contrarrevolução jurídica. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 04 dez. 

2009. 

 

_____. As dores do pós-colonialismo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 21 ago. 2006.  

 

_____. Bifurcação da Justiça. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 10 jun. 2008. 

 

_____. Justiça social e justiça histórica. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 26 ago. 2009. 

 

SANTOS, E. Multilateralismo e ações afirmativas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 10 

mai. 2009. 

 

SCHWARCZ, L. Cotas na universidade. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 29 ago. 

2001. 

 

SCHWATZMAN, S. Das estatísticas de cor ao estatuto da raça. Folha de São Paulo. São 

Paulo, p. A3, 21 abr. 2006. 

 

SERRA, J. Igualdade a flor da pele. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 13 mai. 2005. 

 

SILVA JR, H. Notícias de uma epopeia negra. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 07 dez. 

2001. 

 

SOUZA, P. R. Diversidade na universidade. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 30 jan. 

2002. 

 

SUPLICY, M. A favor das ações afirmativas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 20 nov. 

2012. 

 



140 

 

TELLES, E. Políticas raciais: pelo debate franco e plural. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 12 jul. 2006. 

 

TESSLER, L. R. Cota não é sinônimo de ação afirmativa. Folha de São Paulo. São Paulo, p. 

A3, 16 ago. 2006. 

 

TORRES, D. De Washington@edu para Gaspari@jor. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 

12 abr 2010.  

 

_____. O mérito, as cotas e o racismo. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 24 mai. 2011. 

 

TRAGTENBERG, M. O olhar branco. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 13 out. 2003. 

 

VELHO, O. Rei Nu. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 15 set. 2006. 

 

VICENTE, J. Com os negros, o Brasil poderá mais. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 

21 mai. 2012. 

 

_____. É o racismo, estúpido!. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 19 abr. 2011. 

 

_____. Negros e o direito. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 11 set. 2012. 

 

VOGT, C. O papel estratégico das cotas. Folha de São Paulo. São Paulo, p. A3, 07 mar. 

2003. 

 


