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Resumo

Bour di eu e Wac quant, em seu ar ti go “So bre as Arti ma nhas da Ra -
zão Impe ri a lis ta”, afir mam que as prin ci pa is fun da ções nor te- ame ri -
canas, fi lan tró pi cas e de pes qui sa, têm dis tor ci do as  idéias, não só in te -
lec tu al men te, como do mo vi men to so ci al e de iden ti da de no Bra sil, im -
pon do con cep ções de raça ame ri ca nas. Eles pa re cem pre su mir que, de vi -
do ao fato de as fun da ções ame ri ca nas gas ta rem mi lhões de dó la res no
Bra sil, pri o ri zan do pes qui sas so bre raça, ape sar dos seus con te ú dos, po -
dem, com su ces so, im por con cep ções nor te-americanas de raça para o
Bra sil. Ba se a do na mi nha ex pe riên cia como di re tor de pro gra mas da
Fun da ção Ford no Rio de Ja ne i ro, por um pe río do apro xi ma do de qua -
tro anos, e como um es tu di o so das re la ções ra ci a is no Bra sil por mais de
uma dé ca da, ten to mos trar como a aná li se dos au to res exa ge ra quan to ao
po der que as fun da ções ame ri ca nas têm no Bra sil; fa lha na com pre en são
de como as de ci sões pro gra má ti cas são to ma das no in te ri or das fun da -
ções; su bes ti ma enor me men te a agên cia in te lec tu al da aca de mia bra si le i -
ra e seu mo vi men to ne gro so ci al; e re ve la um en ten di men to ana crô ni co
da li te ra tu ra aca dê mi ca e da opi nião pú bli ca so bre raça no Bra sil.

Pa la vras-chave: Fun da ção Ford, mo vi men to ne gro, raça, di re i tos hu ma -
nos, Bour di eu, Wac quant, fun da ções nor te-americanas
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Abstract

The North-American Foun da ti ons and the Ra ci al De ba te in
Bra zil

Bour di eu and Wac quant (“The Cun ning of Impe ri a list Re a son”)
cla im that ma jor North-American phi lant hro pic and re se arch
foun da ti ons have dis tor ted scho larly and so ci al mo ve ment ide as of race
and iden tity in Bra zil by im po sing US con cep ti ons of race. They seem to
make a fa ci le as sump ti on that be ca u se US foun da ti ons spend mil li ons of 
dol lars in Bra zil and pri o ri ti ze re se arch on race, re gard less of its con tent,
then they must be suc cess fully im po sing stan dard North-American
con cep ti ons of race to that country. Ba sed on my ex pe ri en ce as a Ford
Foun da ti on pro gram of fi cer for ne arly four ye ars and as a stu dent of race
re la ti ons in Bra zil for over a de ca de, I seek to show how the ir analy sis
exag ge ra tes the po wer of US foun da ti ons in Bra zil, fa ils to un ders tand
how pro gram ming de ci si ons are made wit hin the foun da ti ons, gre atly
un de res ti ma tes the in tel lec tu al agency of the Bra zi li an aca demy and its
black so ci al mo ve ment and re ve als a da ted un ders tan ding of the
aca de mic li te ra tu re and pu blic opi ni on on race in Bra zil.

Key words: race, Bra zil, Ford Foun da ti on, hu man rights, black mo ve -
ment, Bour di eu, Wac quant, North-American foun da ti ons

