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RESUMO 

Esta dissertação, que se filia aos estudos contemporâneos sobre relações 

raciais no Brasil, focaliza o tema da classificação racial e explora a auto-

classificação de cor e/ou raça entre crianças e adolescentes, alunos(as) de 

escolas públicas da cidade de São Paulo. 

Ao dar voz a crianças e adolescentes, procura associar um objetivo político 

ao plano de conhecimento, acolhendo os novos paradigmas dos estudos sobre 

infância. Neste sentido, entende que crianças e adolescentes são atores sociais 

e, portanto, têm o direito de expressar sua pertença racial. 

Ao conceituar raça como uma construção social, apresenta e discute a 

bibliografia contemporânea sobre classificação racial, evidenciando duas lacunas: 

uma que diz respeito a aspectos metodológicos, na medida em que, via de regra, 

não se tem problematizado o entendimento da população sobre os termos cor e 

raça; a outra, relativa à voz de crianças e adolescentes. 

O trabalho de campo consistiu na coleta e análise de respostas de 238 

crianças e adolescentes, de ambos os sexos, organizados em grupos paralelos, a 

três tipos de questionários nos quais se variava o uso dos termos cor, raça e 

cor/raça. No plano da ética da pesquisa, solicitou-se às crianças e aos 

adolescentes um termo de consentimento informando após a explicação do 

trabalho. 

As perguntas fechadas foram tabuladas e as abertas passaram 

anteriormente por um processo de análise de conteúdo, visando à apreensão dos 

conceitos de cor e raça explicitados pelas crianças e adolescentes. 

Observou-se que crianças e adolescentes inquiridos expressam de modo 

consistente suas conceituações, e que, apesar, de expressarem um menor 

número de termos raciais que adultos investigados em outras pesquisas, 

evidenciam um padrão equivalente de respostas.  

Conclui-se sugerindo que, a despeito do silêncio que impregna as relações 

raciais na escola, as crianças e os adolescentes dispõem de competência para 

expressarem, eles (as) mesmos (as) sua pertença racial. 
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ABSTRACT 

 This assignment, which joins the contemporaries’ studies on racial relations 

in Brazil, focuses in the subject of the racial classification and explores the auto-

classification of colour and/or race between children and adolescents, pupils of 

public schools of the city of São Paulo. 

When giving voice to children and adolescents, I try to associate a political 

objective to the knowledge plan, gathering the new paradigms of the infancy 

studies.  In this context, it is understood that children and adolescents are social 

actors and therefore, they have the right to express their racial background. 

Appraising race as a social construction, it presents and it argues the 

contemporary bibliography on racial classification, evidencing two gaps:  one with 

respect to the methodological aspects, in which, It has not been questioned the 

understanding or agreement of the population with respect to the terms of colour 

and race; the other, relative to the voice of children and adolescents. 

The Research work consisted of the collection and analysis of answers of 

238 children and adolescents, of both genders, organized in parallel groups, the 

three types of questionnaires in which varied the use of the terms colour, race and 

colour/race.  In the ethical plan of this research, it was requested the children and 

to the adolescents an Informing assent term after the explanation of the research. 

 The closed questions had been tabulated and the opened ones had 

previously passed for a process of content analysis aiming at to the apprehension 

of the concepts of colour and race expressed by the children and adolescents. 

 It was observed that inquired children and adolescents express in 

consistent way its conceptualizations, and that, despite expressing a lesser 

number of racial terms then adults investigated in other research, they evidence a 

standard and equivalent answers. 

It is concluded suggesting that, In spite of the silence that impregnates the 

racial relations in the school, the children and the adolescents possess the ability 

to express, themselves their racial background. 
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INTRODUÇÃO: CONSTRUINDO O OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

Esta dissertação se propõe investigar como crianças e adolescentes auto-

declaram sua cor e/ou raça em inquérito equivalente ao que foi realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) junto à população adulta. 

Neste sentido, objetiva orientar o foco do campo de estudos sobre classificação 

racial no Brasil também para crianças e adolescentes, segmento social até 

recentemente afastado desse tipo de inquérito, constituindo tema pouco tratado 

pela bibliografia, como veremos adiante. Quando orientamos o foco para este 

segmento social, estamos, no plano da ação política, problematizando prática 

cultural brasileira que parece considerar “normal” que a declaração de cor e/ou 

raça de crianças e adolescentes seja efetuada por seus pais ou outros adultos por 

eles responsáveis. Foi isto o que ocorreu recentemente quando o Ministério da 

Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), introduziu, pela primeira vez, o quesito 

cor/raça no Censo Escolar 2005. Com efeito, de acordo com as instruções oficiais 

(MEC/INEP, 2005), para crianças e adolescentes com menos de 16 anos, a 

declaração de cor/raça deveria ser efetuada pelos pais ou responsáveis. 

Apesar da polêmica gerada pela introdução do quesito cor no Censo 

Escolar 2005, do debate na mídia escrita e televisiva entre os defensores de 

argumentos contrários ou favoráveis à medida, Rosemberg (2005, b) não 

localizou qualquer menção à problematização aqui efetuada. Ora, de acordo com 

concepções contemporâneas, crianças e adolescentes são atores sociais – 

concepção especialmente enfatizada pela Sociologia da Infância (Sirota, 2001) – 

e sujeitos do direito a expressar sua opinião, de acordo com a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Portanto, esta dissertação associa um objetivo político - dar voz e escutar a 

voz de crianças e adolescentes sobre sua pertença racial - a um objetivo 

acadêmico - estender o conhecimento sobre o sistema de classificação racial para 

idades via de regra não atingidas pelos inquéritos, questões pouco tratadas na 

literatura. 
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Porém, para traduzir este objetivo em procedimento da pesquisa de campo, 

foi necessário acrescentar um objetivo instrumental: verificar se crianças e 

adolescentes respondem de modo equivalente quando se lhes perguntam “qual a 

sua cor?”, “qual a sua raça?”, “qual a sua cor/raça?”. 

Este objetivo instrumental foi sendo constituído à medida que avançava na 

leitura e reflexão da bibliografia sobre classificação racial no Brasil, nos debates 

dos seminários do Núcleo de Estudos de Raça, Gênero e Idade (NEGRI) do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP e dos 

dois ensaios preliminares de trabalho de campo que realizei, como também 

relatarei adiante. 

Elucidar esta questão faz sentido, nesta dissertação, porque os inquéritos 

realizados pelo IBGE sobre a declaração de cor/raça que nos interessam aqui – 

incluídos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 1976 e na 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME) 1998 – utilizaram questões diferentes, em 

acordo com os procedimentos adotados pelo órgão na ocasião: a PNAD 

perguntou “qual a sua cor?”; a PME perguntou “qual a sua cor/raça?”. Assim, 

precisávamos averiguar se crianças e adolescentes alteram suas respostas 

conforme a pergunta, questão também não problematizada pela literatura. 

Portanto, ao traduzir os objetivos desta dissertação em indagações, as 

perguntas que nos orientaram foram: 

• O padrão de auto-declaração de cor/raça de crianças e adolescentes 

diverge do padrão de adultos? 

• O padrão de auto-declaração de cor e/ou raça entre crianças e 

adolescentes diverge conforme os termos (cor, raça, cor e/ou raça) incluídos na 

questão? 

A construção desta dissertação suscitou muita reflexão e discussão, 

inclusive durante o exame de qualificação, sobre a terminologia que se deveria 

usar: vocabulário, terminologia, denominação, classificação, identidade de cor 

e/ou raça. A bibliografia especializada, como veremos no capítulo 2, nem sempre 

é precisa, variando a terminologia adotada. Por vezes, os termos denominação, 
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terminologia, vocabulários raciais são usados como sinônimos de identidade 

racial. Quando, por exemplo, encontramos mais de 100 termos no vocabulário 

para cor/raça entre os respondentes adultos da PNAD 1976 e da PME 1998, isto 

significa que no Brasil convivem mais de 100 identidades raciais? Parece-nos um 

contra-senso respondermos afirmativamente. 

Nesta dissertação, optamos por usar o termo auto-declaração de cor e/ou 

raça (ou de cor/raça). Isto porque nos aproximaria mais tanto do que efetivamente 

perguntamos às crianças e aos (às) adolescentes, quanto da iniciativa do 

MEC/INEP de inquirir a auto-declaração (como afirmam os documentos oficiais) 

de alunos adolescentes no Censo Escolar 2005. 

Para chegar à formulação do objetivo expresso acima, e delinear o 

planejamento de coleta e de análise de dados que apóiam esta dissertação, 

empreendi duas tentativas de trabalho de campo que, apesar de interrompidas, 

contribuíram para precisar meu objeto de pesquisa e os procedimentos aqui 

adotados. Relatarei, brevemente, as duas tentativas e como cheguei à formulação 

do objeto de investigação. 

Primeira tentativa: estudo etnográfico 

Logo que passei a integrar o NEGRI, meu tema de dissertação de 

mestrado seria “classificação e vocabulário racial entre crianças”. Por meio dele 

integraria não só a perspectiva do NEGRI, a de procurar entender a construção 

social da infância brasileira, mas também meus interesses profissionais e 

ativistas: atuei durante muitos anos de minha vida profissional como educador e 

como estudioso-ativista das relações raciais no Brasil. Identifico-me como 

pesquisador negro, tendo iniciado minha trajetória profissional nesta área como 

pesquisador do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades 

(CEERT). Posteriormente, procurei formação acadêmica na Inglaterra, na 

Universidade de Warwick, tendo freqüentado por um ano o curso Race and Ethnic 

Studies. Os percalços da vida me trouxeram de volta ao Brasil, quando iniciei 

meus estudos de mestrado no Programa de estudos Pós-graduados em 

Psicologia Social da PUC-SP. 
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No NEGRI, encontrei acolhida e um tema que já inquietara minha 

orientadora, Fúlvia Rosemberg: como se articulam as hierarquias de idade às 

raciais. Lembro, por exemplo, as dissertações de mestrado de: Rachel de Oliveira 

(1992) sobre “Relações Raciais na Escola: uma experiência de intervenção”; 

Eliana de Oliveira (1994) sobre “Relações Raciais nas Creches Diretas do 

Município de São Paulo”; Chirley Bazilli (1999) sobre “Discriminações contra 

Personagens Negros na Literatura Infanto-juvenil Brasileira Contemporânea” e as 

teses de doutorado de Edith Piza (1995) “O Caminho das Águas: Estereótipos de 

Personagens Femininas Negras na Obra para Jovens de Escritoras Brancas” e de 

Paulo B. Silva (2005) intitulada “Relações Raciais em Livros Didáticos de Língua 

Portuguesa”. 

Porém, a inquietação mais evidente com o tema da “classificação e 

vocabulário racial” entre crianças provém de Rosemberg (1997) ela mesma, 

quando, ao iniciar o artigo “Teorias de gênero e subordinação de idade”, mostra 

essa inquietação.  

A pesquisa [sobre desigualdades raciais no acesso à educação e 
saneamento básico entre crianças pequenas] tem dois objetivos 
evidentes: avançar o conhecimento sobre as relações raciais no Brasil 
(em especial a ocupação racialmente segregada do solo urbano) e 
sugerir alterações, algumas delas possivelmente no âmbito das políticas 
públicas (extensão da rede de esgotos) e outras no âmbito das relações 
raciais (incluo aí, entre outras, o municiamento do movimento negro com 
informação para usar em reivindicações e mobilizações). Pesquisa de 
desenho aparentemente simples, que poderia mesmo receber a peja de 
desvio demográfico de duas forasteiras, uma socióloga e outra 
psicóloga. 

Porém, logo de início, enfrentamos um problema, insolúvel pelo 
momento, e que remete ao tema deste ensaio: a cor de uma criança na 
coleta do IBGE é atribuída não por ela mesma, mas pelo chefe da 
família, homem ou mulher. Portanto, a cor, como variável que 
operacionaliza o pertencimento racial, no caso das crianças não segue 
ao princípio da auto-classificação mas ao da hetero-identificação, 
procedimento banido do universo adulto em nome do respeito à 
identidade étnica ou racial. Uma pesquisa, visando contribuir para 
melhoria das condições de vida da infância negra, resgata a vertente 
racial e se imobiliza diante da subordinação de idade. Este exemplo 
constitui um, entre outros, que evidenciam a subordinação da infância ao 
adulto e que confere à Ciência ocidental uma postura adultocêntrica. 
(Rosemberg, 1997, p.17-18) 
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Os seminários sobre relações raciais1 e as discussões no NEGRI sobre os 

novos paradigmas nos estudos sobre a infância alertaram-me para dois aspectos. 

O conceito de criança como ator social,  

(...) uma idéia relativamente recente, mesmo no mundo acadêmico 
anglo-saxônico e francófono, assinala o reconhecimento institucional de 
um campo nas Ciências Sociais onde a História Social, a Antropologia e 
a Sociologia, tornaram-se um triângulo disciplinar de referências nos 
estudos sobre/com a infância. (Ferreira, 2002, p.15) 

A etnografia como metodologia para a realização da pesquisa planejada. 

Alguns estudos realizados com crianças, como os dos Clark e Clark (1950) sobre 

a “percepção racial” que as crianças desenvolvem, serviram como pistas para que 

fosse a campo. Fui a campo com uma questão em mente: como as crianças 

compreendiam o conceito de ”cor” e “raça”. 

Iniciei as observações em uma escola da rede pública estadual da cidade 

de São Paulo, localizada em um bairro da zona norte, na segunda quinzena do 

mês de agosto de 2003. Freqüentei a escola durante um mês, nas terças e 

quintas-feiras no período da manhã. O primeiro contato com a escola foi através 

da diretora. Em nosso encontro apresentei-me como pesquisador e a informei 

sobre o objetivo da minha pesquisa, que seria apreender “classificação e 

vocabulário racial entre crianças”. Pedi-lhe algumas informações sobre o perfil da 

escola. A diretora informou-me que: a escola atendia alunos de 1ª a 4ª séries do 

ensino fundamental em dois turnos: (manhã e tarde); a idades das crianças 

variavam entre 07 e 11 anos de idade e que a escola tinha aproximadamente 480 

alunos em cada turno. 

Disse à diretora que iniciaria a minha pesquisa pelas 3ª séries. Fui 

conduzido para iniciar o trabalho em uma sala, abrindo-se a possibilidade de que 

eu mudasse de sala posteriormente. No entanto, permaneci durante o tempo da 

minha pesquisa nessa sala, tendo apenas contato com todos os alunos da escola 

no horário do intervalo ou recreio. Fui apresentado aos (às) alunos (às) como 

pesquisador. Dirigi-me a uma carteira que se encontrava desocupada no fundo da 

                                            
1 Os seminários dos quais participei foram: “Teorias de Gênero e Relações Raciais, em 2003”; 
“Racismo, Identidade e Discurso”, em 2004, seminários ministrados pela professora Fúlvia 
Rosemberg. 
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sala e permaneci lá até o horário do intervalo. Durante o intervalo, procurei saber 

dos (as) professores (as) quais os melhores momentos nos quais as crianças se 

relacionavam em atividades lúdicas. Segundo a professora da sala, essas 

atividades aconteciam freqüentemente nos intervalos ou nas aulas de educação 

física. Esses eram, na palavra da professora, os momentos de maior 

descontração promovida pelos alunos. Conversei também com professora sobre o 

tema das relações raciais, tentando saber o que ela havia trabalhado com os 

alunos. 

De acordo com seu relato, a professora havia comentado sobre a Abolição 

da escravatura e os alunos haviam produzido alguns trabalhos sobre esse tema. 

Pedi para ver os trabalhos ou o conteúdo abordado, mas, segundo a professora, 

os trabalhos haviam sido devolvidos para os alunos e, quanto ao conteúdo, disse 

apenas que solicitou um trabalho sobre a “Abolição da escravidão”. Durante os 

dias em que freqüentei a escola, a professora não abordou nenhuma vez o tema 

das relações raciais. 

Seguindo a sugestão da professora, procurei observar as crianças em três 

espaços: na sala de aula, no intervalo e nas aulas de educação física, que 

ocorriam na quadra. Observando as crianças em sala de aula, a professora, em 

uma de suas explicações sobre adjetivos, chamou uma menina e pediu para que 

a classe a descrevesse. Escutei atentamente, as descrições: as crianças usaram 

palavras como “bonita, cabelos pretos, cabelos curtos” e, então, alguém disse 

muito timidamente “ela é morena”. A utilização desse termo foi confirmada pelo 

balançar da cabeça da professora, em movimento de sim. Percebi que ocorrera, 

pela primeira vez desde que iniciara minhas observações, alguma explicitação de 

tema racial entre as crianças e que elas utilizam o conceito raça para classificar e 

auto-classificar. Em seguida, a professora interrompeu o processo, solicitando 

uma redação para os alunos, os quais permaneceram em sala de aula realizando 

suas atividades, não houve nenhum comentário sobre o uso do termo “morena” e, 

em seguida, fomos para o intervalo. 

Durante o intervalo, a minha permanência no pátio despertava a atenção 

dos (as) alunos (as), os (as) quais vinham me perguntar o que eu estava fazendo 
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naquele local. Nesse primeiro momento disse que estava pesquisando sobre cor 

e quando retornei na semana seguinte disse que estava pesquisando sobre raça. 

Pois dessa forma poderia interagir com os (as) alunos (as) introduzindo o meu 

objetivo de pesquisa, que era desvendar os vocabulários raciais acionados pelo 

termo cor e o conceito raça. 

Permaneci no pátio durante todo o intervalo, procurei ficar sentado em local 

onde pudesse observar as relações entre as crianças e que eles pudessem me 

ver também. Como havia acontecido outras vezes, a minha presença despertou 

alguns curiosos que se aproximaram e perguntaram o que estava fazendo ali. 

Respondi que estava fazendo uma pesquisa sobre a “cor”.  

Iniciamos um diálogo, quando um garoto me disse que a namorada dele 

era “moreninha”, perguntei qual era cor dele e logo me respondeu ”meio moreno e 

meio branco”. Nessa conversa, outras palavras foram surgindo, “branquicela, 

loira, preto, branco”. Outras crianças foram se aproximando, e novos termos 

foram surgindo. Uma criança afirmou ser “morena”, outras “preta, café com leite, 

branca, loira”. 

Na semana seguinte, durante o intervalo, indagado por algumas crianças 

sobre o que estava fazendo, respondi que estava realizando uma pesquisa sobre 

“raça” e não forneci nenhuma outra informação.  

Em um primeiro momento surgiram reações adversas. “Raça?” admiravam-

se alguns. “Raça de animal, raça de cachorros, raça de pessoas”, essas foram as 

primeiras perguntas/respostas. Alguns disseram que não tinham cachorro. Em 

conversas com alguns (mas) alunos (as) surgiram alguns vocabulários raciais 

como: branco, negro, negrinho. 

Comparando as duas situações, quando inquiri uma sobre cor a outra 

sobre raça, pareceu-me que os termos provocaram respostas distintas, sugerindo 

que os termos empregados pelo pesquisador acionariam vocabulários lingüísticos 

diversos. 

Conversei com a professora sobre a possibilidade de pedir para as 

crianças redigirem uma redação. A professora concordou, e então, retornei no dia 
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seguinte. Sempre pedindo permissão à professora, solicitei às crianças da 3ª série 

que elaborassem uma redação sobre o tema “o que você entende por raça”. 

Alertado que, por estarmos em um ambiente escolar, as crianças pudessem 

sentir-se pressionadas para responder “corretamente” a pergunta da pesquisa 

(Punch, 2002), informei-lhes que não estava preocupado se iriam responder certo 

ou errado, mas pedia que expressassem as suas idéias e compreensões. 

Transcrevo abaixo trechos de algumas redações para compreensão do 

leitor2: 

• A raça humana ela tem três tipos elas são? Negro, amarelo, branco. 
O racismo no Brasil ainda existe eles acha do que os negro na [não] 
prestam e os Brancos podem mais. Não é isso a realidade dados. 
Nos somos iguais. Existem vários tipos de raça exemplo: raça 
humana, raça de cachorro, raça de gato (8, F, 3ª). 

• No Brasil cada um tem sua raça: a raça negra, branca e a raça 
indiana (9, M, 3ª). 

• A raça humana ela tem vários tipos? Negro, amarelo, moreno. 
Também existe várias raças de cachorros (10, M, 3ª). 

• A raça ela eziste [existe] em raça branca e raça negra e raça 
morena. A raça branca vem dos Portugueses. E a raça negra vem 
dos africanos (9, F, 3ª). 

• Raças negras, brancas é o que falam mas para mim não importa, 
tendo amigo está ótimo (9, F, 3ª). 

Ao analisar as respostas dessas crianças, formulei uma primeira questão 

para a primeira versão de meu objeto de pesquisa, questão amparada pela 

revisão de literatura sobre denominação/classificação racial que estava 

realizando: perguntar “qual sua cor” ou “qual sua raça” provocaria respostas 

diferentes? Foi então que decidimos, minha orientadora e eu, desviarmos o foco 

da pesquisa, ampliando o inquérito para outras faixas etárias, visando 

problematizar os sentidos associados aos termos “cor” e “raça” em contextos de 

investigação da auto-declaração de cor. 

                                            
2 Procurei manter na íntegra aquilo que foi escrito pelas crianças. No entanto, coloco entre 
colchete algumas palavras para facilitar o entendimento do texto, estando ciente de que isto pode 
acarretar alterações de conteúdo. No entanto, todos os cuidados foram tomados para que isso não 
venha acontecer. Portanto, foi discutido com as crianças para saber o que ele ou ela estava 
querendo afirmar, e a professora ajudou em alguns casos. Ao final da transcrição, as seqüências 
de números e iniciais entre parêntesis informam: a idade, o sexo e a série freqüentada pela 
criança autora da citação.  
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Segunda tentativa: ampliação para outras faixas etárias 

Ampliar a faixa etária dos sujeitos da pesquisa, incluindo alunos (as) mais 

velhos (as), foi uma tentativa (não bem sucedida, como veremos), de dialogar 

com a literatura que trata de denominação/classificação racial entre adultos. O 

diálogo com a literatura, na verdade um contraponto, ocorreria pela investigação, 

em grupos paralelos, das respostas a duas questões diferentes (uma para cada 

grupo): “qual a sua cor?”, “qual a sua raça?”. Porém, não queria abandonar a 

idéia de investigar a denominação/classificação racial entre crianças, pois este 

era meu interesse e meu compromisso com o NEGRI. Além disso, ao ampliar a 

faixa etária dos sujeitos ocorreria, obrigatoriamente, uma ampliação do universo 

da pesquisa, incompatível, nos limites do mestrado, com uma pesquisa de tipo 

etnográfica. Portanto, optei por elaborar questionários que foram aplicados em 

alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e de 3ª série do ensino médio. 

Constitui dois grupos paralelos envolvendo uma série de questões (Quadro 1): 

para um grupo as questões utilizavam o termo cor, para o outro o termo raça.  

Quadro I. Modelos de questionários sobre cor e raça (2ª tentativa) 
COR RAÇA 

1. Qual é a sua idade?______________________ 
 
2. Sexo 

 Masculino   Feminino 
 
3. A sua cor é? ___________________________ 
 
4. A cor da sua mãe é?_____________________ 
 
5. A cor do seu pai é?______________________ 

 
6. A sua cor ou raça é? 

 Branca  Preta  Amarela  Parda Indígena 
 
7. Entre Branco, Negro e Indígena, como você se 
classificaria? 

 Branco  Negro  Indígena 
 

PESQUISADOR 
 

8. A minha cor é?________________________ 
 
09. A minha cor ou raça é?  

 Branca  Preta  Amarela  Parda  Indígena 
 
10. O que você entende por raça? 

1. Qual é a sua idade?______________________ 
 
2. Sexo 

 Masculino   Feminino 
 
3. A sua raça é? ___________________________ 
 
4. A raça da sua mãe é?_____________________ 
 
5. A raça do seu pai é?______________________ 

 
6. A sua cor ou raça é? 

 Branca  Preta  Amarela Parda Indígena 
 
7. Entre Branco, Negro e Indígena, como você se 
classificaria? 

 Branco  Negro  Indígena 
 

PESQUISADOR 
 

8. A minha raça é?________________________ 
 
09. A minha cor ou raça é? 

 Branca  Preta  Amarela  Parda  Indígena 
 
10. O que você entende por raça? 
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Fui a campo, apliquei os questionários e, durante o exame de qualificação, 

críticas e comentários da banca (professora Regina Pahim Pinto e professor 

Antonio Ciampa) fizeram com que apreendêssemos que o objeto da investigação, 

bem como a metodologia e os procedimentos, ainda não estavam precisos. Meu 

objetivo de investigação era duplo, ou seja, simultaneamente (isto é, sem 

hierarquia) apreender: a) diferenças nas respostas dos sujeitos quando lhes 

fossem perguntado “qual a sua cor?”, e “qual a sua raça?”; b) apreender um 

padrão evolutivo por idade nas respostas. 

Como o objeto da investigação não estava bem delimitado, a banca 

apontou, também, problemas no questionário e na composição dos grupos 

paralelos. As perguntas excessivas pareciam trazer a opção anterior de pesquisa 

etnográfica. Além disso, deveria ter constituído três grupos: para o primeiro as 

perguntas seriam sobre “cor”; para o segundo sobre “raça”; e para o terceiro 

sobre “cor/raça”, na medida em que esta é a formulação atualmente adotada pelo 

IBGE. 

O objeto de investigação desta dissertação 

O questionamento durante o exame de qualificação permitiu, então, que 

precisasse meu objeto de investigação, hierarquizando as duas questões que me 

preocupam. Assim, o objetivo principal da pesquisa que sustenta esta dissertação 

é apreender o padrão de auto-declaração de cor e/ou raça entre crianças e 

adolescentes. Para poder apreender este padrão foi necessário, primeiramente, e 

como objetivo secundário, isto é, instrumental, verificar se ocorrem diferenças nas 

respostas de crianças e adolescentes quando se lhes perguntam: “qual a sua 

cor?”, “qual a sua raça?”, “qual a sua cor/raça?3” 

Pretendemos, com esta dissertação, contribuir para o debate sobre 

classificação racial no Brasil. Trata-se de um tema de investigação que, apesar de 

ter merecido a atenção de vários estudiosos ao longo das últimas décadas (Pinto, 

1995; Rosemberg e Piza, 1998-9; Schwartzman, 1999; Petruccelli, 2000; Osório, 

                                            
3 Como veremos adiante (capítulo 3), a maior precisão na formulação do objetivo acarretou 
alteração nos procedimentos. 
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2003, entre outros), tem ganhado visibilidade pública reconhecida nos últimos 

anos em decorrência da mobilização favorável e contrária às cotas4 para negros e 

indígenas no acesso ao ensino superior. Com efeito, um dos argumentos que tem 

sido usado para criticar as cotas é a “dificuldade” de se definir quem é negro, 

quem é branco, quem é indígena no Brasil – a classificação racial no Brasil não é 

“objetiva”, afirma-se. 

Além disso, têm-se publicado diversas críticas aos procedimentos 

utilizados pelas universidades, especialmente os da Universidade de Brasília 

(UnB), para determinar a classificação racial de candidatos (as)5 ao ensino 

superior que se beneficiariam do sistema de acesso via cotas (a quem se vem 

denominando de cotistas). Por exemplo, o jornal a Folha de S. Paulo utilizou a 

expressão “Tribunal Racial” (02/05/2004) para se referir aos procedimentos 

adotados pela UnB que consistem em atribuir a uma comissão a função de 

referendar a auto-declaração de pertença racial indicada pelo candidato à cota, 

mediante análise de foto. 

Deixando de lado o tom sensacionalista tão caro à mídia brasileira no geral, 

e à Folha de S. Paulo em particular (Andrade, 2004), a própria posição do jornal 

contrária à adoção de cotas raciais para o acesso ao ensino superior, ou, ainda, 

os possíveis descaminhos dos procedimentos adotados pela UnB, a polêmica 

sobre cotas reacendeu o debate acadêmico e ativista sobre processo de 

classificação racial no Brasil. 

No transcorrer da pesquisa, mais novidade veio agregar interesse ao tema: 

a introdução, pela primeira vez, do quesito cor/raça no Censo Escolar 2005, 

organizado pelo MEC/INEP, como afirmamos anteriormente. Com efeito, 

respondendo a antigas reivindicações, o MEC/INEP, com apoio da SEPPIR 

(Secretaria Especial de Políticas para Promoção da Igualdade Racial), incluiu no 

questionário do Censo Escolar 2005 – denominado Mostre sua raça, declare 
                                            
4 A cota é uma das estratégias de ação afirmativa e que consiste no privilegiamento temporário de 
segmentos sociais historicamente descriminados no acesso a vagas (no mercado de trabalho, 
instituições políticas e educacionais, entre outras) reservando-se um percentual para o acesso de 
tais segmentos sociais. 
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sua cor – um campo sobre cor/raça de alunos matriculados na educação básica. 

Tal iniciativa do MEC/INEP não só fortaleceu nosso interesse pela pesquisa, 

como também orientou a decisão sobre o melhor procedimento a ser utilizado na 

elaboração, aplicação e análise dos questionários: de alguma forma, o 

questionário deveria contemplar metodologia equivalente àquela adotada pelo 

MEC/INEP.  

Com esta dissertação, propomo-nos, então, a encetar um diálogo com a 

literatura acadêmica e ativista que trata da complexidade do sistema de 

classificação racial no Brasil. 

A complexidade do sistema de classificação racial no Brasil é um tema 
assíduo nos debates acerca da operacionalização de procedimentos de 
coleta de dados demográficos no país (Schwartzman, 1999), incluindo os 
Censos, sempre com implicações importantes para a caracterização da 
realidade sócio-econômica. (Santos e Maio, 2004, p. 80) 

Portanto, esta dissertação de mestrado, ao dialogar com este “tema 

assíduo”, vai trazer mais dois componentes para ampliar sua complexidade. O 

primeiro elemento a mais que a dissertação se propõe trazer se refere à 

problematização do entendimento (e conseqüentemente resposta) dos termos cor 

e raça em inquérito visando a auto-declaração de cor/raça. Como veremos 

adiante (capítulos 1 e 2), temos encontrado indícios de que nem todos os 

brasileiros, que têm o português como língua materna, entendem ou interpretam o 

termo “cor” ou o termo “raça” (ou “origem”) da mesma forma. Isto é, encontramos 

indícios na análise da bibliografia que os termos cor ou raça no contexto de uma 

pergunta que visa a auto-declaração pode acionar repertórios lingüísticos diversos 

com respostas que podem indicar matizes cromáticos, origem geográfica ou 

pertença racial. O segundo elemento a mais que a dissertação se propõe a trazer 

ao debate sobre classificação racial no país refere-se à idade dos respondentes: 

nossos sujeitos são crianças e adolescentes, segmentos etários freqüentemente 

olvidados pelos estudos sobre relações raciais no país. 

                                                                                                                                    
5 A partir deste momento, abandonaremos a fórmula o(a) e utilizaremos apenas o genérico 
masculino visando aliviar o texto. 
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Esta pesquisa situa-se, pois, no campo dos estudos sobre relações raciais 

no Brasil, tendo buscado apoio principal na produção de Antonio Sergio Alfredo 

Guimarães (1999, 2002 e 2004) e na do NEGRI. 

Uma das dificuldades encontradas para realizar esta pesquisa relaciona-se 

à carência de reflexão disponível sobre “cor” enquanto conceito. Ou seja, 

enquanto o conceito de raça vem sendo tratado por uma extensa produção 

bibliográfica internacional (Banton, 1967, 1977; Rex, 1986; Rex e Mason, 1986; 

Appiah, 1997; Carter, 2000) e nacional (Azevêdo, 1987; Schwarcz e Queiroz, 

1996; Maggie e Rezende, 2001; Guimarães, 1999 e 2002), foram poucos os 

textos que localizamos discutindo o conceito de “cor” e, assim mesmo, todos eles 

redigidos por Guimarães (1999 e 2003). 

Com isto, não estamos dizendo que a “cor” não tenha sido tematizada 

pelos estudos brasileiros sobre classificação racial (Nogueira, 1998; Pierson, 

1971) ou sobre posição/hierarquia social (Guimarães, 1999). A carência 

mencionada refere-se à discussão teórico-conceitual do termo. 

Nesta dissertação usaremos o conceito sociológico de raça, que se afastou 

inteiramente do conceito biológico produzido no século XIX, e que vem sendo 

concebido em perspectiva ontológica nominalista como uma construção social. 

Portanto, nesta dissertação, o conceito de raça tem existência apenas como 

conceito (e não como realidade biológica) e nos permite compreender, no Brasil, 

processos hierarquizados de classificação social. Neste sentido, somos 

partidários da manutenção e do uso do conceito raça no âmbito das Ciências 

Humanas e Sociais (diferentemente dos que propugnam sua extinção ou 

substituição por etnia). Isto porque o termo permite apreender “o caráter 

específico de um subconjunto de práticas e crenças discriminatórias” e porque, 

também, “para aqueles que sofrem ou sofreram os efeitos do racismo, não há 

outra alternativa senão reconstruir, de modo crítico, as noções dessa mesma 

ideologia” (Guimarães, 1999, p. 20)6. 

                                            
6 A discussão sobre o conceito de raça será aprofundada no capítulo 1. 
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A especificidade da classificação racial brasileira, como também a de 

alguns dos países latinos americanos, especificidade que se assenta na 

aparência e não na ascendência7, conduziu a que certos autores considerassem 

que no Brasil não se poderia falar em grupos raciais, mas sim em “grupos de cor” 

(Guimarães, 1999, p. 43). É neste sentido que Oracy Nogueira aponta que, no 

Brasil, não ocorreria “preconceito de origem” (raça/ascendência), mas 

“preconceito de cor” (aparência). Mas como bem aponta Guimarães (1999, p. 43), 

Florestan Fernandes (1965, p. 27-28) já havia mencionado que “o ‘preconceito de 

cor’ deveria ser usado como uma noção nativa – conceitualizado, no início, pela 

Frente Negra Brasileira, em 1930 – para se referir à forma particular de 

descriminação racial que oprime os negros brasileiros”. Neste sentido, para 

Guimarães (1999, p. 44), “cor” seria usada no Brasil como “imagem figurada para 

raça”, ou um “tropo para raça8” (Guimarães, 2003, p.103). 

Assim, quando o questionário do Censo Demográfico pergunta “qual a sua 

cor” estaria subentendido que o respondente decifraria esta pergunta no mesmo 

diapasão lingüístico em que foi intencionalmente elaborada: “uma imagem 

figurada para raça”. E, neste caso, acionaria um repertório de classificação racial 

(usando as denominações de cor – amarelo, branco, pardo e preto) também como 

imagens figuradas para classificação racial: amarelo = de origem asiática; branco 

= de origem européia; pardo = “mulato”/mestiço; preto = de origem africana. 

Ora, a análise minuciosa da bibliografia sobre classificação racial no Brasil 

e as primeiras observações de campo relatadas anteriormente conduziram-me, 

então, a problematizar o que parecia uma evidência: de que todos os brasileiros 

cuja língua materna é o português atribuiriam um sentido figurado à cor (e às 

alternativas de cor) na pergunta: “qual a sua cor?”. 

Nesta dissertação, esta questão foi tratada de dois modos 

complementares: esmiuçando a bibliografia sobre o tema classificação racial e 

temas correlatos (capítulo 2); indo a campo, munido de questionários que 

                                            
7 Esta questão será tratada no capítulo 2. 
8 Tropo significa o “emprego de palavra ou expressão em sentido figurado”. Lembrar que tais 
observações se referem apenas ao contexto de classificação negros-brancos, não sendo possível 
generalizá-las para o contexto de classificação indígenas-não indígenas. 
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continham três questões fundamentais: “qual a sua cor?”, “qual a sua raça?” e 

“qual a sua cor/raça?” e também com perguntas fechadas tal como formuladas 

pelo IBGE. Os questionários foram respondidos por 238 crianças e adolescentes 

freqüentando as 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, 

de uma escola pública estadual da zona norte da cidade de São Paulo, cujas 

idades se distribuíram entre os 09 e 21 anos, sendo 47,5% homens e 52,5% 

mulheres. Dentre eles, 42,4 % auto-declararam (na pergunta fechada) ser 

brancos, 36,6 % pardos, 15,1 % pretos, 1,7 % amarelos, 1,3 % indígenas e 2,9 % 

não responderam. Os procedimentos para coleta e análise dos resultados foram 

descritos no capítulo 3 e os resultados apresentados e discutidos no capítulo 4. 

Antes, porém, de adentrar estes dois capítulos, foi necessário proceder a 

uma sistematização do campo de estudos sobre relações raciais no Brasil, 

analisando conceitos e enfoques, tema do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 1 

1. ESTUDOS SOBRE RELAÇÕES RACIAIS NO BRASIL: CONCEITOS E 
ENFOQUES 

Esta dissertação de mestrado filia-se ao campo de estudos das relações 

raciais no Brasil. Trata-se de um campo de estudos com uma produção profícua, 

especialmente após os anos 1970, que conta com a contribuição de cientistas 

sociais brasileiros e estrangeiros, especialmente norte-americanos, estes últimos 

conhecidos pela denominação de “brasilianistas”. Tal produção acadêmica vem 

sofrendo o impacto e tem impactado a atuação ativista, seja aquela encetada pelo 

Movimento Negro (MN) em suas diversas expressões, seja aquela encetada nas 

diferentes instituições do Estado. Talvez seja possível afirmar, sem equívoco, que 

a atual produção acadêmica e ativista tenha uma meta política compartilhada: o 

combate à desigualdade racial e ao racismo brasileiro que reservam a negros e a 

indígenas posições de subalternidade na sociedade brasileira. 

