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Resumo 
O presente trabalho parte da fala do escritor Luiz Ruffato na abertura da Feira do Livro de 

Frankfurt (outubro de 2013) e segue na busca pela compreensão da ideia de democracia racial 

no Brasil. A análise envolve a condição histórica e social do negro na sociedade brasileira, 

como foi estabelecido esse mito de democracia racial, quais consequências e potenciais 

mudanças, correlacionando com teóricos, a exemplo de Roberto da Matta, Florestan Fernandes, 

Muniz Sodré e Buarque de Holanda. Além disso, a proposta é perceber como ao longo desse 

processo, após escravidão e abolição, o negro continua sofrendo consequências, principalmente 

por meio da violência e espetacularização reproduzida pela mídia hegemônica. 
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 Introdução  

Em seu discurso de abertura na Feira do Livro de Frankfurt (2013), o escritor 

Luiz Ruffato fez uma reflexão crítica sobre as desigualdades sociais brasileiras. Entre as 

questões analisadas, foi abordada uma invenção historiográfica sobre uma dita 

“Democracia Racial Brasileira.” Em sua fala é questionado o fato de que prevalece em 

nossa sociedade, o discurso de que devido a nossa formação de origem mestiça, os 

preconceitos do povo brasileiro são muito pouco comparados a outros países onde o 

racismo foi motivo para guerras e grandes conflitos. Esse argumento, no entanto, é por 

vezes contestado. Apesar de sermos a nação com maior quantidade de negros fora do 
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continente africano, as discriminações vividas neste país, são talvez uma das piores. Um 

preconceito que é muitas vezes velado, uma forma de exclusão que é silenciosa.  

Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, os escravos não 

obtiveram liberdade em sentindo pleno, pois os ancestrais de grande parcela da 

população negra continuaram sem receber nada pela sua força de trabalho. A partir 

daquele momento histórico o abismo entre brancos e negros cresceu ainda mais, uma 

vez que, poucas oportunidades eram dadas aqueles que já se fazia maioria em nosso 

país. O autor também critica as chances que foram negadas aos negros, o que gerou um 

país excludente: 

Até meados do século XIX, cinco milhões de africanos negros foram 

aprisionados e levados à força para o Brasil. Quando, em 1888, foi 

abolida a escravatura, não houve qualquer esforço no sentido de 

possibilitar condições dignas aos ex-cativos. Assim, até hoje, 125 anos 

depois, a grande maioria dos afrodescendentes continua confinada à 

base da pirâmide social: raramente são vistos entre médicos, dentistas, 

advogados, engenheiros, executivos, artistas plásticos, cineastas, 

jornalistas, escritores. (RUFFATO, 2013, p. 1) 

 

Ao encerrar sua fala sobre as questões raciais, o escritor chama atenção para os 

resultados de uma política que nunca esteve, de fato, preocupado com as questões do 

negro no Brasil. Os números da exclusão são comprovados a cada ano, quando 

diferentes pesquisas revelam dados sobre os mais ricos, os que morrem mais, ou, os que 

têm educação sem qualidade. 

De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

realizadas no Censo Demográfico de 2010, a desigualdade racial entre brancos e negros 

é alarmante. Referindo-se a alunos do ensino superior, os números mostram que 31,1% 

da população branca frequentava a universidade. Em relação aos pardos e pretos, os 

índices são de 13,4% e 12,8%, respectivamente. Ao comparar o salário recebido, 

percebe-se que os brancos têm salário 50% maior que os negros.  

Outro exemplo considerado nesse estudo é o resultado da pesquisa “A Cor dos 

Homicídios no Brasil”, estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-

Americanos e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – FLACSO Brasil, 

divulgado em dezembro de 2012, mostra que a violência atinge de forma mais 

significativa uma determinada parcela da população: os jovens negros. O levantamento 

apontou que, entre 2002 e 2010, morreram 159.543 jovens negros vítimas de 

homicídios, contra 70.725 jovens brancos. 
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Fonte: Processamento dos microdados do SIM/SYS/MS e do Censo 2010/IBGE 

 

1. A exclusão do negro no processo histórico e social do Brasil 

 A integração do negro na sociedade é algo que perpassa por muitos fatores. 