Ré su mé

Les Fon da ti ons Nord-Américaines et le Dé bat Ra ci al au Bré sil

Bour di eu et Wac quant, dans leur ar ti cle “Sur les Ru ses de la
Ra i son Impé ri a lis te”, af fir ment que les prin ci pa les Fon da ti ons
nord-américaines phi lan tro pi ques et de re cher che ont pro po sé une
vi si on er ro née, non se u le ment sur le plan de la com pré hen si on mais
aus si de la na tu re du mou ve ment so ci al et de l'identité au Bré sil,
im po sant le urs con cep ti ons de race amé ri ca i nes. Ils pen sent, sem ble-t-il, 
que du fait que les fon da ti ons amé ri ca i nes des ti nent des mil li ons de
dol lars au Bré sil, plu tôt pour des re cher ches sur le thème de race
in dé pen dam ment de le urs con te nus, ces fon da ti ons réus sis sent à fa i re
pré do mi ner le urs con cep ti ons de race au Bré sil. D’après son ex pé ri en ce
com me di rec te ur des pro gram mes de la Fon da ti on Ford à Rio de Ja ne i ro
pen dant pres que qua tre ans et en tant que cher che ur dans le do ma i ne des 
re la ti ons ra ci a les au Bré sil pen dant plus de dix ans, l’auteur de cet ar ti cle
es sa ie de mon trer com ment l’analyse des au te urs en ques ti on exagè re le
pou vo ir que les fon da ti ons amé ri ca i nes pe u vent exer cer au Bré sil: ils ne
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sa i sis sent pas bien la fa çon dont sont pri ses les dé ci si ons sur les
pro gram mes à éta blir et sous-estiment be a u coup les ca pa ci tés des
in tel lec tu els bré si li ens ain si que le mou ve ment so ci al des No irs dans ce
pays, tout en se trom pant sur la lit té ra tu re et l’opinion pu bli que sur les
ra ces au Bré sil.

Mots-clé: Fon da ti on Ford; mou ve ment des No irs; race; dro its hu ma ins;
Bour di eu; Wac quant, fon da ti ons nord-américaines
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E mbo ra eu sim pa ti ze com a pre o cu pa ção so bre a in fluên cia des -
pro por ci o nal das idéi as e dos con ce i tos so ci o ló gi cos nor -

te-americanos em ge ral e, em al guns ca sos, so bre o po der que pos -
su em as fun da ções nor te-americanas de ex por tá-los, a es co lha fe i ta 
por Bour di eu e Wac quant das re la ções ra ci a is bra si le i ras como um
exem plo dis so di mi nui em gran de me di da a for ça de seu ar gu men -
to. Em par ti cu lar, a Fun da ção Ford não im põe um mo de lo de raça
ao Bra sil, es pe ci al men te não da for ma sim plis ta que Bour di eu e
Wac quant vi su a li zam. Cer ta men te a Fun da ção Ford e ou tras agên -
ci as têm in fluên cia, mas de for ma al gu ma são a “for ça mo triz”. O
mo vi men to ne gro (Nas ci men to, 1982) e mes mo o uso de  ca te go -
rias ra ci a is di co tô mi cas por aca dê mi cos de im por tân cia são an te ri -
o res à pre sen ça das fun da ções fi lan tró pi cas nor te-americanas, não
po den do, por tan to, ser cre di ta dos a elas. A ques tão da raça tem
sido um tema im por tan te no Bra sil ao lon go de seus 500 anos de
his tó ria e a de ci são da Fun da ção Ford de tra ba lhar nes ta área, des -
de mais ou me nos 1980, tem sido uma res pos ta às ne ces si da des
pre men tes e re a is nes te país. Bour di eu e Wac quant sim ples men te
fa zem su po si ções er ra das, ba se a das em seu co nhe ci men to mu i to li -
mi ta do so bre o tema.

A par tir de mi nha ex pe riên cia no es cri tó rio da Fun da ção
Ford no Bra sil in ves ti guei o pa pel da que la fun da ção no lan ça men -
to de tais idéi as. A Ford é o ma i or su por te fi nan ce i ro das or ga ni za -
ções do mo vi men to ne gro no Bra sil e o ma i or apo io fi lan tró pi co
das pes qui sas so bre re la ções ra ci a is, prin ci pal men te atra vés de seus
pro gra mas de di re i tos hu ma nos. Ou tras fun da ções nor -
te-americanas, in clu in do MacArthur, Roc ke fel ler e Kel logg, apói -
am esta área em es ca la mu i to me nor. Como res pon sá vel pelo Pro -
gra ma de Di re i tos Hu ma nos do es cri tó rio da Fun da ção Ford no
Rio de Ja ne i ro do co me ço de 1997 até o fi nal de 2000, e como con -
sul tor des ta Fun da ção des de 1995, sin to-me ca paz de co men tar
so bre como as fun da ções nor te-americanas abor dam as ques tões
ra ci a is no Bra sil e ava li ar seu im pac to. Vol tei ao exer cí cio de mi nha 
ati vi da de aca dê mi ca, e não há ne nhum in te res se ve la do em de fen -
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der a Fun da ção Ford, se é que al gum dia o tive. Embo ra eu nor mal -
men te evi tas se as su mir uma po si ção pú bli ca que pu des se pa re cer
uma enér gi ca de fe sa de mi nha ins ti tu i ção an te ri or, sen ti-me  com -
pe lido a des mi ti fi car seu tra ba lho, dada a im por tân cia que  Bour -
dieu e Wac quant atri bu em a ela e a sua gros se i ra in com pre en são
so bre suas ati vi da des.