O capítulo contém dois tópicos: o primeiro discute os conceitos; o segundo 

refere-se aos enfoques que têm orientado os estudos sobre relações raciais no 

Brasil. 

1.1. Conceitos 

Os estudos sobre relações raciais operam com diferentes conceitos, sendo 

que os mais recorrentes para o entendimento das relações raciais são: raça, 

racialismo, racismo. No contexto desta dissertação inclui-se, também, o termo cor. 

1.1.1. Raça 

Embora as diferentes sociedades humanas tenham, em diferentes 

momentos históricos, produzido e utilizado sistemas para distinguir e hierarquizar 

“nós” e os “outros”, o termo raça e sua conceituação tendo a conotação de 

diferenciação endodeterminada (biológica) entram no repertório ocidental no 

século XIX. Assim, por exemplo, na antiguidade grega, os termos: bárbaro, 
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barbarismo e barbaridade eram usados para diferenciar e hierarquizar gregos e 

os outros povos (os bárbaros) considerados pelos gregos como inferiores, não 

civilizados (Seyferth, 2002, p. 18). 

Na idade média cristã ocidental, Seyferth (2002) aponta que a crença na 

origem única da humanidade (a tese monogenista da criação do “homem”) e a 

idéia de conversão (a possibilidade de transformação do bárbaro em cristão) 

“impuseram um novo sinônimo para designar os outros – pagão, verdadeira 

antítese do cristão, um tipo culturalmente definido, sem referências fenotípicas” 

(p. 18). 

Vários pesquisadores têm tratado do percurso histórico do conceito de raça 

no ocidente e como a ele foram sendo associados diferentes sentidos. 

Como a maioria dos conceitos, o de raça tem seu campo semântico e 
uma dimensão temporal e espacial (...). O campo semântico do conceito 
de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas 
relações de poder que as governam. Os conceitos de negro, branco e 
mestiço não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na 
África do Sul, na Inglaterra, etc. Por isso que o conteúdo dessas palavras 
é etno-semântico, político-ideológico e não biológico. (Munanga, 2003, 
pp. 31-36) 

Do ponto de vista etimológico, alguns pesquisadores apontam que o 

conceito raça originou-se do vocábulo italiano razza por volta do século XV, que 

significava: conjunto de indivíduos de uma espécie animal ou vegetal com 

características constantes e transmitidas aos descendentes; razza tem sido 

considerado como proveniente do latim ora de generatio, onis “geração”, ora de 

ratio, onis “natureza; motivo, causa, categoria, espécie, sorte”. Dentre outros 

pesquisadores (Geiss, 1988 apud Hofbauer, 2005,) aponta que o conceito “raça” 

(...) deriva da palavra árabe ‘ra´s’, que significa ‘cabeça’, chefe do clã (e 
não como se lê freqüentemente, do substantivo latino ‘ratio’) e foi 
introduzido na Península Ibérica na época da reconquista (não antes do 
século XIII). Num primeiro momento, nobres portugueses e espanhóis 
recorriam ao termo raça (’raza’) para – de forma semelhante ao uso 
árabe-beduíno – destacar sua origem. (Geiss, 1988 apud Hofbauer, 
2005, p. 52) 

Nos primórdios de sua história, o conceito raça não apresentava uma 

diferenciação entre grupos humanos de acordo com a cor de pele ou algum outro 

critério fenotípico. Ao que tudo indica foram as diversas circunstâncias – políticas, 
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econômicas e culturais – que levaram, com o passar do tempo, a uma 

congruência da cor da pele com o conceito raça. 

No final do século XV, os europeus, chegando às Américas, encontraram 

um continente habitado por diversos povos que desconheciam. Essas 

descobertas colocaram “em dúvida o conceito de humanidade até então 

conhecida nos limites da civilização ocidental” (Munanga, 2003, p. 31) e 

produziram enormes desafios ao ocidente no que diz respeito à integração dos 

“novos” povos, do “novo” mundo à sociedade até então conhecida pelos 

europeus. A compreensão dos “novos” povos era explicada pela teologia e pelas 

Escrituras, que tinham o monopólio da razão e da explicação. Para aceitar a 

“nova” sociedade ou humanidade “descoberta” pela Europa durante o período 

expansionista, 

(...) era preciso provar que [eles] são também descendentes de Adão, 
prova parcialmente fornecida pelo mito dos Reis Magos, cuja imagem 
exibe personagens representantes das três raças, sendo Baltazar, o 
mais escuro de todos, considerado como representante da raça negra. 
Mas o índio permanecia ainda um incógnito, pois não era incluído entre 
os três personagens representando semitas, brancos e negros, até que 
os teólogos encontram argumentos derivados da própria bíblia para 
demonstrar que ele também era descendente de Adão. (Munanga, 2003, 
p. 32) 

Na Península Ibérica, as proto-idéias raciais eram sustentadas pelo 

Estatuto Puritate Sanguinis  

(...) uma sucessão de normas jurídicas, reais e eclesiásticas, instituídas 
na Espanha no século XV e, posteriormente, em Portugal, onde 
vigoraram do século XVI ao século XVIII. No contexto do Estatuto, 
negros e mulatos [judeus, mouros], entre outros, são considerados como 
portadores de ‘sangue infecto’, o que lhes vedava o acesso à nobreza, 
aos cargos públicos e a outros privilégios. (Pinto, 1995, p. 14) 

O Estatuto Puritate Sanguinis foi usado na Europa para distinguir entre os 

cristãos e os novos cristãos; quando exportado para as colônias, passou a ser 

utilizado para os “novos” povos encontrados pelos portugueses e espanhóis que, 

na colonização ibérica, eram os negros, “mulatos” e indígenas. 

No decorrer do século XVI, o termo raça entrou em circulação no 

vocabulário europeu, mais especificamente na língua inglesa, e passou a atuar na 

configuração das classes sociais, conforme Miles (1982): 
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A origem da palavra ‘raça’ na língua Inglesa pode ser remontada a 1508; 
e durante quase todo o século XVI, a palavra era usada apenas para 
referir-se a uma classe de pessoas ou coisas, sem a conotação de que 
essas classes ou categorias eram biologicamente distintas. Durante o 
século XVII, alguns ingleses, interessados em suas origens históricas, 
desenvolveram a idéia de que eram descendentes da ‘raça’ Germânica e 
que a invasão Normanda no século XI teria acarretado o domínio dos 
Saxões por uma ‘raça estrangeira’. Esta interpretação da história deu 
origem à concepção de ‘raça’, no sentido de linhagem. Foi somente no 
final do século XVIII e no século XIX que encontramos evidências de que 
a palavra ‘raça’ passou a ser associada a características físicas 
herdadas. (Miles,1982, p. 11)9

O termo raça passou a ser usado entre os ingleses para legitimar as 

relações de dominação de um grupo sobre outro, nesse caso, dos descendentes 

da “raça” Germânica sobre os da “raça” Normanda. 

No latim medieval até o século XVII, de acordo com Munanga (2003), “o 

conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um 

grupo de pessoas que têm um ancestral comum e que, ipso facto, possuem 

algumas características físicas em comum” (p. 01). É com esse sentido que, no 

decorrer do século XVII, as pessoas passaram a empregar o termo para 

classificar a sociedade em grupos denominados raças. Para Munanga (2003), foi 

o francês François Bernier quem, em 1684, iniciou uma utilização do termo no 

“sentido moderno da palavra, para classificar a diversidade humana em grupos 

fisicamente contrastada, denominados raças” (p. 01). 

As raças, de acordo com Blumenbach (apud Oliveira, 2002), “eram de 

cinco tipos: branca ou caucasiana; negra ou etiópica; amarela ou mongol; parda 

ou malaia; e vermelha ou americana. Essa classificação considerava a região 

geográfica originária dessas raças e a cor da pele” (p. 58). Foi durante esse 

século que a cor da pele passou a ser usada como um dos marcadores 

fundamentais para a classificação da espécie humana. Parte dessa terminologia é 

adotada no Brasil e em outros países do mundo. As cores do espectro – amarela, 

                                            
9 “The origin of the word ‘race’ in the English language can be traced to 1508 and for the most of 
the sixteenth century it was used only to refer to a class or category of persons or things; there was 
no implication that these classes or categories were biologically distinct. During the seventeenth 
century a number of Englishmen interested in their historical origins developed the view that they 
were the descendants of a German ‘race’ and that the Norman invasion of the eleventh century 
had led to the domination of the Saxons by an ‘alien race’. This interpretation of history gave rise to 
a conception of ‘race’ in the sense of lineage. Only during the late eighteenth and nineteenth 
centuries do we find evidence that the word ‘race’ came to be associated with inherent physical 
traits”. (Miles, 1982, p. 11) 
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branca, parda, preta e vermelha –, quando associadas aos seres humanos, 

passaram a ter também um sentido metafórico e não significando apenas 

tonalidades, ou matizes: o branco, no vocabulário racial, não corresponde à cor 

branca quando associada a outros objetos ou seres, da mesma forma que o 

negro, amarelo ou vermelho. Como veremos adiante, algumas pessoas parecem 

não adotar o sentido metafórico, adotando uma interpretação realista dos termos 

usados para descrever e hierarquizar seres humanos. Assim, alguns dos alunos 

entrevistados utilizam os termos “marrom” e “bege” para descrever a tonalidade 

de sua pele. 

Outros sentidos do conceito de raça, que se desenvolveram no final do 

século XIX e início do século XX, tiveram em comum a inferiorização daqueles 

que eram considerados diferentes. O conceito de raça, designando um grupo 

biologicamente distinto ao qual corresponderiam certos atributos morais, surgiu 

nesse cenário: a espécie humana consistiria num conjunto de diferentes raças 

identificadas pelo fenótipo e classificadas numa hierarquia entre raças inferiores e 

raças superiores.  

No século XVIII, a cor da pele foi considerada como critério fundamental 
e divisor d’água entre as chamadas raças (...), no século XIX, 
acrescentou-se ao critério da cor outros critérios morfológicos como a 
forma do nariz, dos lábios, do queixo do formato do crânio, o ângulo 
facial, etc. para aperfeiçoar a classificação. (Munanga, 2003, p. 34) 

De acordo com Banton (apud Guimarães, 1999), é, portanto, no século 

XIX, sob a influência das teorias poligenistas (que defendem múltiplas origens do 

“homem”), que o conceito de “raça passou a ser usado no sentido de tipo, 

designando espécies de seres humanos distintas tanto fisicamente quanto em 

termos de capacidade mental” (p. 21). Desse modo, estabeleceu-se uma escala 

de valores entre as chamadas raças, “erigindo uma relação intrínseca entre o 

biológico (cor da pele, traços morfológicos) e as qualidades psicológicas, morais, 

intelectuais e culturais” (Munanga, 2003, p. 35). Esta teoria da tipologia racial foi 

introduzida no princípio dos estudos das relações raciais, porque embora fosse 

uma teoria sobre a raça, sustentava que a natureza das raças determinava as 

relações entre elas (Banton, 1977). 



 33

Schwarcz (2004) assinala que as teorias e doutrinas raciais do século XIX, 

ao acolherem um debate não resolvido no século XVIII, interpõem 

(...) uma reação ao iluminismo em sua visão unitária de humanidade. 
Tratava-se de uma investida contra os pressupostos igualitários das 
revoluções burguesas, cujo novo suporte intelectual concentrava-se na 
idéia de raça, que em tal contexto mais se aproximava da noção de 
povo. (Schwarcz, 2004, p. 47) 

Na configuração das doutrinas e teorias raciais do século XIX, a literatura 

(Schwarcz, 2004; Seyferthh, 2002) assinala o impacto da obra de Charles Darwin 

(publicada em 1859), A Origem das Espécies. Se a obra de Darwin restringiu-se 

ao mundo da natureza, sua utilização foi além, incorporando modelos, termos e 

conceitos para explicar as sociedades humanas. “Conceitos como ‘competição’, 

‘seleção de mais forte’, ‘evolução’ e ‘hereditariedade’ passaram a ser aplicados 

aos mais variados ramos do conhecimento” (Schwarcz, 2004, p. 56), da 

Psicologia à Sociologia, passando pela Lingüística e Pedagogia. Na esfera da 

política, o darwinismo deu sustentação a um pensamento conservador que 

“tomou a noção de ‘seleção natural’ como justificativa para a explicação do 

domínio ocidental, mais forte e adaptado” (Schwarcz, 2004, p. 56). 

Os estudos sobre relações entre raças no século XIX, bem como a 

polêmica desenvolvida com a criação de leis segregacionistas nos Estados 

Unidos e na África do Sul, acabaram servindo de base para o surgimento e 

desenvolvimento da denominada Escola de Chicago (em torno de 1920), nos 

Estados Unidos, a qual contribuiu com mudanças no campo dos estudos das 

relações raciais. Com o desenvolvimento da Sociologia e o destaque da Escola 

de Chicago durante o início do século XX, a Sociologia passou a desenvolver um 

novo conceito de raça, agora em seu próprio campo e, em decorrência, fora da 

Biologia. 

Uma grande contribuição da Sociologia para a construção do novo conceito 

de raça provém do trabalho de Robert Ezra Park da Escola de Chicago, que 

criticou o reducionismo biológico do conceito vigente de raça e iniciou uma nova 

fase de teorias raciais, cunhando, desse modo, o campo de estudos das relações 

raciais nas Ciências Humanas e Sociais. Esse campo foi definido por Park (1950) 

como sendo o estudo das 
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(...) relações existentes entre as pessoas diferenciadas por marcas de 
descendência racial, que ocorrem, particularmente, quando essas 
diferenças entram na consciência individual e grupal (...) Relações 
raciais, nesse sentido, não são as relações que existem entre indivíduos 
de diferentes raças, mas entre indivíduos conscientes dessas diferenças 
(...) Assim, as relações raciais poderiam incluir, portanto, todas aquelas 
situações em que algum equilíbrio relativamente estável entre o 
resultado da competição racial e o resultado da ordem social tenham se 
tornado fixas no costume e na tradição. (Park, 1950, p. 81-82) 

Nesse caso, para Robert E. Park, as relações raciais são aquelas em que 

os atores sociais fixam significados de diferenças ou marcas raciais para distinguir 

indivíduos e grupos. A marca da diferença racial, para Park, é a cor da pele. Ele 

ainda sugere que os atores sociais têm consciência racial nos moldes de uma 

consciência de classe ou casta. 

Com o surgimento do nazismo e do fascismo e o massacre dos judeus 

durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), intensificou-se o debate sobre o 

conceito de raça e o campo de estudos das relações raciais, por sociólogos, 

antropólogos, biólogos e psicólogos. Desse modo, a Organização das Nações 

Unidas (ONU), por meio da UNESCO, organizou uma série de encontros (1947, 

1951 e 1964) objetivando discutir o conceito e contribuir para a prevenção de 

conflitos raciais equivalentes aos que ocorreram antes, durante e depois da 

Segunda Guerra Mundial. Nesses encontros, reuniram-se pesquisadores de 

diferentes campos de conhecimento, de diversos países e continentes, para 

discutir o campo dos estudos das relações raciais e o conceito de raça tal como 

vinha sendo propugnado por biólogos e sociólogos. Os primeiros foram 

representados Jean Hiernaux. A posição geral adotada pelos biólogos era que o 

conceito de raça é mais geral do que a herança genética e que eles não 

suportariam qualquer uso popular dessa concepção. John Rex, relator dos 

sociólogos, chamou a atenção para a forma como os biólogos distinguiram o 

conceito de raça e o de população. 

(1) Raça é um conceito taxonômico de limitado alcance para classificar 
os seres humanos, podendo ser substituído, com vantagens, pela noção 
de população. Enquanto o primeiro termo refere-se a ‘grupos humanos 
que apresentam diferenças físicas bem marcadas e primordialmente 
hereditárias’, o segundo refere-se a ‘grupos cujos membros casam-se 
com outros membros do grupo mais freqüentemente que com pessoas 
de fora do grupo’ e, desse modo, apresentam um leque de 
características genéticas relativamente limitado. De qualquer modo, 
chamaram-se esses grupos de raças ou populações, os especialistas 
concordam que os grupos humanos da população constituem um 
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continuum, e que a diversidade genética dentro dos grupos é 
provavelmente tão grande quanto aquela entre os grupos. (Rex, 1983, p. 
05)10

(2) Concorda-se que as características humanas perceptíveis são, em 
quase todos os casos, o resultado de fatores biológicos e ambientais. A 
única diferença que poderia ser atribuída à herança biológica deveria 
estar relacionada com os grupos sanguíneos e as populações que 
compartilharam desse mesmo grupo. Desse modo, não coincide de 
nenhuma maneira com as ‘raças’, no uso popular do termo. (Rex, 1983, 
p. 05)11

John Rex sumarizou as discussões no âmbito da Sociologia em três 

posições (ou alternativas): 

(...) a primeira foi assimilar todos os problemas chamados raciais na 
categoria de problemas étnicos. A segunda foi reconhecer que as 
diferenças raciais existiam de fato e atuavam muitas vezes como 
indicadores para distribuição diferencial dos direitos; mas limitar o âmbito 
de aplicação do termo raça é negar que ele tivesse qualquer significado 
justificativo. A terceira foi usar o termo para situações de relações raciais 
marcadas pelo racismo. (Rex, 1996, p. 19) 

A primeira posição associaria os problemas raciais aos problemas étnicos, 

interpretando os problemas raciais não como conflitos, mas como diferenças 

culturais. De acordo com Rex (1996). 

A segunda alternativa foi reconhecer que as diferenças físicas [cor ou 
raça] existem e que elas podem agir como marcadores para atribuições 
de direitos aos indivíduos. (...) A terceira alternativa agruparia aquelas 
situações que foram marcadas pelo conflito, pela exploração, opressão e 
discriminação se apoiadas em marcadores fenotípicos ou não, e aceitar 
todas aquelas situações que foram marcadas por justificações racistas 
como situações das relações de raça. (Rex, 1996, p. 19)12

                                            
10 “Race is a taxonomic concept limited usefulness as a means of classifying human beings, but 
probably less useful than the more general concept of populations. The former term is used to refer 
to ‘groups of mankind showing well developed and primarily heritable physical differences from 
other groups’. The latter refers to a ‘group whose members marry other members of the group 
more frequently than people outside the group’ and hence have a relatively limited and distinctive 
range of genetic characteristics. In any case, however, whether we use the concept of race or 
population, the experts agree that human population groups constitute a continuum and that the 
genetic diversity within groups is probably as great as that between groups.” (Rex, 1983, p.05)  
11 “It is agreed that observable human characteristics are, in nearly all cases, the result of biological 
and environmental factors. The sole difference which could be attributed to biological heredity 
alone was that relating to blood-groups and the populations which shared the same blood-group by 
no means coincided with ‘races’ in the popular usage of the term.” (Rex, 1983, p.05)  
12 “The second alternative was to recognize that physical differences did exist and that they could 
act as markers for the assignment of rights to individuals. (…) The third alternative seemed to 
group together those situations which were marked by severe conflict, exploitation, oppression and 
discrimination whether they were based on phenotypical markers or not, and to accept all of those 
situations which were marked by racist justifications as race relations situations.” (Rex, 1996, p.19). 
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Após os encontros realizados pela UNESCO, intensificou-se o debate entre 

sociólogos e antropólogos em torno do uso do conceito de raça. Os sociólogos 

defendiam o uso do conceito, enquanto que antropólogos, e mesmo alguns 

sociólogos, propunham sua substituição pelo conceito de etnia. Esse debate 

acabou por impulsionar o desenvolvimento de dois campos de pesquisa: o estudo 

de relações raciais e o estudo de relações étnicas. Os argumentos que sustentam 

a cisão vão desde as conotações negativas atribuídas ao conceito raça até a 

distinção conceitual que reside na interpretação das pertenças: para o conceito de 

raça, a pertença está fundada na origem e marca fenotípica, ao passo que o que 

fundamentaria o grupo étnico é a crença subjetiva na origem, tendo como marco 

os “traços diacríticos” tais como: “vestuário, a língua, a moradia, ou o estilo geral 

de vida” (Barth, 1997, p. 195). 

Com relação ao uso do conceito de raça pelas Ciências Sociais, 

Guimarães (1999) afirma: 

(...) por um lado, aqueles que se opõem ao uso do conceito de ‘raça’ 
pelas ciências sociais, fazem-no, ou porque a biologia nega a existência 
de raças humanas ou porque consideram essa noção tão impregnada de 
ideologias opressivas que o seu uso não poderia ter outra serventia 
senão perpetuar e reificar as justificativas naturalistas para a 
desigualdade entre os grupos humanos. Por outro lado, aqueles que 
defendem a utilização do termo pelas ciências sociais enfatizam, em 
primeiro lugar, a necessidade de demonstrar o caráter específico de um 
subconjunto de práticas e crenças discriminatórias e, em segundo, o fato 
de que, para aqueles que sofrem ou sofreram os efeitos do racismo, não 
há outra alternativa senão reconstruir, de modo crítico, as noções dessa 
mesma ideologia. (Guimarães,1999, p.20) 

Nesta dissertação, adotamos o conceito sociológico de raça enquanto 

conceito analítico, pois ele permite apreender como, em diferentes contextos 

históricos, as pessoas operam classificações sociais hierarquizadas com base em 

atributos considerados raciais. Nesse sentido, raça é compreendida como: 

(...) um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. 
Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão somente uma 
forma de classificação social, baseada numa atitude negativa [racismo] 
frente a certos grupos sociais, e informada por uma noção específica de 
natureza [racialismo], [e] como algo endodeterminado. A realidade das 
raças limita-se, portanto, ao mundo social (Guimarães, 1999, p. 09) (...) 
se as raças não existem num sentido restrito e realista de ciência, ou 
seja, se não são um fato do mundo físico, elas existem, contudo, de 
modo pleno no mundo social, produtos de modo de classificar e 
identificar que orientam as ações tomadas. (Guimarães, 1999, p. 64) 
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É desta última perspectiva que o conceito raça (às vezes grafado entre 

aspas) vem sendo usado no campo de estudos das relações raciais e pela 

Sociologia. A idéia de raça, mesmo tendo sido banida em sua conotação 

biológica, mantém-se viva em uso popular, orienta e sustenta a produção e 

reprodução de ideologias racistas. Nesta dissertação procuraremos apreender o 

conceito nativo de raça entre crianças e adolescentes.  

É neste sentido apenas que o conceito teria “realidade social e política, 

considerando a raça como uma construção sociológica e uma categoria social de 

denominação e de exclusão” (Munanga, 2003, p. 36). Esta definição analítica de 

raça é “capaz de evitar o paradoxo de empregar-se de modo crítico (científico) 

uma noção cuja principal razão de ser é justificar uma ordem acrítica (ideológica)” 

(Guimarães, 1999, p. 20). 

Dessa forma, empresta-se esta definição de raça, entendendo-a como 

construção social, podendo assim ser usada como constructo sociológico e 

analítico para se compreenderem fatos historicamente marcados pelo racismo, 

que podem se instalar no contexto de sociedades racializadas. Para Guimarães 

(1999), “(...) o conceito de ‘raça’ não faz sentido senão no âmbito de uma 

ideologia ou teoria taxonômica, à qual chamarei de racialismo” (p. 28-29). 

Vejamos, a seguir, o conceito de racialismo. 

1.1.2. Racialismo 

O termo racialismo emergiu nas análises produzidas na década de 1970, 

simultaneamente com a discussão do uso do conceito de raça enquanto 

construção social. Denomina-se racialismo o conjunto de idéias, crenças e 

vocabulários raciais usados para classificar a si mesmo e aos outros, formulado 

pelo senso comum. São as teorias raciais do senso comum que podem ser 

usadas para (ou sustentar), ou não, discriminação racial. Quando as teorias 

racialistas se associam à idéia de superioridade racial, embasam justificam ou 

sustentam a ideologia racista. 
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O termo racialismo é concebido por Appiah (1997) como doutrina, crença, 

idéia segundo a qual: 

(...) existem características hereditárias, possuídas por membros de 
nossa espécie, que nos permitem dividi-los num pequeno conjunto de 
raças, de tal modo que todos os membros dessas raças compartilham 
entre si certos traços e tendências que eles não têm em comum com 
membros de nenhuma outra raça. Esses traços e tendências 
característicos de uma raça constituem, segundo a visão racialista, uma 
espécie de essência racial; e faz parte do teor do racialismo que as 
características hereditárias essenciais das ‘raças do homem’ respondam 
por mais do que as características morfológicas visíveis – cor da pele, 
tipo de cabelo, feições do rosto – como base nas quais formulamos 
nossas classificações informais. (Appiah, 1997, p. 33) 

Nesse sentido, discordo de Appiah e aproprio-me da crítica formulada por 

Guimarães (1999), quando afirma: 

(...) que Appiah parece acreditar às vezes que essa “essência racial” tem 
características absolutas que, para ele, coincidem com a definição norte-
americana de “raça”. Para mim, ao contrário, essa “essência” é definida 
pela cultura, utilizando diferentes regras para traçar filiação e pertença 
grupal, a depender do contexto histórico, demográfico e social. 
(Guimarães, 1999, p. 28) 

Dessa forma, Guimarães (1999) ressalta que é necessário alterar a 

definição de racialismo em Appiah em dois aspectos: 

(...) primeiro, trata-se de um sistema de marcas físicas (percebidas como 
indeléveis e hereditárias), ao qual se associa uma “essência”, que 
consiste em valores morais, intelectuais e culturais. Segundo, apesar de 
todo racialismo necessitar da idéia de “sangue”, como veículo 
transmissor dessa “essência”, as regras de transmissão podem variar, 
amplamente, segundo os diferentes racialismos. (Guimarães, 1999, p. 
28) 

Dois conceitos mais necessitam ser explicados: racismo e cor. 

1.1.3. Racismo 

Da mesma maneira que o termo raça, o termo racismo tem sido usado com 

diferentes conceituações. Munanga (2003), afirmando que o termo racismo foi 

introduzido no vocabulário ocidental em 1920, atribui-lhe uma conceituação 

estritamente ideológica: 
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(...) uma teoria essencialista que postula a divisão em grandes grupos 
chamados raças contrastados que têm características físicas hereditárias 
comuns, sendo estas últimas suportes de características psicológicas, 
morais, intelectuais e estéticas e se situam numa escala de valores 
desiguais. Visto deste ponto de vista, o racismo é uma crença na 
existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca 
entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. 
(Munanga, 2003, p. 27) 

Porém, outros estudiosos (Essed, 1991; Guimarães, 1999; Rosemberg et 

al., 2003) adotam uma conceituação de racismo que integra a dimensão estrutural 

e a dimensão simbólica (ideológica) na produção e sustentação das 

desigualdades raciais. 

Assim, Guimarães (1999) sustenta que o 

(...) o termo racismo denota, sempre, três dimensões: uma concepção de 
raças biológicas (racialismo); uma atitude moral em tratar de modo 
diferente membros de diferentes raças, e uma posição estrutural de 
desigualdade social entre raças. Ora, é claro que a negação da 
existência das raças pode sub existir, pari passu, com o tratamento 
discriminatório e com a reprodução da desigualdade social entre as 
raças, desde que se encontre um tropo para as raças. Foi o que 
aconteceu no Brasil. (Guimarães, 1999, p. 62-63) 

Este conceito formulado por Guimarães (1999) sobre o racismo, de fato, 

apresenta um avanço em relação ao de Munanga (2003) – por atentar 

simultaneamente para as dimensões estrutural e simbólica. Porém, mantém, 

segundo Rosemberg (2003), uma limitação por situar a dimensão simbólica no 

plano das atitudes (portanto de pessoas) e não no plano da ideologia (que 

extravasa as pessoas). Por tais razões, Fúlvia Rosemberg vem adotando, e 

sugerindo que os pesquisadores do NEGRI adotem, a conceituação de Philomena 

Essed (1991 apud Rosemberg et al, 2003) sobre racismo cotidiano. 

Racismo é uma ideologia, uma estrutura e um processo pelo qual, 
grupos específicos, com base em características biológicas e culturais 
verdadeiras ou atribuídas, são percebidos como uma raça ou grupo 
étnico inerentemente diferente e inferior. Tais diferenças são, em 
seguida, utilizadas como fundamentos lógicos para excluírem os 
membros desses grupos do acesso a recursos materiais e não materiais. 
Com efeito, o racismo sempre envolve conflito de grupos a respeito de 
recursos culturais e materiais. E opera por meio de regras, práticas e 
percepções individuais, mas por definição, não é uma características de 
indivíduos. Portanto, combater o racismo não significa lutar contra 
indivíduos, mas se opor às práticas e ideologias pelas quais o racismo 
opera através das relações culturais e sociais. Na ideologia dominante, 
em geral não se conhece que o racismo seja um problema estrutural. (...) 
o termo racismo é reservado apenas a crenças e ações que apóiam 
abertamente a idéia de hierarquias de base genética ou biológica entre 
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grupos de pessoas. O problema dessas definições restritas de racismo é 
que elas tendem a fazer vista grossa à natureza cambiante do racismo 
nas últimas décadas. O discurso do racismo está se tornando cada vez 
mais impregnado de noções que atribuem deficiências culturais a 
minorias étnicas. Essa culturalização do racismo constitui a substituição 
do determinismo biológico pelo cultural. Isto é, um conjunto de diferenças 
étnicas reais ou atribuídas, representando a cultura dominante como 
sendo a norma, e as outras culturas como diferentes, problemáticas e, 
geralmente, também atrasadas. (Philomena Essed, 1991 apud 
Rosemberg et al, 2003, p. 128) 

Uma das características do conceito de racismo que vem sendo adotado é 

a sua construção histórica, ou seja, sua transformação no tempo e no espaço. 

Expressões do racismo brasileiro contemporâneo não são as mesmas do racismo 

após a Abolição: os negros ascenderam ao mercado de trabalho livre, 

expandiram, de certa forma, sua escolaridade e “passaram, até, a disputar vagas 

no ensino superior com os brancos”. Os planos de produção e sustentação das 

desigualdades se modificaram. 

Assim, em sua vertente ideológica, o final do século XX e o início do século 

XXI assistem a uma mudança de rota do racismo biológico do século XIX para um 

racismo culturalista. 

Já no fim do século passado e início deste século, o racismo não precisa 
mais do conceito de raça no sentido biológico para decretar a existência 
de diferenças insuperáveis entre grupos. Além da essencialização 
somático – biológica, o estudo sobre o racismo deve integrar outros tipos 
de essencialização, em especial a essencialização histórico-cultural. 
(Munanga, 2003, p. 40) 

Guimarães (1999) critica, porém, uma ampliação do conceito de racismo 

que permitisse incluir qualquer forma de justificativa de superioridade de um 

grupo/segmento social sobre outro (gênero, classe, idade, etc.). Para o autor, o 

termo racismo deve ser reservado aos casos em que “o preconceito e a 

discriminação pressupõem ou se referem à idéia de ‘raça’ de maneira central” 

mesmo quando “seu nome não seja pronunciado” (Guimarães, 1999, p. 34-35). 

Boa parte dos estudos sobre relações raciais no Brasil contemporâneo, 

bem como o debate público encetado pelo Movimento Negro, vem apontando 

características e peculiaridades do “racismo à brasileira”, questão discutida no 

próximo capítulo. Porém, uma das feições do “racismo à brasileira” é sua 

associação com um sistema de classificação racial baseada na aparência, ou 

seja, na “cor”. Isto é, diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, após a 
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Abolição da escravatura, o Brasil não adotou legislação racial segregacionista, 

nem produziu um sistema de classificação racial baseado na origem ou 

hipodescendência (como o norte-americano). A essencialização da diferença ou 

da desigualdade racial, no Brasil, pode não partir, portanto, da origem, mas da 

aparência. “Trata-se de discriminação em que a ‘cor’, vista como fato objetivo e 

natural, e não a ‘raça’ vista como conceito abstrato e científico, é decisiva” 

(Guimarães, 1999, p. 43). Entre nós, como ainda afirma Guimarães (2003), “a cor 

é um tropo para raça”. Vejamos, então, a seguir, uma sistematização da literatura 

sobre o conceito de cor. 

1.1.4. Cor 

Diferentemente do que ocorre com o termo/conceito raça, a discussão 

conceitual do termo cor tem merecido menor atenção da produção acadêmica. De 

fato, dicionários de língua ou especializados em estudos sobre relações raciais 

são ricos no tratamento do termo raça e omissos no tratamento do termo cor. 

Isso, por exemplo, ocorre no Novo Dicionário Aurélio que oferece nove 

sentidos principais e dois no vocabulário popular relacionados a raça e, dentre os 

12 sentidos relacionados a cor, nenhum deles menciona seu uso figurado para 

raça. Vamos encontrar apenas na expressão “de cor”, a conotação racial: “Diz-se 

das pessoas que têm a cor de pele naturalmente escura: homem de cor”. 

Do mesmo modo, o famoso dicionário de Relações Étnicas e Raciais de 

Ellis Cashmore e colaboradores (1996) incluem um longo verbete sobre o termo 

raça e é omisso quanto ao termo cor. 

Para Guimarães (2003), o conceito cor seria, dentre os que discutiu em seu 

artigo “Como trabalhar com ‘raça’ em Sociologia”, o mais difícil de ser trabalhado.  

Os povos europeus se definem e foram definidos como brancos, no 
contato com os outros, considerados negros, amarelos, vermelhos. 
Estamos diante de um discurso classificatório baseado em cores. Temos 
que dar tratos à bola para compreender este que é o mais naturalizado 
de todos os discursos. (Guimarães, 2003, p. 98) 
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Para o autor, cor é sempre um conceito nativo, nunca analítico, no campo 

dos estudos de relações raciais ou das Ciências Sociais. A cor seria conceito 

analítico apenas no plano dos estudos das artes. 

Como vimos, Munanga (2003) informa que a cor da pele foi considerada 

como critério fundamental para diferenciar as chamadas raças humanas no 

século XVIII na Europa Ocidental. Blumenbach foi apontado por Oliveira (2002, p. 

58) como o iniciador da divisão das raças humanas associando cor de pele e 

região geográfica de origem. Este vocabulário racial assentado nas cores – 

amarelo, branco, pardo, preto/negro – penetrou o Brasil Colônia e se mantém até 

os dias atuais, sendo as mesmas alternativas de cor incluídas nos inquéritos dos 

Censos Demográficos, com pequenas variações, desde 1872. 

Petruccelli (2000) elaborou uma pesquisa lexicográfica e de datação sobre 

a origem da terminologia relacionada à cor usada como tropo para raça. Em 

língua portuguesa e espanhola, segundo Petruccelli (2000, p. 14), o termo pardo é 

o mais antigo e é definido como “de cor entre o branco e o preto, mulato (Cunha, 

1982)” e provém do latim pardus e do grego pardos significando, nessas línguas, 

leopardo. A carta de Caminha já se refere aos habitantes da terra como ‘pardos 

maneira avermelhados’. 

O substantivo “mulato” é proveniente do espanhol que o utiliza desde 1525. 

Origina-se do termo mula “o parentesco de representações entre mestiçagem e 

hibridação entre espécies e sua associação recorrente com a infecundidade” 

(Bonniol e Benoist, 1994, apud Petruccelli, 2000, p.14). 

O termo “mestiço”, do latim tardio mixticus, de mixtus é particípio passivo 

do verbo miscère, misturar. No início seu sentido é restrito à descendência de 

europeus e ameríndios (idem, ibidem p. 14). O termo “caboclo” deriva, 

aparentemente, do tupi. 

A etimologia do termo “preto” em português e em espanhol prieto está por 

ser elucidada. Quanto ao termo “branco”, Petruccelli cita o dicionário de Said-Ali 

(1931) que oferece um verbete muito interessante: “em sentido rigoroso, é a neve, 

a cal, o leite, a açucena, etc. Homem ou mulher, com a pele exatamente da cor 

desses objetos, não existe, nem nunca existiu (...). Na cor da pele de qualquer 



 43

indivíduo da chamada raça branca ou caucásica transparece sempre entre o alvo 

e o róseo um amarelado ou morenado mais leve nos povos septentrionais, mais 

fortes nas gentes do meio-dia” (Said-Ali apud Petruccelli, 2000, p.1513). 

Se a discussão conceitual do termo cor nas Ciências Sociais é precária, tal 

precariedade não impediu um profícuo debate sobre o modo brasileiro de uso da 

cor associada a outros atributos de aparência como indicador de pertença racial. 

Aqui a literatura é abundante: Oracy Nogueira (1955), Thales de Azevedo (1955), 

Marvin Harris (1964), Florestan Fernandes (1965), Livio Sansone (1993), Antonio 

Sérgio de Alfredo Guimarães (1999), Edward Telles (2003), para citar alguns. 