Segundo o mapa da violência de 2012, de cada dez brasileiros que perdem a vida, sete 

são negros, sobretudo jovens. Por isso é fundamental retomar ao passado histórico e 

social de exclusão para a compreensão da condição dos negros no Brasil. 

Esses aspetos são originários de todo o processo de escravidão e da abolição - por 

ter sido um processo errado, em que não houve planejamento. A herança de três séculos 

e meio de escravidão representam muito hoje no nosso dia-a-dia. Isso é certo!  

Entretanto, existem outros fatores, como a formação do Estado e a construção das forças 

políticas que contribuíram fortemente para esse cenário de estigmatização – 

identificando, na maioria das vezes, na população negra o medo, a violência e os 

adversários a serem perseguidos – que está aí desde o século XIX. Então não é só a 

escravidão, mas sim toda uma formação histórica e social que refletiram na exclusão 

dessa população, nas desigualdades de direitos e papéis sociais. 

Na visão de Florestan Fernandes, na medida em que o negro se integrasse na 

chamada “sociedade de classes”, a questão racial tenderia a perder importância. A 

“raça” iria perdendo a importância numa sociedade capitalista norteada por  critérios 

“racionais” e econômicos no preenchimento das posições de classe. Fernandes (1971, p. 

275) trabalha com o conceito de “raça” enquanto conceito sociológico, ou seja, do ponto 

de vista biológico o conceito não se sustenta, mas existe enquanto conceito social, 

produzido a partir das relações entre os grupos sociais que se auto classificam ou 
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classificam os outros enquanto “raças”, produzindo auto avaliações recíprocas que 

podem levar à aproximação ou afastamento entre os grupos.  

Para Fernandes (1971), “a integração econômica e domínio das técnicas sociais de 

uma sociedade de classes por parte dos negros levaria à erosão do legado de nossas 

relações raciais de matriz escravista.” Observa-se que para o autor, o racismo e a 

discriminação são resquícios do legado do escravismo, arcaísmos do passado. Há um 

certo otimismo com relação ao desenvolvimento do capitalismo e de uma sociedade de 

classes. A questão de classe se sobreporia à questão “racial”. Portanto, seu anti-racismo 

concretizar-se-ia em medidas de ampliação da educação e inserção no mercado de 

trabalho. 

Despreparados e impedidos de ingressarem no mercado de trabalho livre, os negros 

também eram impossibilitados (por meio do argumento que tinham doenças 

contagiosas) de terem acesso à educação – o saber era considerado um fator de ascensão 

social, econômico e político. Essas medidas passaram dos limites, abrangendo além 

desses aspectos já mencionados, a educação, a moradia e a formação social dessa 

população. 

Além de todos os reflexos desse processo, a história é marcada pelas políticas 

mantidas pelo Estado – visando o extermínio dos negros no Brasil -, a começar pela 

busca do ‘embranquecimento’ da população, que refletiu nos episódios de estupros 

contra as mulheres negras, por parte dos brancos e imigrantes, e ocasionou na 

miscigenação. 

Foram citados alguns, mas trata-se de um conjunto de elementos fundamentais na 

constituição do cenário (político, econômico e social), favorecendo a construção 

deturpada, estereotipada e cheia de preconceitos do negro como um ser inferior e 

submisso ao branco. E esse preconceito racial está diretamente associado ao preconceito 

cultural, uma vez que tudo  é originário do negro é tido como algo ruim. 

Falar em democracia racial em meio a esse contexto e a atualidade é perceber a 

existência de um mito, a “falsa cordialidade”. O que há é uma tolerância, uma harmonia 

entre brancos e negros, porém a essência dos preconceitos continua os mesmos, embora 

disfarçados. Antes o negro vivia subordinado aos ‘senhores brancos’ em condições 

precárias e humilhantes, hoje há uma reconfiguração dessa situação, que se apresenta 

nas estatísticas – a população negra apresenta os maiores índices de pobreza, 

desemprego, evasão escolar e principalmente de violência. Segundo Fernandes (2001): 
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A discriminação existente é um produto do que chamei ‘persistência 

ao passado’ (...). Para acabarmos com esse tipo de discriminação, seria 

necessário extinguir o padrão tradicional brasileiro de relação social, e 

criar um novo padrão realmente igualitário e democrático de relação 

social, que conferisse igualdade econômica, social, cultural e política 

entre negros, brancos e mulatos. 