A Fundação Ford e a Raça no Brasil: Colocando os Dados
Corretos

Nos úl ti mos 20 anos, a Fun da ção Ford ela bo rou seu pro gra -
ma so bre o tema da raça no Bra sil in te ra ti va men te com o mo vi -
men to ne gro e seus ali a dos (bra si le i ros) aca dê mi cos e ati vis tas.
Hoje, a agen da de ri va prin ci pal men te de pre o cu pa ções in ter nas a
res pe i to dos di re i tos hu ma nos no Bra sil, que emer gi ram como des -
do bra men to de uma pre o cu pa ção do mi nan te na so ci e da de ci vil
des de a atu al de mo cra ti za ção, que co me çou no fi nal dos anos 70.
Por ou tro lado, a Ford bus ca in te grar este tra ba lho ao seu pro je to
mais am plo, dado o cres cen te va lor do in ter câm bio das so ci e da des
e a im por tân cia de um sis te ma in ter na ci o nal de di re i tos hu ma nos
cada vez mais pre men te. Assu mi da men te, a Fun da ção Ford de fen -
de prin cí pi os ins ti tu ci o na is que, mu i tas ve zes, per cor rem seu tra -
ba lho in ter na ci o nal, em bo ra pro va vel men te não o su fi ci en te. Du -
ran te meu pe río do como con sul tor, em 1995, Su e li Car ne i ro, uma
li de ran ça bra si le i ra do mo vi men to ne gro, ar ti cu lou bem esta po si -
ção, co men tan do que se ria hi pó cri ta por par te da Fun da ção Ford
no Bra sil sim ples men te ig no rar os prin cí pi os que en dos sa nos
Esta dos Uni dos (Tel les, 1995).