Esses autores, e outros mais insistem que, no Brasil e na América Latina 

em geral (com algumas exceções), não tendo ocorrido sistema formal de 

segregação racial após a Abolição da escravatura, não houve definição legal de 

pertença racial, portanto, a hierarquização entre as raças se deu pela aparência, 

marcadamente a cor da pele. 

Como os negros, no Brasil, não são definidos pela regra “uma gota de 
sangue negro faz de alguém um negro”, e como não há uma regra clara 
de descendência biológica definindo grupos raciais, mas, ao contrário, as 
classificações seguem diferenças de aparência física e a “interação entre 
uma variedade de status adquiridos e adscritos” (Harris, 1974), isto 
parece significar, para alguns autores, que não se pode falar, nem 
mesmo, de grupos raciais no Brasil, mas apenas de “grupos de cor”. 
(Guimarães, 1999, p. 42-43) 

Porém, como já assinalava Florestan Fernandes em 1965 (apud 

Guimarães, 1999, p. 43), “grupos de cor”, “preconceito de cor” constituem 

categorias nativas conotando uma diferenciação racial. Assim, Guimarães (1999, 

pp. 42-44) desconstrói, em sua argumentação, a naturalização da categoria cor, 

destacando que não há nada de natural, espontâneo ou neutro “acerca de traços 

fenotípicos e de cor”. A citação anteriormente efetuada do verbete “branca” do 

dicionário de Said-Ali já ilustrara esta concepção. 

                                            
13 A revista da UNICAMP RUA, no n° 8 (março 2002) publicou interessante tradução de artigo 
francês (Delesalle e Valensi, 2002, p. 9) sobre “A palavra ‘nègre’ nos Dicionários Franceses do 
Antigo Regime”. 
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Citando Louis Gates Jr (1985, p. 06):  

(...) necessita-se de pouca reflexão, contudo, para se reconhecer que 
essas categorias pseudocientíficas são, elas próprias, imagens. Quem já 
viu realmente uma pessoa branca, amarela ou marrom? Esses termos 
são construções arbitrárias, não registro de realidade. (apud Guimarães, 
1999, p. 44) 

É nesta perspectiva que Guimarães (1999) irá propor que, no Brasil, a cor 

funciona como “imagem figurada de raça” (...) “alguém só pode ter cor e ser 

classificado num grupo de cor se existir uma ideologia em que a cor das pessoas 

tenha algum significado. Isto é, as pessoas têm cor apenas no interior de 

ideologias raciais” (p. 44). 

Ora, o curioso (e que torna as questões mais complexas) é que esse 

sentido figurado para cor e para as alternativas de cor, apesar de dominante, 

parece não ser universalmente compartilhado pelos brasileiros de todas as 

idades. Destacamos dois pontos: 

• a análise da bibliografia sobre classificação racial no Brasil sugere que 

algumas pessoas também acionam repertórios “realistas,” como 

veremos adiante; 

• o combate ao racismo simbólico, especialmente destinado a crianças, 

pode adotar a perspectiva “realista” dos matizes das cores, 

embaralhando seu uso no sentido figurado para raça. Por exemplo, os 

livros de Ziraldo: Flicts (2003), O menino marrom (1986). Conforme o 

site de Ziraldo “O menino marrom, editado pela primeira vez em 1986, 

conta a história de dois amigos de cores diferentes que crescem 

juntos... Sua pele era cor de chocolate...” 

Ampliando, agora, estas observações para o termo raça, é possível afirmar 

que, se o termo raça vem sendo discutido amplamente como conceito analítico 

nos campos da Sociologia e da Antropologia, sabe-se muito pouco sobre os 

sentidos nativos atribuídos a ele. Isto é: paradoxalmente, dispõe-se de 

conhecimento sobre processos de racialização na sociedade brasileira, mas 

pouco se sabe sobre os sentidos atribuídos pelo brasileiro ao próprio termo raça. 

Procuramos contribuir para preencher esta lacuna introduzindo, no questionário 



 45

aplicado nos sujeitos da pesquisa, uma questão sobre os sentidos que crianças e 

adolescentes atribuem aos termos cor e raça. 

O próximo tópico será destinado a sintetizar os enfoques que vêm 

orientando os estudos sobre relações raciais no Brasil. 

1.2. Enfoques dos estudos sobre relações raciais no Brasil 

A preocupação acadêmica com o tema da raça na construção do 

pensamento social brasileiro tem sido objeto de estudos de vários pesquisadores, 

entre eles Guimarães (1999; 2004), Maio (1997), Schwarcz (1996). 

Estudiosos que discutem o pensamento brasileiro sobre relações raciais 
no país detectam três correntes que marcam posições diferentes sobre o 
racismo brasileiro pós Abolição: a ideologia da assimilação racial, ou 
democracia racial, tendo como figura de proa Gilberto Freyre; a da 
chamada “escola de São Paulo”, que teve em Florestan Fernandes seu 
expoente no combate ao mito da democracia racial preconizada por 
Freyre, com base em pressupostos marxistas; e a de militantes negros e 
de uma “nova geração” de cientistas sociais que procuram, além de 
promover a critica ao dogma da democracia racial, evidenciar que o 
racismo é constitutivo das desigualdades. (Bazilli, 1999. p. 20) 

Acrescento à síntese de Bazilli (1999) uma corrente de intelectuais 

brasileiros que, logo após a Abolição, sustentavam teses vinculadas ao racismo 

científico. De um modo geral, esses estudos evidenciam forte influência das idéias 

européias que embasaram o racismo científico do século XIX, associados aos 

mitos sobre a origem das raças que associavam a cor negra ao malefício, feiúra, 

perversidade e a cor branca à civilização (Fernandes, 1960; 1972). Guimarães 

(2004) afirma que o racismo científico introduz o racismo na arena política 

brasileira próximo à Abolição da escravatura quando está em pauta “a igualdade 

política e formal entre todos os brasileiros e mesmo entre esses e os africanos 

escravizados” (p. 11). Schwarcz (1996) retraçou, em detalhes, a incorporação e 

transformação desse ideário nos trabalhos produzidos pelos Institutos Históricos e 

Geográficos, os Museus de Etnografia e as Faculdades de Direito e Medicina. 

As teorias raciais entraram no Brasil, segundo Schwarcz (1996), por meio 

do “discurso estrangeiro” que constantemente faz referências à composição do 

povo brasileiro como algo absolutamente negativo, condenando os hábitos 

indígenas e o cruzamento biológico e cultural, por conta da grande miscigenação 
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ocorrida no país, principalmente entre europeus (e seus descendentes) e a 

população negra. Estas teorias, adaptadas à realidade brasileira, têm como 

preocupação central a mestiçagem, em especial de negros e brancos, que passou 

a fazer parte dos debates entre os intelectuais. Alguns dos expoentes dessa 

época e corrente foram: Oliveira Vianna, Tobias Barreto, Silvio Romero, Nina 

Rodrigues, Euclides da Cunha, entre outros, integrantes dos chamados “homens 

de sciencia” (Schwarcz, 1996; Guimarães, 2004). 

Esse grupo de intelectuais brasileiros é bastante heterogêneo, pois é 

composto por especialistas em diversas áreas do conhecimento, tendo atuado em 

diversas faculdades pelo território brasileiro. Nina Rodrigues, da escola de 

Medicina da Bahia, aderente da Antropologia Criminal de Cesare Lombroso 

(1876), defendeu a introdução, no Brasil, de uma doutrina craniológica ou 

frenológica para compreender as relações entre as raças. Ele chegou mesmo a 

sugerir a criação de dois códigos penais, um para os brancos e outro para os 

negros. 

[Nina] Rodrigues argumenta em favor da criação de dois códigos penais 
– um para brancos e outro para negros - justificando seus argumentos 
nos termos científicos da época. Na verdade, seguindo as máximas do 
darwinismo social, se, de fato, as raças carregavam diferenças 
ontológicas fundamentais, era preciso separá-las judicial e fisicamente. 
(Schwarcz, 1996, p. 161) 

É nesse sentido que, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

“especialistas como Renato Khel advogarão a utilização de técnicas de eugenia e 

mesmo a esterilização de mestiços, sempre visando, nos termos da época, 

‘aprimorar a raça’” (Schwarcz, 1996, p.162). Dessa forma, os médicos da 

faculdade de medicina, logo após as campanhas sanitárias, “passarão a priorizar 

a formação de uma ‘boa raça’” (Schwarcz, 1996, p.162), impondo práticas e 

costumes, aprovando alguns casamentos e desaprovando outros. 

Na Faculdade de Recife, no século XIX, ocorreu um grande movimento de 

escritores tendo Tobias Barreto como seu teórico, Joaquim Nabuco seu orador, 

Castro Alves seu poeta, Silvio Romero seu crítico literário e Franklin Távora e 

José de Alencar seus romancistas, que defendiam as necessidades sociais e 

econômicas do Nordeste. Dentre esses, merece destaque o poeta Silvio Romero 

que, mesmo reconhecendo a mestiçagem como uma particularidade da 
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sociedade brasileira, entendia que o branqueamento seria uma solução para o 

Brasil. 

De fato, Guimarães (2004), ao considerar que o racismo científico que 

grassou entre nós durante o final do século XIX não deve ser exclusivamente 

entendido como “reação à igualdade legal entre cidadãos formais, que se 

instalava com o fim da escravidão”, complementa que ele: 

(...) foi também o modo como as elites intelectuais, principalmente 
aquelas localizadas em Salvador e Recife, reagiram às desigualdades 
regionais crescentes que se avolumavam entre o Norte e o Sul do país, 
em decorrência da decadência do açúcar e da prosperidade trazida pelo 
café. Quem não se lembra do temor de Nina Rodrigues ao ver se 
desenvolver no Sul uma nação branca, enquanto a mestiçagem 
campeava no norte? (Guimarães, 2004, p. 11) 

A importação e incorporação do racismo científico europeu pela elite 

intelectual brasileira sofreram ajustes em decorrência da intensa miscigenação. 

Como aponta Guimarães (2004), se a doutrina racista no Brasil veio, de 

início, da região Norte, “também veio de lá sua superação com os escritos 

sociológicos de Gilberto Freyre (1933, 1936) de 1930” (p. 11). 

Gilberto Freyre e Arthur Ramos trouxeram para as Universidades do Brasil, 

mais especificamente para o Rio de Janeiro, as influências de Franz Boas e de 

seus discípulos, entre os quais Melville Herkovits e, junto com elas, uma nova 

interpretação da noção de raça, agora embasada na cultura. Dessa forma, o 

culturalismo passou a fazer parte do pensamento dos intelectuais da década de 

30. Freyre passou a ser a grande referência dessa década. Em sua obra Casa 

Grande & Senzala (1930) faz uma análise da sociedade patriarcal brasileira e 

apresenta um paradigma de convivência racial harmoniosa, a tese da 

“Democracia Racial”, selada pela miscigenação (Schwarcz, 1996; Guimarães, 

2004). Com essas idéias, Freyre tentou subverter as idéias racistas do final século 

XIX e resolver o “precário equilíbrio político entre desigualdade social, 

autoritarismo político e liberdade formal que marcou o Brasil” (Guimarães, 2004, 

p. 12) do pós-abolição. A obra de Gilberto Freyre constitui um dos marcos 

divisores dos estudos sobre relações raciais no Brasil.  
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As idéias sobre relações raciais no Brasil foram se forjando também via 

organizações negras que tiveram na imprensa uma de suas formas privilegiadas 

de expressão (Gomes, 2005). Assim, Flávio Gomes (2005), em seu estudo 

Negros e política (1888 – 1937), assinala o destaque da chamada “imprensa 

negra”, “parte mais conhecida e citada da mobilização negra nas primeiras 

décadas republicanas”. Jornais que, de modo descontínuo, porém de Recife ao 

Rio Grande do Sul, tratavam de temas relacionados aos “homens de cor”, 

festejando e refletindo sobre a Abolição, por vezes denunciando “humilhações e 

intolerâncias sofridas por negros e mulatos” (Gomes, 2005, p. 28).  

Porém, considera-se que o movimento social negro se inicia, no Brasil, com 

a criação da Frente Negra Brasileira (FNB), na década de 1930 e a publicação de 

seu jornal A voz da RAÇA. De orientação nacionalista (alguns de seus líderes se 

articularam ao integralismo), a FNB assumira, desde sua criação em 1931, um 

ideário sobre o “problema do negro”. Assim, em seu manifesto reivindicava a 

(...) integralização absoluta, completa do negro, em toda a vida 
brasileira-político, social, religiosa, econômica, operária, militar, 
diplomática, etc.; o negro brasileiro deve ter toda aceitação em tudo e em 
toda parte, dadas as condições competentes (que devem ser 
favorecidas) físicas, técnicas, intelectuais, morais exigidas para a 
igualdade perante a lei. (Manuscrito da FNB, apud Gomes, 2005, p. 63)  

Depois de Gilberto Freyre, foi Donald Pierson o mais influente pesquisador 

da década de 1940, inaugurando o campo de estudos das relações raciais. 

Pierson inovou esse campo de estudos, ao realizar uma pesquisa sistemática e 

em profundidade de uma comunidade na Bahia utilizando métodos sociológicos 

(Guimarães, 2004). Apesar dos aportes originais do próprio Pierson, Guimarães 

(2004) assinala que o norte-americano, discípulo de Robert Park, já encontrara 

aqui “entre os acadêmicos brasileiros, uma história social do negro, desenvolvida 

por Gilberto Freyre, que fizera da miscigenação e da ascensão social dos mulatos 

as pedras fundamentais de sua compreensão da sociedade brasileira” (p. 14-15). 

Uma das contribuições de Pierson, que marcou durante bom período os 

estudos sobre relações raciais no Brasil, foi sua interpretação de que no Brasil 

haveria “preconceito de classe” e não “preconceito de raça”, contrastando o que 

observara sobre as particularidades das relações raciais brasileiras, 

especialmente: a miscigenação, a ascensão social dos “mulatos”, as idéias de 
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branqueamento e a ausência de classificação baseada na hipodescendência 

como a norte-americana (Guimarães, 2004). 

Para Guimarães (2004), Pierson inaugurou uma nova Sociologia e que 

seria retomada nos anos 1950 com a geração que desenvolveu uma série de 

estudos conhecidos como o “projeto UNESCO”. No entanto, antes dos estudos 

realizados sob o patrocínio da UNESCO, pesquisas sobre as relações raciais já 

estavam incorporadas em trabalhos acadêmicos de algumas universidades 

paulistas. De acordo com Maio (1997), pesquisadores como 

Samuel Lowrie, Roger Bastide, Florestan Fernandes, Oracy Nogueira, 
Virgina Bicudo, Emilio Willems, Donald Pierson são alguns dos cientistas 
sociais que haviam publicado trabalhos sobre o tema. (...) A primeira 
tese de mestrado, a ser defendida em instituição brasileira sobre o 
preconceito racial no Brasil, foi de Virgina Bicudo, na ELSP em 1945, sob 
orientação de Pierson. Essas pesquisas refletiam o desenvolvimento das 
ciências sociais, a partir dos anos 30, com a criação da FFCL e a ELSP, 
mas também revelavam a especificidade da presença do negro em São 
Paulo14. (Maio, 1997, p. 106) 

A partir dos anos 1950, o Brasil passou a ser palco de pesquisas sobre 

relações raciais patrocinadas pela UNESCO. Esses estudos foram 

predominantemente sociológicos, muitos deles apoiando-se na análise de dados 

estatísticos gerados pelos Censos Demográficos sobre cor e força de trabalho 

para demonstrarem as desigualdades sociais entre brancos e negros. Entre 1951 

e 1956, essas pesquisas envolveram estudiosos dos estados da Bahia, 

Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, patrocinados pela UNESCO (Maio, 

1997; Guimarães, 2002). 

Na Bahia foi realizado o convênio Columbia University/Estado da 

Bahia/UNESCO, sob a direção de Thales de Azevedo e Charles Wagley; em 

Pernambuco, o projeto do Instituto Joaquim Nabuco/Ministério da Educação e 

Saúde/UNESCO sob a direção de Gilberto Freyre e René Ribeiro; no Rio de 

Janeiro foi firmado o convênio  FNFi/UNESCO sob a direção de Costa Pinto e, 

finalmente e, 

                                            
14 ELSP: Escola Livre de Sociologia e Política; FFCL: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 



 50

(...) em São Paulo, um convênio da UNESCO com a Universidade de 
São Paulo e a Escola Livre de Sociologia e Política envolveu o 
antropólogo francês Roger Bastide, os sociólogos Florestan Fernandes e 
Oracy Nogueira e as psicólogas Virgínia Bicudo e Aniela Ginsberg. 
Florestan e Bastide dedicaram-se a um estudo histórico-sociológico das 
relações raciais na cidade de São Paulo; Bicudo e Ginsberg aos 
estereótipos entre alunos de escolas públicas; e Nogueira ao estudo da 
comunidade de Itapetininga. (Maio,1997, p. 7) 

Boa parte dos pesquisadores citados acima deu continuidade ao projeto 

UNESCO. Entretanto, foram excluídas das pesquisas subseqüentes da UNESCO, 

as pesquisadoras Virgínia Bicudo e Aniela Ginsberg15. Fica uma dúvida, e 

necessitaríamos de mais estudos sobre os motivos que as excluíram. Ambas 

traziam o aporte da Psicologia e dedicaram-se ao estudo de crianças, além de 

serem mulheres. 

A geração de pesquisadores do projeto UNESCO, principalmente os 

pesquisadores brasileiros das universidades paulistas, passou a reconhecer a 

ocorrência de “preconceito de cor” no Brasil e entendê-lo de modo mais inovador, 

subvertendo as interpretações anteriores das relações raciais, procurando 

demonstrar que o “preconceito de cor” era resquício da sociedade escravagista de 

castas e que seria superado em uma sociedade de classes. Nesse sentido, os 

estudos de Florestan Fernandes proporcionaram uma nova interpretação das 

relações raciais, questionando a tese da “Democracia Racial” formulada por 

Gilberto Freyre e procurando explicar, então, as desigualdades sociais entre 

brancos e negros. 

De acordo com Guimarães (2004), além de Florestan Fernandes, 

(...) também Costa Pinto (1953), no Rio de Janeiro; Thales de Azevedo 
(1953), em Salvador; Octavio Ianni (1978), em Florianópolis e Curitiba; 
João Batista Pereira (1967), em seu estudo sobre os radialistas em São 
Paulo, todos observaram, em momentos diferentes, entre 1953 e 1967, a 
centralidade do preconceito de cor para explicar as dificuldades da 
mobilidade social dos negros no pós-abolição. (Guimarães, 2004, p. 22) 

Esses pesquisadores superaram os modelos assentados no racismo 

científico de Nina Rodrigues, na visão culturalista de Gilberto Freyre e no 

preconceito de classe apontado por Franklin Frazier e Donald Pierson, trazendo 

                                            
15 Como muitos sabem, Aniela Ginsberg, precursora da Psicologia Social no Brasil, foi uma das 
fundadoras do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 



 51

uma nova tese: o preconceito de cor era fundamental para se entenderem as 

relações raciais no Brasil. Buscando superar a distinção entre preconceito de cor 

e de raça, Fernandes (1965, p. 27) aponta 

(...) a noção de “preconceito de cor” como uma categoria inclusiva de 
pensamento. Ela foi construída para designar, estrutural, emocional e 
cognitivamente, todos os aspectos envolvidos pelo padrão assimétrico e 
tradicionalista de relação racial. Por isso, quando o negro e mulato falam 
de “preconceito de cor”, eles não distinguem o “preconceito” 
propriamente dito da discriminação. Ambos estão fundidos numa mesma 
representação conceitual. Esse procedimento induziu alguns 
especialistas, tanto brasileiros, quando estrangeiros, a lamentáveis 
confusões interpretativas. (apud Guimarães, 2004, p. 23) 

Por outro lado, Nogueira (1985, p. 78-79) 

(...) considera como preconceito racial uma disposição (ou atitude) 
desfavorável, culturalmente condicionada, em relação aos membros de 
uma população, aos quais se têm como estigmatizados, seja devido à 
aparência, seja devido a toda ou parte da ascendência étnica que se 
lhes atribui ou reconhece. Quando o preconceito de raça se exerce em 
relação à aparência, isto é quando toma por pretexto para as suas 
manifestações, os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o 
sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o 
indivíduo descende de certo grupo étnico, para que sofra as 
conseqüências do preconceito, diz-se que é de origem. (apud 
Guimarães, 2004, p. 23) 

Esses estudos patrocinados pela UNESCO influenciaram, por muito tempo, 

a agenda das ciências sociais para as pesquisas sobre relações raciais no Brasil. 

Por exemplo, o estudo de Oracy Nogueira Preconceito de Marca serve como 

referencial teórico para interpretar o sistema de classificação racial brasileiro, e a 

crítica de Florestan Fernandes à democracia racial persistem até os dias atuais, 

suscitando debates acalorados (por exemplo, Peter Fry e Yvonne Maggie que se 

opõem ao significado atribuído ao mito da democracia racial como conotação 

ideológica). Porém, a geração seguinte, a de 1970, inovou nas pesquisas sobre 

relações raciais no Brasil por introduzir o conceito de racismo, o que não ocorrera 

até então e que não fora abordado pela geração de 50. A introdução do tema 

racismo como pauta de discussão na agenda dos estudos sobre relações raciais 

marca o contraste com as autoridades brasileiras que, nesse mesmo período, 

negavam a existência do racismo, o que, segundo alguns, teria levado à retirada 

do quesito cor/raça do Censo Demográfico em 1970. Para Guimarães (2004), 
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O que muda nos anos 1970 é justamente a definição do que seja 
racismo. E isso não muda apenas no Brasil. Nem é produto da geração 
brasileira negra que estava exilada na Europa ou nos Estados Unidos, 
gente como Abadias Nascimento, por exemplo, como se tal 
transformação conceitual fosse um fenômeno de imitação e de 
colonialismo cultural. A mudança é mais abrangente. (Guimarães, 2004, 
p. 24)16

A mudança à qual Guimarães (2004) se refere provem de movimentação 

internacional – norte-americana e européia – no campo da Sociologia e da 

História que passam a incorporar o conceito de racismo de modo analítico. A 

citação do texto de Banton e Miles (1994, p. 276) é sugestiva. 

Até o final dos 1960, a maioria dos dicionários e livros escolares definiam 
[o racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, ou conjunto de 
crenças. O núcleo dessa doutrina era de que a raça determinava a 
cultura, e daí adviriam as crenças na superioridade racial. Nos 1970, a 
palavra foi usada em sentido ampliado para incorporar práticas e 
atitudes, assim como crenças; nesse sentido, racismo [passa a] denota[r] 
todo o complexo de fatores que produzem discriminação racial, e 
algumas vezes, frouxamente designa também aqueles [fatores] que 
produzem desvantagens raciais. (apud Guimarães, 2004, p. 25) 

Nos anos 1970, organizou-se o Movimento Negro Unificado (MNU) que 

passou a denunciar a existência do racismo no Brasil. Sem dúvida alguma, o 

MNU foi responsável pela conscientização e valorização da cultura negra. Foi 

também o responsável pela re-introdução do termo de raça, ressignificado nas 

discussões sociais e políticas: a re-introdução do conceito de raça tinha como 

objetivo denunciar as desigualdades entre brancos e negros, e as mazelas pelas 

quais estava passando a população negra. 

Guimarães (2004) destaca o impacto do texto The Position of Blacks in 

Brazilian Society de autoria de Anani Dzidziyeno, cientista social africano, negro, 

atuando no Minority Rights Group em Londres. Para Guimarães (2004), esse 

texto foi um dos primeiros “a falar de racismo no Brasil”: “observa, também, que 

entre os marxistas brasileiros, ainda prevalecia a idéia de que o único meio de 

combater o preconceito racial era a organização e luta de classe trabalhadora” (p. 

25). 

                                            
16 Guimarães (2004) refere-se, possivelmente sem citar, a comentários de que o debate sobre 
racismo no Brasil foi uma importação norte-americana. Esta posição, que se assenta no muito da 
democracia racial brasileira, pode ser apreendida em artigo publicado por Wacquant e Bourdieu 
(2002). 
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É neste contexto de novas idéias sobre relações raciais no Brasil que 

Carlos Hasembalg (1979) produziu seu livro (tese de doutorado) Discriminação e 

Desigualdades Raciais. Segundo Rosemberg e Pinto (1997), esta produção 

configura uma nova fase no pensamento social brasileiro sobre relações raciais. 

Hasembalg (1979) supera a visão de Florestan Fernandes, de que as 

desigualdades raciais seriam resquícios da sociedade escravista, ao propor que: 

(...) a discriminação e preconceito raciais não são mantidos intactos após 
a abolição, pelo contrário, adquirem novos significados e funções dentro 
das novas estruturas e (b) as práticas racistas do grupo dominante 
branco que perpetuam a subordinação dos negros não são arcaísmos do 
passado, mas estão funcionalmente relacionadas aos benefícios 
materiais e simbólicos que grupos brancos obtém da desqualificação dos 
não brancos. (Hasenbalg, 1979, p. 85) 

Entre as décadas de 70 e 90 vislumbramos um grande crescimento da 

produção acadêmica e ativista sobre as relações raciais no Brasil. O final dos 

anos 1970 e a década de 1980 conheceram grande movimentação social e 

política no Brasil em decorrência da oposição à ditadura militar e conseqüente 

processo de redemocratização política. No bojo desse processo, a partir de 

iniciativa do estado de São Paulo, abriu-se a possibilidade, via a criação de 

conselhos (como os da Condição Feminina, do Menor e da Comunidade Negra), 

de uma colaboração entre Estado, movimento social organizado e academia. Esta 

nova colaboração constituiu uma das vias de eclosão de numerosas pesquisas 

sobre relações raciais nos centros tradicionais de estudos afro-brasileiros ou afro-

asiáticos. Esta nova vitalidade trouxe novos temas para a discussão (como a 

educação, a identidade, a mídia, a ação política, a saúde, a demografia, entre 

outros), bem como a crescente mobilidade educacional de negros abriu seu 

acesso à pós-graduação. O NEGRI da PUC-SP participou desse processo, 

trazendo, principalmente, para primeiro plano, pesquisas que relacionam infância 

e raça. 
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Gráfico 1.1. Distribuição de temas tratados em estudos sobre relações 
raciais no Brasil (1970-1990) 
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Fonte: Barcelos, Cunha e Araújo (1991). 

Novo impulso foi dado pela criação de uma série de organizações não-

governamentais (ONGs) negras – CEERT, GELEDÈS, Fala Preta, mencionando 

apenas algumas paulistas – que aglutinaram ativistas e pesquisadores negros 

tratando do tema das relações raciais no Brasil. 

Outra onda de estudos sobre relações raciais no Brasil contemporâneo foi 

introduzida pela recente reivindicação e o debate conseqüente por cotas com 

recorte racial no acesso ao ensino superior. Isto abriu o leque de temas para a 

produção de estudos sobre ação afirmativa e reacendeu a discussão sobre 

classificação racial no Brasil. 
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A partir de 2000, intensificaram-se os debates visando preparar a 

participação do Brasil na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e Intolerância Correlatas, organizada pela ONU e realizada em 

Durban, na África do Sul. Uma diversidade de eventos ocorreu entre os anos de 

2000 e 2001, recolocando a temática racial na agenda nacional. Foram 

realizados, em todo o país, pré-conferências, seminários, grupos de discussões e 

encontros promovidos pelo Movimento Negro. Essa discussão culminou com a 

realização da I conferência Nacional contra o Racismo e a Intolerância, que teve 

lugar no Rio de Janeiro entre 6 e 8 de julho de 200117. Em decorrência da 

mobilização dos anos 2000, e em consonância com promessas de campanha, o 

governo Luis Inácio Lula da Silva criou a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). 

A mobilização brasileira para participar da Conferência de Durban 

estimulou a atuação do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) na 

produção de diagnósticos sobre desigualdade racial com base em dados macro. 

Pesquisadores do IPEA – como Ricardo Henriques e Sergei Soares – passaram a 

efetuar e divulgar análises estatísticas consistentes que têm embasado 

reivindicações e estudos atuais. Dentre os estudos de Henriques (2000) destaca-

se sua observação de que as crianças negras de 0 a 6 anos constituem o 

segmento social no Brasil que conta com o maior percentual de indigentes. A 

despeito dessa evidência, os estudos sobre criança e relações raciais continuam 

sendo raros. Esta dissertação de mestrado, como temos afirmado, procura 

contribuir para preencher tal lacuna. 

Em acordo com a posição sustentada por pesquisadores do NEGRI, 

compartilhamos o enfoque de que no Brasil convive-se, simultaneamente, com 

relações raciais assimétricas no plano estrutural e simbólico situando os negros 

em posição de subordinação aos brancos e relações de convivialidade que, em 

determinados contextos e circunstâncias, podem ser amistosas. 

                                            
17 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. Brasília, 2001.
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As particularidades das relações raciais brasileiras informam e são, ao 

mesmo tempo, informadas pelas práticas nacionais de classificação racial, 

questão discutida no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

2. CLASSIFICAÇÃO RACIAL NO BRASIL 

Neste capítulo vamos tratar, com base na revisão da literatura, do tema da 

classificação racial no Brasil. 

2.1. Sistema brasileiro de classificação racial 

O tema da classificação racial tem merecido atenção de estudiosos das 

relações raciais no Brasil: pesquisadores brasileiros e brasilianistas, de diferentes 

recortes disciplinares, vêm produzindo ampla bibliografia. Tal interesse decorre, 

muito provavelmente, da complexidade do processo classificatório e da extensão 

e variedade do vocabulário utilizado. Além disso, a questão envolve uma 

dimensão política em contexto envolvendo tanto o Movimento Negro quanto 

instâncias governamentais. 

Como já afirmamos, o tema se reacendeu com o debate da ação 

afirmativa, especialmente a introdução das cotas raciais na Universidade, pois 

tem-se que responder quem é branco, quem é negro, quem é indígena 

(Rosemberg, 2004). Ora, como a prática cotidiana e a literatura vêm mostrando, o 

sistema de classificação racial brasileiro é sofisticado: a classificação dá-se 

predominantemente a partir da aparência (a cor). Outros países, como os Estados 

Unidos e a África do Sul, por terem experimentado leis segregacionistas, 

desenvolveram regras de classificações mais rígidas para informar a pertença 

racial. As classificações raciais implantadas nesses países fixaram a regra 

mínima de hipodescendência ou de “uma gota de sangue” (one drope rule). Os 

Estados Unidos, por exemplo, criaram uma regra que definia, 

(...) judicialmente como negros aqueles que tinham pelo menos um 
oitavo, um dezesseis ou um trinta e dois avos de ascendência africana, 
ou seja, determinava que todas as pessoas de mistura racial com 
mínima mescla africana fossem classificadas como negras. (Telles, 
2003, p. 104) 

Ao contrário dos Estados Unidos e da África do Sul, o Brasil não 

implementou lei segregacionista após a Abolição da escravatura, tampouco leis 
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que determinassem, o pertencimento racial de seus cidadãos. Assim, a sociedade 

brasileira não desenvolveu princípios classificatórios por origem. Além disso, 

ocorreu, no Brasil, desde o período da escravidão, uma miscigenação da 

população, que foi se intensificando no período republicano, associada à ideologia 

do branqueamento sustentadas pelo governo e pela elite brasileira, resultando um 

sistema de classificação baseado na aparência ou no fenótipo. 

Oracy Nogueira (1998) – reconhecidamente o autor de uma das maiores 

contribuições para este debate no livro Tanto preto quanto branco: estudo das 

relações raciais – propõe a distinção entre “preconceito de marca”, o brasileiro 

assentado na aparência, e “preconceito de origem”, o norte-americano, assentado 

na hipodescendência. 

Mas o que é aparência? Ela vai além da pigmentação da pele, da 

configuração morfológica da fácies, da textura do cabelo. Ela abrange a aparência 

social, a origem econômica, o modo de vestir, a inserção regional. 

Em 1994, Charles H. Wood e José Alberto de Carvalho publicaram um 

artigo na Revista Brasileira Estudos Populacionais onde discutem dados sobre 

auto-identificação de cor a partir de dois focos: o primeiro abrange a grande 

quantidade de termos que a população utiliza para se classificar; o segundo 

(...) refere-se à interação entre a posição social da pessoa e a percepção 
subjetiva de sua cor. No Brasil, uma pessoa de pele escura e que 
também seja pobre é provavelmente tida, e assim se classificaria, como 
preta. De outro lado, porém, uma pessoa com a mesma tonalidade de 
pele que ocupe uma posição alta na sociedade provavelmente será 
considerada, e se identificaria – ao contrário do que acontece, por 
exemplo, nos Estados Unidos -, como morena, parda ou qualquer outro 
termo que se aproxime mais da gradação branca, dentro da escala de 
cores da pele. (Wood e Carvalho, 1994, p. 04) 

Os autores acreditam que ocorreria uma tendência a que os indivíduos de 

pele escura, dependendo de seu status econômico e social, migrassem para as 

categorias mais próximas da branca. 
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Segundo Pinto (1995), isto ocorreria porque, 

(...) muitos aspectos da problemática envolvendo a classificação da cor 
podem ser entendidos se nos voltarmos para a maneira como o nosso 
país vem se posicionando perante a composição racial da sua 
população. Nesse processo, há acontecimentos particularmente 
relevantes para esta discussão: o destino a ser dado ao negro livre, a 
preocupação com a intensa miscigenação da população brasileira, a 
preconização do branqueamento, a política imigratória. Nesses 
acontecimentos, já sobejamente tratados pelos estudiosos, gostaria de 
chamar a atenção para um fato: o imaginário que vai se forjando a 
respeito dos diversos segmentos raciais da população brasileira e, que, 
como num circulo vicioso, por sua vez, influi no perfil desses 
acontecimentos. (Pinto, 1995, p. 08) 

O imaginário forjado a respeito dos diversos segmentos raciais da 

população brasileira, que vem criando um clima negativo em relação ao negro e 

de exaltação do branco e da cor branca, influencia as pessoas no momento em 

que elas se classificarem ou são classificadas do ponto de vista de sua pertença 

racial. 

Esse imaginário, segundo Regina Pahim Pinto, tem o seu marco no 

Estatuto De Puritate Sanguinis (que vigorou entre os séculos XV e XVIII): “no 

contexto do estatuto, negros e mulatos, entre outros, são considerados como 

portadores de ‘sangue infecto’, o que lhes vedava o acesso à nobreza, aos cargos 

públicos e a outros privilégios” (Pinto, 1995, p. 14). Esse imaginário, que postula a 

idéia de superioridade e inferioridade, de puro e “infecto”, instalou-se e tem se 

reproduzido até o presente momento no pensamento do brasileiro. Dessa forma, 

a negatividade associada ao negro e a positividade associada ao branco podem 

influenciar o processo de classificação racial. 

Para Rosemberg e Piza (1998), 

os problemas das coletas sobre a cor em países de população 
multirracial, caso do Brasil, têm como ponto marcante de conflito a 
existência, no contínuo de cores da população, do grupo dos pardos. 
Este se constitui como o grupo em que a variação do pertencimento 
parece ser maior e mais influenciada pelos significados sociais da cor. 
(Rosemberg e Piza, 1998, p. 127) 

Em síntese, extensa bibliografia (Harris e Kotak, 1963; Sanjek, 1971; 

Marvin Harris et al, 1993; Wood e Carvalho, 1994; Datafolha, 1995; Rosemberg et 

al, 1995; Maggie, 1996; Schwartzman, 1999; Petruccelli 2000; Wood e 

colaboradores, 2000; Queiroz, 2001; Petruccelli, 2002; Telles, 2002, Sansone, 
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2004) e debates (Araújo Costa, 1974; Rosemberg e Piza, 1998; Silva, 1999; 

Telles, 2002; Telles, 2003; Osório, 2003; Rosemberg, 2004) têm evidenciado que 

o sistema de classificação racial no Brasil é complexo, ambíguo e fluido, 

resultante de um processo sofisticado de combinação “de cor da pele, traços 

corporais (formato do nariz, lábios, tipo e cor de cabelo) e origem regional” 

(Rosemberg e Piza, 1998) e social, isto é, da “aparência geral, composta pela 

combinação do estilo de vida (‘o jeito’), com o grau de instrução, a renda, o estilo 

em matéria de moda (cabelos, roupas, carros) e até a simpatia ou antipatia do 

falante pela pessoa em questão” (Sansone, 2004, p. 74). 

Este aspecto – de que nosso sistema de classificação racial se apóia na 

aparência – não apresenta, portanto, controvérsias entre os estudiosos. As 

controvérsias ocorrem em outros planos, a saber: os modos de operar as 

classificações (binário x múltiplo); os sistemas de classificação (oficial x outros); a 

sistemática de coleta (auto ou alter), aspectos discutidos a seguir. 

2.2 . Modos de operar a classificação racial 

Adotamos, no Brasil, um modo binário (branco ou negro) ou um modo 

múltiplo (contínuo de categorias) de operar a classificação racial? Esta é uma das 

questões em debate. 

