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Módulo 1 - Aspectos gerais da educação e das relações étnico-raciais

Unidade 6 – Democracia racial
Objetivos:

• Historicizar e problematizar a ideia de democracia racial;

• Promover, a partir de um estudo de caso (identidade nacional brasileira), uma reflexão 
acerca das experiências individuais dos cursistas com o conteúdo da unidade;

 1.  Introdução
Do período imperial à Primeira República conhece-se no Brasil uma nacionalidade ostensiva-
mente polarizada, marcada pela enorme distância entre brancos e pretos, civilizados e matutos 
(...) Foi apenas a partir de 1930, principalmente com o Estado Novo (1937–1945) e a Segunda 
República (1945–1964), que o Brasil ganhou definitivamente um “povo”, ou seja, inventou 
para si uma tradição e uma origem (GUIMARÃES 2006: 123). Entendido a partir de então 
como uma civilização miscigenada, produto do cruzamento de diferentes culturas, a grande 
questão para o Brasil nesse período é como tornar-se moderno. A resposta a esta questão im-
plicava discutir o que e a quem incluir na modernidade. Quais traços da cultura deveriam ser 
entendidos como brasileiros? Quem formaria a nação? Diferentes movimentos nas artes e nas 
ciências sociais buscaram refletir sobre isso e na esfera econômica o incentivo à indústria e à 
urbanização, a partir da década de 1930, marcam o desejo desenvolvimentista do país. Data 
deste período,  o fim da emigração sistemática, que havia substituído o trabalho escravo desde 
meados do século XIX. Nem a presença maciça da população negra e nem aquela dos europeus 
isoladamente garantiam às elites locais uma identidade nacional. Neste contexto, a ideia de 
democracia racial aparece como uma espécie de solução para os conflitos, atuando no fabrico 
de um verdadeiro sentimento de nacionalidade. A problemática da identidade nacional passa, 
a partir de então, a ocupar um lugar importante na história da cultura brasileira.

 2.  Democracia racial
No caso do Brasil, o processo de industrialização e desenvolvimento urbano a partir da década 
de 1930 fez emergir uma discussão acerca do povo brasileiro e de seu lugar na história, em 
suma, de sua identidade.

Enquanto alguns identificavam as razões do atraso econômico do país no predo-
mínio de uma população mestiça, outros apontavam a necessidade de se buscar 
conhecer a identidade nacional, suas especificidades culturais em relação aos ou-
tros países, como meio de assegurar condições de igualdade na integração da 
sociedade brasileira à civilização ocidental. Nos programas e livros didáticos, a 
História ensinada incorporou a tese da democracia racial, da ausência de pre-
conceitos raciais e étnicos. Nessa perspectiva, o povo brasileiro era formado por 
brancos descendentes de portugueses, índios e negros, e, a partir dessa tríade, 
por mestiços, compondo conjuntos harmônicos de convivência dentro de uma 
sociedade multirracial e sem conflitos, cada qual colaborando com seu trabalho 
para a grandeza e riqueza do país. - Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental – História e Geografia (1ª a 4ª série) p. 21
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A constituição de uma nova identidade nacional articula identidades individuais, grupais e 
coletivas. A crença na existência de uma identidade nacional brasileira pressupõe a existên-
cia de uma identidade brasileira, que omite diferenças regionais, culturais ou sociais, não 
atentando para a heterogeneidade do povo brasileiro; a ideia de democracia racial contribui 
fortemente para ocultar essas diferenças e criar uma narrativa unificadora de nação, cujo con-
teúdo “serviu para fortalecer a ideia de uma história nacional caracterizada pela ausência de 
conflitos, porque, afinal, não somos e nem fomos um povo guerreiro (a própria Independência 
foi pacífica, assim como a libertação dos escravos) e, internamente, vivemos sem problemas 
decorrentes de racismos, preconceitos étnicos ou ainda,discriminações, exclusões. Em sua face 
mais perversa, essa mesma teoria serviu para dissimular as desigualdades sociais e econômi-
cas, e para justificar a situação de miséria de grande parte da população: um povo mestiço, 
que carrega os males de uma fusão de grupos selvagens indolentes (índios que não queriam 
ser escravos e se rebelavam contra esse trabalho tão digno para a grandeza da pátria) e de 
negros africanos submissos e sem vontade própria, sem desejos de vencer na vida! A preguiça 
e a indolência, frutos dessa mestiçagem democrática, eram, ou ainda são, os responsáveis pela 
pobreza da maioria da população”. (BITTENCOURT 20101: 199)

Os debates da segunda metade do século XIX no Brasil são muito informados por discussões 
que ocorriam na Europa acerca da evolução histórica dos povos. As ideias de inferioridade 
e superioridade, de primitivo e de complexo presidem as diferentes teorias sobre o progres-
so das civilizações e constituem o fundo político e analítico através do qual se desdobrará a 
ideologia das três “raças” fundadoras da nação e constituidoras da identidade nacional do 
brasileiro. A pedra angular destes debates é a crença na superioridade natural da civilização 
europeia em relação às demais.