Embo ra a Fun da ção Ford te nha fe i to de te mas li ga dos à jus -
ti ça ra ci al o cen tro de seu port fó lio ame ri ca no, con si de rou que es -
ta va ape nas ex pan din do esta li nha de seu pro gra ma para os qua tor -
ze es cri tó ri os e os 44 pa í ses onde tra ba lha. Este tema é es pe ci al -
men te atu al con si de ran do a re cen te Con fe rên cia Mun di al so bre
Ra cis mo, Xe no fo bia e ou tras For mas de Into le rân cia, que apon ta
para a uni ver sa li da de da raça e da dis cri mi na ção. Dito isto, fora
dos Esta dos Uni dos e da Áfri ca do Sul, o tra ba lho da Fun da ção
nes ta área está mais avan ça do no Bra sil, onde a com pre en são so bre
raça e ra cis mo ecoa em gran de par te da po pu la ção. Embo ra em
me nor es ca la, a Ford co me çou a fi nan ci ar pro gra mas so bre o povo
rom1 na Eu ro pa Ori en tal, so bre as re la ções en tre ára bes e ju de us
em Isra el, e so bre os po vos in dí ge nas nas Fi li pi nas.
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Sua he si ta ção em ex pan dir o pro gra ma so bre raça e et ni ci da -
de a con tex tos não-americanos pro vém de um cu i da do so es tu do
so bre a ade qua ção e o ca rá ter des te tra ba lho, em vez da von ta de ir -
re fle ti da de im por vi sões ame ri ca nis tas so bre es tas so ci e da des. As
de ci sões de ex pan dir seu tra ba lho nes tas áre as, as sim como os prin -
cí pi os ge ra is de apo io fi nan ce i ro, vêm prin ci pal men te dos res pon -
sá ve is pe los es cri tó ri os lo ca is, em bo ra es tes con sul tem os já  agra -
ciados com do ta ções, os ex perts lo ca is e co le gas es pa lha dos por
todo o mun do, in clu in do aí os na ti vos das re giões em que es tão tra -
ba lhan do, nor te-americanos e ou tros. Estes res pon sá ve is tam bém
são ex perts em suas áre as, ge ral men te vin dos da aca de mia ou de
lon gas ex pe riên ci as como lí de res de mo vi men tos so ci a is. Os res -
pon sá ve is por pro gra mas da Fun da ção Ford de ci dem fi nan ci ar
pro pos tas es pe cí fi cas e têm qua se com ple ta au to no mia na de fi ni -
ção de seus pro gra mas. Nos qua se qua tro cen tos e pou cos pro je tos
que fo ram fi nan ci a dos du ran te a mi nha ges tão, ne nhum foi mo di -
fi ca do, nem pelo alto es ca lão da Ford, nem pelo Con se lho de Cu -
ra do res da Fun da ção. O ma i or im pac to que tem o alto es ca lão no
pro ces so é na se le ção dos es pe cí fi cos res pon sá ve is pe los es cri tó ri os, 
ape sar de eles não se rem nada ho mo gê ne os em ter mos na ci o na is,
ét ni cos ou ide o ló gi cos (ape sar dis so, a gran de ma i o ria ten de a ser
de es quer da, para os pa drões ame ri ca nos). A cres cen te di ver si da de
na ci o nal da equi pe mais an ti ga da Ford, in clu in do os di re to res e
res pon sá ve is por pro gra mas em Nova York e nos es cri tó ri os pelo
mun do afo ra sur pre en de ria Bour di eu e Wac quant. O Con se lho de
Cu ra do res está cada vez mais di ver si fi ca do, mas seu pa pel é in di car
e su per vi si o nar o pre si den te da Fun da ção e, oca si o nal men te, pro -
mo ver gran des mo di fi ca ções nos pro gra mas, mas isto não in ter fe re 
nos pla ne ja men tos em âm bi to mais mi cro, nem nas de ci sões de fi -
nan ci a men to fe i tas pela equi pe de cada pro gra ma. Atu al men te,
por exem plo, o es cri tó rio bra si le i ro da Ford é co man da do por um
re pre sen tan te na tu ra li za do bra si le i ro, de ori gem bri tâ ni ca, e dois
dos qua tro res pon sá ve is por pro gra mas são bra si le i ros. Qu a se me -
ta de dos re pre sen tan tes e res pon sá ve is por pro gra mas são na ti vos
da re gião com a qual es tão tra ba lhan do. O es cri tó rio de Nova York
atu al men te em pre ga la ti nos, afri ca nos, in di a nos e pes so as vin das
do Ori en te Mé dio, in clu in do teó ri cos al ta men te res pe i ta dos des -
tas re giões, que es tão em al tas po si ções.

Assim, o pro gra ma so bre raça da Fun da ção Ford no Bra sil foi 
mi nha res pon sa bi li da de du ran te apro xi ma da men te qua tro anos,
de 1997 a 2000. Ao con trá rio da su ges tão de Bour di eu e Wac -
quant, eu não acre di ta va que era um mero trans mis sor do pen sa -
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men to ra ci al ame ri ca no, ape sar de, dado o em ble ma no meu pas sa -
por te, eu não pu des se evi tar isto to tal men te. Pelo me nos, en quan -
to la ti no, como o di re tor por to-riquenho do Pro gra ma Inter na ci o -
nal de Di re i tos Hu ma nos da Ford des de 1994, eu com pre en dia os
li mi tes do pa ra dig ma bran co/ne gro e es ta va ci en te do pen sa men to
so bre a exis tên cia de um con tí nuo fe no tí pi co ao lon go de toda a
Amé ri ca La ti na. Mais im por tan te que isso, mi nha pró pria pes qui -
sa aca dê mi ca apon ta va para as di fe ren ças en tre Esta dos Uni dos e
Bra sil a res pe i to do ca sa men to in ter-racial, da se gre ga ção re si den -
ci al, da clas si fi ca ção ra ci al e da de si gual da de. Bour di eu e Wac -
quant in clu si ve ci tam meu tra ba lho para de mons trar que os ní ve is
bra si le i ros de se gre ga ção re si den ci al ur ba na são subs tan ci al men te
me no res que os exis ten tes nos Esta dos Uni dos (Tel les, 1994). Fui
o pri me i ro a ob ser var como a ce le bra ção bra si le i ra da mis ci ge na -
ção como sen do opos ta à he ran ça se gre ga ci o nis ta ame ri ca na ti nha
tido pro fun das im pli ca ções para es ta be le cer pa drões dis tin tos de
so ci a bi li da de in ter-racial, tal como afe ri da na se gre ga ção re si den -
ci al, no ca sa men to in ter-racial2 e nas ami za des, as sim como no de -
sen vol vi men to de uma clas se mé dia ne gra e de mo vi men tos an -
ti-racistas (Tel les, 1999).