Peter Fry (1995/96) afirma que adotaríamos ambos os modos, sendo que 

se verifica o modo binário predominantemente nas classes médias 

intelectualizadas urbanas, enquanto que o múltiplo seria encontrado nas camadas 

populares, sendo que esse modelo seria invocado de acordo com as situações e 

circunstâncias. Isto é, o autor não descarta a hipótese de o modo binário ser 

invocado entre as camadas populares e em situações que envolvam conflitos. O 

terceiro modo de classificação seria 

(...) uma espécie de redução do modo múltiplo, ou ampliado do modo 
bipolar, que inclui três categorias: negro, branco e mulato. Este é 
também o modo oficial do censo brasileiro, que pede às pessoas que se 
classifiquem como ‘pretas’, ‘brancas’ ou ‘pardas’ (quando não ‘amarelas’ 
ou ‘outras’). Nota-se um deslizamento das categorias ‘negro’ e ‘mulato’ 
para ‘preto’ e ‘pardo’. (Fry, 1995/96, p. 131) 
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Edward Telles (2003) distingue, também, três modos de classificação 

racial: o modelo oficial (IBGE), o popular múltiplo e o binário. De acordo com 

Telles, o modelo oficial de classificação é que vem sendo utilizado pelo IBGE e 

que utiliza as cinco categorias: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. O 

segundo modelo é o popular, que se caracterizaria por uma grande quantidade de 

termos que descrevem raças e cores. Telles (2003), como outros pesquisadores, 

sustenta sua caracterização do modelo múltiplo no amplo vocabulário utilizado 

pelos brasileiros para descrever os matizes de cor18. Voltaremos ao tema adiante.  

O terceiro modelo apontado por Telles (2003) é o que vem sendo utilizado 

pelo Movimento Negro que, de há muito tempo, usa um sistema de classificação 

com apenas dois termos: negro e branco, adotando, dessa forma, o modelo 

binário. Segundo Telles (2003), tal sistema de classificação, nos últimos tempos, 

tornou-se amplamente aceito pela mídia, mas sem angariar unanimidade pelos 

formuladores de políticas públicas, pelos acadêmicos e pesquisadores. Esse 

modo de classificação racial é considerado um modelo político por ser 

incorporado no discurso dos representantes do Movimento Negro e em 

documentos de Estado. 

D’Adesky (2001) refere-se a cinco modelos de classificação racial, 

descritos a seguir: 

(...) o sistema do IBGE [oficial], usado no censo demográfico, com as 
categorias branco, pardo, preto e amarelo; o sistema branco, negro e 
índio, referente ao mito fundador da civilização brasileira; o sistema de 
classificação popular de 135 cores, segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE em 
1976; o sistema bipolar branco e não branco, utilizado por grande 
número de pesquisadores de ciências humanas; o sistema de 
classificação bipolar branco e negro, proposto pelo Movimento Negro. 
(D’Adesky, 2001, p. 135) 

Tanto Fry (1995/96) quanto D’Adesky (2001) incorrem em equívoco que 

tem sido apontado por Fúlvia Rosemberg em seus seminários na PUC-SP: a 

                                            
18 Dentre estas pesquisas, vem merecendo destaque a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) que, em 1976, incorporou uma pergunta aberta acerca da cor das pessoas. Os 
resultados revelaram aproximadamente 136 termos. Também foi realizada uma pesquisa em 
âmbito nacional pelo Datafolha em 1995 intitulada “Racismo cordial” e uma outra realizada pelo 
IBGE na Pesquisa Mensal de Emprego (PME em 1998) que coletou aproximadamente 143 termos 
para cor ou raça e 200 termos sobre a origem das pessoas. Voltaremos a essas pesquisas 
posteriormente. 
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associação indevida entre vocabulário racial e classificação ou identidade racial; a 

associação exclusiva entre vocabulário oficial e aquele utilizado pelo IBGE nos 

Censos Demográficos e nas PNADs. 

Rosemberg (2005) tem evidenciado que o vocabulário oficial brasileiro vai 

além daquele usado pelo IBGE. A autora sustenta esta posição a partir da análise 

de documentos oficiais, por exemplo, os textos legais sistematizados na Coletânia 

de Leis Brasileiras (Federais, Estaduais, Municipais), organizada por Hédio Silva 

Jr (1998). Nessa síntese, Rosemberg (2005) evidencia a diversidade de termos 

associados a, ou sinônimos de, raça e os vocábulos que se referem à 

denominação/classificação racial. 

Compulsando em torno de 160 textos legais (Leis e Decretos), produzidos 

nas três esferas de governo, Rosemberg (2005) observou que os textos legais 

tanto podem usar os termos cor, raça e etnia isoladamente (por exemplo, 

discriminação de cor ou de raça), quanto, mais freqüentemente, juntos: raça/ cor/ 

etnia. Nota, também, que o termo raça é mais freqüentemente utilizado que etnia 

neste conjunto de leis e decretos sobre questões raciais. 

Além disso, observou uma multiplicidade de expressões associadas aos 

termos negro(a), afro-brasileiro(a), afro ou matriz africana, como nos exemplos a 

seguir: Integração do Negro, Museu do Negro, Consciência Negra, Entidades 

Negras, Raça Negra, Conselho Municipal do Negro, Dia/Semana da Consciência 

Negra, Direitos dos Negros, Estudos da Raça Negra, Centro de Cultura Negra, 

Culto Afro-brasileiro, Comunidade Afro-brasileira, História Afro-brasileira, 

Entidades Afro-brasileiras, Populações Afro-brasileiras, Blocos afros, ou seja, a 

legislação e o linguajar oficial utilizam denominação racial que se centra nos 

vocábulos “negro” ou “afro-brasileiro” escapando à nomenclatura do Censo 

Demográfico. Rosemberg (2005) chama a atenção que os diferentes contextos 

institucionais acionam repertórios lingüísticos diversos que podem, ou não, ser 

associados a um modelo bipolar ou múltiplo de classificação racial. Além disso, 

assinala que, mesmo o sistema classificatório equivalente ao do IBGE e que inclui 

cinco termos, pode apresentar vocabulários diversos em diferentes instrumentos 

produzidos pelo Estado brasileiro. Exemplifica com a terminologia adotada nas 
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provas elaboradas pelo Ministério da Educação até 2003 – SAEB, ENEM e ENC 

durante a administração Fernando Henrique Cardoso – que, ao inquirirem sobre a 

pertença racial de alunos e professores, propunham como alternativas: branco, 

negro (e não preto), mulato (e não pardo), amarelo e indígena. 

Isto é, segundo a autora, o Estado brasileiro não parece ser monolítico no 

modelo de denominação/classificação racial que informa os documentos que 

produz, nem tampouco no vocabulário racial que utiliza. Os termos preto e pardo, 

possivelmente por razões diferentes, não entram na nomenclatura racial das leis e 

decretos, do Relatório Preparatório para Durban, nas provas do MEC até 2003, 

apesar de serem vocábulos consagrados pelo IBGE para a caracterização racial 

no plano demográfico da população brasileira. 

Sua análise se estende para um documento recente – o Relatório 

Preparatório para a Conferência de Durban (Brasil, 2000) – que é assinado pelo 

governo brasileiro, por representantes da Sociedade Civil, da Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, pela Comissão de Defesa do 

Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados, por 

Representante do Ministério Público Federal e Colaboradores. Dentre esses 

últimos, encontramos nomes reconhecidos de militantes do Movimento Negro: 

Ivair Augusto Alves dos Santos, Edna Roland, Wania Sant’Anna, entre outros e de 

pesquisadores, como Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques e Sergei 

Soares. O relatório apresenta suas conclusões (pp. 22-51) agrupadas em tópicos, 

sendo que o primeiro se refere à Comunidade Negra. Nas conclusões sobre a 

Comunidade Negra, o texto usa os termos e expressões: “presença negra”, 

“população negra” “população negra e branca”, “população afro-descendente”, 

“comunidade negra”, “culto afro-brasileiro”, “comunidade remanescente de 

Quilombo”; “imagem do negro”, “personagens afro-descendentes”, “afro-indígena”, 

“negros”. Ou seja, mais uma vez nos deparamos com uma nomenclatura que 

acena para um modelo bipolar “negro/afrodescendente–branco” e restrita a dois 

vocábulos “negro” e “afro-descente ou afro-brasileiro”, muito distante do 

vocabulário usado nas pesquisas do IBGE. 
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Por se tratar de documento conjunto Estado-Sociedade Civil, parece-nos, 

pois, possível considerá-lo como forte representante da terminologia racial 

utilizada por pessoas adultas educadas no Brasil contemporâneo, quando se 

referem a relações raciais no plano político.  

A identificação do modelo oficial como sendo aquele do IBGE, de acordo 

com esta análise de Rosemberg (2005), parece-nos, no mínimo, superficial. Outro 

equívoco que detectamos provém da associação linear entre vocabulário racial e 

classificação ou identidade racial, questão discutida adiante. 

2.3. Vocabulário racial 

Não é de agora que se tem notícia do extenso e variado vocabulário usado 

por brasileiros para nomear a cor/raça. Assim, os estudos sobre classificação 

racial que se referem aos modelos popular ou múltiplo têm insistido na grande 

quantidade de termos de cor/raça usados pela população. Esses estudos foram 

iniciados na década de 1950 com Donald Pierson (1951), que encontrou cinco 

termos numa comunidade paulista e 20 termos na Bahia, prosseguiram com 

Charles Wagley (1953), que encontrou cinco termos em comunidade amazônica 

(Silva,1999). Posteriormente, na década de 1960, uma pesquisa mais detalhada e 

ampliada foi realizada por Marvin Harris (1963). 

Quadro 2.1. Pesquisas sobre terminologia racial brasileira 
Autor Ano Local Termos diferentes

Wagley 1953 Amazonas 5 

Pierson 1951 São Paulo 

Bahia 

5 

20 

Hutchinson 1957 Bahia 21 

Harris & Kotak 1963 Bahia 40 

Sanjek 1971 Bahia 116 

IBGE (PNAD) 1976 Brasil 135 

Datafolha 1995 Brasil 11 

IBGE (PME) 1998 Regiões Metropolitanas 143 

Fontes: Silva (1999), Telles (2003). 
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Como se pode verificar pela última coluna do quadro 2.1, esses estudos 

identificaram variados e numerosos termos, em diferentes regiões do país para 

denominar e/ou classificar a si mesmo no espectro de cor e/ou raça. Tal 

variedade de termos raciais usados pelos brasileiros tem sido interpretada por 

alguns (Telles, 2002) como evidência do caráter único do sistema de classificação 

racial brasileiro: “ambiguous racial categories make the Brazilian system more 

unique” (Telles, 2002, p. 7). Para outros, tal profusão de termos indicaria a 

inadequação do procedimento usado pelo IBGE  nos Censos Demográficos e 

PNADs quando propõe (atualmente) cinco categorias de cor/raça (branca, preta, 

amarela, parda e indígena). Assim, o texto da pesquisa realizada em 1995 pelo 

Datafolha (1995) Racismo Cordial, ao mesmo tempo em que auto-elogiou os 

procedimentos adotados, critica intensamente os procedimentos do IBGE, de 

modo equivocado e grandiloqüente: 

Burocratas desse órgão (IBGE) controlado pelo governo federal 
inventaram uma definição que não agrada a quase ninguém: a cor parda. 
(Datafolha, 1995, p.33) 

Além de demonstrar que falta agilidade ao principal órgão estatístico 
nacional, a pesquisa Datafolha também serve para expor que a definição 
de cor do IBGE está ultrapassada. (Datafolha, 1995, p. 36) 

Ora, como mostrou Osório (2003), o termo pardo entrou no vocabulário 

brasileiro muito antes do IBGE existir. Além disso, o mesmo autor e Piza e 

Rosemberg (2002) assinalam a consistência dos dados sobre desigualdades 

raciais no Brasil a partir dos procedimentos adotados nos inquéritos realizados 

pelo IBGE. 

Para fins desta dissertação, será necessário comentar em maiores 

detalhes os dois inquéritos realizados pelo IBGE – PNAD 1976 e PME 1998 – na 

medida em que um dos objetivos desta pesquisa foi verificar se o padrão de 

respostas de crianças e adolescentes se aproxima do de adultos.  

Ambos os inquéritos apresentaram procedimentos equivalentes ao 

proporem ao respondente uma pergunta aberta (qual a sua cor em 1976 e qual a 

sua cor ou raça em 1998), também denominada de espontânea, seguida de uma 

pergunta fechada (contendo as alternativas em uso pelo órgão). Ambas pesquisas 

são surveys de tipo domiciliar, cujos questionários são aplicados no responsável 
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pelo domicílio ou quem esteja em seu lugar. Deste modo, a declaração de cor 

e/ou raça não é efetuada por cada morador, acarretando o que Osório (2003) 

assinala ser um método misto: tanto auto-declaração quanto hetero-declaração de 

cor e/ou raça. 

Figura 2.1. Pergunta aplicada pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
domicílios em 1976 

 
Fonte: PNAD 1976 (IBGE, 1976, p.01). 

Além disso, as amostras de ambas pesquisas não são idênticas: a PNAD 

1976 foi aplicada em todo o território nacional, com exceção da zona rural dos 

estados que compunham a então região norte. A PME 1998 foi aplicada 

exclusivamente nas regiões metropolitanas. Além de incluir as duas perguntas 

originais da PNAD 1976, a PME 1998 incluiu uma a mais: qual a sua origem. 

O interesse das pesquisas não decorre apenas da apreensão do rico e 

variado vocabulário racial usado por brasileiros, mas decorre, também, da 

possibilidade de se cruzarem as respostas às perguntas abertas às respostas 

dadas às perguntas fechadas. 

Os resultados desses inquéritos foram intensamente analisados por Nelson 

do Valle e Silva (1999), Simon Schwartzman (1999), José Luis Petruccelli (2000), 

Osório (2003) e Edward Telles (2002 e 2003), entre outros.  

A primeira constatação é, sem dúvida, a grande variedade de termos: 135 

na PNAD 1976 e 143 na PME. Porém, esta grande variedade de termos, 

geralmente alardeada, esconde, de um lado, uma intensa dispersão (muitos 
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termos usados por poucas pessoas) e, de outro, uma intensa concentração de 

respostas em poucos termos, especialmente aqueles usados pelo IBGE. 

95% dos entrevistados usaram apenas seis termos (...) Em nova análise 
dos dados de 1976, encontrou-se que 135 termos foram usados na 
amostra de 82.577 brasileiros, mas 45 desses termos foram utilizados 
por apenas uma ou duas pessoas. Oitenta e seis (86), ou 
aproximadamente dois terços (64%) desses termos foram utilizados por 
apenas 279 dos 82.577 entrevistados, correspondendo a 0,3% da 
população. Logo, os brasileiros utilizaram uma vasta gama de termos 
raciais, mas a grande maioria utiliza os mesmos termos. (Telles, 2003, 
p.107) 

E dentre esses seis termos utilizados por 95% da população, cinco termos 

são os mesmos que o IBGE tem utilizado em suas pesquisas: branca, preta, 

parda, amarela e indígena. 

A pesquisa do Datafolha de 1995 incluiu, também, uma pergunta aberta 

sobre cor, realizada nos mesmos moldes da PNAD em 1976, uma outra objetiva, 

utilizando as categorias semelhantes às do IBGE e uma terceira solicitando ao 

entrevistador que classificasse o entrevistado. Segundo Telles (2003), 

(...) a categoria ‘branco’ foi a mais escolhida, representando 42% das 
respostas. No entanto, o segundo termo mais escolhido foi a categoria 
não-oficial ‘moreno’, preferida por 32% dos brasileiros. Apenas 7% da 
população escolheram o termo pardo. Seis por cento (6%) da população 
utilizaram o termo ‘moreno claro’. Cinco por cento (5%) classificaram-se 
como preto, termo utilizado pelo censo, enquanto apenas 3% da amostra 
classificaram-se como negro. (Telles, 2003, p. 107) 

Devido à grande preferência pelo termo moreno, Telles realizou uma 

análise do conteúdo das respostas e apontou para uma ambigüidade em seu uso: 

mesmo sendo escolhido por 32% dos entrevistados, não apresenta uma 

consistência com as perguntas objetivas ou direcionadas. O termo moreno 

apresentou uma grande fluidez, sendo possível ser branco moreno, preto moreno 

e pardo moreno. Isto é, o termo moreno pode ser usado na oposição binária 

branco-negro (branco-moreno) ou pode indicar matizes entre os brancos (branco 

loiro-branco moreno). Portanto, moreno tanto pode ser um termo usado em 

contexto de classificação racial, quanto um termo descritivo de tonalidade. Em 

resumo, todos os termos referentes à “cor” indicam tantas classificações ou 

identidades raciais? Nossa resposta é não: concordamos com a cautela 

evidenciada no título do quesito na PNAD 1976 e no artigo de Petruccelli (2000) 

sobre o suplemento à PME 1998: trata-se de “cor denominada” (grifo nosso). 
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A outra observação quanto aos surveys é a grande consistência entre a 

resposta à pergunta aberta e à pergunta fechada, especialmente entre os que 

responderam branco e pardo (Silva, 1999; Petruccelli, 2000). Os pesquisadores 

observaram, também, pequena variação nas respostas por sexo, mas variações 

em função da idade, região, nível de renda e escolaridade. Petruccelli (2000) 

observa, ainda, mudança ao longo do tempo, no mesmo sentido que Sansone 

(2004) observou para a Bahia. Assim, o termo negro, que não apareceu 

espontaneamente na PNAD 1976, aparece na PME 1998; o termo pardo 

evidencia um uso espontâneo mais intenso na PME 1998 e o termo moreno tende 

a ser menos usado em 1998 que em 1976. 

A comparação entre as regiões metropolitanas evidencia diferenças no uso 

de categorias intermediárias (parda, mulata, morena clara, morena escura, 

morena e escura). Petruccelli nota um correlato inverso no uso dos termos pardo 

e moreno: Recife é o extremo das regiões metropolitanas privilegiando o termo 

moreno em detrimento do pardo (82,6% e 3,1% respectivamente tendo como 

base para cálculo das porcentagens apenas o conjunto das categorias 

intermediárias); o Rio de Janeiro ocupa o extremo oposto, com maior uso de 

pardo entre todas as regiões (47,6%). Os paulistanos situam-se em posição 

intermediária, usando predominantemente o termo moreno (62,1%) quando 

comparado a pardo (29,0%), lembrando sempre de que a base das porcentagens 

refere-se apenas aos termos/categorias intermediárias. 

A PME19 1998, como informado, além de reproduzir o inquérito realizado 

pela PNAD 1976, introduziu uma pergunta a mais: “qual a origem, que o senhor 

(a) considera ter?”. Para a pesquisa sobre origem a população foi abordada com 

uma pergunta aberta e outra codificada: a pergunta aberta facultava ao 

entrevistado a possibilidade de fornecer três respostas; a fechada (ainda sobre 

origem) continha doze alternativas de múltipla escolha. As respostas às perguntas 

abertas forneceram, novamente, um amplo vocabulário. A pergunta sobre origem 

provocou, aproximadamente, a evocação de 200 termos. Esses resultados foram 

amplamente discutidos em dois textos: o de Simon Schwartzman (1999) 

                                            
19 Criada em 1980 com finalidade de produzir indicadores do mercado de trabalho, a PME é uma 
pesquisa domiciliar realizada nas regiões metropolitanas. 
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denominado “Fora de foco: diversidade e identidades étnicas no Brasil” e o outro 

de autoria José Luis Petruccelli (2000) “A cor denominada”. 

Schwartzman (1999) comparou as respostas à pergunta aberta sobre 

origem às da pergunta fechada. O curioso é que os dados mostraram “que muitas 

pessoas entenderam ‘origem’ em termos raciais, outras em termos de regiões, 

estados e cidades de origem e [cor], ainda que a maioria tenha entendido a 

pergunta em termos de nacionalidade” (Schwartzman, 1999, p. 06). Ou seja, 

apesar de a pergunta ter sido “qual a origem que o senhor(a) considera ter?”, 

esperando-se, possivelmente, respostas sobre ancestrais, as pessoas parecem 

ter entendido de modo bastante diverso: cor (sarará), cidade, estado, região, 

nacionalidade. Isto é um ponto novo na discussão sobre classificação e 

denominação racial e que constituiu um estímulo para elaborar o questionário 

desta pesquisa: como as pessoas reagem à pergunta formulada quando se 

alteram os termos? Como o brasileiro conceitua raça e/ou cor? 

Cruzando as respostas à pergunta aberta com às da pergunta fechada 

sobre origem, e também as respostas à pergunta tradicional sobre cor ou raça à 

pergunta aberta sobre origem, permitiu-se examinar como a população integra 

cor, raça e origem: por exemplo, se os pretos ou pardos se identificam como 

negros ou afro-descendentes, e se os brancos se classificam em diferentes raças, 

cor, culturas e etnias (Schwartzman, 1999). 

Examinando o cruzamento dos dados “cor ou raça” e “origem”, 

Schwartzman (1999) conclui: 

(...) a população ‘branca’ não é homogênea, podendo ser agrupada em 
várias categorias de origem nacional, sobretudo italiana, portuguesa, 
alemã e espanhola. (...) Só uma pequena percentagem dos ‘pretos’ se 
declara de origem africana, e 22% consideram adequada a denominação 
de ‘negros’. Os ‘amarelos’ são sobretudo japoneses, e é o grupo com 
maior identificação como ‘brasileiros’. No outro extremo, o grupo ‘pardo’ 
é o mais brasileiro de todos, e cerca de 10% deles se classificam como 
de origem africana ou negra. De todos, os ‘indígenas’ são os que 
apresentam uma situação de identidade mais difusa: pouco mais de 50% 
reconhecem essa origem, e os demais se espalham por muitas outras 
categorias. (Schwartzman, 1999, p. 09) 
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Além disso, chama nos a atenção a grande identificação da população com 

a origem brasileira: mais de 86% dos entrevistados, independente da cor ou raça, 

indicou ser de origem brasileira. 

Chamou a atenção, também, o fato de as categorias preta, amarela, parda 

e indígena agruparem-se, em números pequenos mas significativos, à categoria 

de “origem africana”, alemã, árabe, espanhola, indígena, italiana, judaica e 

portuguesa. Para esta dissertação de mestrado, chamou atenção, também, o fato 

de que nem todos os amarelos optaram pela categoria “origem asiática”. De 

acordo com a lógica do IBGE, “amarelo” seria tropo (metáfora) para asiático.  

A tabela 2.1 transcreve os cruzamentos entre cor/raça declarada e origem 

efetuados por Schwartzman (1999). 

Tabela 2.1. Cor ou raça por origem 

 
Fonte: Schwartzman (1999, p. 10) a partir da PME 1998. 

Sugere-se, pois, que algumas pessoas entendem amarelo como tropo para 

asiático e outras como cor tonalidade, matiz, tom, sem conotação racial.  
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O curioso é que esta mesma análise que Schwartzman (1999) efetuou 

sobre o entendimento da população referente à pergunta sobre origem, os 

autores já mencionados que discutiram os resultados da PNAD 1976, e o próprio 

Schwartzman que discutiu a PME 1998, não o fizeram para as respostas à 

pergunta aberta “qual sua cor” (PNAD 1976) ou “a sua cor ou raça é” (PME 1998). 

Isto é, parece que os pesquisadores brasileiros, com exceção de Petruccelli 

(2000), não problematizaram como a população entende ou interpreta a pergunta 

“qual é sua cor ou raça”, pressupondo que todos interpretaram os termos cor 

como um tropo para raça. 

Petruccelli (2000) analisou os resultados do mesmo suplemento da PME 

1998, averiguando o vocabulário utilizado nas perguntas sobre cor ou raça. A 

pergunta aberta sobre cor ou raça estimulou a produção de 143 termos. Desses, 

12 referiam-se à nacionalidade ou à procedência de nascimento. Isto é, que não 

só no caso da pergunta sobre origem, mas também na pergunta sobre cor ou 

raça, nem todos os sujeitos parecem ter respondido no sentido esperado pelo 

IBGE. 

Analisando o cruzamento entre as respostas à pergunta aberta e as 

respostas à pergunta fechada sobre cor/raça, Petruccelli (2000) destaca: 

(...) pode-se constatar que os grupos de cor branca e amarela 
apresentam uma consistência bem elevada entre a auto-identificação 
espontânea e a classificação pré-codificada da cor: mais de 90% dos 
que se identificam como de cor branca na pergunta fechada tinham se 
declarado da mesma cor na pergunta aberta e entre os de cor amarela 
esta percentagem é de quase 84%. Entre as pessoas que se 
classificaram como de cor preta na pergunta fechada, mais de 44% 
tinham se declarado da mesma maneira na pergunta aberta, 31% como 
de cor negra e pouco mais de 3% como de cor escura. (Petruccelli, 2002, 
p. 26) 

No caso da categoria parda, examinando o cruzamento da pergunta aberta 

com a fechada, os resultados mostram “que 77% dos que utilizam o termo 

moreno na pergunta aberta se classificam como de cor parda na fechada, mas 

que também 14% dos mesmos o fazem na de cor branca e 6% na de cor preta” 

(Petruccelli, 2000, p. 27). 

No Quadro 2.2 reproduzimos o vocabulário de cor/racial e origem coletado 

nas duas pesquisas, lembrando que a distância temporal entre uma pesquisa e 
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outra é de aproximadamente 20 anos, além da diferença entre ambas no que diz 

respeito à abrangência territorial, como já foi mencionado. 

Comparando as colunas 1 (cor/raça) e 2 (origem)  verificamos que 19 

termos foram igualmente usados para referir-se à cor/raça ou à origem do 

respondente. Os termos coincidentes tanto podem se referir a cor, quanto a 

origem. Foram eles: africana, amarela, branca, brasileira, bugre, cearense, 

escura, indígena, italiana, índio/a, misturado, morena, morena clara, morena 

escura, mulata, parda, preta, portuguesa, sarará. 

Quadro 2.2. Vocabulário racial e de origem por pesquisa 
Cor / raça - PME – 98 Origem – PME – 98 Cor – PNAD – 76 

Africana, alemão, alourado, alva, 

amarela, amarelo claro, azul 

branca, baiana, bege, bem loira, 

bombom, branca, branca amarela, 

branca avermelhada, branca 

brasileira, branca clara, branca e 

parda, branca escura, branca leite, 

branca morena, branca ou mulata, 

branco azedo, branco médio, 

branco moreno claro, branquinha, 

brasileira, bronzeada, bugre, 

cabocla, cabo verde, cafuzo, 

canela, canela escura, canelinha, 

castanha, castanho clara, 

cearense, chocolate, cinza, clara, 

clara branca, clara parda, clarinha, 

claro brasileiro, cor de canela, cor 

de cuia, crioulo, descascado, é 

difícil de dizer, encardida, escura, 

escuro cabo verde, francês, 

galego, galego branco, índia, índia 

negra cafuza, indígena, italiana, 

jambo, japonesa, latina americana, 

leite, loira, loira clara, marrom, 

marrom canela, meia branca, meio 

termo, mel, mestiça, 

mestiça(morena clara), mestiça 

postiça, mista, misturada, morena 

Acreana, africana negra, agricultor, 

alagoana, alvo, amarela, americana, 

angola, aracaju, araçatuba, arceripina, 

argentina, arraial, austríaca, baiana, 

barretos, belém, belga, boliviana, Bom 

Jesus, branca, brasileira, brasileira 

cigana, brasileira espanhola, brasileira 

italiana, brasileira negra, brasileira 

polonesa italiana, brasileira soares 

fidelis, brasília, bugre, bulgária, cabocla, 

campina, campina grande, campista, 

campo grande, campos, capixaba, 

carioca, Caruaru, castelhana, 

catanduva, catarinense, cearense, 

checoeslováquia, chilena,chinesa, 

cigano, colombiana, cordeiro, croata, 

décor, desconhecida, dinamarca, 

egípcia, equatoriana, escandinavo 

romeno, escocesa, escrava, escura, 

eslovena, espanhola alemã, espanhola 

indígena, italiana, espírito santo, estado 

do rio, estoniana, estrangeira, EUA, 

europa, ferraz de vasconcelos, 

fluminense, fortaleza, friburguense, 

garanhuns, gaúcha, germânica, goiana, 

grega, grego e turco, gringo, guarani, 

guarulhos, húngara, indiana, indígena 

bugre, indígena cabocla, indígena 

Acastanhada, agalegada, 

alva, alva escura, alvarenta, 

alvarinta, alva rosada, 

alvinha, amarela, amarelada, 

amarela queimada, 

amarelesa, amorenada, 

avermelhada, azul, azul 

marinho, baiano, bem branca, 

bem clara, bem morena, 

branca, branca avermelhada, 

branca melada, branca 

morena, branca pálida, 

branca queimada, branca 

sardenta, branca suja, 

branquiça, branquinha, 

bronze, bronzeada, 

bugrezinha escura, burro 

quando foge, cabocla, cabo 

verde, café, café com leite, 

canela, canelada, cardão, 

castanha, castanha clara, 

castanha escura, chocolate, 

clara, clarinha, cobre, coraca, 

cor de café, cor de canela, 

cor de cuia, cor de leite, cor 

de ouro, cor de rosa, cor 

firme, crioula, encerada, 

enxofrada, esbranquicento, 
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o café com leite, morena, morena-

clara-jambo, morena bem clara, 

morena cabocla, morena cabo 

verde, morena café, morena 

canela, morena castanha, morena 

clara, morena escura, morena 

jambo, morena mais para amarela, 

morena media, morena mestiça, 

morenão, morena palia, morena 

parda,morena preta, morena sara, 

morena trigueiro, moreninha, 

moreninho branquinho, morena 

branco, moreno médio, morena 

mulato, moreno normal, moreno 

pálido, moreno queimado, mulata, 

mulata clara, mulata escura, 

mulata morena, mulatinha, mulato 

médio, mulato negra, negão, 

negra, negra moreno, negrinho, 

negro claro, negro moreno, negro 

pardo, neguinho, pálida, parda, 

parda(morena escura), parda 

morena, parda clara, parda 

escura, parda morena clara, 

pardão, pardinha, pardo caboclo, 

peloduro, polonesa, portuguesa, 

pouco moreno, preta, preta negra, 

pretinha, roxa, ruiva, sarara, 

sararazada, saxão, tostada, 

vermelha. 

italiana, indígena negra, indígena negra 

brasileira, índio brasileiro, inglesa, 

interior, irlandesa, israelense, israelita, 

italiana brasileira, italiana portuguesa, 

Itaqua, Itu, iugoslavo, joão pessoa, 

largato, lageado, lagoa dos gatos, 

limoeiro, lituânia, luxemburguesa, 

magiano, marajó, maranhense, 

marelono, mato grosso, mestiça, 

mineira, miracema, mística, mistura de 

raça, misturado, morena, morena 

branca, morena clara, morena escura, 

morena preta, mulata, não entendo, não 

sabe, Natal, nego, negra africana, 

nipônico, nissei, nordestina, norte, norte 

americana, nortista, norueguês, nova 

iguaçu, olinda, oriental, oriental Síria, 

orobo, panamenha, paraguai, paraibana, 

paraná, parda, parense, parente de 

índio, paulista, peloduro, peri, 

pernambucana, peruana, petrópolis, 

piauí, poá, polonesa, italiana, espanhola, 

portuguesa, portuguesa alagoana, 

portuguesa italiana, potiguar, pouso 

alegre, preta, preta negra, puri, raça 

branca, recife, rg norte, rg sul, rio de 

janeiro, romena, rondônia, ruim, rússia, 

salvador, são bernardo do campo, são 

caetano do sul, são miguel, sarará, 

sergipana, serra talhada, sertaneja, sto 

antónio do rio pardo, suécia, suíça, 

suzano, taguaretinga, tailandesa, 

taubaté, tibetanos, tupi, tupi guarani, 

turca, turquesa, ucrânia, união soviética, 

uruguai, valencia, venezuela, vitória. 

escura, escurinha, fogoio, 

galega, galegada, jambo, 

laranja, lilás, loira, loira clara, 

loura, lourinha, malaia, 

marinheira, marron, meio 

amarela, meio branca, meio 

morena, meio preta, melada, 

mestiça, miscigenação, mista, 

morena, morena bem 

chegada, morena bronzeada, 

morena canela, morena 

castanha, morena clara, 

morena cor de canela, 

morena cor de jambo, 

morenada, morena escura, 

morena fechada, morenão, 

morena parda, morena roxa, 

morena ruiva, morena 

trigueira, moreninha, mulata, 

mulatinha, negra, negrota, 

pálida, paraíba, parda, parda 

clara, polaca, pouco clara, 

pouco morena, preta, 

pretinha, puxa para branca, 

quase negra, queimada, 

queimada de praia, queimada 

de sol, regular, retinta, rosa, 

rosada, rosa queimada, roxa, 

ruiva, russo, sapecada, 

sarada, sarauba, tostada, 

trigo, trigueira, turva, verde, 

vermelha, sem declaração 

Fonte: PME 1998 (IBGE, 1998); PNAD 1976 (IBGE, 1976). 
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Comparando, agora, os vocábulos encontramos pela PNAD 1976 (“Qual a 

sua cor?”) aos encontrados na PME 1998 (“Qual a sua cor ou raça?”) verificamos, 

também, algumas semelhanças (41 termos comuns) e grande variação dentre de 

limites. 

Talvez seja possível afirmar que a pergunta “qual a sua cor?” (PNAD 1976) 

tenha estimulado mais respostas sobre “cores” e tonalidades que a pergunta qual 

a sua “cor ou raça”: alva rosada, avermelhada, azul, azul marinho, bronze, café 

com leite, cobre, cor de rosa, cor firme, laranja, lilás, morena roxo, rosa queimada, 

rosa, rosada, turva, verde foram termos da PNAD 1976 mas não encontrados nas 

respostas à pergunta da PME 1998: “qual a sua cor ou raça?” 

Encontramos, também uma variedade de termos usados pelos 

respondentes da PNAD 1976 e da PME 1998 referentes a cor-tonalidade: 

acastanhada, amarela, alva-escura, azul-marinho, avermelhada, bege, bem-clara, 

branca-queimada, cor-de-café, cor-de-canela, cor-de-rosa, jambo, laranja, rosa, 

trigueira, verde, vermelha. 

Isto é, esses argumentos que levantamos, com base na análise das duas 

pesquisas, sugerem que ainda não dispomos de um modelo suficientemente 

consistente para interpretar a multiplicidade de termos de cor/raciais usados pelos 

brasileiros. Neste sentido, consideramos inadequada a interpretação de que estes 

dados sustentam a conclusão de que teríamos sistema classificatório múltiplo. 

Concordamos com a afirmação de Sheriff (2002): 

(...) quando usadas assim, essas palavras não categorizam nem 
classificam. Antes descrevem o que se considera como características 
físicas mais ou menos singulares da pessoa. Em outras palavras, são 
usadas de maneira essencialmente adjetiva, e não substantiva. Todas 
essas palavras contêm associações raciais, mas as palavras não 
transmitem intencionalmente uma noção concreta de identidade racial, e 
sim uma descrição provisória de aparência (grifos nossos). (Sheriff, 
2002, p. 20) 

Isto é, o fato de a classificação racial brasileira ser baseada na 

diferenciação da aparência não significa que a diferenciação de aparência via 

termos remeta, linear e diretamente, a um termo de classificação (ou identidade) 

racial. 
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Esta nos parece ser uma posição importante no debate sobre classificação 

racial: de um modo geral, os pesquisadores que discutiram os dados da PME 

1998 e da PNAD 1976 (Telles, 2003; Schwartzman, 1999), cedo ou tarde, utilizam 

os termos classificação ou identidade racial para referirem-se à denominação de 

cor/raça, palavras que, como afirma Sheriff (2002), por vezes “são usadas de 

maneira essencialmente adjetiva”. 

Sansone (2004, p. 66), como Sheriff (2002), estabelece nuances nos usos 

e sentidos da diversidade de termos raciais usados pelos brasileiros. “Na 

realidade, os termos empregados ‘a sério’ na auto-identificação somam algumas 

dezenas” (p. 66). Além dos sistemas de classificação racial, Sansone (2004) 

chama a atenção para as situações e os locais em que se fala. Apoiando-se no 

estudo de Yvonne Maggie (1991, apud Sansone, 2004) que identifica três 

sistemas diferentes (a oficial, a romântica associada ao mito criador do povo 

brasileiro e a popular), Sansone (2004) assinala que o vocabulário popular varia 

conforme a idade, o nível educacional e de renda, bem como conforme os 

contextos e espaços sociais: na casa, na rua, no namoro e galanteio, na vida 

religiosa, nas situações de briga e hostilidade. Aponta, também, que os termos 

usados referentes à cor são diferentes em relação ao horário. Durante o dia, “‘na 

batalha’ ou ‘na corrida atrás do emprego’, a tendência é minimizar as diferenças 

de cor (...) à noite e nos fins de semana, nas horas de descanso ou diversão, os 

termos raciais podem ser usados com mais liberdade, expressando amizade (...)” 

(Sansone, 2004, p. 69). 

2.4. Classificação racial entre crianças 

Apesar do volume crescente de estudos sobre relações raciais no Brasil, 

crianças e adolescentes têm merecido menor atenção que outros grupos etários. 