 

2. Democracia racial? 

Falar em democracia racial em meio a esse contexto e a atualidade é perceber a 

existên 

Florestan Fernandes analisa a questão da existência ou não de uma “democracia 

racial” no livro “A Integração do Negro na Sociedade de Classes”. Em entrevista a 

revista eletrônica de comunicação da Universidade de São Paulo, Florestan diz que por 

vezes confundimos alguns termos, sendo necessário para se entender a constituição 

social  e histórica do Brasil compreender o significado das palavras. 

Alguma das expressões citadas refere-se à tolerância racial e democracia racial. No 

Brasil existe uma tolerância das raças- “uma harmonia nas relações raciais de pessoas 

pertencentes a estoques raciais diferentes ou que pertencem a raças distintas.”, e não 

uma democracia, uma vez que, para que a democracia exista é necessária uma igualdade 

racial, econômica e politica. O que segundo dados não existe em nosso país. 

Segundo a professora Zélia Amado (1993) este conceito foi criado pelas elites 

brancas e “foi laboriosamente inscrito e arraigado no imaginário social, inclusive com 

colaboração de cientistas sócias.” Ainda segundo a mesma, o mito que se supõe existir 

no Brasil uma democracia racial foi, provavelmente, o responsável pela manutenção de 

um status quo onde o racismo era mascarado e legitimado pela democracia ao passo que 

não se teve um reconhecimento de um país excludente e discriminatório. 

Ainda segundo Fernandes a formação cristão também colaborou para a invenção 

deste mito, uma vez que não se podia legitimar uma superioridade branca e nem 

explicar a escravidão ao qual o negro era um único se submeter. Partido da igualdade 

pregada pelo catolicismo foi produzido um disfarce para essas relações que não poderia 

ir de encontro com a moral cristã dos grandes senhores.  

Sem a idéia de que o “negro” seria “inferior” e necessariamente 

“subordinado” ao “branco”, a escravidão não seria possível num país 

cristão. Tomaram-se estas noções para dar fundamento à escravidão e 

para alimentar outra racionalização corrente, segundo a qual o próprio 

negro seria “beneficiado” pela escravidão, mas sem aceitar-se a moral 
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da relação que estabelecia entre o senhor e o escravo. (FERNARDES, 

1970, p.108) 

Oracy nogueira, no texto intitulado “Preconceito racial de marca e preconceito 

racial de origem - Sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material 

sobre relações raciais no Brasil” considera que existe no Brasil uma forma de 

preconceito ao qual ele clássica como de marca (aparência) e compara ao preconceito 

existente no Estados Unidos que seria o preconceito de origem (ascendência). 

Neste texto o autor preocupou-se em caracterizar as diferenças existentes entre o 

preconceito racial sistemático, que ocorre nos Estados Unidos, e o preconceito 

dissimulado e assistemático, do tipo que se manifesta no Brasil. 

No preconceito de marca há um desprezo do individuo de cor negra. Já o de origem 

vem da ascendência social ao qual o ser pertence. 

 

Já o de marca há uma preterição do indivíduo de cor negra, que 

sempre se vê em desvantagem quando existe um branco nas mesmas 

condições. É uma forma de discriminar a aparência racial, do ponto de 

vista estético, mas que permite que aconteçam relações pessoais entre 

os indivíduos. Por isso seu discurso é o da assimilação, através da 

miscigenação (“branqueamento”). (FERNANDES, 1970, p.123) 

 

Essas afirmações surgidas deste os primórdios da formação brasileira prevalecem 

até os dias atuais. O Brasil tornou-se um local onde ter preconceito é algo depreciativo, 

no entanto, pouco é feito para combater as desigualdades que aqui prevalecem. “Ao que 

parece, entendia-se que ter preconceito seria degradante e o esforço maior passou a ser o 

de combater a idéia de que existiria preconceito no Brasil". 