Entre tan to, ní ve is no ta da men te mais ba i xos de se gre ga ção
re si den ci al no Bra sil não sig ni fi cam que não há ra cis mo, ou que o
ra cis mo lá é me nor do que nos Esta dos Uni dos, como su ge rem os
au to res. Afi nal, não há qua se ne nhu ma se gre ga ção re si den ci al en -
tre ho mens e mu lhe res. Na ver da de, eles vi vem nas mes mas uni da -
des do més ti cas. Mas isto sig ni fi ca que não há se xis mo ou que sua
vi ru lên cia é me nor que a do ra cis mo? So ció lo gos nos Esta dos Uni -
dos têm cha ma do a se gre ga ção re si den ci al da base da de si gual da de
en tre bran cos e ne gros nos Esta dos Uni dos (Bobo, 1997; Mas sey
& Den ton, 1994; Oli ver & Sha pi ro, 2000), mas este cer ta men te
não é o caso no Bra sil. Será que Bour di eu e Wac quant su ge rem que
para o Bra sil ser con si de ra do ra cis ta este pres su pos to ame ri ca no te -
nha que ocor rer lá tam bém? Para eles, as re la ções so ci a is bra si le i ras
en tre pes so as de di fe ren tes co res ou ra ças pa re cem pre ci sar pas sar
por um tes te a par tir de cri té ri os nor te-americanos para se rem con -
si de ra das ra cis tas. As ma ni fes ta ções de um ra cis mo per ni ci o so no
Bra sil sim ples men te são di fe ren tes. No Bra sil, a de si gual da de en -
tre bran cos e não-brancos é ma i or que nos Esta dos Uni dos3 e ex -
pres sões ex plí ci tas de ra cis mo no en tre te ni men to de mas sa se ri am
im pen sá ve is hoje nos Esta dos Uni dos. Por exem plo, mes mo a le tra
de uma mú si ca é ex pli ci ta men te ra cis ta: in ti tu la da “Olha o Ca be lo 
Dela”, can ta da por um pa lha ço de nome Ti ri ri ca, e gra va da pela
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Sony Mu sic Co., a can ção re ve la a ace i ta ção do in sul to ra ci al com
hu mor, ape sar de sua car ga ofen si va. Esta pa re ce ser per ce bi da pela
ma i o ria dos bra si le i ros, con for me ve ri fi ca do por uma pes qui sa pro -
mo vi da no Esta do do Rio de Ja ne i ro, na qual 67% da po pu la ção
acha va a le tra “ra cis ta” ou “de mau gos to”, sem di fe ren ças de cor.
Para ci tar al gu mas fra ses da can ção: “pa re ce bom bril de are ar pa ne -
la; eu le vei ela pra to mar ba nho/a do i da não me es cu tou/aque la nega 
fede, não agüen to seu fe dor; a bi cha fede mais que um gam bá”.

Por tan to, o ra cis mo no Bra sil atu al men te é pelo me nos tão
in si di o so quan to o é nos Esta dos Uni dos, em al guns ní ve is. No en -
tan to, es tes ní ve is são mu i tas ve zes ig no ra dos, en quan to ou tros,
par ti cu lar men te a mis ci ge na ção, são re al ça dos para de mons tra rem 
que o Bra sil está mais per to de uma de mo cra cia ra ci al do que os
Esta dos Uni dos.4 Fe liz men te, os mi li tan tes an ti-racistas es tão atu -
al men te co me çan do a de sa fi ar a mí dia, a in dús tria fo no grá fi ca e os
pro du to res e le gi ti ma do res da cul tu ra de mas sas, gra ças, em par te,
ao apo io fi nan ce i ro da Ford. Embo ra isto pos sa pa re cer uma ex -
por ta ção dos va lo res li be ra is nor te-americanos, tam bém re pre sen -
ta os va lo res de mu i tos bra si le i ros, como in di cam re cen tes es tu dos
so bre ati tu des ra ci a is.