Ao se compulsar o Cadastro de Produção Intelectual sobre Escravidão e 

Relações Raciais no Brasil (Barcelos, Cunha e Araújo, 1991), verifica-se que o 

tema tem sido pouco tratado tanto no que diz respeito ao período escravista 

quanto à contemporaneidade. Assim, são poucos e recentes os títulos que tratam 

da criança escrava (Mott, 1979; Góes e Florentino, 2005, entre outros), quanto os 

que se referem à criança e adolescentes contemporâneos. O próprio tema 
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relações raciais e educação é o de entrada tardia na bibliografia brasileira (Pinto, 

1995). Tanto isto é verdadeiro que a Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Educação (ANPEd), a Fundação Ford e a Ação Educativa realizam um concurso 

– Negro e Educação – visando estimular a produção na área (Pinto e Silva, 1998). 

A mesma precariedade notada no campo de estudos de infância e relações 

raciais entre brancos e negros foi notada por Cohn (2002) no estudo sobre 

crianças indígenas. Encontramos algumas evidências de que um maior número 

de pesquisadores vêm se especializando no tema em diferentes universidades 

brasileiras, como por exemplo, na Universidade Federal Fluminense (PENESB, 

professora Iolanda de Oliveira), na Universidade Federal de São Carlos 

(professora Petronilha de Oliveira), na Universidade Federal da Bahia (professora 

Ana Célia Silva), na Universidade Federal de Mato Grosso (professora Lucia 

Mueller) e, também, a PUC-SP e a Fundação Carlos Chagas, entre outras 

(professoras Regina P. Pinto e Fúlvia Rosemberg). 

Parte substantiva da produção sobre crianças negras, no Brasil, preocupa-

se com a produção e reprodução do preconceito racial e seu impacto na 

construção de sua identidade racial. Assim, desde os estudos pioneiros de 

Virgínia Leone Bicudo (1955) e Aniela Meyer Ginsberg (1955), que participaram 

do Projeto UNESCO dos anos 1950, alguns pesquisadores têm se debruçado 

sobre o tema, indicando, via de regra, o impacto na auto-estima da criança negra 

de expressões de preconceito dentro dos muros escolares (Cavalleiro, 2000; 

Fazzi 2000; Niemeyer e Silvia, 2000; Oliveira, 1992, dentre outros).  

Se no Brasil, esses estudos são relativamente raros, nos Estados Unidos o 

tema freqüenta a literatura psicológica desde o final dos anos 1930, a partir do 

estudo seminal de Ruth Horowitz (1939 apud Cross Jr, 1991) quando criou o 

show me test que consistia na apresentação de desenhos e bonecas brancas e 

negras a crianças brancas e negras para apreender auto-identificação e 

preferência raciais. Logo no início dos anos 1940, Kenneth e Mamie Clark (1950) 

deram continuidade ao estudo iniciado por Horowitz utilizando bonecas, que 

passou a ser o método mais utilizado, nos Estados Unidos, para detectar auto-

identificação e preferência racial de crianças. Esses estudos mostraram, entre 
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outros aspectos, que crianças brancas e negras, desde muito cedo (entre 03 e 05 

anos) já utilizam procedimentos de classificação racial. Além disso, notaram uma 

preferência consistente entre crianças brancas por personagens brancos e 

dubiedade na preferência de crianças negras, conforme sua posição no gradiente 

de cor e as relações inter-raciais. 

William Cross Jr (1991), pesquisador da Universidade de Cornell, realizou 

amplo e minucioso estudo revendo, criticamente, este primórdio da produção 

norte-americana sobre auto-identificação e identidade racial. Isto porque, segundo 

Cross Jr (1991), tais estudos foram o ponto de partida para interpretações 

“simplificadoras” (over simplification) e “análises primitivas” (primitive mods of 

analysis) referentes à personalidade adulta do negro norte-americano. Para Cross 

Jr, entre 1936 e 1967, a literatura acadêmica sobre o negro norte-americano 

indicava que seu funcionamento típico era o de rejeição ao próprio grupo e auto-

ódio (self-hatred) (Cross Jr, 1991, p. IX). Para o autor, tal postura acadêmica, que 

embasou a própria alteração da legislação norte-americana visando abolir a 

segregação escolar (1954), tem suas origens nos estudos dos Horowitzes e 

Clarks. 

No Brasil, esta vertente da Psicologia Social foi pouco aprofundada.  

Identificamos apenas três estudos que se filiam diretamente a esta corrente norte-

americana de investigação da “preferência racial”. Os três estudos, apesar de 

procederem à classificação racial das crianças inquiridas, não se detêm nos 

procedimentos adotados (auto ou termo classificação, tipo de pergunta efetuada). 

Em seguida, apresentamos um breve resumo desses estudos (Quadro 2.3).  
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Quadro 2.3. Pesquisas ou textos localizados tratando de classificação e/ou 
identidade racial entre crianças e adolescentes brasileiros. 

 
Pesquisadores Tema Tratamento Ano 

Virgínia Bicudo Atitude racial Direto 1955 

Aniela Ginsberg Atitude racial Direto 1955 

Sanjek Auto-classificação Indireto 1971 

Cláudio S. Hutz (1988) Atitude racial Direto 1988 

Raquel de Oliveira  Preconceito Indireto 1992 

José Luis Petruccelli Vocabulário Indireto 2000 

Rita Fazzi Preconceito Direto 2000 

Ana Maria Niemeyer Preconceito Direto 2002 

Cidinha da Silva Ação afirmativa Indireto 2003 

Livio Sansone Classificação racial Indireto 2004 

Marília Carvalho Classificação racial Indireto 2005 

Virgínia Leone Bicudo (1955) realizou um estudo para conhecer as atitudes 

de aceitação e de rejeição a colegas brancos, negros e “mulatos” por parte dos 

escolares, relacionando esses comportamentos à influência de valores 

assimilados a partir de suas famílias e nacionalidade. Esse estudo foi realizado 

em São Paulo a partir de uma 

amostra estratificada, proporcional ao número de classes de cada grupo 
escolar, foi constituída de 130 classes de 3ª grau, de 108 escolas 
públicas, sendo 62 classes masculinas, 55 femininas e 13 mistas. O 
número de escolares componentes da amostra foi de 4250, variando a 
idade entre 09 e 15 anos, escolares estes que já eram capazes de 
responder a um questionário através da língua escrita. (Bicudo, 1955, p. 
228) 

Para entender as preferências, a autora aprofundou o estudo entre 

escolares e suas famílias. Os alunos foram classificados em brancos (86%); 

negros (6,86%); japoneses (3,93%) e “mulatos” (2,89%) de acordo com a 

“aparência dos traços físicos”.  

• As entrevistas com os adultos demonstram, com poucas exceções, 
que os brancos procuram esconder a sua atitude desfavorável para 
com os mulatos e negros de diferentes formas: uns utilizando-se de 
expressões como “há bons e maus entre brancos e pretos”, “são 
todos humanos”, “o que faz as pessoas diferentes é a educação e a 
instrução”, porém revelando resistência para aceitar as pessoas de 
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cor em alguns aspectos da vida mais íntima, como por exemplo para 
cônjuge (...). 

• Tendo os escolares brancos revelado uma identificação com o 
branco, todos eles afirmaram durante a entrevista que gostavam 
tanto de brancos como de pretos, que tanto brincavam com uns 
como com outros e que não faziam diferença de cor. 

• Nenhum deles explicou que havia rejeitado o colega negro nos 
termos em que os pais se dirigiram contra os negros, porém apesar 
desta censura contra os termos pejorativos referentes aos negros, os 
escolares reagiram firmados na discriminação. Se os escolares não 
se expressaram por meio de estereótipos como os adultos, suas 
atitudes de preferência e de rejeição foram influenciadas por eles.  

Aniela Meyer Ginsberg (1955) realizou estudos consideráveis sobre 

relações raciais com estudantes (escolares) no final da década de 40. Em São 

Paulo, realizou uma pesquisa com 208 crianças entre 07 e 14 anos, sendo 107 

meninas e 101 meninos, sendo a composição racial composta por brancos 80,3%, 

“mulatos” 13,4% e pretos 6,3%. Para a realização dessa pesquisa foram 

empregados  

(...) os métodos usados por H. G. Trager, M. Radke e H. Davies em seus 
recentes estudos sobre as atitudes sociais das crianças. Consistem eles 
em um jogo com duas bonecas idênticas, porém de cores diferentes, 
uma branca e outra preta e em interpretação de quadros representando 
cenas da vida de crianças brancas e pretas. (Ginsberg, 1955, p. 311) 

Ginsberg (1955) mostra, por meio de escolha diferenciada de situações 

sociais, atribuição de um status “superior” dos personagens brancos e “inferior” 

para aos negros. Notou, também, definição nas respostas: a maioria das crianças 

brancas embora dê um lugar secundário para os pretos e lhes atribuem papel 

inferior, notou que expressam atitudes amigáveis para com eles; os “mulatos” 

responderam as questões de modo semelhante às crianças brancas, sem 

contudo atribuírem aos negros papel inferior, conservando, porém,  o ideal 

branco. Observou, ainda, que as crianças do meio burguês e os filhos de 

operários que moravam em bairros misto expressaram atitudes menos favoráveis 

aos negros, do que os filhos de operários que moravam em bairro quase 

inteiramente branco. 

 Décadas depois, Cláudio S. Hutz (1988) realizou estudo sobre “atitudes 

raciais” entre 80 crianças “brancas”, “mulatas” e “negras” de pré-escola de Porto 

Alegre (provavelmente, pois o autor trabalha na UFRGS): relatou “12 histórias 
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com ações socialmente desejáveis e outras 12 com ações socialmente 

indesejáveis” (Hutz, 1988, p. 34). 

Este estudo tem por objetivo investigar atitudes de crianças brasileiras, 
brancas, mulatas e negras, com relação à cor e é parte de um projeto 
mais amplo que visa gerar uma compreensão mais profunda sobre a 
aquisição e o desenvolvimento de atitudes com relação à cor, aceitação, 
freqüência e rejeição racial e formação de identidade racial. (Hutz, 1988, 
p. 33) 

Da mesma forma que concluíram Bicudo (1955, p. 284) e Ginsberg (1955), 

Hutz (1988) notou um viez positivo pró-branco entre crianças brancas e negras, 

nas histórias socialmente positivas. Porém, “nas situações socialmente 

indesejáveis, talvez o grau de conflito seja mais intenso e, conseqüentemente, as 

respostas refletem uma rejeição de preconceitos anti-negro” (Hutz, 1988, p. 37). 

Usando metodologia diversa, Raquel de Oliveira (1992), também observou, 

especialmente entre crianças negras, uma forte rejeição à discriminação ou 

“preconceito racial”. Analisando textos produzidos na escola (relatórios) por 

diretores, professores e alunos a partir de texto elaborado pelo Conselho da 

Comunidade Negra, Salve Treze de Maio?, Oliveira (1992) afirma sobre a fala de 

crianças negras: 

Uma das características marcantes da fala da criança negra é a 
reivindicação e o desejo de ser respeitada como ser humano e, para 
tanto, esta criança sugere (...) as mais diversas formas de acabar com a 
discriminação (...) Em síntese, a fala da criança negra resume-se em três 
pontos: o de afirmação da existência da discriminação racial, embora 
algumas crianças neguem a experiência de terem sido discriminadas 
individualmente; a afirmação de igualdade humana (ecológica, moral, 
intelectual e cultural) entre brancos e negros o apelo ao combate à 
discriminação, baseando-se na igualdade universal dos seres humanos, 
a qual transcende a situação racial e social. O princípio de igualdade que 
parece nortear o discurso das crianças é metafísico e de caráter 
religioso. A criança negra tenta provar a equivalência humana através da 
crença em um Deus único criador de todos os povos, conhecendo as 
teorias de inferioridade racial que emergem fortemente no pensamento 
da escola. (Oliveira, 1992, pp. 108 e 109) 

Esta reivindicação pela igualdade dos seres humanos, como veremos no 

capítulo 4, esteve, também, presente com intensa freqüência nos textos de 

crianças e adolescentes que questionamos. 

Três autores trabalharam mais diretamente com o tema da 

classificação/denominação racial entre crianças, adolescentes e jovens 
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brasileiros. Na década de 1970, Roger Sanjek (1971) realizou uma pesquisa em 

uma vila de pescadores, por ele nomeada Sítio, a oito quilômetros ao norte da 

cidade de Salvador na Bahia. Sanjek identificou uma nomenclatura racial 

contendo aproximadamente 116 termos. A inovação na pesquisa realizada por 

Sanjek está no fato ter incluído em sua amostra 121 crianças e adolescentes 

(entre 05 e 19 anos), sendo 63 de sexo feminino e 58 de sexo masculino. Entre as 

crianças abaixo de 10 anos de idade e as crianças de 10 a 12 anos, identificou a 

explicitação de 08 diferentes termos “raciais”; entre as de 13 a 15 anos identificou 

15 termos “raciais”, e entre adolescentes de 16 a 19 anos foram identificados 17 

termos “raciais”, ocorrendo, pois, um aumento dos termos usados à medida que 

aumenta a idade das crianças. Além disso, Sanjek (1971) verificou que as 

crianças, desde cedo, aprendem a fazer a distinção entre branco e preto e que o 

termo moreno não apareceu entre as crianças que investigou até os 12 anos de 

idade. 

Livio Sansone (2004) efetuou interessante estudo sobre denominação e 

classificação racial na cidade de Salvador, Bahia. Identificou dois grupos, os que 

se auto-denominam “pretos” e os que se auto-denominam “negros”. Vejamos o 

que nos informa. 

As diferenças intergeracionais mencionados anteriormente contribuem 
para a criação de ‘tipos entre os informantes negros, cada qual com um 
termo específico para discorrer sua negritude e um estilo específico de 
lidar com as relações raciais e o racismo. Os dois tipos principais são os 
que se chamam pretos (termo tradicional, que se refere especialmente à 
cor negra real) e negros (originalmente, um termo bastante ofensivo, 
mas que nas últimas décadas tranformou-se num vocabulário de 
afirmação étnica. (Sansone, 2004, p. 59) 

Para Sansone (2004, p. 60), os que “se definem” como pretos e os que se 

definem como negros correspondem a duas gerações. O que interessa neste 

estudo de Sansone (2004), como também no de Petruccelli (2000), é a 

observação de que o sistema de classificação racial – formado pelas normas do 

sistema de relações raciais e terminologia – é historicamente determinado. Isto 

não significa apenas, a nosso ver, apresentar padrões diversos em momentos 

históricos diversos, mas também em grupos etários diversos na medida em que 

crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos vivem estas etapas da vida em 

momentos históricos diversos e, conforme nos ensina a Sociologia da Infância 
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(Sirota, 2001), vivem suas infâncias, adolescências e juventudes em contextos 

culturais específicos. Para Sansone (2004), nas comunidades que observou na 

Bahia, 

(...) o sistema de classificação racial é criado dentro e fora do ‘espaço 
negro’. Esse sistema de classificação reflete o conflito e a negociação 
em termos da cor e, em linhas gerais, as várias maneiras pelas quais a 
ideologia racial é vivenciada nos diferentes grupos e instituições sociais. 
(Sansone, 2004, p. 60) 

 Discursos contraditórios, ou pelo menos não equivalentes, podem circular 

na família, na escola, na igreja, nas músicas (que se compare, por exemplo, o 

vocabulário racial hip hop e os dos textos escolares!). 

Rita de Cássia Fazzi (2000) é outra pesquisadora brasileira que tratou, 

indiretamente, de classificação racial em amplo estudo sobre preconceito racial 

entre crianças de 07 a 11 anos, alunos de escolas de Belo Horizonte. Como 

outros pesquisadores já mencionados, considera que o modo de classificação 

racial entre as crianças é múltiplo (e não bipolar) e destaca a valorização da 

categoria morena. Para a autora, seus resultados 

(...) revelaram tanto a negatividade associada à categoria preto-negro 
quanto a valorização da categoria morena, mostrando que no discurso 
racial das crianças estas duas categorias são diferenciadas (...) 
Diferentemente de outras interpretações, sugeri que, no mundo infantil, 
ser socialmente definido como moreno representa uma vantagem, em 
relação aos que são socialmente definidos como preto-negro (...) 
Reconhecer a positividade da categoria morena não significa, no 
entanto, negar a existência ao preconceito racial entre crianças, que se 
manifesta no processo de estigmatização da categoria preto-negro. Ser 
classificado nessa categoria expõe a criança a um ritual de 
inferiorização, de difícil escapatória, com prováveis conseqüências para 
seu desenvolvimento psíquico, emocional, cognitivo e social. (Fazzi, s/d, 
p. 2) 

Para a autora, a inferiorização da categoria preto-negro, constitui 

expressão de preconceito de marca, pois se baseia na tez mais escura. Fazzi 

(2000) seguiu adiante em sua pesquisa e procurou apreender “o ritual da 

inferiorização da categoria preto-negro” visando reconstruir o processo de 

construção do “preconceito racial” no cotidiano das crianças. Nesta reconstrução, 

destacou o variado e sofisticado rol de termos/categorias raciais depreciativas; 

“tais como nega, preta, negão, negona, neguinha, negra, preta, branquelo, além 

de outras categorias de xingamento como carvão, preto de carvão, macaco, 

capeta, tição, burro preto, leite azedo, macarrão sem corante, etc.” (...) Os 
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considerados pretos/negros são, então, alvo permanente de hostilidades e de 

rituais de inferiorização, estigmatizados e depreciados pelo grupo, fazendo com 

que as experiências inter-raciais na infância no Brasil sejam produtoras 

estruturantes do preconceito racial (...) (Fazzi, s/d, p. 04). 

Rosemberg (2005 a), em alguns de seus textos recentes, e nos seminários 

do NEGRI, tem desenvolvido a idéia de que as crianças estão mais expostas a 

expressões de hostilidade racial que adultos em decorrência da subalternidade da 

infância na relação entre gerações. Adultos brancos e crianças brancas 

controlariam mais suas expressões verbais hostis diante de adultos não-brancos, 

relaxando este tipo de controle face às crianças. 

Niemeyer (2002), Niemeyer e Silva (2000), como Fazzi (2000 e s/d), 

também observaram o rico, sofisticado e hostil vocabulário racial usado em 

contexto escolar. No contexto do programa da FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo), FAPESP/Ensino Público, as pesquisadoras 

da UNICAMP realizaram pesquisa em duas escolas públicas da periferia da 

cidade de São Paulo. Um de seus objetivos foi compreender “as razões pelas 

quais um número significativo de alunos negros (...) não apenas se auto-

denominam ‘morenos’ como são assim designados por seus colegas brancos” 

(Niemeyer, 2002, p. 43). Uma das razões aventadas refere-se ao “imaginário” em 

relação ao negro e os “sentidos indesejados a ele relacionados” (Niemeyer, 2002, 

p. 56). Aqui, como em Fazzi (2000), a autora identifica o estigma dos apelidos que 

associam “negro” à natureza ou animalidade, à coisa. E a saída mais freqüente 

diante da hostilidade (também recomendada pela escola) é “fingir que não é com 

eles, tentar não ligar, tentar ignorar” (Niemeyer, 2002, p. 66). 

Trata-se da saída do “silenciamento”, estratégia adotada pela escola 

brasileira no enfrentamento do racismo (Gonçalves, 1987, apud Silva, 2005, p. 

159). “Duas formas correlatas de silêncio, segundo Gonçalves (1987, 1988) 

operam na escola brasileira, uma que se cala para as particularidades culturais da 

população negra brasileira e outra que nega os processos de discriminação” 

(Silva, 2005, p.159). 
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Nesta linha de reflexão, Paulo Vinicius Baptista da Silva (2005), também 

pesquisador do NEGRI, ao analisar livros didáticos de leitura para a 4ª série do 

ensino fundamental observa a quase que ausência de vocabulário racial nas 

unidades de leitura analisada. Em total de 252 unidades de leitura que analisou, 

onde identificou 1372 personagens, encontrou em apenas quatro delas (1,6 %) 

apenas seis termos associados ao vocabulário racial: “negros e brancos; 

crioulinho e negrinho; preto; mestiço”. Ou seja, o sofisticado e amplo vocabulário 

racial hostil que ampara apelidos entre alunos não encontra contraponto nos livros 

didáticos. 

Portanto, as pesquisas apresentadas evidenciam: 

● crianças, a partir dos 05 anos, já dispõem de “consciência” racial sendo 

capazes de classificar as pessoas em categorias raciais (Fazzi, 2000);  

● crianças e adolescentes brasileiros utilizam um amplo e sofisticado 

vocabulário racial hostil aos negros em situação de conflito (Niemeyer, 2002; 

Niemeyer e Silva, 2000; Fazzi, 2000); 

● um aumento do vocabulário racial de crianças e adolescentes entre os 5 

e 19 anos (Sanjek, 1971); 

● impacto da história e da geração nos termos utilizados (Sansone, 2004); 

● ausência de vocabulário racial em livros de leitura para a 4ª série do 

ensino fundamental associado a expressões de discriminação racial contra 

personagens negras, caracterizando o silenciamento da escola sobre 

discriminação racial no Brasil. 

Portanto, sabemos que a auto-declaração de cor e/ou raça entre crianças e 

adolescentes, alunos da escola pública, não se forja em território racialmente 

neutro. Vejamos, no próximo capítulo, os procedimentos adotados para apreender 

a auto-declaração de cor e/ou raça entre crianças e adolescentes. 
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CAPÍTULO 3 

3. PROCEDIMENTOS  

Este terceiro capítulo descreve os procedimentos adotados nas duas fases 

do trabalho de campo: coleta e análise dos dados. 

3.1 Coleta de dados 

Relembrando o objeto da investigação. Esta pesquisa tem dois objetivos 

complementares. O primeiro consiste em verificar se as pessoas respondem de 

modo diferente a cada uma das três formulações da pergunta sobre auto-

declaração de cor e/ou raça: qual a sua raça? Qual a sua cor? Qual a sua cor ou 

raça? A segunda consiste em apreender padrões de respostas sobre auto-

declaração de cor e/ou raça entre crianças e adolescentes. 

Para tanto, elaboramos um plano de coleta de dados que contemplasse os 

dois componentes: elaboramos três tipos de questionários equivalentes em todos 

os aspectos a não ser na terminologia empregada (qual a sua raça, qual a sua 

cor, qual a sua cor ou raça, ver modelo adiante); aplicamos os questionários em 

grupos tão paralelos quanto possível de crianças, adolescentes e jovens, alunos 

de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio de uma escola 

pública estadual situada na zona norte da cidade de São Paulo. 

3.1.1. Os questionários 

O formato básico dos questionários seguiu o padrão que o IBGE adotou na 

PNAD 1976 e na PME 1998, ou seja, efetuar uma pergunta aberta sobre cor e/ou 

raça, seguida de uma pergunta fechada contendo as cincos categorias de 

cor/raça desde o Censo Demográfico de 1991: branca, preta, amarela, parda e 

indígena. A estas perguntas foram acrescentadas mais duas sobre idade e sexo e 

uma final para investigar o que os respondentes entendiam pelos termos cor e 

raça. 
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Quadro 3.1. Tipos de questionário sobre cor e/ou raça aplicados 
COR RAÇA COR OU RAÇA 

1. Qual é a sua idade?________ 

 

2. Sexo 

 Masculino   Feminino 

 

3. Qual a sua cor? _________ 

 

4. A cor que melhor identifica você 

é? 

 Branca  Preta  Amarela  

Parda Indígena 

 

5. O que você entende por cor? 

 

1. Qual é a sua idade?_________ 

 

2. Sexo 

 Masculino   Feminino 

 

3. Qual a sua raça? ___________ 

 

4. A raça que melhor identifica você 

é? 

 Branca  Preta  Amarela  

Parda Indígena 

 

5. O que você entende por raça? 

1. Qual é a sua idade?________ 

 

2. Sexo 

 Masculino   Feminino 

 

3. Qual a sua cor ou raça? ____ 

 

4. A cor ou raça que melhor 

identifica você é? 

 Branca  Preta  Amarela  

Parda Indígena 

 

5. O que você entende por raça? 

 

6. O que você entende por cor? 

 

As aplicações ocorreram em horários matutino e vespertino e demoraram 

entre 30 e 50 minutos. Os questionários foram aplicados pelo próprio 

pesquisador. 

Além da aplicação dos questionários, solicitou-se o consentimento 

informado, isto é, visando assegurar os direitos dos sujeitos dessa pesquisa, 

procedemos conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde: 

informamos os objetivos da pesquisa e seus procedimentos por meio de uma 

carta, que foi assinada pelos alunos, professores e diretores. Três alunos não 

quiseram responder ao questionário. 

Obtivemos, então, 238 questionários respondidos. A distribuição de 

freqüência das variáveis relacionadas aos sujeitos encontram-se nas tabelas 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. 
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Tabela 3.1. Distribuição de freqüência de questionários respondidos por tipo 
de questionário e série dos alunos 

 Série escolar 

4ª do Ensino 
Fundamental I 

8ª do Ensino 
Fundamental II 

3ª do Ensino 
Médio 

Total Tipo de 
questionário 

N % N % N % N % 

Raça 30 35,7 22 31,9 29 34,1 81 34,0 

Cor 28 33,3 22 31,9 28 32,9 78 32,8 

Cor/raça 26 31,0 25 36,2 28 32,9 79 33,2 

Total 84 100,0 69 100,0 85 100,0 238 100,0

Tabela 3.2. Distribuição de freqüência de questionários respondidos por tipo 
de questionário e sexo dos alunos 

Masculino Feminino Total Tipo de questionário 

N % N % N % 

Raça 37 32,7 44 35,2 81 34,0 

Cor 36 31,9 42 33,6 78 32,8 

Cor/raça 40 35,4 39 31,2 79 33,2 

Total 113 100,0 125 100,0 238 100,0 

 

Tabela 3.3. Distribuição de freqüência dos questionários respondidos por 
tipo de questionário e idade dos alunos 

Tipo de questionário 

Raça Cor Cor/Raça Total Idades 

N % N % N % N % 

09 07 8,6 09 11,5 05 6,3 21 8,8 

10 17 21,0 17 21,8 15 19,0 49 20,6 

11 06 7,4 01 1,3 02 2,5 09 3,8 

12 0 0,0 01 1,3 02 2,5 03 1,3 

13 1 1,2 01 1,3 02 2,5 04 1,7 

14 14 17,3 14 17,9 15 19,0 43 18,1 

15 04 4,9 06 7,7 05 6,3 15 6,3 

16 06 7,4 05 6,4 09 11,4 20 8,4 

17 20 24,7 20 25,6 18 22,8 58 24,4 

18 06 7,4 01 1,3 02 2,5 09 3,8 

19 0 0,0 03 3,8 02 2,5 05 2,1 

21 0 0,0 0 0,0 02 2,5 02 0,8 

Total 81 100,0 78 100,0 79 100,0 238 100,0 
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Tabela 3.4. Distribuição de freqüência de questionários respondidos por 
tipo de questionário e grupos de idade dos alunos 

Grupos de idade (por anos) 

9 a 12 anos 13 a 16 anos 17 a 21 anos Total 

Tipo de questionário N % N % N % N % 

Raça 30 36,6 25 30,5 26 35,1 81 34,0 

Cor 28 34,1 26 31,7 24 32,4 78 32,8 

Cor/raça 24 29,3 31 37,8 24 32,4 79 33,2 

Total 82 100,0 82 100,0 74 100,0 238 100,0 

 
 

Os dados transcritos nas tabelas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 permitem a síntese a 

seguir. 

a) Observamos um equilíbrio na distribuição dos questionários por série 

(tabela 3.1). Assim, responderam ao questionário sobre raça: 35,7% de 

alunos de 4ª série, 31,9% de 8ª série e 34,1 de 3ª série do ensino 

médio. Responderam ao questionário sobre cor: 33,3% de alunos da 4ª 

série, 31,9% de 8ª série e 32,9% de 3ª série do ensino médio. O 

questionário sobre cor/raça foi respondido por: 31,0% de alunos da 4ª 

série, 36,2% de 8ª série e 32,9% de 3ª série do ensino médio. 

b) Quanto ao sexo, notamos, também, um certo equilíbrio entre 

respondentes masculinos (47,5) e femininos (52,5), sendo que as 

mulheres estão ligeiramente sobre-representadas. Além disso, cada 

grupo de sexo respondeu a aproximadamente o mesmo percentual de 

tipo de questionário (tabela 3.2). 

c) A distribuição dos tipos de questionário por idades causou-nos uma 

certa apreensão pois observamos nas idades de 9 a 12 anos e 13 a 16, 

uma distribuição não regular dos tipos de questionário (tabela 3.4): no 

grupo de 09 a 12 anos os alunos responderam mais questionários sobre 

raça; na de 13 a 16 anos mais sobre cor/raça. A distribuição por série 

(tabela 3.1) pareceu-nos mais adequada. 

Diante disto, efetuamos cruzamentos por idade e série, para verificar sua 

distribuição (tabela 3.5). Verificamos que as idades dos sujeitos da pesquisa 
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concentram-se naquelas que correspondem legal e idealmente ao término do 

ciclo escolar: na 4ª série do ensino fundamental, a idade modal foi 10 anos 

(58,3% do segmento); na 8ª série do ensino fundamental foi 14 anos (62,3% do 

segmento) e na 3ª série do ensino médio 17 anos (68,2% do segmento, Tabela 

3.5). 

A intensa concentração de crianças de 09 e 10 anos na 4ª série (83,3%), 

de adolescentes de 14 e 15 anos na 8ª série (84,1%) e de 16 e 17 anos na 3ª 

série do ensino médio (91,8%) conduziu-nos a efetuar análises por ano escolar e 

não por idade. Tal opção permitiu diminuir a dispersão de dados. Nesse sentido, 

teremos sempre em mente que à 4ª série do ensino fundamental correspondem 

principalmente crianças de 09 e 10 anos; à 8ª série do ensino fundamental, 

adolescente de 14 e 15 anos; e à 3ª série do ensino médio, adolescentes de 16 e 

17 anos (Tabela 3.5). 

Tabela 3.5. Idades mais freqüentes por série e tipos de questionário 

 
Série Raça Cor Cor/raça Total  

Idades 
mais  

freqüentes 

N % N % N % N % 

09 07 8,3 09 10,7 05 6,0 21 25,0 

10 17 20,2 17 20,2 15 17,9 49 58,3 

4ªsérie 

N = 84 

Total 24 28,5 26 30,9 20 23,9 70 83,3 

14 14 20,3 14 20,3 15 21,8 43 62,4 

15 04 5,8 06 8,7 05 7,2 15 21,7 

8ª série 

N = 69 

Total 18 26,1 20 29,0 20 29,0 58 84,1 

16 06 7,1 05 5,9 09 10,6 20 23,6 

17 20 23,5 20 23,5 18 21,2 58 68,2 

3ª colegial 

N = 85 

Total 26 30,6 25 29,4 27 31,8 78 91,8 

 

Este conjunto de tabelas permite, então, concluir que ocorreu uma 

distribuição dos questionários de modo bastante homogêneo por grupos de série 

escolar e sexo. Esta análise preliminar se faz necessária para eliminarmos, de 

início, potenciais vieses nos resultados em decorrência da composição dos 
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grupos de respondentes. Vejamos, agora, a distribuição dos questionários por 

cor/raça conforme auto-declaração dos alunos na pergunta fechada (tabelas 3.6 e 

3.7). 

Tabela 3.6. Distribuição de freqüência de auto-declaração de cor e/ou raça 
por sexo e série dos respondentes 

Sexo Série Auto-
Declaração 

M        % F       % 4ª     % 8 ª     % 3 ª    % 

Total 

Branca 45       39,8 56      44,8 33    39,3 36    52,2 32       37,6 101     42,4 

Preta 16       14,2 20      16,0 18    21,4 05      7,2 13       15,3  36      15,1 

Amarela 02         1,8 02        1,6 02      2,4 01      1,4 01         1,2 04         1,7 

Parda 46       40,7 41      32,8 27    32,1 26    32,1 34       40,0  87       36,6   

Indígena 03         2,6 0        -  03      3,6 0       - 0       - 03         1,3 

Não respondeu 01         0,9 06         4,8 01      1,2 01     1,4 05         5,9 07         2,9 

Total 113    100,0 125   100,0 84  100,0 69  100,0 85      100,0 238    100,0 

 

Nota-se (tabela 3.6, coluna total): 42,4% dos alunos se auto-declaram 

brancos, 15,1% pretos, 1,7% amarelos, 36,6% pardos, 1,3% indígenas e 2,9% 

não responderam. Constituindo-se a categoria “negros” (composta pelo conjunto 

de auto-declaração preta e parda), contabilizamos nela 51,7% dos alunos. Este 

percentual está acima daquele obtido na PNAD 2003 para o Território Nacional 

(47,3%) e para o Estado de São Paulo (27,6%) e para a Região Metropolitana de 

São Paulo (33,6%). Porém, como apontaram Rosemberg, Pinto e Negrão (1985), 

a composição racial de alunos da escola pública nos ensinos fundamental e 

médio é diferente da população brasileira. Além disso, vale lembrar que a 

composição racial varia nas diferentes zonas da Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Quanto à composição racial do grupo de alunos por sexo e série escolar, 

notamos algumas particularidades (tabela 3.6). Em primeiro lugar, uma 
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consistência com o padrão geral: a auto-declaração na categoria branca é maior 

que nas demais, sendo seguida de pardos e pretos. Portanto, a configuração 

geral da distribuição se mantém. Porém, os valores percentuais variam. Assim: 

maior percentual de auto-declaração na categoria branca entre mulheres que 

entre homens e entre alunos da 8ª série do EF que entre alunos das 4ª séries do 

EF e 3ª do EM; maior percentual da categoria parda entre homens que entre 

mulheres e da categoria preta entre alunos da 4ª série do EF. Além disso, o maior 

número de alunos que não responderam ao quesito foram mulheres e alunos da 

3ª série do EM. 

Resta-nos, ainda, verificar como ocorreu a distribuição dos tipos de 

questionários por auto-declaração de cor e/ou raça (tabela 3.7). 

Tabela 3.7. Distribuição de freqüência de tipo de questionário respondido e 
auto-declaração de cor e/ou raça na pergunta fechada.  

Auto-declaração de cor e/ou raças na pergunta fechada  

Branca Preta Amarela Parda Indígena NR Total 

Tipo de 
questionário 

N % N % N % N % N % N N % 

Raça 37 36,6 12 33,3 02 50,0 25 28,7 01 33,3 4 81 34,0 

Cor 34 33,7 12 33,3 02 50,0 29 33,3 0 0,0 1 78 32,8 

Cor/raça 30 29,7 12 33,3 0 0,0 33 37,9 02 66,7 2 79 33,2 

Total % 101 100,0 36 100,0 04 100,0 87 100,0 03 100,0 7 238 100,0

Ocorreu uma distribuição relativamente eqüitativa da classificação da auto-

declaração de cor e/ou raça por tipo de questionário (tabela 3.7). A notar, apenas 

no questionário sobre cor/raça um percentual inferior da auto-declaração na 

categoria branca e superior na categoria parda; no questionário sobre raça nota-

se inversão. É impossível avançar na interpretação sobre esta observação, ou 

seja, se decorre da composição do grupo ou do tipo de questionário. 

Esta análise preliminar sobre o perfil dos alunos e das variáveis associadas 

aos respondentes por tipos de questionário permite que se considere que os 

grupos se aproximam muito quanto ao sexo, à série freqüentada e à auto-

declaração de cor e/ou raça (quadro 3.1). 



 92

Quadro 3.2. Síntese (%) da distribuição dos variáveis dos alunos 
 

 Tipo de questionário 

Raça Cor Cor/raça Variáveis 
% % % 

Total  % 

Sexo Masculino 
Feminino 
Total 

15,5 

18,5 

34,0 

15,2 

17,6 

32,8 

16,8 

16,4 

33,2 

47,5 
52,5 
100,0 

Série 4ª série 
8ª série 
3ª colegial 
Total 

12,6 

9,2 

12,2 

34,0 

11,8 

9,2 

11,8 

32,8 

10,9 

10,5 

11,8 

33,2 

35,3 
29,0 
35,7 
100,0 

Cor e/ou raça 
(pergunta 
fechada) 

Branca 
Preta 
Amarela 
Parda 
Indígena 
Total 

45,7 

14,8 

2,5 

30,9 

1,2 

34,0 

43,6 

15,4 

2,6 

32,1 

- 

32,8 

38,0 

15,2 

- 

41,8 

2,5 

33,2 

42,4 
15,1 
1,7 

36,6 
1,3 

100,0 

 

Porém, é necessário destacar que a composição dos grupos não é 

homogênea: assim, responderam ao questionário um número ligeiramente 

superior de mulheres (125) que de homens (113), freqüentando em maior 

proporção que os homens a 3ª série do ensino médio (53 mulheres e 32 homens). 

3.1.2 Observações durante a aplicação dos questionários 

As observações foram realizadas em três salas de 3ª série do ensino 

médio, três salas de 8ª série e três salas de 4ª série do ensino fundamental. Iniciei 

as observações a aplicações dos questionários primeiramente pelas salas de 3ª 

série do ensino médio, depois pelas salas de 8ª série e de 4ª série do ensino 

fundamental. 