A “importação” de uma teoria dessa natureza não deixa de colocar problemas 
para os intelectuais brasileiros. Como pensar a realidade de uma nação emergente 
no interior desse quadro? Aceitar as teorias evolucionistas implicava analisar-se 
a evolução brasileira sob as luzes das interpretações de uma história natural da 
humanidade; o estágio civilizatório do país se encontrava assim de imediato defi-
nido como ‘inferior’ em relação à etapa alcançada pelos países europeus. Torna-se 
necessário, por isso, explicar o ‘atraso’ brasileiro e apontar para um futuro próxi-
mo, ou remoto, a possibilidade de o Brasil se constituir como povo, isto é, como 
nação. (...) A especificidade nacional, isto é, o hiato entre teoria e sociedade, 
só pode ser compreendido quando combinado a outros conceitos que permitem 
considerar o porquê do ‘atraso’ do país. Se o evolucionismo torna possível a com-
preensão mais geral das sociedades humanas, é necessário porém completa-lo 
com outros argumentos que possibilitem o entendimento da especificidade social. 
O pensamento brasileiro da época vai encontrar tais argumentos em duas noções 
particulares: o meio e a raça. (...) meio e raça se constituíam em categorias do 
conhecimento que definiam o quadro interpretativo da realidade brasileira. A 
compreensão da natureza dos acidentes geográficos esclarecia assim os próprios 
fenômenos econômicos e políticos do país. Chegava-se, desta forma, a considerar 
o meio como o principal fator que teria influenciado a legislação industrial e o 
sistema de impostos, ou ainda que teria sido elemento determinante na criação 
de uma economia escravagista. Combinada aos efeitos da raça, a interpretação 
se completa. A neurastenia do mulato do litoral se contrapõe, assim, à rigidez do 
mulato do interior (Euclides da Cunha); a apatia do mameluco amazonense revela 
os traços de um clima tropical que tornaria incapaz de atos previdentes e racio-
nais (Nina Rodrigues). A história brasileira é, desta forma, apreendida em termos 
deterministas, clima e raça explicando a natureza indolente do brasileiro, as ma-
nifestações tíbias e inseguras da elite intelectual, o lirismo quente dos poetas da 
terra, o nervosismo e a sexualidade desenfreada do mulato. (ORTIZ 1994: 15-16)
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Meio e “raça” são, deste modo, elementos determinantes da construção da identidade brasilei-
ra para os intelectuais deste período. Se, por um lado, se vincula os defeitos e vicissitudes ao 
meio ambiente, por outro, o caráter miscigenado da população informa as reflexões sobre a 
“identidade do brasileiro”. Índios, negros e imigrantes europeus ora são incorporados, ora são 
incluídos nas teorias que buscavam definir uma identidade brasileira, constituída por índios, 
brancos e negros, na qual os brancos ocupavam sempre uma posição de superioridade em re-
lação aos demais. Aos olhos da elite, a cultura de índios e negros, era entendida como um en-
trave ao desenvolvimento da cultura brasileira, que deveria buscar equiparar-se à cultura eu-
ropeia. Ao mesmo tempo, a mestiçagem possibilitava a “aclimatação” da civilização europeia 
nos trópicos.  O mestiço simbolizava para a intelectualidade deste período, o cruzamento de 
“raças” desiguais, que trazia em si as vicissitudes das “raças” inferiores (apatia, imprevidên-
cia, desequilíbrio moral e intelectual), legadas biologicamente (ORTIZ 1994: 21), conferindo 
ao elemento mestiço um caráter de inferioridade. Os elementos das “raças inferiores” só se 
dissipariam futuramente, ao longo de um processo de branqueamento da sociedade brasileira, 
o que fazia da identidade nacional um projeto para o futuro. Mas, o que torna especialmente 
estimulante é pensar como a mestiçagem passa de obstáculo ao desenvolvimento e à emanci-
pação civilizatória para condição de traço, contribuição nacional notável ao desenvolvimento 
e história da humanidade. 

Do caráter inferior do mestiço à sua própria concepção como elemento constituinte da iden-
tidade nacional, na lógica da ideologia da democracia racial, há um percurso de ideias, que 
começam a se esboçar no final do século XIX. A abolição é um fator importante, visto que os 
negros, a partir de então, ao se incorporarem de forma mais efetiva à dinâmica à constituição 
da população brasileira, sendo integrados, a partir de então, às reflexões sobre a identidade 
brasileira. Data da virada do século XIX para o XX as percepções sociais de que o Brasil é pro-
duto de três “raças” formadoras: brancos, negros e índios.