Ao lon go da his tó ria bra si le i ra, a raça tem es ta do na pa u ta de
dis cus sões. Afi nal, o Bra sil foi o país que mais im por tou es cra vos
da Áfri ca, e foi o úl ti mo a abo lir a es cra vi dão (em 1888). Gu i a das
por uma vi são do ra cis mo en tão ace i ta como ci en tí fi ca du ran te a
ma i or par te do sé cu lo XIX e a pri me i ra par te do XX, suas eli tes
eram ob ce ca das com a enor me bar re i ra ao de sen vol vi men to que
sua gran de po pu la ção não-branca re pre sen ta va. Eles ar ran ja ram
me i os de con tor nar este apa ren te obs tá cu lo, in clu in do aí o sub sí -
dio à imi gra ção eu ro péia e o de sen co ra ja men to de imi gra ção
não-européia. Por con ta da tre men da in fluên cia de Gil ber to Frey -
re a par tir dos anos 30, os bra si le i ros fo ram ca pa zes de achar sua
sal va ção atra vés da ce le bra ção da mis ci ge na ção e da cons tru ção
ide o ló gi ca da de mo cra cia ra ci al. Entre tan to, esta mis ci ge na ção
era, e con ti nua sen do, ex clu den te. Iro ni ca men te, ela foi cons tru í -
da so bre a idéia ra cis ta do em bran que ci men to, em que a bran qui -
tu de ti nha o ma i or va lor e a ne gri tu de de ve ria ser evi ta da. Infe liz -
men te, a ide o lo gia do bran que a men to con ti nua for te e os bra si le i -
ros, tal como os ci da dãos de mu i tos ou tros pa í ses, es tão co me çan -
do a re co nhe cer as pro fun das ra í zes do ra cis mo em sua cul tu ra.

Em vez de se rem có pi as ir re fle ti das do pen sa men to aca dê mi -
co nor te-americano, o vivo e cres cen te de ba te aca dê mi co so bre
raça no Bra sil é in de pen den te e se in se re no con tex to de uma co -

As Fundações Norte-Americanas e o Debate Racial no Brasil

149

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 20.05.2002
2ª Revisão: 24.06.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