● Observação nas salas de 3ª série do ensino médio 

Entrei na primeira sala de aula, expliquei aos alunos o motivo da minha 

pesquisa, e perguntei-lhes se estariam de acordo para participar. A grande 
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maioria concordou, sendo que apenas três alunos não quiseram participar, tendo 

sido respeitada sua vontade. Em seguida, entreguei pessoalmente um a um os 

questionários e os deixei bastante à vontade para responder. Esse primeiro grupo 

respondeu ao questionário sobre cor. 

Após entregar os questionários passei a observar suas expressões e 

comentários. Alguns pareciam não entender o significado das perguntas, outros 

se riram da pergunta sobre cor, outros lançaram piadas sobre os colegas. 

Ocorreram algumas indagações sobre por que usava a palavra preto ao invés de 

negro. À medida que iam terminando o preenchimento, os questionários iam 

sendo devolvidos.  A professora retomou a aula, e pediu para que eu voltasse em 

uma outra oportunidade para debater com os alunos eventuais dúvidas. 

Na segunda sala procedi da mesma forma, tendo entregado aos alunos os 

questionários sobre raça. Do mesmo modo observei suas expressões e 

comentários. Alguns disseram “raça de animal” outros “raças não existem” outros 

“raça humana” e assim sucessivamente. Nessa sala, nos minutos finais, organizei 

um debate com os alunos. De imediato surgiu uma pergunta: com se classificar 

por meio do conceito de raça. Alguns alunos tentaram responder. Deixei a 

pergunta circular sem interferir. Quando um aluno colocou que as classificações 

deveriam ser feitas pela origem (raça), muitos alunos discordaram. Percebi que, 

em todas as salas que discutíamos sobre classificação racial e surgisse a 

concepção de que fosse feita com base na origem, especialmente alunos brancos 

e pardos discordavam, ao mesmo tempo em que informavam que tinha 

antepassados negros na família. Daí colocavam outra questão: e por que é que 

tendo antepassado negro e branco, a pessoa deveria se classificar como negro 

(usando a regra one drop role uma gota de sangue negro) e não como branco 

também? 

Na sala seguinte, entreguei o questionário sobre cor/raça. Procedi da 

mesma forma que nas salas anteriores: fiquei atendo a expressões e 

comentários. Ocorreram poucos comentários no momento do preenchimento. 

Após a entrega dos questionários, fui incentivado pelo professor, que me dera 

bastante apoio oferecendo suas duas aulas, para que realizasse um debate sobre 
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“classificação racial”. Esse debate foi sugerido pela similaridade entre esta 

pesquisa e a realizada pelo Censo Escolar do MEC/INEP. 

Perguntei qual a opinião deles sobre o Censo Escolar. Uma aluna informou 

que encontrara dificuldades para se auto-classificar. Perguntei-lhe qual fora a 

dificuldade. Ela respondeu que foi procurar em seu registro de nascimento a sua 

“cor” para colocar na folha de resposta do Censo Escolar. Boa parte da sala havia 

feito o mesmo: foram ao registro de nascimento. Quando lhe perguntei por que 

havia buscado o registro de nascimento para se classificar, ela disse que estava 

escrito no enunciado do texto do Censo Escolar. Perguntei se alguém tinha a 

ficha em mãos. Um aluno me forneceu a dele, e então li o enunciado em voz alta. 

O Ministério da Educação, através da Portaria INEP 156 de 20 de 
Outubro de 2004, determinou que as escolas incluíssem na ficha de 
matrícula a informação sobre raça/cor dos alunos. Esta informação deve 
ser obtida através da auto-declaração do aluno abaixo desta idade. Por 
isso, solicitamos que assinale uma das categorias abaixo, definidas pelo 
IBGE. (ficha fornecida pelos alunos) 

Em seguida pedi para aluna identificar a passagem que pede para 

identificar-se segundo o registro de nascimento. Ela me apontou o IBGE. Percebi, 

então, que a aluna havia entendido a sigla “IBGE” como “registro de nascimento”. 

Esse entendimento parece ter sido compartilhado por boa parte dos alunos. 

Perguntei quem havia respondido aos questionários e eles disseram terem 

sido eles mesmos, apenas levando para os pais assinarem. Perguntei se algum 

pai ou mãe havia discordado das escolhas feitas por eles. A grande maioria disse 

que não, mas uma aluna disse que havia colocado indígena, e sua mãe havia dito 

que ela era branca. Perguntei por que ela havia se classificado como indígena e 

ela respondeu que era porque sua avó era indígena. Perguntei por que sua mãe 

havia discordado, ela respondeu: que a mãe dizia o tempo todo que ela era da 

“cor” branca e ela (aluna) insistia que era da “raça” indígena. Por fim, a aluna se 

disse desgastada com a situação e marcou indígena e branca no papel, 

assinalando dessa forma duas alternativas. 

Analisando a ficha do Censo Escolar entregue pela escola aos alunos, 

verifiquei que no lugar do termo preto estava o termo negro, alteração realizada 

pela própria escola. Em um artigo publicado na Folha de S. Paulo (16 de junho 
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de 2005) intitulado A pedagogia racial do MEC, seus autores, Lilia Moritz 

Schwarcz e Marcos Chor Maio, apontam para esse problema e outros que 

poderiam emergir, devido à falta de instrução na coleta de dados do Censo 

Escolar 2005. 

(...) não há nenhuma instrução de como a variável "cor/raça" deve ser 
coletada (o que ocorre no caso do Manual do Censo do IBGE, no qual há 
a indicação de como o entrevistador deve registrar a variável). Não se 
sabe se são pais, diretores, professores, orientadores etc. que deveriam 
aplicar o censo. No interior desse cenário nebuloso não é impossível que 
um diretor entre em sala e classifique os alunos (usando seus próprios 
critérios) como brancos, pardos, pretos etc. (...). (Schwarcz e Maio, 
2005) 

● Observação nas salas de 8ª série 

Retornei no período da tarde, nessa mesma escola que tinha três salas de 

8ª série. Conversei com os professores, informei sobre minha pesquisa e pedi 

autorização para entrar em sala. Os professores concordaram. 

Fui apresentado aos alunos como pesquisador. Informei aos alunos o 

propósito da pesquisa e perguntei-lhes se poderiam participar. Estabeleci o 

mesmo tipo de diálogo que nas salas anteriores e entreguei-lhes os questionários 

sobre cor. Os alunos se agitaram mais, expressando-se por risos e ironias. Nessa 

sala havia uma aluna deficiente visual que, para responder o questionário, contou 

com a ajuda da professora, pois não dispúnhamos de material em anagliptografia. 

Na sala seguinte entreguei os questionários sobre raça. As reações foram 

as mesmas das encontradas no 3° colegial: “raça?” “raça do que?” “raça de 

cachorro”, “raça de gente”. Na sala seguinte foram entregues os questionários 

sobre “cor ou raça”. Esta sala pareceu-me calma e os alunos responderam 

tranqüilamente. Em nenhuma das salas foi possível realizar debate com os 

alunos, pois os alunos (4ª, 8ª série e 3º colegial) tinham que preencher o termo de 

consentimento, o que tomava muito tempo. Assim, quando eles terminavam de 

preencher e assinar já estava próximo da troca de aula. Notei que os alunos que 

receberam questionários contendo os termos cor ou termo raça separados se 

agitaram mais do que aqueles cujo questionário continha ambos os termos. 
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● Observação nas salas de 4ª série 

Por fim, fui aplicar os questionários entre alunos de 4ª série. Dentro da sala 

fui apresentado pelo professor da classe como pesquisador. Em seguida, me 

apresentei e expliquei os objetivos da pesquisa do mesmo modo que fizera 

anteriormente. Entreguei os questionários sobre cor para os alunos e passei a 

observá-los. Após alguns instantes, alguns alunos me procuraram para devolver o 

questionário; outros para explicar que não “entendia nada por cor”; outros 

perguntavam o que significava “indígena”; alguns contaram com a ajuda da 

professora. 

Na sala seguinte, me apresentei e, mantendo o mesmo discurso, entreguei 

o questionário sobre “raça”. Esta era uma sala bastante tranqüila. Não percebi 

nenhum comentário, apenas algumas pessoas se dirigiram até mim dizendo não 

“entender nada por raça”. 

Na outra sala, entreguei o questionário sobre cor/raça e passei a observá-

los. Outra vez, percebi que ocorreu uma aceitação melhor do questionário quando 

usava os termos cor e raça juntos. Os alunos parecem ter compreendido melhor 

as questões. 

3.2. Análise das respostas 

Os procedimentos para análise das respostas foram de dois tipos conforme 

a natureza das perguntas. As respostas às perguntas fechadas (idade, sexo, “qual 

a sua cor/raça” e “cor/raça com a qual se identifica”) foram processadas usando-

se o programa SPSS. Posteriormente, foram montadas tabelas adotando o 

seguinte plano tabular: 

• comparação entre os termos eliciados pelas três perguntas 

equivalentes: raça,cor e cor/raça; 

• comparação entre os termos eliciados pelas três perguntas 

equivalentes por sexo, série e cor/raça; 
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• comparação entre as respostas dadas às perguntas abertas às 

dadas às perguntas fechadas. 

Os procedimentos para analisar conceituação/definição de cor e/ou raça 

foram mais complexos. Usamos estratégias de análise de conteúdo. Inicialmente, 

digitamos todas as respostas de nossos sujeitos. Em seguida, procedemos como 

Bardin (1977) e Rosemberg (1980) sugerem, efetuando um processo de ir e vir 

entre o material empírico coletado (definições e conceitos oferecidos pelos 

sujeitos) e a literatura discutida nos capítulos 1 e 2. 

Criamos, então, 12 categorias de análises que permitiram apreender 

definições e, também, opiniões dos respondentes. É interessante notar que várias 

pessoas emitiram opinião associada, ou não, a uma busca de definição ou 

conceituação. Difícil desvendar se as opiniões emitidas decorrem da formulação 

da pergunta de modo personalizado e direto (“O que você entende por raça, cor, 

cor/raça”) ou do tema tratado. Como vimos na literatura disponível (Oliveira, 

1992), ao se tratar com crianças e adolescentes brasileiros de temas associados 

à raça, cor, etnia obtém-se, freqüentemente, respostas opinativas (ou valorativas) 

de combate ao racismo e ao preconceito racial e uma reafirmação da nossa 

condição comum de seres humanos. Como veremos adiante, alguns de nossos 

sujeitos também seguiram por esta linha.  

Após criarmos as categorias de análise, cada questionário foi classificado 

conforme o rol de categorias. Cada conceituação/definição foi classificada em 

tantas categorias quantas fossem possível identificar. Portanto, uma mesma frase 

podia ser desdobrada em mais de uma categoria, o que acarretou um número de 

unidades de enumeração superior ao número de sujeitos. A classificação das 

respostas nas categorias (descritas a seguir) foi efetuada, de modo independente, 

por minha orientadora e por mim, procurando-se resolver os dissensos.  

A seguir, descreveremos cada uma das categorias, acompanhando a 

descrição de exemplos retirados das respostas dos alunos. 
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1. Critica o racismo, o preconceito racial/étnico/de cor, a desigualdade 

racial ou enfatiza a igualdade racial/étnica/de cor (moral, estética, intelectual, 

etc.): 

• “Eu entendo que as cores não faz nem uma referência entre branco, 
preta, amarela e indígena em racismo” (10,M, 4ª). 

• “... a única coisa que sei é que sou contra o racismo e acho isso um 
preconceito muito grande pois ninguém pediu e escolheu a sua cor 
antes de vir ao mundo” (14, F, 8ª) 

• “Algo que a sociedade criou para separar as pessoas. Não sou muito 
a favor pois isto causa uma grande confusão entre as pessoas” (17, 
M, 3ª). 

2. Cor/raça diferencia as pessoas, as sociedades os grupos, as culturas: 

• “As cores significam muitos tipos de raças diferentes” (10, F, 4ª) 

• “Para mim a cor é uma e as coisas que diferenciam as cores 
humanas uns dos outros” (14, M, 8ª) 

• “Para mim raça é a união de povos diferentes” (19, M, 8ª) 

3. Raça/cor como origem (hereditária, familiar, cultural etc.): 

• “Eu acho que é a cor da pele de cada pessoa e sua origem e seus 
costumes” (14, M, 8ª). 

• “Cor são todas as cores existentes, já raça pode-se dizer que é a 
origem da pessoa (...)” (16, F, 3ª) 

4. Raça/cor como diferença fenotípica: 

•  “A palavra ‘cor’ não me lembra raça, origem ou etnia, mas sim a 
tonalidade da pele” (17, M, 3ª) 

• “[Raça] é a cor da pele” (M, 11, 4ª) 

5. Cor é igual à raça ou raça é igual à cor: 

•  “As cores significam muitos tipos de raças diferentes” (10, F, 4ª) 

• “Pela cor que você é então é isso que eu entendo por raça é cor sua” 
(15, M, 8ª). 

6. Raça é diferente de cor ou cor é diferente de raça: 

• “Preto é cor, negro é raça” (10, B, M, 4ª). 

• “Cor não quer dizer raça, raça para mim quer dizer negro, indígena 
etc.” (13, Parda, F, 8ª). 
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• “Considero cor muito diferente de raça. Não se pode classificar uma 
pessoa pela cor, mas sim pela sua etnia (17, B, F, 3ª). 

7. Nomeia ou enumera cor/raça referindo-se a si mesmo ou aos outros 

sem oferecer outro conceito/definição20: 

• “Eu entendo [por cor] que sou parda” (10, M, 4ª) 

• “Raça se divide entre branco, negros, asiáticos e indígenas” (18, B, 
M, 3ª). 

8. Valoriza sua cor/raça ou dos outros sem, porém, explicitar crítica ao 

racismo, preconceito etc. 

• “Eu gosto, e acho bonita as cores branca, preta e morena” (09, B, F, 
4ª) 

9. Distingue ou crítica cor como atributo físico ou de pessoas de cor como 

tropo para raça 

• “[Cor] depende do significado que esta na cor, pode ser cor de roupa 
ou de outra coisa, ou pode ser cor de pele” (14, F, 8ª). 

• “Cor são todas as cores existentes (...) cor não é correto pois, 
ninguém é literalmente branco, preto, amarelo (...)” (16, B, F, 3ª). 

10. Distingue raça humana de raça animal (com ou sem crítica) 

• “Doge, pasto [pastor] alemão, vira-lata” (10, B, M, 4ª) 

11. Não responde ou afirma que não entendeu a pergunta 

• “Eu entendo um pouco mas para falar a verdade não sei” (10, F, 4ª). 

12. Não entendemos ou não conseguimos identificar nenhuma das 

categorias anteriores na resposta. 

• “Eu entendi que a cor serve para todos” (09, M, 4ª) 

• “Eu entendi que essa pesquisa fala sobre cor e raça” (14, M, 8ª) 

No próximo capítulo apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos 

a partir das respostas de crianças e adolescentes coletadas e analisadas 

conforme os procedimentos que acabamos de descrever. 

 

                                            
20 Não foi encontrada esta categoria na 8ª série 
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CAPÍTULO 4 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Adotando-se o plano tabular descrito no capítulo anterior, apresentamos a 

seguir, os resultados obtidos. Eles foram agrupados em torno de quatro eixos ou 

perguntas: 

• Como crianças e adolescentes definem cor e raça? 

• Notam-se diferenças nas respostas conforme o uso dos termos (cor, 

raça, cor/raça) na formulação da pergunta aberta? 

• Notam-se diferenças nas respostas à pergunta aberta conforme 

sexo, série e auto-declaração de cor e/ou raça na resposta à 

pergunta fechada? 

• As respostas das crianças e adolescentes diferem das respostas de 

adultos conforme informações disponíveis na literatura? 

Lembramos, conforme análise efetuada no capítulo anterior, que os grupos 

de respondentes, para cada tipo de questionário (raça, cor, raça/cor) são bastante 

próximas do ponto de vista das variáveis controladas, a saber: sexo, série e auto-

declaração de cor e/ou raça. Porém, a proporção de mulheres é superior à dos 

homens no conjunto de alunos e elas estão sobrerepresentadas na 3ª série do 

ensino médio. 

4.1. Definições de cor e/ou raça 

Apresentamos, inicialmente, a distribuição das definições/conceituações de 

crianças e adolescentes pelas categorias de análise previstas (tabelas 4.1, 4.2 e 

4.3). Lembramos que o número de enunciados classificados (420) é maior que o 

número de respondentes (238), pois em uma única definição/conceituação 

podemos apreender mais de uma categoria de análise.  
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Tabela 4.1. Distribuição de freqüência de definições de cor e/ou raça por 
sexo do respondente 

 SEXO Categorias de análise 
MASCULINO FEMININO TOTAL 

 N % N % N % 
Critica o racismo 36 19,5 47 20,0 83 19,8 
Raça/cor diferencia pessoas, grupos, cultura 34 18,4 36 15,3 70 16,7 
Raça/cor como origem 13 7,0 27 11,5 40 9,5 
Raça/cor como diferença fenotípica (de pele) 22 11,9 23 9,8 45 10,7 
Raça é sinônimo de cor ou cor e sinônimo de raça 16 8,6 21 8,9 37 8,8 
Raça não é sinônimo de cor e cor não é sinônimo de raça 05 2,7 18 7,7 23 5,5 
Nomeia ou enumera cor/raça sem conceituar   11 5,9 10 4,3 21 5,0 
Valoriza sua cor/raça ou a dos outros 05 2,7 07 3,0 12 2,9 
Distingue e/ou critica cor como tropo para raça 09 4,9 20 8,5 29 6,9 
Distingue raça humana e animal 05 2,7 01 0,4 06 1,4 
Não responde ou afirma que não entendeu 18 9,7 15 6,4 33 7,9 
Não entendemos ou não conseguimos classificar 11 5,9 10 4,3 21 5,0 
TOTAL 185 100,0 235 100,0 420 100,0
 

Tabela 4.2. Distribuição de freqüência de definições de cor e/ou raça por 
série do respondente 

SÉRIE ESCOLAR Categorias de análise 
4ª série 8ª série 3ª série E M 

Total 

 N % N % N % N % 
Critica o racismo 22 16,8 37 29,8 24 14,5 83 19,8 
Raça/cor diferencia pessoas, grupos, 
cultura 

23 17,6 29 23,4 18 10,9 70 16,7 

Raça/cor como origem 02 1,5 16 12,9 22 13,3 40 9,5 
Raça/cor como diferença fenotípica (de 
pele) 

13 9,9 04 3,2 28 17,0 45 10,7 

Raça é sinônimo de cor ou cor e sinônimo 
de raça 

12 9,2 11 8,9 14 8,5 37 8,8 

Raça não é sinônimo de cor e cor não é 
sinônimo de raça 

01 0,8 04 3,2 18 10,9 23 5,5 

Nomeia ou enumera cor/raça sem 
conceituar   

16 12,2 01 0,8 04 2,4 21 5,0 

Valoriza sua cor/raça ou a dos outros 07 5,3 04 3,2 01 0,6 12 2,9 
Distingue e/ou critica cor como tropo para 
raça 

0 0,0 03 2,4 26 15,8 29 6,9 

Distingue raça humana e animal 01 0,8 01 0,8 04 2,4 06 1,4 
Não responde ou afirma que não entendeu 24 18,3 07 5,6 02 1,2 33 7,9 
Não entendemos ou não conseguimos 
classificar 

10 7,6 07 5,6 04 2,4 21 5,0 

TOTAL 131 100,0 124 100,0 165 100,0 420 100,0
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Tabela 4.3. Distribuição de freqüência de definições sobre cor e/ou raça por 
cor e/ou raça do respondente (pergunta fechada) 

PERGUNTA FECHADA Categorias de análise 
Branco Preta Parda Preta –

parda 

Total 

 N % N % N % N % N % 
Critica o racismo 36 20,6 11 17,2 30 19,5 41 18,8 77 19,6 
Raça/cor diferencia 
pessoas, grupos, cultura 

28 16,0 08 12,5 32 20,8 40 18,3 68 17,3 

Raça/cor como origem 18 10,3 05 7,8 13 8,4 18 8,3 36 9,2 
Raça/cor como diferença 
fenotípica (de pele) 

20 11,4 06 9,4 17 11,0 23 10,6 43 10,9 

Raça é sinônimo de cor ou 
cor e sinônimo de raça 

18 10,3 04 6,3 12 7,8 16 7,3 34 8,7 

Raça não é sinônimo de cor 
e cor não é sinônimo de 
raça 

08 4,6 03 4,7 10 6,5 13 6,0 21 5,3 

Nomeia ou enumera 
cor/raça sem conceituar   

06 3,4 03 4,7 09 5,8 12 5,5 18 4,6 

Valoriza sua cor/raça ou a 
dos outros 

07 4,0 03 4,7 02 1,3 05 2,3 12 3,1 

Distingue e/ou critica cor 
como tropo para raça 

13 7,4 06 9,4 08 5,2 14 6,4 27 6,9 

Distingue raça humana e 
animal 

02 1,1 0 0,0 03 1,9 03 1,4 05 1,3 

Não responde ou afirma 
que não entendeu 

12 6,9 09 14,1 11 7,1 20 9,2 32 8,1 

Não entendemos ou não 
conseguimos classificar 

07 4,0 06 9,4 07 4,5 13 6,0 20 5,1 

TOTAL 175 100,0 64 100,0 154 100,0 218 100,0 393 100,0
* Nesta tabela incluímos apenas as respostas de alunos que se auto-declararam brancos, pretos e 
pardos visando concentrar os resultados e facilitar sua análise. 

 

⇒ Verificamos, de início que, 87,1 % das crianças e adolescentes já 

construíram noções sobre cor/raça e são capazes de expressá-las de modo 

inteligível, por escrito, foram apenas 7,9% de não respostas e 5,0 de respostas 

que não pudemos classificar. Notamos, também, um padrão “evolutivo” nas 

respostas: alunos de 4ª série apresentam maior percentual de não resposta ou 

respostas que não classificamos do que alunos de 8ª série do EF e da 3ª série do 

EM. Não podemos olvidar de que a tarefa foi por escrito e da dificuldade no 

ensino-aprendizagem da escrita de alunos brasileiros de 4ª série do EF como vem 

sendo atestada pelos resultados nas provas do Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Básico (SAEB). 

⇒  No conjunto de respostas, a categoria mais presente foi a crítica ao 

racismo (19,8 %). Tratar de tema racial provoca, entre muitos alunos, de ambos 
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os sexos, em todas as séries escolares e que se auto-declaram brancos e negros 

crítica ao racismo, defesa da igualdade humana, afirmação de sua postura não-

preconceituosa. 

Discutiremos, inicialmente, em maior detalhe essas primeiras observações.  

● Foram mais crianças/adolescentes pretos e pardos21 que deixaram de 

responder ou responderam de modo que não compreendemos: 19 brancos (10,9 

% do total de brancos) e 33 de auto-declarados pretos ou pardos (15,2%) ou não 

responderam ou não conseguimos entender suas respostas. Desse total, a 

grande maioria (34 respondentes ou 25,9%) freqüenta a 4ª série do ensino 

fundamental. A maioria das não-respostas à pergunta proveio da classe de 4ª 

série em que apliquei o questionário sobre cor (07 crianças não responderam). 

Além disso, na 4ª série, algumas crianças responderam “eu não entendo” (M, 10, 

pr, 4ª) ou “não entendo as coisas de raça” (F, 10, b, 4ª), “eu entendo que uma cor 

que se refere com os alunos etc.” (M, 10, pr, 4ª). 

Também foi na 4ª série que encontramos: o maior número de respostas 

que apenas nomeiam ou enumeram as diferentes denominações de cor/raça, sem 

conceituar (16 das 21 respostas nesta categoria); o maior número de respostas 

de valorização da própria cor ou da do outro (7 das 12 respostas nesta série). Por 

vezes apreendemos que esta formulação se aproximaria de uma possível crítica 

ou negação de racismo. Isto é, tais indicadores apoiaram a interpretação de um 

padrão “evolutivo” por idade. 

• Muito a cor branca é bonita e a preta [e muito linda, mais cor preta 
véu (veio) da áfrica o portugal é muito importante é ... )F, 10, pr, 4ª). 

•  Eu gosto da raça negra, morena (F, 09, pr, 4ª). 

As características apreendidas nas respostas dos alunos de 4ª série do 

ensino fundamental parecem configurar não apenas dificuldades de conceituação 

ou compreensão (dos alunos sobre nossas perguntas e de nossa parte sobre as 

respostas dos alunos), ou de redação, mas também pessoas menos fortalecidas 

                                            
21 Quando nos referimos à cor/raça dos alunos estamos nos referindo a suas respostas à pergunta 
fechada. Também, por vezes, usaremos o termo negro para nos referirmos ao conjunto de 
pessoas que se declararam pretas ou pardas na pergunta fechada. 
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(ou preparadas) para enfrentamento de questões raciais, como se o próprio tema 

desencadeasse expressões de auto-defesa ou proteção a hostilidades raciais. 

Assim, a explicitação da crítica ao racismo se configura como um princípio moral 

genérico. 

• Cada um tem sua raça e acho que cada um tem que respeitar a cor 
do outro (F, 09, pa, 4ª). 

• Eu entendo que raça não se chinga (xinga) as pessoas porque é 
muito feio (M, 10, pr, 4ª). 

● Foram crianças e adolescentes de 8ª série que mais freqüentemente 

explicitaram uma posição anti-racismo: 29,8 % de suas formulações contém uma 

crítica ao racismo. As críticas são expressas por brancos, pretos e pardos. Porém, 

na 8ª série, entre adolescentes de 14 e 15 anos, já encontramos juízos mais 

genéricos sobre a sociedade do que os encontrados na 4ª série. 

• Que a maioria das pessoas é descriminada pela cor (F, 14, pa, 8ª). 

• Pessoas brancas conseguem emprego mais fácil já as negras não 
(M, 15, pr, 8ª). 

Também se notam diferenças na formulação de brancos e pretos e pardos, 

especialmente os que se declararam negros na pergunta aberta. Entre os 

brancos, encontramos o padrão nacional já mencionado por Bastide (1955), 

Fernandes (1965), Nogueira (1988): a de negação do próprio racismo ou 

preconceito. 

• Eu entendo que não há diferença, pelo menos para mim, pois não 
tenho preconceito com cor e me dou bem com qualquer tipo de 
pessoas com cor diferentes (F, 14, b, 8ª). 

Ademais, encontra-se já expresso, entre alguns, o padrão de “etiqueta” de 

relações raciais apontado por Nogueira (1988), podendo ser de bom tom não 

mencionar o tema. 

• Eu acho que raça é uma maneira não muito legal de se falá pois raça 
é uma manera grosseira de expressar uma diferença de pessoa (F, 
17, b, 8ª). 

Foi, ainda, na 8ª série, que encontramos as duas únicas expressões de 

hostilidade racial. 
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• A raça pura permanece [desenhou o símbolo do nazismo, 
observação do pesquisador] (M, 15, b, 8ª).  

• Eu entendo que a branca sempre ganha dos pretos (M, 14, b, 8ª). 

Observamos, ainda, padrão já mencionado pela literatura (Fazzi, 2000): o 

que vale não é a aparência mas a diferença interna. 

• Raça, tem algumas pessoas acham que que a raça diferenciam as 
pessoas, separa as pessoas, mas o que eu acho o que vale é o que 
a pessoa é por dentro, não interessa se a pessoa é preta, amarela, 
branca, indígena e parda para mim tudo é gente (M, 14, pa, 8ª). 

• Eu acho que eu não entendo mas eu acho que cada tem a sua cor e 
não pode se envergonhar com ela (M, 15, b, 8ª). 

⇒ A segunda categoria mais freqüente para o conjunto de respondentes é 

que cor e/ou raça são formas de diferenciar pessoas, grupos ou culturas (16,7 %), 

podendo diferenciar seja pelo fenótipo (10,7 %), seja pela origem (9,5 %). 

Portanto, a nosso ver, os alunos que inquirimos expressam teorias raciais: 

apreendem os termos como modos de diferenciação e classificação social, 

explicitam suas bases de diferenciação e tomam partido. 

• Cor é uma coisa que todos tem, mas alguns diferentes como 
brancos, pretos, amarelos, etc. Cor é uma coisa que cada um tem 
diferente em si, para todos não serem iguais, e ninguém ter 
preconceito com a cor que tem (D, 15, p, 8ª). 

Um número pouco expressivo de alunos (1,4%) diferencia raça humana de 

raça animal. O interessante é que esta categoria foi encontrada tanto em 

respostas de alunos da 4ª série do EF, quanto em alunos da 3ª série do EM. Por 

vezes, tivemos a impressão de que estas respostas assinalavam uma crítica 

implícita ao uso do termo raça, uma sorte de insurgência contra seu uso entre 

humanos. 

=> Fazendo coro à produção acadêmica brasileira, um bom número de 

respostas afirma que cor é sinônimo de raça, e vice-versa (8,8%). Se este 

percentual se mantém constante para homens e mulheres (8,6% e 8,9% 

respectivamente) e para os alunos das diferentes séries (9,2% na 4ª; 8,9 % na 8ª 

e 8,5% na 3ª série do EM), observamos uma tendência diferente entre brancos e 

negros (pretos + pardos): um percentual ligeiramente superior de brancos que de 

negros usa a categoria ao conceituar cor e/ou raça: 10,3% entre brancos; 6,3% 



 106

entre pretos; 7,8% entre pardos. Complementalmente, um número inferior de 

brancos (4,6%) de que pretos (4,7%) e pardos (6,5%) contesta a afirmação. Nesta 

categoria, também se nota um intenso diferencial nas respostas de mulheres 

quando comparadas às dos homens: 2,7% entre os homens e 7,7% entre as 

mulheres, lembrando sempre de que a distribuição por sexo e série escolar não 

foi eqüitativa (mais mulheres que homens na 3ª série do EM, mais homens que 

mulheres na 4ª série do EF). 

• O que eu entendo por cor: cor é uma palavra muito genérica para 
distinguir pessoas, essa palavra para mim é para lápis e roupa. A 
palavra mais adequada para nós (mundo) é raça isso sim que é 
distinção para nós (F, 17, p, 3ª. Declarou-se negra na pergunta 
aberta). 

• No meu entender que a cor preta e a negra tem grande diferença, 
que a preta é cor de lápis de caneta pode-se se chamar de cor já a 
raça negra se refere a uma pessoa negra. Para mim não existe cor 
preta e sim negros (as) (F, 19, p, 3ª. Declarou-se negra na pergunta 
aberta). 

• Cor não quer dizer raça, raça para mim quer dizer negro, indígena, 
etc. (F, 13, p, 8 ª. Declarou-se parda na pergunta aberta). 

Observa-se, nos exemplos acima, a crítica ao uso de cor como tropo para 

raça. Tais respostas nos lembram, também, os achados de Sansone (1993), Pai 

preto, filho negro, onde o autor menciona o uso mais freqüente do termo negro 

entre as jovens gerações.  

Em conclusão, apreende-se nas respostas dos alunos definições de cor 

e/ou raça que evidenciam: um compartilhar do racialismo brasileiro; 

diferenciações internas conforme série e cor e/ou raça; padrões menos 

elaborados de respostas convivendo com outros mais sofisticados e que sugerem 

maior lastro no debate sobre relações raciais. 

• A palavra cor pode ser entendida de outras formas, uma delas é, 
para distinguir uma raça da outra na sociedade, e a outra forma é 
para distinguir as cores (amarelo, azul, branco, etc.) depende do 
ponto de vista pessoal e da forma que ela é colocada na pergunta 
(M, 17, b, 3ª). 

• Cor é um modo de caracterizar as pessoas pela sua pele. O homem 
fez classificação para separar as pessoas por “raça”, o que deu 
combustível para espalhar o preconceito, discriminação e para 
outras se convencerem que sua “raça” é superior as outras (M, 19, 
pr, 3ª. Declarou-se preto na pergunta aberta). 
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• Eu acho que raça é um tipo de gíria usado em lugar de cor (M, 14, 
pa, 8ª). 

• As cores significam muitos tipos de raças diferentes (F, 10, pa, 4ª). 

A última análise que nos resta a fazer relativa a esta pergunta consiste no 

confronto entre as definições/conceituações de cor e as de raça (tabela 4.4). 

Tabela 4.4. Distribuição de freqüência de definições de cor e de raça  

  Categorias de análise 
Cor Raça TOTAL 

 N % N % N % 
Critica o racismo 41 21,4 42 18,4 83 19,8 
Raça/cor diferencia pessoas, grupos, cultura 40 20,8 30 13,1 70 16,7 
Raça/cor como origem 06 3,1 34 14,9 40  9,5 
Raça/cor como diferença fenotípica (de pele) 16 8,3 29 12,7 45 10,7 
Raça é sinônimo de cor ou cor e sinônimo de raça 04 2,1 33 14,5 37  8,8 
Raça não é sinônimo de cor e cor não é sinônimo de raça 14 7,3 09 3,9 23  5,5 
Nomeia ou enumera cor/raça sem conceituar   11 5,7 10 4,4 21  5,0 
Valoriza sua cor/raça ou a dos outros 05 2,6 07 3,1 12  2,9 
Distingue e/ou critica cor como tropo para raça 28 14,6 01 0,4 29  6,9 
Distingue raça humana e animal - - 06 2,6 06  1,4 
Não respondeu ou afirma que não entendeu 16 8,3 17 7,5 33  7,9 
Não entendemos ou não conseguimos classificar 11 5,7 10 4,4 21 5,0 
TOTAL 192 100,0 228 100,0 420 100,0

● Notamos, em primeiro lugar, um número ligeiramente superior de 

categorias para dar conta das conceituações de raça (54,3%) que de cor (45,7%). 

Em seguida, verificamos que ambas conceituações suscitaram praticamente o 

mesmo número de dúvidas entre os alunos para responderem e entre nós para 

classificarmos suas respostas. Assim, entre os que não responderam ou 

afirmaram que não entenderam, 7,5 % o fizeram para o termo raça e 8,3% para o 

termo cor. De nosso lado, não entendemos ou não conseguimos classificar, 5,7% 

das conceituações sobre cor e 4,4 % das conceituações sobre raça. Adicionando 

ambas categorias encontramos um percentual ligeiramente superior (14%) de 

respostas “não aproveitadas” na conceituação de cor do que na conceituação de 

raça (11,9%) 

● Observamos, em seguida, a pertinência de certas diferenças observadas 

na conceituação de cor e de raça. Assim, o termo raça eliciou mais respostas que 

o termo cor para os enunciados: significa origem; distingue raça humana de 

animal; é sinônimo de cor. Por seu lado, o termo cor eliciou, mais que o termo 

raça, os seguintes enunciados: diferencia as pessoas; critica cor como tropo para 
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raça; não é sinônimo de raça. Algumas dessas conceituações sugerem 

refinamente no trato da classificação racial. 

● Ambas as conceituações provocaram, antes de tudo, uma crítica ao 

racismo.  

Em síntese, parece-nos possível afirmar que os alunos inquiridos 

reconhecem o possível uso racista dos termos cor e raça, criticam o racismo, 

apontam que os termos são usados para diferenciar e hierarquizar pessoas com 

base na cultura, origem ou aparência. Isto é, em seu conjunto, parecem 

compartilhar de conceituações implícitas que se podem apreender nas respostas 

de adultos aos inquéritos do IBGE e a outras pesquisas relatadas no capítulo 3 

sobre denominação e classificação racial. 

É necessário mencionar, ainda, que a despeito do contexto institucional 

escolar repudiar manifestações de hostilidade racial abertas, dois alunos 

manifestaram explicitamente tais posições. 

Em suma, com base nas análises aqui efetuadas, parece-nos que esses 

alunos - 68,9% deles tendo menos de 16 anos - teriam condições adequadas para 

responder, sem auxílio parental, ao questionário do Censo Escolar 2005. 

4.2. Respostas à pergunta aberta conforme tipo de questionário 

Neste tópico procuraremos responder à pergunta: notam-se diferenças nas 

respostas dos alunos conforme o uso dos termos (cor, raça, cor e/ou raça) na 

formulação da pergunta aberta. 