3. A carne mais barata do Brasil é a carne negra 

O título acima é uma paráfrase de um trecho da canção ‘A Carne’, que ilustra 

criticamente a situação do negro no país:  

A carne mais barata do mercado é a carne negra 

Que vai de graça pro presídio 

E para debaixo do plástico 

Que vai de graça pro subemprego 

E pros hospitais psiquiátricos 

(Seu Jorge, Marcelo Yuka e Wilson Capellette, 2010) 

 

Esta letra é fundamental para a contextualização, não só desta parte do texto, mas 

de todo o conteúdo abordado. O que se concentra aqui é a questão da mídia, mais 

precisamente a mídia hegemônica, que é uma das grandes promulgadoras de 
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estereótipos e preconceitos, funcionando como uma espécie de “legitimadora” da 

miséria do negro. A situação do negro no contexto nacional não foge a este aspecto, 

sendo este estigmatizado constantemente pela maioria das produções audiovisuais 

massivas. Isso tem relação direta com as configurações estéticas e conteudistas das 

corporações de comunicação, que sempre relegam o negro, posicionando-o em um lugar 

desmerecido e vexatório. 

Os discursos sociais – manuais escolares, diálogos socializantes, 

programas de radiodifusão, textos jornalísticos, pronunciamentos 

parlamentares, etc. – desempenham um papel central tanto na 

produção quanto na reprodução do preconceito e do racismo. Desses 

discursos provêm os modelos cognitivos e as atitudes relativas às 

minorias de qualquer natureza, especialmente os negros na sociedade 

“clara” do Ocidente. (DIJK, 1992, p. 16-21)  

Ainda de acordo com van Dijk (1992), o discurso atua nos níveis micro e macro, 

assim como nos registros da interação e da cognição. A mídia funciona no nível macro 

como um gênero discursivo capaz de catalisar expressões políticas e institucionais sobre 

relações inter-raciais, em geral estruturadas por uma tradição intelectual elitista que, de 

uma maneira ou de outra, legitima a desigualdade social pela cor da pele. 

Apesar de muitas manifestações de afirmação e de ações de valorização da causa 

negra, ainda vivemos num império da “brancura”, nas novelas, nos romances, nos 

filmes, e nas produções artístico-culturais em geral: 

Numa sociedade esteticamente regida por um paradigma branco – por 

mais difícil que seja hoje manejar a ideia de uma identidade cultural 

fundada em critérios de raça –, a clareza ou a brancura da pele, mesmo 

sem as barreiras guetificantes do multiculturalismo primeiro-

mundista, persiste como marca simbólica de uma superioridade 

imaginária atuante em estratégias de distinção social ou de defesa 

contra as perspectivas “colonizadoras” da miscigenação, da 

coexistência com imigrantes cada vez mais numerosos nos fluxos da 
globalização. (SODRÉ, 1999, p. 234) 

Ademais, a produção de imagens, a valorização da dimensão visual da 

comunicação, como instrumento de exercício do poder, de dominação social, existe, 

conforme argumenta Debord no livro Sociedade do Espetáculo (1997), em todas as 

sociedades onde há classes sociais, isto é, onde a desigualdade social está presente 

graças à divisão social do trabalho, principalmente a divisão entre trabalho manual e 

trabalho intelectual. 
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Percebe-se que na estrutura civilizacional vigente, a imagem se torna 

imprescindível e imponente, no momento em que o valor real da vida se dissipa na 

ausência de profundidade nas relações humanas. As impressões sensoriais captam 

rapidamente a subjetividade do homem, e a reflexão, cada vez menos estimulada, serve 

de suporte para a espetacularização da vida, que com os meios de comunicação 

transportando esse conceito a outras esferas da sociedade, favorecem um ciclo vicioso 

da falta de pensamento crítico. 

Com isso, imagens de negros executados, presos, em situações desumanas, são 

quase que diariamente circuladas pelos meios de comunicação de massa, e adquirem 

uma dimensão espetacular, reforçando estigmas e estereótipos, pois: 

A pessoa que se torna uma coisa observável, mesmo adquirindo uma 

identidade forjada pelos operadores midiáticos, não é capaz de 

transcender esse jogo espetacular que o aliena de sua própria condição 

humana, marcada por uma série de qualidades intrínsecas e pessoais 

que uma mera observação mediada pelo aparato televisivo jamais 

possibilita uma real compreensão. (BITTENCOURT, 2013, p. 23) 

 