mu ni da de aca dê mi ca vi bran te, so fis ti ca da e au tô no ma. Ao con trá -
rio das afir ma ções de Bour di eu e Wac quant, isto tem pou co ou
nada a ver com o fato de ser pu bli ca do em in glês, ou tra su pos ta
base do pen sa men to nor te-americano, e mu i tos pes qui sa do res
des ta área não re ce bem apo io fi nan ce i ro de fun da ções ame ri ca nas.
Além de al guns ar ti gos oca si o na is, não con si go lem brar de um só
li vro so bre re la ções ra ci a is con tem po râ ne as de au tor bra si le i ro que
te nha sido pu bli ca do em in glês, des de a clás si ca obra de Flo res tan
Fer nan des que foi tra du zi da em 1969 (Fer nan des, 1969). Embo ra
o apo io das fun da ções ame ri ca nas pos sa ser ma i or quan do se tra ta
de pe que nos pa í ses, com me no res re cur sos, os aca dê mi cos bra si le i -
ros en vol vi dos no de ba te ra ci al são, em sua ma i o ria, pro fis si o na is e
es tu dan tes de uni ver si da des com um su por te fi nan ce i ro re la ti va -
men te bom e o go ver no bra si le i ro, prin ci pal men te atra vés do
CNPq, apóia a ma i o ria des tas pes qui sas. A ma i or par te é tre i na da
no Bra sil, mas mu i tos fi ze ram pós-graduações em pa í ses tão di fe -
ren tes como os Esta dos Uni dos, a Fran ça, a Ho lan da e a Ale ma -
nha. Mu i tos des tes pes qui sa do res en con tram-se ao me nos uma vez 
ao ano nas re u niões da Anpocs, que abri ga os prin ci pa is pro gra mas 
de pós-graduação em Ciên ci as So ci a is e na qual há pou ca pa ciên cia 
para or to do xi as ou sim pli fi ca ções, e tam pou co para o pen sa men to
do mi nan te nos Esta dos Uni dos, para o mar xis mo vul gar ou para
um tipo de pen sa men to li ga do à idéia de de mo cra cia ra ci al. Embo -
ra es tu di o sos nor te-americanos se jam im por tan tes co la bo ra do res
nes te de ba te – e em ge ral eles co nhe cem a li te ra tu ra bra si le i ra so bre 
o tema – de for ma al gu ma o cen tra li zam. Isto é par ti cu lar men te
ver da de hoje em dia, com o cres cen te nú me ro de es tu dan tes ne -
gros (que as sim se clas si fi cam) e com a de si gual da de ra ci al se tor -
nan do uma pre o cu pa ção cen tral para mu i tas das ques tões que sur -
gi ram nas pa u tas de po lí ti cas so ci a is e di re i tos hu ma nos no Bra sil.
Infe liz men te, pro ble mas em re la ção à lín gua fa zem pa re cer o con -
trá rio para aque les que não po dem ou não têm pa ciên cia de ler em
por tu guês, como o pró prio co nhe ci men to de Bour di eu e Wac -
quant so bre esta li te ra tu ra de mons tra. A im por tân cia que eles dão
ao li vro de Mi cha el Han chard, Orfeu e o Po der, é mais uma pro va,
pois ele só foi tra du zi do para o por tu guês em mar ço des te ano.

Como res pon sá vel pelo pro gra ma, de sen vol vi uma ini ci a ti va 
de fi nan ci ar, atra vés da Ford, a área da jus ti ça ra ci al, que pre ten de
apon tar o ra cis mo na so ci e da de bra si le i ra por via de ati vi da des ju -
di ci a is, na mí dia, na ad vo ca cia e na pes qui sa. A or ga ni za ção des ta
ini ci a ti va in clui vá ri as en ti da des da mi li tân cia, em ci da des-chave,
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que al me jam com ba ter o ra cis mo atra vés de ações le ga is e in ter ven -
ções nas po lí ti cas pú bli cas. Os re pre sen tan tes des tas or ga ni za ções
se en con tram re gu lar men te para dis cu tir uma es tra té gia uni fi ca da
de com ba te ao ra cis mo, e re cen te men te for ma ram uma rede de ad -
vo ga dos li ga dos ao mo vi men to ne gro. Suas es tra té gi as in clu em
sen si bi li zar o sis te ma ju di ciá rio e ou tras au to ri da des do go ver no
para a ques tão do ra cis mo na so ci e da de bra si le i ra e in di car ca sos
exem pla res com po ten ci al para ca u sar im pac to na mí dia e na ju ris -
pru dên cia.

Além de fi nan ci ar es tas or ga ni za ções, atu al men te esta ini ci a -
ti va do Pro gra ma de Di re i tos Hu ma nos pa tro ci na ati vi da des de
pes qui sa em Ciên ci as So ci a is que pos sam de mons trar os me ca nis -
mos de dis cri mi na ção e que su ple men tem o tra ba lho le gal e de po -
lí ti cas pú bli cas, in clu in do pes qui sas que abran gem prá ti cas di fe -
ren ci a das de re cru ta men to para em pre go, sen ten ças cri mi na is e
per se gui ção po li ci al a par tir de cri té ri os ra ci a is, pes qui sa so bre
ações afir ma ti vas, e si mi la ri da des e di fe ren ças nas cul tu ras le ga is e
nas leis an ti dis cri mi na tó ri as en tre Esta dos Uni dos e Bra sil, que po -
de rão ser vir de base para um efe ti vo in ter câm bio en tre ope ra do res
do di re i to nos dois pa í ses. O pro gra ma de Di re i tos Hu ma nos tam -
bém visa for ta le cer as li de ran ças ne gras, pa tro ci nan do tre i na men -
to, tal como cur sos em ad mi nis tra ção pú bli ca, cam pa nhas ele i to -
ra is e em lín gua in gle sa.