No quadro 4.1 e tabela 4.5 apresentamos os termos eliciados pelas 

perguntas abertas “qual a sua raça”, “qual a sua cor” e “qual a sua cor/raça”, 

bem como a freqüência de cada denominação. Analisando os termos, notamos 

mais semelhanças que diferenças nas respostas. Observamos, em primeiro 

lugar, uma grande concentração de respostas em poucos termos. Ao todo, as 

crianças e os adolescentes utilizaram 16 termos/expressões diferentes no 

conjunto dos três tipos de questionários. 
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Quadro 4.1. Termos eliciados pela pergunta aberta por tipos de questionário 

RAÇA COR COR / RAÇA 

• Amarela 

•  

• Branca 

• Branca ± parda 

• Humana 

• Indígena 

•  

• Marrom 

• Morena 

•  

• Mulata 

•  

• Negra 

• Parda 

• Parda ou morena 

• Preta 

• Amarela 

• Bege 

• Branca 

•  

•  

•  

•  

• Marrom 

• Morena 

• Morena clara 

•  

•  

• Negra 

• Parda 

•  

• Preta 

 

• Amarela 

•  

• Branca 

•  

•  

• Indígena 

• Mestiça 

•  

• Morena 

•  

• Mulata 

• Mulata e negra 

• Negra 

• Parda 

•  

• Preta 

Termos diferentes    12 09 10 

Respondentes          81 78 82 

 

A pergunta raça eliciou 12 termos diferentes, a pergunta cor 09 e a 

pergunta cor/raça 10. Observamos que apareceram poucos termos relacionados 

ao que se poderia denominar de “espectro de tonalidades”, sendo que bege e 

marrom foram tonalidades aventadas por 04 pessoas: bege e marrom 

apareceram no grupo da pergunta “cor”; marrom também apareceu no grupo da 

pergunta “raça”. Uma única resposta escapuliu ao repertório implicitamente 

convencionado pelas instruções quando a pessoa respondeu humana para raça. 

Como já foi notado, algumas crianças e adolescentes efetuaram uma distinção 

preliminar entre “raça animal” e “raça humana”.  

Os termos indígena e “mulato” não aparecem no grupo que respondeu 

sobre cor, mas aparecem nos grupos que responderam sobre raça e cor/raça. Isto 

parece indicar uma sofisticação no manejo dos termos/conceitos. De fato, o IBGE 
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introduziu o termo raça em seu questionário por ocasião da introdução da 

categoria indígena entre as alternativas. 

Tabela 4.5. Distribuição de freqüência de termos eliciados pela 
pergunta aberta por tipo de questionário 

Raça Cor Cor/raça 

Termos Nº % Termos Nº % Termos Nº % 

Amarela 1 1,2 Amarela 2 2,6 Amarela 1 1,3 

- - - Bege 2 2,6 - - - 

Branca 33 40,7 Branca 32 41,0 Branca 27 34,2 

Branca ± parda 1 1,2 - - - - - - 

Humana 2 2,5 - - - - - - 

Indígena 1 1,2 - - - Indígena 1 1,3 

- - - - - - Mestiça 2 2,5 

Morena 8 9,9 Morena 5 6,4 Morena 5 6,3 

- - - Morena clara 1 1,3 - - - 

Marrom 1 1,2 Marrom 1 1,3    

Mulata 2 2,5    Mulata 1 1,3 

- - - - - - Mulata e negra 2 2,5 

Negra 10 12,3 Negra 4 5,1 Negra 14 17,7 

Parda 16 19,8 Parda 25 32,1 Parda 21 26,6 

Parda ou morena 1 1,2 - - - - - - 

Preta 2 2,5 Preta 5 6,4 Preta 2 2,5 

Não respondeu 3 3,7 Não respondeu 1 1,3 Não respondeu 3 3,8 

Total 81 100,0 Total 78 100,0 Total 79 100,0

 

Notamos convergência nas respostas em dois sentidos (tabelas 4.5 e 4.6): 

intensa concentração das respostas em quatro termos principais (branco, pardo, 

negro e moreno); pequena variação dos termos conforme o tipo de pergunta 

(raça, cor, cor/raça).  
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Tabela 4.6. Termos mais freqüentes por tipo de questionário 
Raça Cor Cor/raça Total Termos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Branca 33 40,7  32 41,0 27 34,2 92 38,7 

Parda 16 19,8 25 32,1 21 26,6 62 26,1 

Negra 10 12,3 4 5,1 14 17,7 28 11,8 

Morena 8 9,9 6 7,7 5 6,3 19 8,0 

Preta 2 2,5 5 6,4 2 2,5 9 3,8 

Sub-total 69 85,2 72 92,3 69 87,3 210 88,2 

Demais termos 12 14,8 6 7,7 10 12,7 28 11,8 

Total geral 81 100,0 78 100,0 79 100,0 238 100,2 

 

Uma síntese de nossas observações estão transcritas a seguir. 

• Um número relativamente pequeno de crianças e adolescentes (07) não 

respondeu à pergunta aberta, notando-se pouca variação conforme o tipo 

de questionário: um número superior de não respostas foi observado nos 

questionários que envolveram o termo raça. Isto é, aqui notamos 

orientação inversa àquela apontada para a conceituação (tópico 4.1). 

• Para todos os tipos de pergunta, o termo usado com maior freqüência foi 

branco (40,7% para raça; 41,0% para cor; 34,2 para cor/raça e 38,7% para 

total), seguido pelo termo pardo. 

• Para todos os tipos de pergunta, os termos oficialmente usados pelo IBGE 

(branco, preto, pardo, amarelo e indígena) obtiveram alta freqüência no 

total das respostas (acima de 65%). 

• Negro foi usado com maior freqüência nas perguntas que incluíram o termo 

raça (12,3% para raça, 5,1% para cor e 17,7% para cor/raça), sendo que 

preto foi mais freqüentemente usado na perguntas sobre cor (6,4% contra 

2,5%). 

• O termo “mulato”, pouco usado (apenas, por 04 pessoas), não aparece no 

questionário tipo “cor”. 
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• O termo pardo foi acionado mais vezes que o termo moreno nos três tipos 

de questionário (pardo 19,8% e moreno 9,9% para raça; pardo 32,1% e 

moreno 7,7% para cor e pardo 26,6% e moreno 6,3% para cor/raça), 

verificando-se, então, que sua freqüência foi mais alta nas respostas aos 

questionários que continham o termo cor. 

Em síntese, nossa aposta inicial não pode ser comprovada neste grupo de 

respondentes, pois não notamos impacto significativo do tipo de questionário na 

resposta à pergunta aberta. É possível que o reduzido número de alunos, 

associado às condições de aplicação (em sala e após a realização do Censo 

Escolar 2005), tenham sido algumas das condições que influenciaram o padrão 

de respostas. Porém, é possível apreender algumas tendências que necessitam 

ser melhor esmiuçadas em estudos mais aprofundados: 

● as respostas de alguns alunos, conforme observado no tópico anterior, 

sugerem uma diferenciação na conceituação dos termos cor e raça, o que 

acarretaria o emprego de termos diferentes na auto-declaração;  

● observa-se tendência a usar o termo negro para raça e preto e pardo para 

cor. 

A constatação de que não notamos tendência marcante de diferenciação 

nas respostas de nossos alunos conforme o tipo de questionário empregado, 

permite-nos, então, agrupar nas análises subseqüentes respostas dadas aos três 

tipos de questionário. Ao efetuarmos tal agrupamento, obtemos a distribuição de 

freqüência transcrita na tabela 4.7 que evidencia uma grande concentração das 

respostas em poucos termos, como já havíamos mencionado. 
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Tabela 4.7. Distribuição de freqüência dos 
termos sobre core/ou raça na resposta 

aberta 

Termos Freqüência % 

Amarela 04  1,7 

Bege 02 0,8 

Branca + parda 01 0,4 

Branca 92 38,7 

Humana 02 0,8 

Indígena 02 0,8 

Marrom 02 0,8 

Mestiça 02 0,8 

Morena 18 7,6 

Morena clara 01 0,4 

Mulata 03 1,3 

Mulata e negra 02 0,8 

Negra 28 11,8 

Parda ou morena 01 0,4 

Parda 62 26,1 

Preta 09 3,8 

Não respondeu 07 2,9 

Total 238 100,0 

 

Isto é, o conjunto de 231 alunos usaram 16 diferentes termos, sendo que 

sete alunos não responderam a esta pergunta. A concentração das respostas em 

poucos termos evidencia-se pelo fato de que: 09 dos 16 termos foram usados por 

não mais que dois alunos. Portanto, a maioria das respostas concentrou-se em 

reduzido número de termos: 84,2% das respostas concentraram-se em quatro 

termos: branca (38,7%), morena (7,6%), negra (11,8%) e parda (26,1%). Além 

disso, 71,1% das respostas concentraram-se nos termos também usados pelo 

IBGE: amarela (1,7%);branca (38,7);indígena (0,8%); parda (26,1%) e preta 

(3,8%). 
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4.3 Respostas à pergunta aberta conforme as variáveis controladas 

Neste tópico verificaremos se os termos raciais evocados pela pergunta 

aberta variam por sexo, auto-declaração induzida de cor/raça e série22. 

Quando comparamos a quantidade de termos declarados pelos alunos 

conforme as variáveis controladas (tabela 4.8) observamos que brancos e pretos 

(auto-denominação induzida) utilizam um menor número de termos que os demais 

sub-grupos de alunos. 

Tabela 4.8. Número de termos diferentes eliciados 
pela pergunta aberta por variáveis controladas 

Variável Número de termos diferentes  

Sexo 

Homem 

Mulher 

 

11 

12 

Série 

4ª 

8ª 

3ª 

 

10 

10 

9 

Cor/raça 

Branca 

Preta 

Parda 

 

6 

6 

11 

 

⇒ Sexo 

Na tabela 4.9 transpusemos as freqüências dos termos evocados na auto-

declaração espontânea de cor e/ou raça por sexo do aluno. Lembramos que nas 

classes de 3ª série do EM encontramos um número relativamente superior de 

mulheres que nas demais séries e que na 4ª série do EF um número 

relativamente superior de homens. 

                                            
22 Usaremos, por vezes, como fazem diversos autores (Petruccelli, 2000; Osório, 2003) os termos 
auto-denominação induzida para indicar resposta à pergunta fechada e espontânea para indicar 
resposta à pergunta aberta. 
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Tabela 4.9. Distribuição de freqüência dos termos eliciados pela pergunta 
aberta por sexo 

Sexo 
Masculino Feminino 

Total Termos 

N % N % N % 
Amarela 02 1,8 02 1,6 04 1,7 
Bege 0 0,0 02 1,6 02 0,8 
Branca + parda 0 0,0 01 0,8 01 0,4 
Branca 43 38,1 49 39,2  92 38,7 
Humana 0 0,0 02 1,6 02 0,8 
Indígena 02 1,8 0 0,0 02 0,8 
Marrom 01 0,9 01 0,8 02 0,8 
Mestiça 0 0,0 02 1,6 02 0,8 
Morena 10 8,8 08 6,4 18 7,6 
Morena clara 01 0,9 0 0,0 01 0,4 
Mulata 03 2,7 0 0,0 03 1,3 
Mulata e negra 02 1,8 0 0,0 02 0,8 
Negra 08 7,1 20 16,0 28 11,8 
Parda ou morena 0 0,0 01 0,8 01 0,4 
Parda 34 30,1 28 22,4 62 26,1 
Preta 05 4,4 04 3,2 09 3,8 
Não respondeu 02 1,8 05 4,0 07 2,9 
Total 113 100,0 125 100,0 238 100,0
 

Notamos pouca variação na distribuição por sexo: as mulheres 

concentraram mais que os homens suas respostas nos termos extremos do 

contínuo de cor (branca e preta + negra), especialmente no termo negra (16,0% 

entre as mulheres e 7,1% entre os homens); os homens usaram, mais que as 

mulheres, termos intermediários no contínuo de cor (bege, branca+parda, 

marrom, mestiça, morena, morena clara, mulata, mulata e negra, parda ou 

morena, parda): 45,2% entre os homens e 34,4% entre as mulheres. Tais 

diferenças são muito interessantes, pois não encontramos apoio em outras 

pesquisas: consideramos que a associação neste estudo das variáveis sexo e 

idade podem explicar tal achado, pelo menos parcialmente. 

⇒ Auto-declaração induzida de cor/raça 

A distribuição de freqüência dos termos evocados pelos alunos cruzados 

pelas categorias induzidas pela pergunta fechada encontra-se transcrita na tabela 

4.10, sendo necessário advertir, para fins de comparação, que a base para 

cálculo das porcentagens foi o total de respostas dadas a cada categoria fechada 

do IBGE (nas colunas); apesar de inadequado, calculamos as porcentagens 
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mesmo para as categorias que receberam poucas respostas (amarela, indígena e 

sem resposta – N/R). 

Tabela 4.10. Distribuição de termos eliciados pela pergunta aberta por 
categorias fechadas do IBGE 

Categorias IBGE 
Branca Preta Amarela Parda Indígena N/R 

Total Termos 

N % N % N % N % N % N % N % 
Amarela 01 1,0 0,0 0,0 03 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 04 1,7 
Bege 02 2,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 02 0,8 
Branca + parda 0 0,0 0 0,0 0 0,0 01 1,1 0 0,0 0 0,0 01 0,4 
Branca 88 87,1 02 5,6 0 0,0 02 2,3 0 0,0 0 0,0 92 38,7 
Humana 0 0,0 0 0,0 01 25,0 0 0,0 0 0,0 01 14,3 02 0,8 
Indígena 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 02 66,7 0 0,0 02 0,8 
Marrom 0 0,0 01 2,8 0 0,0 01 1,1 0 0,0 0 0,0 02 0,8 
Mestiça 0 0,0 0 0,0 0 0,0 02 2,3 0 0,0 0 0,0 02 0,8 
Morena 04 4,0 07 19,4 0 0,0 05 5,7 01 33,3 01 14,3 18 7,6 
Morena clara 0 0,0 0 0,0 0 0,0 01 1,1 0 0,0 0 0,0 01 0,4 
Mulata 01 1,0 0 0,0 0 0,0 02 2,3 0 0,0 0 0,0 03 1,3 
Mulata e negra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 02 2,3 0 0,0 0 0,0 02 0,8 
Negra 01 1,0 15 41,7 0 0,0 09 10,3 0 0,0 03 42,9 28 11,8 
Parda ou 
morena 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 01 1,1 0 0,0 0 0,0 01 0,4 

Parda 0 0,0 02 5,6 0 0,0 60 69,0 0 0,0 0 0,0 62 26,1 
Preta 0 0,0 09 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 09 3,8 
Não respondeu 04 4,0 0 0,0 0 0,0 01 1,1 0 0,0 02 28,6 07 2,9 
Total 1 101 100,0 36 100,0 04 100,0 87 100,0 03 100,0 07 100,0 238 100,0
 

A primeira constatação, como vem sendo indicado pela bibliografia (Silva, 

1999; Petruccelli, 2000; Telles, 2003), é a grande coincidência entre as respostas 

dadas à pergunta aberta e dadas à pergunta fechada. Por exemplo, 87,1% dos 

alunos que optaram pela alternativa branca haviam usado o termo branco na 

resposta espontânea. Isto ocorre para as demais categorias do IBGE, com 

exceção da categoria preta. Assim, dentre os 36 alunos que optaram pela 

categoria preta na pergunta fechada, 15 (41,7%) haviam evocado o termo negro 

na pergunta aberta e apenas 09 (25,9%) o termo preto.   

Para este grupo de crianças e adolescentes, parece-nos que a 

denominação de cor e/ou raça mais problemática é preta e não parda, pois: 

“espontaneamente” 26,0% dos alunos usaram o termo pardo e apenas 8,4% o 

termo moreno (e suas combinações). Portanto, seria necessário aprofundar 

melhor a análise efetuada por Fazzi (2000) sobre o par estigmatizado “preto-

negro”. Nossas interpretações se sustentam pelas interpretações abaixo: 
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● nas respostas à pergunta fechada, 36,6% usaram o termo pardo, o que 

acarretou uma convergência no uso do termo para 69,0% dos alunos; 

● nas respostas à pergunta aberta, apenas 3,8% dos 238 alunos utilizaram 

“espontaneamente” o termo preto, mas 11,8% usaram o termo negro; 

● nas respostas à pergunta fechada, 15,1% usaram o termo preto, o que 

acarretou uma convergência do uso do termo para apenas 25,9% dos 

alunos. Dentre os 28 alunos que responderam negro na pergunta aberta, 

15 optaram pela categoria preta, 09 pela categoria parda, 01 pela categoria 

branca, e 03 deixaram de responder, sugerindo recusa ao termo preto; 

● dentre os 20 alunos que utilizaram o termo moreno “espontaneamente” 

(isolado ou combinado com outros termos), 04 optaram, na pergunta 

fechada, pela categoria branca, 07 pela categoria preta, 07 pela categoria 

parda, 01 pela categoria indígena e 01 não respondeu. Conforme Telles 

(2003), aqui também notamos a ambigüidade do termo moreno, pois 

aparece associado a todas as categorias fechadas do IBGE, com exceção 

da amarela. 

Tais resultados sugerem a cautela que devemos ter ao generalizarmos 

resultados de nossas pesquisas sobre vocabulário racial. Mais adiante 

confrontaremos, em maior detalhes, convergências e divergências entre os 

resultados de nossas pesquisas e de outros pesquisadores. 

=> Série 

A distribuição de freqüência dos termos por série escolar (tabela 4.11) 

indica diferença importante no percentual da auto-declaração branca e parda 

entre alunos da 8ª série (bastante superior que nas demais séries), maior uso do 

termo moreno entre os alunos da 4ª série do EF e do termo negro entre os alunos 

da 3ª série do EM. 
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Tabela 4.11. Distribuição de freqüência dos termos eliciados pela pergunta 
aberta por série 

Séries 
4ª série 8ª série 3ª série do EM 

Total Termos 

N % N % N % N % 
Amarela 03 3,6 01 1,4 0 0,0 04 1,7 
Bege 0 0,0 0 0,0 02 2,4 02 0,8 
Branca + parda 0 0,0 01 1,4 0 0,0 01 0,4 
Branca 31 36,9 32 46,4 29 34,1 92 38,7 
Humana 0 0,0 0 0,0 02 2,4 02 0,8 
Indígena 02 2,4 0 0,0 0 0,0 02 0,8 
Marrom 0 0,0 01 1,4 01 1,2 02 0,8 
Mestiça 0 0,0 01 1,4 01 1,2 02 0,8 
Morena 10 11,9 05 7,2 03 3,5 18 7,6 
Morena clara 01 1,2 0 0,0 0 0,0 01 0,4 
Mulata 02 2,4 01 1,4 0 0,0 03 1,3 
Mulata e negra 02 2,4 0 0,0 0 0,0 02 0,8 
Negra 04 4,8 04 5,8 20 23,5 28 11,8 
Parda ou morena 0 0,0 01 1,4 0 0,0 01 0,4 
Parda 21 25,0 21 30,4 20 23,5 62 26,1 
Preta 08 9,5 0 0,0 01 1,2 09 3,8 
Não respondeu 0 0,0 01 1,4 06 7,1 07 2,9 
Total 84 100,0 69 100,0 85 100,0 238 100,0

Na tabela acima, a diferença notável provém das respostas dos alunos da 

3ª série do EM que, em grande número (23,5%), usou o termo negro em sua auto-

declaração “espontânea”. 

Porém, notamos a manutenção de um padrão constante entre as séries 

quando se comparam os percentuais dos termos mais freqüentes e os 

percentuais dos termos que correspondem às categorias do IBGE. Quanto a 

esses últimos, a diferença observada entre os alunos da 3ª série do EM decorre 

da freqüente evocação do termo negro, como já informamos, e a pequena 

evocação do termo preto. Como sugerimos na análise do tópico 4.1, nessa série 

escolar, alguns alunos explicitaram conceituações bastante sofisticadas e, 

aparentemente, politizadas dos termos cor e raça. 

Tabela 4.12. Comparação entre respostas à pergunta aberta por série 

Séries Termos mais freqüentes % Categorias do IBGE 

4ª série EF Branco, moreno, negro, pardo e preto      88,1% 77,4 

8ª série EF Branco, moreno, negro e pardo                89,8% 78,2 

3ª série EM Branco, moreno, negro e pardo                84,6% 58,8 
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Os alunos que inquirimos parecem se afastar dos padrões apontados por 

Sanjek (1971) e Fazzi (2000). Sanjek (1971) encontrou um aumento crescente da 

quantidade de termos usados conforme aumentava a idade dos respondentes. 

Além disso, apontou o menor uso do termo moreno entre pessoas mais jovens. 

Neste nosso estudo, não observamos ampliação do vocabulário associada à série 

escolar (indicador de idade), um maior uso do termo moreno na 4ª série do EF, 

portanto, entre alunos mais jovens.  

O padrão apontado por Fazzi (2000), de rejeição aos termos preto/negro e 

preferência pelo termo moreno entre crianças de 08 a 11 anos, também não pode 

ser confirmado neste nosso estudo. Focalizando exclusivamente as crianças de 4ª 

série do EF (grupo mais próximo daquele estudado por Fazzi, 2000), notamos uso 

mais freqüente de termos e expressões associados a negro/preto (16,7%) que a 

moreno (13,1%). Além disso, o termo pardo, ainda nesta série escolar, obteve um 

percentual superior ao termo moreno (25% e 13,1% respectivamente). Porém, o 

termo preto é muito pouco usado pelos alunos de 8ª série do EF e de 3ª série do 

EM, contrariamente ao termo negro, freqüentemente usado pelos alunos mais 

velhos. 

Além das metodologias variarem nas pesquisas, variaram também a idade 

dos respondentes, os locais e a época: Sanjek (1971) estudou população baiana 

nos anos 1971; Fazzi (2000) estudou alunos em Belo Horizonte no final do século 

XX.  

Resta-nos, ainda, comparar os termos evocados pelos alunos que 

inquirimos aos termos encontrados por outros pesquisadores que investigaram 

vocabulário racial, entre crianças e adolescentes. Para tanto, organizamos o 

quadro 4.2 onde arrolamos os termos recolhidos em quatro pesquisas, realizadas 

em diferentes épocas (entre 1971 e 2003), entre crianças e adolescentes de 

diferentes idades, vivendo em diferentes regiões e que formularam perguntas 

próximas mas não idênticas, visando diferentes objetivos. Três das pesquisas já 

foram mencionadas no capítulo 3. A única pesquisa ali não mencionada foi a de 

Cidinha Silva (2003), por se tratar de investigação de declaração de cor/raça 
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visando a concessão de bolsas de estudos para secundaristas que se declararam 

negros no contexto do projeto “geração 21”. 

Quadro 4.2. Vocabulário racial de crianças e adolescentes por 
pesquisadores 

Pesquisadores  
Sanjek Petruccelli (PME 

1998) 
Fazzi Cidinha Silva Edmar Rocha 

Idade 05-19 10-19 08-11 Adolescentes 9 a 21 anos 
Data 1971 1998 2000 2003 2005 
Local  Bahia Regiões 

Metropolitanas 
Belo Horizonte São Paulo São Paulo 

Pergunta Describe skin 
color? 

Qual a sua 
cor/raça? 

Qual a sua cor? Como você se 
classifica em termos 

de cor? 

Qual a sua cor? 
Qual a sua raça? 

Qual a sua 
cor/raça? 

Africano Amarela Bege/branco Afrodescendente Amarela 
Alemã Branca Branca Branca Bege 
Alvo Clara Branca/loura Branco feio Branca 

Amarelo Escura Branca/morena clara Com muito orgulho Branca +- parda 
Amisturado Indígena Branco/meio moreno 

e meio branco 
Descendente negros Humana 

Araçuabo Morena Branco/moreno Iguais Indígena 
Branco Morena clara Branco/moreno Indígena Mestiça 

Cabo verde Morena escura Clara Luso-afro-brasileira Marrom 
Caboclo Mulata Clara/morena clara Mestiça Morena 
Chinês Negra Feijãozinho preto Morena Morena clara 
Claro Parda Loura Moreno escuro Mulata 

Cor de café com 
leite 

Preta Marrom Moreno gostoso Mulata e negra 

Cor de canela Outras23 Marrom claro Mulata Negra 
Cor de cinza  Marrom 

claro/morena/morena 
clara 

Negão Parda 

Cor de formiga  Marrom escuro Negra Parda ou morena 
Criolo  Marrom/negro Negra maravilhosa Preta 
Escuro  Meio amarelinho Negra ou mulata  

Francesa  Meio moreno e meio 
branco 

Negrão  

Gazo  Misturada/cor branca 
e negra um 

pouco/morena 
clara/branca 

Negro é lindo  

Índio  Morena Negro preto  
Louro  Morena clara Negro tipo A  

Mameluco  Morena escura Normal  
Marrom  Morena escura Parda  
Mestiço  Morena escura preta Preta  
Misturo  Morena mais ou 

menos branca 
Sem preconceito  

Moreno  Não sabe Sim  
Mulato  Não sei/branca Tinta  
Negro  Negra   
Pardo  Preta/morena   

Português  Preto   
Preto  Preto/negro/ mais ou 

menos 
  

Roxo  Tão negro   
Ruivo     
Sarará     

Termos 

Vermelhaça     
Termos 
diferentes 

35 ? 32 27 16 

                                            
23 Não encontramos informações sobre os termos que estariam contidos dentro desta categoria. 
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Nota-se que nas pesquisas de Sanjek (1971), Fazzi (2000) e Silva (2003), 

crianças e adolescentes evocaram maior número de termos que na PME 1998 e 

nesta pesquisa. Ou seja, o padrão que encontramos se aproxima daquele 

encontrado pelo IBGE: menor número de termos e concentração das respostas 

em poucos termos24. Apesar das diferenças entre ambas pesquisas, sugerimos 

que nossa pesquisa se aproximou da PME pelo tipo de perguntas efetuadas e 

pela idade dos respondentes. 

Em suma, a análise das respostas às perguntas abertas aponta para: bom 

índice de respostas; pequena variação nas respostas conforme o tipo de 

pergunta; uso de número reduzido de termos raciais na auto-declaração; 

convergência das respostas para um número reduzido de termos e para as 

categorias do IBGE; grande consistência nas respostas à pergunta aberta e 

fechada; pequena variação por sexo e série.  

Resta-nos, finalmente, responder à última questão que nos propusemos: 

as respostas das crianças e dos adultos diferem das respostas dos adultos 

conforme informações disponíveis na literatura? 

4.4. Comparação entre respostas das crianças/adolescentes às de 
adultos 

Para responder a esta quarta pergunta, retomarei as três pesquisas já 

mencionadas (capítulo 3) ue comparam as respostas à pergunta aberta às dadas 

à pergunta fechada de auto-declaração de cor e/ou raça: a PNAD 1976, a da 

Datafolha (1995) e a PME 1998. Utilizei como fonte para a sistematização dos 

resultados dessas pesquisas, o texto de Rafael Osório (2003, p. 25, 26 e 28). A 

comparação entre os resultados das quatro pesquisas será efetuada a partir da 

tabela 4.13 e do quadro 4.3.  

                                            
24 Para esta comparação não levamos em consideração os termos contidos na categoria “outros”. O padrão 
mencionado refere se aos termos considerados “significativos numericamente” para análises. 
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Tabela 4.13. Cor induzida versus cor espontânea por pesquisa 
Cor induzida Cor espontânea 

 Branca Preta Parda Amarela Morena Morena-clara Clara Negra Outras Total 

PNAD 1976 * 

Branca 42,8 0,1 0,2 0,1 8,2 1,5 2,0 - 2,3 57,2 

Preta 0,1 4,2 0,2 0,0 3,0 0,1 0,0 - 1,0 8,5 

Amarela 0,4 0,0 0,1 0,8 0,9 0,2 0,1 - 0,3 2,7 

Parda  0,8 0,4 6,7 0,1 21,0 0,9 0,2 - 1,5 31,6 

Total 44,0 4,7 7,1 1,0 33,0 2,7 2,3 - 5,1 100,0 

Datafolha 1995 ** 

Branca 37 0 0 - 7 4 2 - 1 50 

Preta 0 3 0 - 5 0 - - 3 12 

Outras1 1 0 0 0 6 1 0 - 0 9 

Parda  1 1 6 0 18 2 0 - 2 29 

Total 39 4 6 1 35 7 2 - 7 100 

PME 1998 *** 

Branca 53,1 0,0 0,1 0,0 2,8 1,1 0,7 - 0,4 58,5 

Preta 0,1 4,1 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 - 3,6 9,3 

Amarela 0,1 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 1,3 

Parda 0,4 0,1 10,0 0,0 15,9 1,7 0,1 - 1,4 29,5 

Indígena 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 - 0,2 0,9 

Ignorado 0,2 0,0 0,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,2 0,6 

Total 54,0 4,2 10,3 1,1 20,8 2,9 0,8 - 5,9 100,0 

Edmar Rocha 2005 

Branca 37,0 0 0 0,4 1,7 0 0 0,4 2,9 42,4 

Preta 0,8 3,8 6,8 0 2,9 0 0 6,3 0,4 15,1 

Amarela 0,4 0 0 1,3 0 0 0 0 0 1,7 

Parda 1,3 0 25,2 0 2,1 0,4 0 3,8 3,8 36,6 

Indígena 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0,8 1,3 

Ignorado - - - - 0,4 0 0 1,3 1,3 2,9 

Total 39,1 3,8 26,5 1,9 7,6 0,4 0 11,8 9,2 100,0 

Fontes: * PNAD 1976; ** Turra e Venturi (1995, p. 88-89); *** Schwartzman (1999) todas apud 

Osório (2003, p. 25, 26 e 28). Nota. Na pesquisa Datafolha “outras” abrange amarela, indígena e outras da 

declaração induzida. 
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Quadro 4.3. Síntese de indicadores para comparação por pesquisa 

 PNAD 1976 Datafolha 1995 PME 1998 Edmar Rocha 2005 

Convergência 
(aberta e fechada) 

    

Branca 

Preta 

Parda 

Amarela 

42,8 

4,2 

6,7 

0,8 

37 

3 

6 

- 

53,2 

4,1 

10,0 

1,0 

37,0 

2,9 

25,2 

3,8 

Concentração nas 

Respostas do IBGE 

(Branca, Preta, 

Parda e Amarela) 

 

56,8 

 

50 

 

69,6 

 

71,3 

Morena +  

Morena clara 

35,7 42 23,7 8,0 

Negra 0,1 3 3,0 11,8 

 

A tabela 4.13 evidencia, nas quatro pesquisas, que as maiores 

porcentagens se encontram nas diagonais, apontando alta convergência entre as 

respostas à pergunta aberta (ou resposta espontânea) e as respostas à pergunta 

fechada (ou resposta induzida).  

Aqui, não observamos diferenças notáveis entre as respostas de nossos 

alunos e das recolhidas nas demais pesquisas, a não ser: maior convergência no 

uso do termo pardo entre nossos respondentes (25,2%) e menor uso 

conseqüentemente do termo moreno (quadro 4.3). Além disso, observamos entre 

nossos respondentes: maior uso do termo negro, que nas demais pesquisas. 

Conforme informa Osório (2003): a “categoria negro, que não era expressiva 

(0,1%) em 1976 [e] passou a representar 3% das respostas em 1995” (p. 25) e 

também 3% em 1998. 

• Observamos, também, entre nossos respondentes, menor uso dos 

termos/expressões morena, morena-clara e clara do que entre adultos que 

participaram das outras pesquisas. 
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Sempre lembrando a advertência dos pesquisadores sobre as diferenças 

entre as pesquisas - o que acarreta que “os levantamentos não sejam 

estreitamente comparáveis em decorrência das diferenças metodológicas e da 

cobertura geográfica ...” (Osório, 2003, p. 28) -, o quadro que emerge da 

comparação é muito semelhante. Porém, à maneira dos jovens e jovens adultos 

baianos que participaram da pesquisa de Sansone (2004), crianças e 

adolescentes paulistanos que inquirimos tendem a evocar o termo negro. Além 

disso, recorrem menos ao eufemismo “moreno” (e suas combinações) para 

referirem-se a negros, pretos e pardos. Aparentemente, seu vocabulário é mais 

conciso e preciso, ou pelo menos, mais direto. Porém, não podemos deixar de 

lembrar que esses alunos haviam vivido a experiência decorrente da incorporação 

do quesito cor no Censo Escolar 2005.  

Para finalizar, um comentário breve sobre o termo moreno: observamos 

que entre a PNAD 1976 e a PME 1998 ocorreu uma forte queda no uso 

espontâneo do termo moreno. Lembramos que as perguntas efetuadas não foram 

as mesmas, que a PNAD 1976 ocorreu antes da organização do MNU (que termo 

ressignificou o termo negro) e da campanha do movimento negro de 1991 “Não 

deixe sua cor passar em branco”. O termo negro ressignificado passou a ser 

usado por gerações mais jovens e em novo contexto político. Entre os 3,0% de 

uso do termo negro na PME e os 11,8% entre os alunos que inquirimos, o salto é 

enorme. Entre 1998 e 2005 ocorreram vários eventos políticos e culturais para a 

ressignificação política do termo negro: a conferência de Durban (2000), o debate 

público sobre ação afirmativa, as novas expressões da cultura juvenil hip hop. 

Notar, contudo, que o termo afro-descendente ainda não fez sua entrada nesses 

segmentos sociais. 

Em resumo: os resultados indicam que crianças e adolescentes inquiridos 

respondem de modo equivalente aos adultos. Porém, parecem mais concisos (a 

controlar o tamanho reduzido de nossa amostra), usam menor número de termos, 

aproximam-se mais das categorias do IBGE e evocam com maior freqüência os 

termos negro e pardo e em menor freqüência o termo moreno. 
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Respondidas as quatro questões que nos colocamos no início deste 

capítulo, damos por encerrada a apresentação e análise dos resultados. Resta-

nos, pois, encaminharmos o texto para seu fechamento, apresentando as 

considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como acontece no mais das vezes, termina-se uma pesquisa com mais 

dúvidas, perguntas e críticas ao próprio trabalho do que se iniciar a empreitada. 

Termino esta dissertação retomando as perguntas iniciais efetuadas na 

Introdução à p. 13. 

A primeira, a denominada instrumental, referia-se a possíveis diferenças 

nas respostas a perguntas que usam diferentes termos: cor e/ou raça. A revisão 

da literatura, bem como as respostas de nossos sujeitos, levaram-nos, ao final 

desta dissertação, a reelaborá-la. Se pudéssemos iniciar, agora, nosso trabalho, a 

pergunta que formularíamos seria outra: quais as condições de contexto e que 

podem interferir na evocação e/ou uso de vocabulário racial no Brasil? 

Consideramos que a revisão da literatura sobre vocabulário racial entre 

crianças, adolescentes e adultos, bem como a análise das respostas dos alunos 

que inquirimos sugerem que as condições de contexto – dinâmica das relações 

raciais, características das práticas e dos discursos institucionais, atributos dos 

agentes em interação na pesquisa (sexo, cor/raça, idade, posição institucional), 

instrumentos de pesquisa, apenas para destacar alguns – têm peso importante na 

auto-declaração de cor e/ou raça dos respondentes. Neste sentido, a pergunta 

que formulamos inicialmente - se a variação dos termos usados na pergunta 

afetaria a resposta dos alunos – seria apenas uma das condições de contexto, 

entre outras. Assim, ao situarmos nosso inquérito no espaço escolar, em contexto 

institucional que, ao mesmo tempo silencia sobre as relações raciais no Brasil e 

do mesmo tempo é cúmplice de expressões de racismo e uso de vocabulário 

hostil entre alunos, provocamos tanto evocações quanto reflexões, tanto 

respostas argumentativas racionais, quanto defensivas, tanto expressões do que 

se considera o que é, quanto o que deveria ser. Ora, esta análise mais ampla (ou 

outras mais elaboradas) sobre inquéritos visando a auto-declaração de cor e/ou 

raça está ausente da bibliografia brasileira, como também estava ausente de 

nossas reflexões ao iniciarmos a pesquisa. Portanto, ao final da dissertação, 

consideramos que todo este emaranhado contextual não cabe em uma única 

variável, aquela que privilegiamos no início deste trabalho: o termo empregado na 
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formulação da pergunta. Continuamos achando, então, que a pista aberta é rica 

mas que partimos de uma visão empobrecida de contexto. 

A segunda pergunta – se o padrão de respostas de crianças e 

adolescentes diverge ou se aproxima dos adultos (que, apesar de também poder 

ser melhor reformulada) –, conduziu as respostas mais conclusivas. 

Apreendemos um rico, complexo e sofisticado repertório conceitual entre 

crianças, adolescentes (e um jovem) sobre os termos cor e raça. Apreendemos 

diversidade de pontos-de-vista comparável ao debate brasileiro contemporâneo 

sobre relações raciais: o temor de que a racialização possa aprofundar e/ou 

provocar hostilidade racial; a denúncia do racismo como estruturante da 

desigualdade racial brasileira; a crítica, à maneira do Movimento Negro, do uso de 

cor como tropo para raça, e, acima de tudo, o ideal de uma sociedade sem 

preconceito e discriminação racial, livre do racismo. Com certeza podemos 

responder ao MEC/INEP que crianças e adolescentes entre 09 e 16 anos (quase 

70% de nossa amostra) poderiam responder automaticamente ao quesito cor/raça 

do questionário do Censo Escolar. Alguns poderiam participar de um debate na 

própria escola sobre classificação racial. Bastariam criarem-se condições para se 

ouvirem suas vozes. 
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ANEXOS 
ANEXO I 

Respostas das perguntas “O que você entende por cor?” “O que você 
entende por raça?” 
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Respostas das perguntas “O que você entende por cor?” “O que você 
entende por raça?” 