Para Antonio Sérgio Guimarães,

a solução brasileira ao problema da integração dos ex–escravos negros e de des-
cendentes dos povos indígenas à sociedade nacional passou, primeiro, por negar 
a existência de diferenças biológicas (capacidades inatas), políticas (direitos), cul-
turais (etnicidade) e sociais (segregação ou preconceito) entre esses e os descen-
dentes de europeus, com ou sem misturas, e, em segundo lugar, por incorporar 
todas essas diferenças originais numa única matriz sincrética e híbrida, tanto em 
termos biológicos, quanto culturais, sociais e políticos. É o que se convencionou 
chamar de democracia racial. (2001: 22)

 Para Renato Ortiz, o mito das três “raças” pode ser datado

no momento em que a sociedade brasileira sofre transformações profundas, pas-
sando de uma economia escravista para outra de tipo capitalista, de uma orga-
nização monárquica para republicana, e que se busca, por exemplo, resolver o 
problema da mão-de-obra incentivando-se a imigração europeia. (1994: 39)
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A chamada Revolução de 1930 marca a presença do Estado como organizador do desenvol-
vimento social. As transformações sociais, o novo status da ciência mundial e a modernidade 
conduzem à novas formas de organização social e modelos de interpretação das sociedades. 
Nesse período, as teorias raciológicas cedem espaço às ideologias que lidam mais com o con-
ceito de cultura do que o de “raça”, destituindo das “raças” características anteriormente 
entendidas como biologicamente inerentes, e conferindo à mestiçagem um caráter de posi-
tividade. A ideologia da mestiçagem, do mito das três “raças” passa, a partir de então, a ser 
socialmente explicadora da cultura. “O que era mestiço torna-se nacional” (Ortiz 1994: 41)

Até meados da década de 1990 duas grandes orientações dos estudos sobre a história da escravi-
dão orientaram o entendimento sobre a questão racial no Brasil: uma delas baseava-se a na obra 
de Gilberto Freyre e sua visão de uma escravidão mais amena que em outros países e a outra era 
representada por Florestan Fernandes, denunciadora do caráter violento da escravidão.

Essas duas posturas interpretativas, a dos estudos de Gilberto Freyre e os da “Es-
cola Sociológica de São Paulo” – representada por Florestan Fernandes e seus 
pesquisadores, inserem-se no debate sobre o caráter “brando” ou “cruel” da es-
cravidão no Brasil. (...) Quanto à primeira linha interpretativa sobre a escravidão, 
em diversos livros e artigos publicados entre os anos 1930 e 1970, o sociólogo 
pernambucano, ao estudar o desenvolvimento da temática de um “novo mundo 
nos trópicos”, constrói a visão de um Brasil como uma terra [quase] livre de 
preconceito racial, e que poderia servir de espelho para o restante do mundo re-
solver seus problemas raciais. Para Freyre (1936, p. 56), a formação da sociedade 
brasileira tem sido um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de 
economia e de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana. 
A africana e a indígena. Porém, sobrepondo-se a todos os antagonismos, o mais 
geral e o mais profundo: o senhor e o escravo. Freyre encontra as origens desse 
“novo mundo” na experiência colonial brasileira, e, em especial, na sua expe-
riência supostamente benigna com a escravidão. (...) O produto final dessa inter-
pretação do passado colonial brasileiro, elaborada por Freyre, foi a constituição 
de uma das mais harmoniosas junções da cultura com a natureza e uma cultura 
com a outra que a América jamais vira. (...) A ideia da escravidão amena, suave e 
humana no Brasil colonial está tão forte no discurso de Freyre (1971, p. 68), que 
este, em Novo Mundo nos Trópicos, chega a afirmar que à vista de todas essas evi-
dências não há como duvidar de quanto o escravo nos engenhos do Brasil era, de 
modo geral, bem tratado, e a sua sorte realmente menos miserável do que a dos 
trabalhadores europeus que, na Europa Ocidental da primeira metade do século 
XIX, não tinham o nome de escravos. (...)
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Por outro lado, 

A “Escola de Sociologia e Política de São Paulo” ou “Escola Sociológica de São 
Paulo” –designação atribuída por Charles Wagley a Florestan Fernandes e sua 
equipe de pesquisadores – que teve intensa produção intelectual nos anos 1960 
e 1970, passou a pensar o Brasil com os conceitos de “classe social” e “luta de 
classes” e “vão se opor à visão idílica do Brasil colonial produzida por Freyre”. 
Esse grupo de pesquisadores corresponde à segunda linha interpretativa da his-
toriografia brasileira sobre a escravidão (...) Fernandes e seus colaboradores pro-
duziram muitos livros e artigos, a partir dos anos 1960, atacando diretamente o 
mito da “democracia racial” e mostrando a realidade da desigualdade e da discri-
minação racial no Brasil. (RIBEIRO: 2013: 281-286)

IMPORTANTE
Para uma compreensão mais elaborada dessas duas grandes 
orientações e das vertentes historiográficas que lhes sucedem 
recomendamos a leitura do texto “Letras negras, páginas brancas: 
as imagens do negro entre a historiografia e o ensino de História 
(Brasil segunda metade do século XX), do historiador Renilson Rosa 
Ribeiro, disponível em: http://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/etd/
article/viewFile/4117/pdf
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Considerações Finais
É muito comum, ainda hoje, a ideia de que vivemos em uma democracia racial. Essa crença 
desconsidera a experiência nefasta do racismo em nossa sociedade, negligenciando conflitos 
raciais que marcam duramente as relações sociais. Apontar para a historicidade dessa ex-
pressão e problematiza-la nessa unidade (questionando o lugar-comum de seu entendimento) 
atendeu ao intuito de propiciar uma reflexão crítica e elaborada da questão.
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