Não bastasse a crueldade histórica, o negro ainda hoje é marcado pelos signos da 

violência, da incapacidade e da miséria. Constantemente, em alguns canais locais são 

exibidos programas, tais como Se Liga Bocão (Record Bahia) e Na Mira (TV 

Aratu/SBT), que reúnem todas essas características da mídia sensacionalista, 

desrespeitando uma série de direitos fundamentais do ser humano, além de promoverem 

julgamentos imprecisos, pensamentos preconceituosos, racistas e infames. Além dos 

meios de comunicação local retratar negativamente os negros da cidade, e em alguns 

casos de outros estados do país, notícias desse caráter, envolvendo negros brasileiros 

adquirem grande repercussão no exterior (sobretudo, pelo fato do Brasil sediar a Copa 

do Mundo em 2014).  

Em maio deste ano, o site britânico Mail Online publicou uma reportagem que 

utilizava um ensaio fotográfico realizado pela agência de notícias Reuters, mostrando 

cenas da violência em comunidades de Salvador, com traficantes adolescentes exibindo 

armas. Esta reportagem provocou muita revolta entre os soteropolitanos, que 

expressaram indignação nas redes sociais, pois o jornalista responsável pelo texto foi 

nitidamente sensacionalista, exagerando nas estatísticas sobre a violência urbana, além 

de dar indícios de que a cidade estava dominada pelo poder do tráfico e que isso 

caracterizava um quadro irreversível. As imagens reforçaram bastante o discurso do 
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jornalista, uma vez que priorizaram apenas as armas que os jovens traficantes portam, a 

remoção de corpos de sujeitos assassinados e operações policiais. Abaixo estão algumas 

das imagens veiculadas: 

  

 Crédito: Lunaé Parracho / Agência Reuters 

 

A reportagem foi tão negativa e tão insensata a ponto de ser totalmente reprovada, 

principalmente por grupos midiáticos alternativos, oriundos das periferias da cidade. 

Dentre estes, o grupo Mídia Periférica, do bairro de Sussuarana, lançou uma nota de 

repúdio contra a mídia sensacionalista de um modo geral, mas tendo como impulso a 

reportagem do Mail Online. 

 

Considerações Finais 

Nem todas as pessoas ‘existem’ na sociedade, só aqueles normatizados por ela. As 

questões raciais que se destacaram durante três séculos, retornam reformuladas – os 

preconceitos continuam cercando a população negra. O que se torna visível é um mito 

de democracia racial, já que não há igualdade racial, política e econômica. Então, na 

verdade o que existe é a tolerância.  

O debate sobre a questão racial no Brasil tem uma história e uma configuração, nas 

quais alguns temas mudam, alguns desaparecem e outros permanecem. E o debate vai se 

firmar com a abolição. O que não quer dizer que a questão racial tenha surgido apenas 

após a escravidão, como querem alguns ao dizer que o escravo definia-se apenas pela 

sua relação com os senhores, numa relação dada estruturalmente e não por uma relação 

também classificada entre negros e brancos. Na verdade, até hoje persiste a 

discriminação não regulamentada. O negro sofre com todo o processo histórico e social 

desde a escravidão até hoje. Como se inserir depois na sociedade? Não é nada fácil 

quando não há um planejamento através de políticas de assistência.  
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Muito já foi teorizado por grupos divididos entre os que vêem uma democracia 

racial no Brasil e os que acusam o país de ainda estar longe de oferecer aos negros 

direitos iguais aos dos brancos. E, numa nação onde o desemprego perpassa o cotidiano 

das pessoas e as relações entre o Estado e os extratos sociais mais pobres não 

prosperam, a crise racial mantém um vínculo direto com a miséria, com o descaso. A 

denúncia da democracia racial como mito dá-se, portanto, no contexto das críticas à 

democracia política como farsa, e nos anos 1980 torna-se a principal arma ideológica 

dos negros para ampliar sua participação na sociedade brasileira. 

A sociedade produz a marginalização, essa minoria negra está à margem, sendo 

alvo da violência e espetacularização, principalmente pela a mídia hegemônica. E, 

compreender esse passado torna-se fundamental para pensar a possibilidade de 

reinventar a sociedade e destruir essas fronteiras. 
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