Cor Raça 

    

Eu entendo que eu sou parda  07 É a cor da pele 04 

A cor é (ligerada) para o corpo si e 

negro e branco  

02 A raça negra 07 

As cores significam muitos tipos de 

clases [classes] que ingerem raças de 

pessoas diferentes  

02 As pessoas não liga para raça o que intereç 

[interessa] é o coração 

01 

As cores significam muitos tipos de 

raças diferentes 

05 

e 

02 

Branco 07 

Muito a cor branca é bonito e a preta é 

muito linda, mais cor preta véu [veio] da 

afica [Africa] o protugel [português] é 

muito importante é fimetau 

[fundamental].  

07 

e 

12 

As raça que mais identifica você 02 

Peta gota de peta que gota de gete 

bãoca e morena, pada [Preta gosta de 

preta, que gosta de gente branca e 

morena, parda]  

07 

e 

12 

Eu entendo que é a nossa cor 05 

Eu entendo que as cores não faz nem 

uma diferencia entre branco, preta, 

amarela e indigena em racismo mas do 

mesmo jeito o branco é mais claro do 

que o preto que é mais escuro, os 

escuros são mais pretos, pardo e 

indígena e mais claros são as brancas e 

amarelas.  

01 

e 

02 

Eu entendo que a raça e muito importante 

para nós por isso temos a raça 

12 

A cor é a cor que as pessoas são. Tem 

pessoas que nego, tem pessoas que é 

branca, tem pessoas que é amarela e 

07 

e 

02 

Eu entendo que as pessoas tem uma cor 

ou raça e se alguma chamar a outra por 

exemplo de negrinha isso se chama 

05 

e 

01 
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tem pessoas que é parad e tem pessoa 

indigina [indígena] e tem varias cores e 

tem mais de 10 cores.  

racismo 

Eu enetndo por muitas cores que tem 

no mundo branca, preta, amarela, parda 

e indígena.  

07 

e 

02 

Eu me acho pardo demais 08 

Eu entendo as cores tem que ser sertã 

[certa] a cor parad e a cor morena 

misturada com branco, então cada um 

tem que saber as cor que vocês são, 

qui nem eu nasci branca e só sei isso 

de cores.  

07 Eu não entendo nada 11 

Eu acho que cada um tem a sua cor 

certa 

02 A cor da nossa pele 04 

Eu inteido [entendo] que as cores não 

ipota [importa] mais e ti [tem] muita 

pessoa asista [racista] 

 A raça negra é uma raça muito criticado por 

que já foro escravo a raça branca é uma 

raça excluída só porque foi comandante, 

tipo o rei dos escravos negros 

12 

Cores de ferente (diferente)  02 É a cor da nossa pele 04 

e 

05 

O que eu entendo de cor é que a cor, 

preta significa a simbolização dos 

escravos negros  

01 É a cor da pele  04 

e 

05 

Cada pessoa tem a sua raça, 

personalidade e opinião. Todas as 3 

devem ser respeitadas, pois nem os 

gênios pensam igualmente. Se está 

resposta está errada eu não sei, pois, a 

minha manera [maneira] de pensar é 

está eu me expresso assim.  

02 

e 

01 

Eu não entendo 11 

Cores de feretas [diferentes]  02 Eu entendo as coisas da raça 12 

Eu entendo que no mundo tem muitas 

cores cor branca cor preta cor amarela 

02 

e 

A raça branca é muito bonita 08 
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cor parda e cor indígena e também não 

pode ser rasista [racista] com os outros  

01 

Eu intendo [entendo] que qualquer 

pessoa tem a sua raça 

02 É a cor 04 

e 

05 

Cada um tem sua raça e, que acho que 

cada um tem que respeitar a cor do 

outro  

02 

e 

01 

Eu acho que nossa família é parda e eu 

nasci assim 

07 

Eu entendo que a cor não tem 

importância tem gente que é branca, 

amarela, preta, parda e indígena mas 

também tem gente racista 

01 

e 

02 

Raça significa cor da pele 04 

e 

05 

Mais ou menos eu acho que ela é da 

vida as coisas. Mas não tão assim que 

sem a cor a gente fica na escuridão e a 

gente precisa de todos as cores de 

branca e preta  

12 Raça significa uma cor de pele 04 

e 

05 

(não respondeu) 11 Eu entendo que a raça é a nossa cor 04 

e 

05 

(não respondeu) 11 Eu entendo que a raça é a nossa cor 04 

e 

05 

(não respondeu) 11 Eu entendo que raça é a nossa cor  04 

e 

05 

(não respondeu) 11 Eu entendo pela cor da raça 04 

(não respondeu) 11 Preto é cor, negro é raça 06 

(não respondeu) 11 Eu entendo que a minha raça é pardo é 

uma cor que é morena 

07 

e 

05 

(não respondeu) 11 Eu não entendo nada 11 
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Eu entendo de cor que existe varias 

cores diferente 

02 É a cor da gente que nossa família que é 

preto e a gente puchou [puxou] 

03 

Nada 11 É a cor da gente 04 

e 

05 

Nada 11 Eu entendo que as raças são diferentes 02 

Eu entendo nada, eu entendo que cada 

um tem a sua cor  

02 Nada  11 

Eu entendo que a raça não faz 

diferencia  

01 Nada  11 

Nada 11 Eu entendo nada, eu entendo que cada um 

tem sua raça 

02 

Entendo um pouco mas pra falar a 

verdade não sei  

11 Eu entendo raça só sei que toda e filho de 

deus 

01 

Eu entendo que as cores som [são] 

diferentes  

02 Nada 11 

Eu acho que cada pessoa tem sua cor é 

tem que se orgulhar 

02 

e 

01 

Não sei 11 

Nada 11 Eu entendo que as raças som [são] 

deferentes [diferentes] 

02 

Eu entendo que cada um tem sua cor 

peferida [preferida] e a minha é azul  

12 Eu não tenho racismo por ninguém todo 

mundo é igual como é 

 

Eu não entendo nada 11 Nada   

Eu gosto das cores preta, branca 08 Eu não sou racista e acho que e errado os 

que é racista e eu entendo que minha cor é 

morena  

11 

e 

07 

Eu não tenho preconceito dos negros, 

brancos, amarelos, pardos e os 

indígenas porque eu sou um neto de um 

indígena minha vó e indiana e além 

01 Eu só sei que os negros da cor ou mesmo 

raça preta e que eram pobres sofridos 

regeitados [rejeitados} e escravos pelos 

senhores filhos de senhor e sinhá e as 

01 
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disso somos todos filhos de Deus e 

temos que amar uns aos outros  

sinhás mulher de senhores e manhes 

[mães] de filhos ou filhas  

Eu acho que a cor não importa o que 

importa é sua personalidade 

01 Eu gosto da raça negra, morena 08 

Não respondeu 11 A raça negra a raça branca a amarela 

somos todos filhos de deus e temos que 

nos amar 

01 

e 

07 

Eu entendi que a cor serve para todos  12 Eu acho que a raça não importa 01 

Eu acho que cada um tem a sua cor 

porque Deus quer 

12 Doge, pasto [pastor] alemão, viralata 10 

Eu gosto das cores amarela, preta e 

branca 

08 Eu não entendo nada de raça 11 

Eu gosto, e acho bonita as cores 

branca, preta e morena 

08 Eu acho que não devemos ter rasismo 

[racismo] 

01 

Eu entendo que uma cor que se refere 

com os alunos e etc 

12 Eu gosoto da raça negra, morena, branca 08 

Cor é a pigmentação que uma pessoa 

tem  

04 Não respondeu  11 

Eu entendo que cada um tem sua cor: 

branca, morena, preta, amarela 

07 Eu entendo que raça não se chinga [xinga] 

as pessoas por que e muito feio 

01 

Eu acho que cor pode ser: branca, 

preta, parda mais todo mundo tem que 

gosta do que é não do que queria ser 

07 Raça é a origem de onde uma pessoa vem 03 

Eu entendi algumas coisas mas por cor 

eu escolho pardo 

07 Eu entendo que cada um tem sua raça 021 

Eu entendo que gente não deve julgar 

uma pessoa pela cor eu por exemplo 

sou morena vem uma pessoa branca e 

me julga porque sou morena vem 

pensar não devemos julgar pela cor e 

sim pelo que a pessoa é 

01 Eu acho que raça é uma coisa muito 

atraente 

12 
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Não vejo e não consigo explicar cores, 

considero as pessoas pelos atos, pela 

forma de pensar e pela forma que elas 

falam para mim, como explicam 

01 Eu vou falar igual a outro por rasa pereta 

[raça preta] 

07 

Eu acho que eu não entendo mas eu 

acho que cada um tem a sua cor e não 

pode se envergonhar com ela 

01 

e 

01 

Meus avós são de raça indígena e eu tenho 

sangue de caboclo a minha raça é caboclo 

as vezes ficam me xingando por causa 

disso mas não ligo meus amigos gostam de 

mim pelo jeito que sou 

01 

e 

07 

Cor para mim e lápis de cor, ou algo 

colorido 

09 Eu entendo que rassa [raça] e de família, 

pois o rasismo [racismo] é uma coisa que 

não devia ter 

03 

e 

01 

Pessoas brancas conseguem emprego 

mais fasil [fácil] já as negras não 

01 A raça vem de família 03 

Para mim a cor é uma e as coisas que 

diferenciam as cores humanas uns dos 

outros 

02 Eu entendo que raça é a identidade de 

cada pessoa 

02 

Não respondeu 11 Não respondeu 11 

Eu entendo que todos somos iguais que 

você não e por causa da cor que vai 

fazer diferença 

01 Pela cor que vc é então é isso que eu 

entendo por raça é cor sua 

05 

Nada 11 Nada! A única coisa que sei é que sou 

contra o racismo e acho isso um 

preconceito muito grande pois ninguém 

pediu e escolheu sua cor antes de vir ao 

mundo 

01 

Que se ela a cor do seu corpo é 

diferente não queira muda-la porque foi 

DEUS que ti deu e tudo que ele nos dá 

é sempre o melhor tanto para ele 

quanto para nós 

12 Que é o tipo de cor de pele, e que a raça 

negra está sendo discriminada 

01 

e 

05 

É a cor que você tem, é a cor que na 

mistura de cores de seus pais, sai uma 

03 Eu acho que é a cor da pele de cada 

pessoa e sua origem e seus costumes 

05 

e 



 144

mistura definida entre elas 03 

Que a maioria das pessoas é 

discriminada pela cor 

01 Não respondeu 11 

Cor é uma coisa que todos tem, mas 

alguns são diferentes como brancos, 

pretos, amarelos etc. Cor é uma coisa 

que cada um tem diferente em si, para 

todos não serem iguais, e ninguém ter 

preconceito com a cor que tem 

02 

e 

01 

Eu acho que raça é um tipo de gíria usado 

em lugar de cor 

05 

Por cor eu entendo por raça, e nada 

disso leva uma pessoa ser humilhada 

por sua cor, isto é racismo 

05 

e 

01 

Eu acho que raça é uma coisa muito 

discutida no Brasil, e é muito importante 

para nós 

12 

Eu entendo que cada um tem sua cor 

por nenhum significado 

02 Que são as cores, que distinguem as 

pessoas. De acordo com a cor dos pais, 

dos avós, ou seja, da sua descendência 

passada, da sua arvore genealógica, será a 

sua cor, que é sua raça 

05 

e 

02 

e 

03 

Eu entendo que não há diferença pelo 

menos para mim pois não tenho 

preconceito racial 

01 Eu acho que a cor morena ou preta ou 

negra é muito bonita. E tem muito gente 

que não gosta tem vergonha desta cor 

08 

e 

01 

É a cor da pele que o individuo possui 

ou pode ser apenas cor, amarela, 

vermelho, verde e etc 

04 Acho que raça é a “cor” ou descendência 

de uma pessoa, pela qual pode-se “saber” 

de onde vem a pessoa, se ela é 

descendente de índio, japonês e negro, etc. 

05 

e 

03 

Cor é uma coisa que se destaca, cor é 

uma coisa que se distingui uma das 

outras 

02 Porque a raça que você nace ninguém 

pode tirar de você. Não se ofenda quando 

alguém te chamou de outra raça, porque 

um dia ela será ofendida 

01 

Eu entendo que não há diferenças, pelo 

menos pra mim, pois não tenho 

preconceito com cor e me dou bem com 

qualquer tipo de pessoas com cor 

diferentes 

01 

e 

02 

Raça, tem algumas pessoas acham que a 

raça diferenciam as pessoas, repara as 

pessoas, mas o que eu acho o que vale é o 

que a pessoa é por dentro, não interessa se 

a pessoa é preta, amarela, branca, 

indígena e parda para mim tudo é gente 

02 

e 

01 
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Eu entendo que não há diferenças, pelo 

menos pra mim, pois não tenho 

preconceito com cor, e me dou bem 

com qualquer tipo de pessoas com cor 

diferentes 

01 

e 

02 

Entendo que a raça vem de geração acho 

que é genético 

03 

Não entendo muito, só sei que é um tipo 

de identificação da característica de 

uma pessoa 

02 Não respondeu 11 

A raça pura prevalece (desenhou o 

símbolo do nazismo) 

08 Não respondeu 11 

Eu entendo que a branca sempre ganha 

dos pretos 

08 Raça tipo de cor 05 

Pra mim cor e uma coisa que não tem 

importância a não ser cor de coisas 

materiais porque a não ser não tem 

importância 

01 

e 

09 

Culturas diferentes nas cores mais igual na 

personalidade, respeito é bom e todo 

mundo gosta 

01 

e 

03 

Cor é amarelo, azul, vermelho, cinza etc 09 Nada 11 

É uma coisa que não tem nexo, pois é 

uma coisa da cabeça de cada um quem 

olha e quem não 

01 Raça é branco, negro, pardo 07 

A cor que a pessoa tem no corpo, por 

exemplo, eu, branca. 

04 Eu entendo que raça não é do ser humano 

mais sim para animais 

10 

Eu entendo que preto e cor e negro é 

raça 

06 Da onde vem a cor da pessoa. As vezes 

tem a pele parda mas a raça é negra 

06 

Eu entendo que numa cor não muda 

nada seja igual qualquer cor 

01 Raça é que determina a cor da pessoa 05 

É o que diferencia as pessoas, e eu só 

entendo que quando qualquer pessoa 

cha[ma] a outra de negro é racismo 

01 Eu não entendo muito de raça mas acho 

que cada um tem a sua e isso não muda 

nada para mim 

02 

e 

01 

Cor não quer dizer raça, raça para mim 

quer dizer negro, indígena etc 

06 Que raça só cabe a cachorro não para 

pessoas civilizadas ou cidadãos brasileiros 

10 

e 

01 
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Eu entendo que a cor é uma cor cuquer 

[qualquer] 

12 Foi o que eu falei assim raça não é a cor da 

pessoa e sim sua origem se a pessoa é 

negra é por que alguma descendência ela 

tem 

06 

e 

03 

Cada um tenha a sua, e tem que ser 

respeitada 

01 

e 

02 

Eu entendo que raça é uma raça humana e 

origem 

03 

Eu entendo que uma coisa que passa 

depois para filho com seu sangue e 

assim adiante  

03 Eu tenho a raça, mais bonita de todas 08 

São pois de diferença somos todos 

iguais o que só muda é cor 

01 

e 

02 

e 

05 

Raça é o grupo de uma cor de uma cultura 02 

e 

04 

e 

03 

Depende do significado que está na cor, 

pode ser cor de roupa ou de outra 

coisa, ou pode ser cor de pele 

09 Não tem quer raça somos iguais a eles 01 

e 

12 

Eu acho que cor, raça são tudo criado 

pelo homem e que todos nós somos 

iguais e não é uma cor que define uma 

pessoa 

01 Que não importa a raça mas sim a pessoa 01 

Que cada um tem a sua para não se 

confundir um ao outro 

02 Pra mim, não existe 01 

Cada pessoa tem a cor d pele diferente 02 Que a raça é uma ceparação [separação] 

de cores para não ter briga e também para 

não ser igual ao próximo. Já que muita 

gente é racista 

01 

Depende de cor se for cor de pessoa a 

eu [e]intendo que cada um é cada um 

não pode uns ficar chigando [xingando] 

uns aos outros por causa de sua cor 

01 Raça é as pessoas pensar diferente em 

termo de cor e situação financeira 

02 

Uma coisa que eu entendo é que não 01 Cada pessoa vem de um raça seja ela qual 02 
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deveria existir preconceito por causa da 

cor pois a cor não mostra como pessoa 

é 

for eu sou da raça negro eu não tenho 

preconceito a ninguém por que eu acho 

isso uma falta de respeito os negros são os 

mais rasista [racista]só porque nós somos 

negro. 

e 

01 

Eu entendi que esta pesquisa fala sobre 

cor e raça 

12 Cada um tem a sua raça e os outros 

deveriam respeitar isso 

02 

e 

01 

A cor não quer dizer nada é uma 

maneira de diferenciar as pessoas 

01 

e 

02 

Eu entendi que esta pesquisa fala sobre 

raça 

12 

São pessoas que não tem a mesma cor 

que podem ser negra, branca, e etc 

02 É tipo uma origem da pessoa 03 

A cor é usada para distinguir que cor 

você é e também pra dar cor os objetos 

etc 

02 

e 

09 

É uma pessoa que nasce em uma família 

por exemplo de negros ela é de raça negra 

depende de sua origem e sua cor 

03 

e 

04 

e 

05 

Cada um tem o seu jeito e cor não 

importa 

01 

e 

02 

É pra identificar a sua origem se você é de 

outro país ou coisa assim 

03 

Eu entendo que tem varias cores  e não 

só uma a gente tem 5 cores que são 

diferentes e não iguais 

02 Independente de qualquer raça eu não 

tenho preconceitos 

01 

Apenas uma diferença como uma outra 

qualquer que gera preconceito mas 

para mim não tem nada a ver  

01 

e 

02 

Eu entendo que raça são de diferentes 

países ou de diferentes naciones [nação] e 

só isso que entendo de raça 

02 

e 

03 

Eu entendo que a cor é fundamental 

para demonstrar as coisas por que não 

tem cor não significa nada 

12 Eu acho que raça é uma maneira não muito 

legal de se fala pois raça é uma maneira 

grosseira de expressar uma diferença de 

pessoa 

01 

e 

02 

Cor é o azul, o rosa, o verde, o laranja 

que eu aprendi a diferenciar no jardim, 

existem milhares de cores diferentes, o 

09 

e 

Eu entendo de raça que têm várias pessoas 

pro exemplo: branco, amarelo, parda e 

02 
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que acima me questionaram sobre cor 

seria melhor entendida como raça, o 

que é muito diferente de cor, apesar de 

que se for entendida por cor também 

terá muitas variedades 

06 indígena 

Considera cor muito diferente de raça. 

Não se pode classificar uma pessoa 

pela cor, mas sim pela sua etnia 

09 

e 

06 

A sua cor 12 

É a tonalidade de luz predominante, 

reletida por um “objeto”, qdo há 

presença de luz. Cor =/= raça. Cor de 

pele não interfere na raça que a pessoa 

faz parte 

09 

e 

06 

Bom o que eu entendo por raça, eu acho 

que é a cor da pessoa 

05 

A cor de pele de um individuo, se bem 

que, a mistura de duas cores diferentes 

dá vida a outra. A raça é um fator 

importante, no nosso País onde a raça 

não é totalmente pura. E as pessoas 

dão valor a certo tipo de cor (branca ou 

preta) e não a sua raça (origem). 

06 Conjunto de comunidade que vivemos 02 

Cor são todas as cores existentes, já 

raça pode-se dizer que é a origem da 

pessoa. Já cor não é correto pois, 

ninguém é literalemnte branco, preto, 

amarelo, senão existiria vermelho, rosa 

e assim vai.... todas as cores! 

(primárias, secundárias e terciárias). 

03 

e 

09 

As raças são o que caracterizam e definem 

os seres humanos, cada um têm uma raça. 

Raça é cor de pele, branca, preta, parda, 

enfim são todas as cores de pele e acredito 

que também como nacionalidade 

02 

e 

04 

e 

03 

A palavra cor pode ser entendida de 

duas formas, uma delas é, para 

distinguir uma raça da outra na 

sociedade, e a outra forma é para 

distinguir as cores (amarelo, azul, 

branco, etc). depende do ponto de vista 

pessoal e da forma que ela é colocada 

na pergunta 

09 Entendo que raça é a coloração de pele de 

um povo 

04 



 149

Eu entendo por cor que e algo que você 

tem, que não pode ser mudado queira 

você ou não 

03 “Diferenças” entre as cores 02 

Tenho uma única opinião e que não 

existe cor parda, amarela, indígena. A 

cor parda existia à muito tempo atrás 

para distinguir as pessoas brancas 

09 Aquilo que diferencia a pessoa. Suas 

características, particularidades, cor é 

diferente de raça a cor da pele é preta raça 

é negra. O tipo de espécie é humana (homo 

sapiens). Sua raça diferenciará um ser do 

outro, não que isso ira qualifica-lo melhor 

ou não. 

02 

e 

06 

e 

01 

Podemos classificar de varias formas, 

pois temos muitas fontes que informam 

isso, mas não esclarecem por inteiro 

essa questão. E na verdade cor não 

existe no meu ver sim etnia, pois cores 

que conheço seria da aquarela 

09 

e 

06 

A raça é distinguida pela “cor da pele”, 

pigmentação do corpo humano e pelas 

suas origens 

03 

e 

04 

Eu acho que cor não distingue a raça 06 Raça não é cor de pele. Raça é um “povo” 

com características fisiológicas puras 

06 

Depende da origem de cada pessoa, 

ela ter uma cor, branca, preta, amarela, 

etc 

03 Cor é o que diferencia uma pessoa da 

outra, o que para algumas pessoas a cor 

significa muita coisa, é por isso que 

acontece muitas discriminações de cor e 

raça e principalmente o racismo 

02 

e 

01 

O que determina a raça 05 Raça é aquilo que você pode se distinguir 

uma pessoa da outra. 

02 

Cor é um modo de caracterizar as 

pessoas pela sua pele. O homem fez 

classificação para separar as pessoas 

por “raça”, o que deu combustível para 

espalhar o preconceito, discriminação e 

para outras se convencerem que sua 

“raça” é superior as outras 

06 

e 

04 

e 

01 

Distinção 12 

Cor é uma parte de nosso corpo, não 

que a gente foi pintado, mas a gente 

nasce assim. Deus que criou pessoa 

07 Somos todos da mesma raça que é a 

humana não podemos qualificar as pessoas 

pela cor de sua pele somos da mesma 

01 
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branca como eu, pessoas preta, 

pessoas amarelas, pessoas parda e 

pessoas indígenas. Foi Deus que fez a 

pessoa nascer da cor que ele quer. 

Essa é a minha opinião 

espécie da mesma raça 

Eu entendo como roxo, verde, amarelo 

e isso que eu entendo como cor 

09 Uma forma de dividir as diversas cores de 

pele 

02 

e 

04 

e 

05 

Algo que a sciedade criou para separar 

as pessoas. Não sou muito a favor pois 

isto causa uma grande confusão entre 

as pessoas. E acho que aqueles que 

querem respeito (os negros) para eles, 

tem preconceito deles mesmos, como é 

o caso de muitos vizinhos meus 

01 

e 

02 

Cor de pele 04 

e 

05 

A cor é algo na qual não se deveria ou 

que não se deve questionar, pois, todos 

nós devemos agirmos e sermos do jeito 

que somos. Nenhuma pessoa a tem o 

direito de tratar outra diferentemente só 

porquê esta outra pessoa têm uma cor 

diferente 

01 É uma diferença de cor de pele 02 

e 

04 

A palavra “cor’ não me lembra raça, 

origem ou etnia, mas sim a tonalidade 

da pele 

04 

e 

06 

Raça é nome que damos a uma pessoa ao 

identifica-la com a cor de sua pele, tanto 

com preconceito ou não. 

02 

e 

04 

e 

05 

Na minha opinião cor só tem duas 

branca e negra. Porque se a pessoa 

tem o cabelo loiro ela é loira e se tiver o 

cabelo verde ela é o que? 

12 Cor de pele (origem, uma mistura de povos) 04 

e 

03 

e 

05 

Cor é o que se dá a objetos ou o que 09 A cor ou descendência de cada um 04 

e 
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caracteriza algo ou alguém 03 

e 

05 

Entendo que no mundo o preconceito 

esta enorme com as raças 

01 Descendência 03 

Eu entendo que cor seria por exemplo 

azul, amarelo, verde etc 

09 Raça é cor da pessoa 04 

e 

05 

Cor para mim é verde, azul, laranja, 

preta etc. Essas cores que estão acima 

é a cor que vc se identifica melhor 

09 Raça é saber distinguir uma cor da outra ou 

melhor saber a raça de cada pessoa 

04 

e 

05 

Quando se fala em cor, já começa a 

falar em racismo porque a pessoa da 

pele preta não gosta de ser chamado de 

preto, mais sim de negro 

01 Nesse caso seria que cada cor representa 

uma raça 

04 

Cor para mim é rosa, verde, azul, etc... 09 Entendo que são para distinguir cada 

continente porque cada continente tem a 

sua raça 

02 

A cor de raça [raça] qualquer um 05 Raça é a origem, etnia, cultura 

independente da cor da pele 

03 

e 

06 

Na verdade a única coisa a se entender 

por cor, é que facilita a descrição de 

uma pessoa. Ex: um homem alto, pardo, 

magro, etc 

02 Não respondeu 11 

A cor de uma pessoa ela pode narrar de 

muitas formas porque tem pessoas 

brancas, pretas, amarelas, pardas, 

indígenas. Mas algumas pessoas são 

tão raciais que as vezes elas acham 

que a cor dela é melhor do que de 

outras pessoas o que não é verdade 

01 Eu entendo que raça não é cor nem pode 

ser julgada assim, eu julgo como raça 

humana.... somos todos iguais 

06 

e 

01 

Essa classificação eu acho errada, acho 

que não deveria existir pq eu acho que 

01 

e 

Eu entendo por raça, a cor de pele de cada 

pessoa, mas eu sou classificada, como 

05 

e 
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gera mais preconceito, primeiro branco 

e preto ou amarelo é cor de lápis de cor 

não classifica um ser humano, acho q a 

única classificação mais certa é 

indígena que diz quem descende dos 

índios. Então pra começar p/ haver 

classificação 1º tem que se eliminar o 

preconceito e depois encontrar palavras 

mais apropriadas p/ classificar. Acho 

que palavras + certas seriam, negro, 

indígena, ocidentais, morenos e depois 

disso cada um monta sua própria 

origem, q é o falta p/ muitas pessoas 

09 

e 

06 

branca, mas o que eu entendo por branco é 

igual as pessoas de cor branca (as pessoas 

loiras) 

04 

Bom, o que eu entendo de cor. Eu acho 

que cor, seria cor da pele de uma 

pessoa 

04 A mistura de várias raças ou não que 

compõe um ser 

12 

O que eu entendo por cor: cor é uma 

palavra muito genérica p/ distinguir 

pessoas, essa palavra para mim é para 

lápis e roupa. A palavra + adquada p/ 

nós (mundo) é raça isso sim que é 

distinção p/ nós 

09 

e 

06 

Etnia social 05 

Cor pra mim é um modo de distinguir as 

coisas, nós por exemplo somos 

distinguidos assim pois acham que cor 

dá pra saber o caráter, cor muitas vezes 

é sinônimo de diferença social 

02 Pra mim na questão de raça, o homem 

criou uma grande interrogação, pois não se 

sabe a verdadeira origem de alguém 

quando seus mais velhos parentes já 

morreram. Até mesmo se soubessem, a 

vida de um antepassado não classifica o 

caráter de uma outra pessoa. Se não é 

asssim, devia ser, a maneira mesnos 

preconceituosa de viver e deixar de lado as 

tabus da sociedade e passar a valorizar 

pessoas conforme o esforço a força de 

vontade e não por sua descendência 

01 

Entendo que cor são de classificação do 

tom de pele da pessoa 

04 Existe pessoas que são raciais com o 

próximo porque ela acha que é melhor que 

outra, pois ela diz que essa pessoa é 

01 
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racista e portanto não tem o direito de ser 

feliz. Muitos atletas por exemplo são 

chamados de macacos, de negros e etc, 

por isso ela acha que ser racista é bom e 

se consideram melhor do que outras 

pessoas 

Cor é a cor da pele de cada um se 

referindo ao questionário 

04 Raça p/ mim é definição de raça de 

cachorro, é mais humano dizer origem ai eu 

posso dizer q existem várias europeus, 

indígenas, muçulmanos... Mas é errada um 

brasileiro se classificar pq nos temos várias 

origens (portugueses, negra, indígena) 

então automaticamente se vc se classifica 

apenas de uma vc discrimina o resto, então 

nossa origem é brasileira (q mistura todas) 

pq que família não tem nenhum 

antepassado dos quais eu citei 

10 

e 

01 

“cor” é um fenômeno físico... Existem 

várias cores e que misturados 

originaram cores novas 

09 Pra falar à verdade eu não sei responder, 

porque tem tantos significados da palavra 

“raça”, que até hoje eu não sei mas 

também acho que seria cor, no caso 

05 

É o que me orienta a identificar minhas 

origens e conceitos preconcebidos pela 

sociedade 

01 

e 

03 

Raça p/ mim é uma só que é a “raça 

humana” e não é assim que nós temos que 

nos classifcar por raça, no mundo é um 

povo só mas com várias etnias diferentes e 

se eles se classificam assim é um modo 

errado de se pensar porque não é a “raça” 

que define as pessoas e sim atitudes delas 

09 

e 

01 

A cor é mostrada como algo de que se 

mostra uma coisa identificando, uma 

pintura ou paisagem 

09 Raça pra mim é cultura, pessoas com 

mesmos costumes, mas ao mesmo tempo 

não entendo muito sobre isso 

03 

No meu entender é textura da pele que 

das pessoas mas as vezes eu penso 

que cor é de lápis e não de gente 

04 

e 

06 

e 

09 

Eu entendo que raça só existe uma, a raça 

humana. Mas muitas pessoas acreditam 

que raça é quando a pessoa é negra, 

branca, indígena, etc. 

Pra mim isso não existe, porque somos 

01 
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filhos de só um Deus. A pessoa pode ser 

branco, negra, não importa porque todas as 

pessoas são iguais 

A descrição do tom de pele de uma 

pessoa, cor o tipo de tom mais escuro, 

claro etc 

04 Raça é a origem de cada um que vem a ser 

hereditariedade de atributos físicos ou até 

mesmo psicológico 

03 

Entendo que as cores foram inventadas 

por homens para distinguir uma coisa 

da outra separar o azul do vermelho e 

que tem nada a ver com seus humano 

09 Raça é a origem da pessoa... A cultura 

dela, o lugar de onde ela veio e como ela 

se põe na sociedade. Se vc olhar para uma 

madeira por exemplo, vc vai incontrar nela 

várias cores, mas a árvore de onde ela 

veio, na verdade só ela pode dizer... essa 

seria a “raça” da árvore 

03 

Como se fosse lápis de cor, não pode 

se dar uma cor como o lápis de cor para 

uma pessoa 

09 Raça é distinção de um grupo que por meio 

de caracteriticas físicas e culturais, mas o 

conceito de raça tem duas distinções: raça 

humana que é um elemento bastante 

antagônico do anterior, pois inúmeras 

vezes define padrões sócias e culturais 

02 

Cor da pele. A cor que você vê em uma 

pessoa branco, negro, pardo, preto, 

amarelo 

04 A raça é a origem de cada ser humano e as 

sua descendência a raça seja ela negra ou 

branca é uma característica de raça e não 

de cor 

03 

e 

06 

Na minha opinião cor é a tonalidade da 

pele, clara ou escura 

04 Eu acho que raça é a cultura de pessoas de 

paíse diferentes misturado num 

emaranhado chamado mundo  

03 

e 

01 

Cor pra mim é apenas um tom de pele, 

como qualquer outra cor, na verdade 

somos uma mistura 

04 O tipo de cor da qual é classificada uma 

pessoa corresponde a uma certa raça na 

qual existem vários indivíduos com essas 

mesmas características assim formamos 

uma raça 

05 

No meu entender que a cor preta e a 

negra tem grande diferença, que a preta 

e cor de lápis de caneta pode-se se 

chamar de cor já a raça negra se refere 

09 Raça existem vários tipo raça de humano 

raça de animais é um modo p/ classificar 

pessoas dos animais 

10 
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a uma pessoa negra. Para mim não 

existe cor preta e sim negros(as) 

Cor é pra mim é primária, secundária e 

terciária e tem muita gente que se 

definem por cor mas pra mim é por raça 

 

 

09 

e 

06 

Uma denominação criada pelos humano, só 

para diferenciar, realmente pessoas não 

podem ter raça, pessoas podem ter culturas 

diferentes pois independente da tonalidade 

da nossa pele (se, escura, clara, nenhum, 

nenhum outro) é a cultura que nos difere, 

pois o esqueleto por debaixo da pele é o 

mesmo, não importa os gostos, o cabelo ou 

qualquer outro tipo de estética corporal 

02 

e 

06 

e 

01 

Pra mim cor é o tom de pele de cada 

pessoa 

04 A origem da pessoa. Ex: uma pessoa pode 

ser branca e ter a raça negra 

03 

Cor para mim é o tom de sua pele 04 Pra mim somos todos seres humanos, 

iguais, nem melhor nem pior acho que dizer 

que uma pessoa de pele mais escura, é de 

uma raça diferente da de uma pessoa de 

pele clara, é ignorância pois acho não 

deveríamos nos julgar melhor ou pior que 

ninguém pelo simples fato de termos a pele 

mais escura ou mais clara. Isso justifica a 

minha resposta na questão 

01 

Cor eu não entendo muito mas a muitos 

significados mas tem cores artísticas e 

cores racistas, cores artísticas que dão 

vida às grafites que expressão 

sentimentos em pinturas de outros e 

outras coisas 

09 Raça é o que vem do sangue, vem de 

família, se os meus pais fossem negros e 

eu fosse branca, eu seria negra pois 

somente o meu tom de pele seria branca, a 

minha descendência seria negra 

03 

Cor para mim seria primária, secundária 

e terciária que são pincelâncias do que 

estão em primeiro lugar, ou seja, 

amarelo, azul, vermelho entre outras, 

que delas surgem cores como roxo, 

lilás, entre outras. 

09 Muitas das vezes quando pergunta para 

alguma pessoa o que é raça, geralmente se 

escuta que raça é um apelido que os 

brancos colocaram nos negros. No meu 

modo de pensar eu não acho que raça é 

um ofença e sim a pessoa quer se referir a 

sua descendência ou seja se você e 

negra(o) e se você se acha branca, preta, 

01 

e 

03 
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amarela, parda ou indígena 

Eu entendo que deve ser que a cor é 

saber se a pessoa é branca, amarela, 

preta, etc. eu entendo isso que deve ser 

a cor da pessoa 

07 Raça é a característica do tipo de cor ou 

característica da pessoa de origem 

03 

Bom cor p/ mim é a pigmentação da 

pele de cada um. Também há as 

misturas de cores, ex: branca com 

negro, amarelo com branca etc. Assim 

conseguimos com que cada pessoa 

tenha uma pigmentação especial de 

“diferente” 

04 

e 

02 

Não respondeu 11 

Cor no meu entendimento significa, 

branco, negro e moreno que a 

sociedade é usada para identificar a cor 

da pessoa. Exemplo se a pessoa é mais 

escura é considerada negra, se a 

pessoa é clara identifica como branca, 

se a pessoa é um pouca clara é um 

pouco escura é considerada morena 

02 Para mim raça e a união de povos 

diferentes 

02 

Na minha opinião cor é azul, amarelo, 

verde e assim vai 

09 A raça eu não acredito que tenha e eu nem 

gosto de falar muito porque raça é coisa de 

cachorro mas uma coisa eu tenho certeza 

se existem raças eu só conheço uma a raça 

humana essas pessoas preconceituosas 

tinha que cair na raça. A visão vai revelar 

tudo e não piorara é isso que ninguém 

impede infelicidade 

01 

e 

10 

  Raça é a identificação da pessoa, no 

sentido de origens. Não quero dizer que cor 

de pele corresponde a raça que a pessoa é, 

pois generalizadamente na sociedade todas 

as pessoas com a pele negra ou preta (que 

é cor) seria considerado um marginal, 

enquanto que o branco (cor ou raça) seria o 

exemplo de pessoa a ser seguido 

03 

e 

01 
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  Raça eu acho que pode ter vários sentido e 

é uma palavra muito forte para ser dizer ou 

para ser discutida porque cada um tem uma 

opinião totalmente diferente. Pra mim raça 

se entende se a pessoa ela é indígena, se 

ela é parda não tem só esse de significado 

mais tem outros também, outras opiniões  

07 

  Bom raça p/ mim tem a ver com a sua cor + 

também com a sua cultura e descendência. 

Claro que um exemplo disso, quando se diz 

raça, logo vem, brancos e negros. Porque a 

história e a cultura é a + forte que existe e 

também porque é a cor negra que se 

destaca entre outras. 

04 

e 

03 

e 

08 

  Raça é identificada para mim no meu 

entendimento é os seus antepassados for 

negro ai se tem a raça ai essa pessoa pode 

se identificar ela como preta 

03 

  Raça se divide entre branco, negros, 

asiáticos e indígenas. 

07 
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