Além dis so, esta ini ci a ti va pre ten de for ta le cer os la ços en tre
as or ga ni za ções an ti-racistas e ou tras or ga ni za ções li ga das aos
 direitos hu ma nos em todo o Bra sil e em ou tras par tes do mun do.
Isto in clui o pa tro cí nio de or ga ni za ções bra si le i ras para que elas
pos sam in ter vir nas leis in ter na ci o na is ou nos sis te mas de di re i tos
hu ma nos da ONU ou da OEA. Li ga do a isso, o pro gra ma de Di re i -
tos Hu ma nos tem pro mo vi do tro cas in ter na ci o na is en tre ad vo ga -
dos do mo vi men to ne gro e or ga ni za ções ci vis nor te-americanas,
na cren ça de que a lon ga ex pe riên cia des tas úl ti mas na luta an -
ti-racista pos sa for ne cer li ções im por tan tes para seus pa res  bra si -
leiros. As tro cas, em gran de me di da, con sis tem em vi vas dis cus -
sões, com tra du to res pro fis si o na is, e que, ape sar das di fe ren ças le -
ga is e cul tu ra is que se tor nam logo vi sí ve is, en ri que cem o co nhe ci -
men to e a prá ti ca de am bos os la dos. Fi nal men te, com o Pro gra ma
de De sen vol vi men to Sus ten tá vel, esta ini ci a ti va apóia ati vi da des
li ga das aos di re i tos dos ín di os e, du ran te mi nha ges tão, apo i ou
uma pes qui sa so bre dis cri mi na ção e et ni ci da de en tre ja po ne ses,
co re a nos e chi ne ses no Bra sil.
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Impondo a Ação Afirmativa e a Dicotomia Branco/Negro?

Bour di eu e Wac quant afir mam que “como con di ção para
sua aju da, a Fun da ção Roc ke fel ler exi ge que os gru pos de pes qui sa
en dos sem os cri té ri os nor te-americanos de ação afir ma ti va, que
apre sen ta pro ble mas in su pe rá ve is, já que, como te mos vis to, a
apli ca ção da di co to mia bran co/ne gro na so ci e da de bra si le i ra é,
para di zer pou co, du vi do sa”.

Sur pre en di-me ao ou vir isto, ba se a do no meu co nhe ci men to 
so bre a Roc ke fel ler e ou tras fun da ções. O di re tor do pro gra ma de
apo io da Roc ke fel ler na UFRJ me as se gu rou que eles nun ca exi gi -
ram a im ple men ta ção de qual quer tipo de pro gra ma de ação afir -
ma ti va. Mais ain da, que hou ve um úni co pro gra ma de di ca do à
ques tão da raça fi nan ci a do pela Fun da ção Roc ke fel ler ao me nos na 
úl ti ma dé ca da. No en tan to, é um pro gra ma fa mi li ar a Wac quant,
já que ele par ti ci pou dele na qua li da de de bol sis ta. Os au to res er ro -
ne a men te atri bu em à Roc ke fel ler o apo io ao Cen tro de Estu dos
Afro-Asiáticos – CEAA. Du ran te 20 anos, a Ford tem sido a prin -
ci pal fi nan ci a do ra do CEAA e sua bi bli o te ca tor nou-se uma fon te
de in for ma ções pri vi le gi a da so bre a ques tão da raça no Bra sil.

A pró pria le ga li da de do pro gra ma de ação afir ma ti va ao es ti lo
nor te-americano no Bra sil é ques ti o ná vel,5 mas mais im por tan te
que isso é o gran de cu i da do que as fun da ções nor te-americanas têm
em fi nan ci ar pro gra mas que pos sam ser vis tos como in tro mis sões
em as sun tos in ter nos. Afi nal, as fun da ções nor te-americanas são
con vi da das dos go ver nos lo ca is, es tão aqui com seu con sen ti men to.
Sem dú vi da, a Ford he si tou em fi nan ci ar ati vi da des li ga das à ques -
tão ra ci al du ran te mu i tos anos na dé ca da de 70 por con ta da gran de
re sis tên cia por par te dos go ver nos mi li ta res. A Fun da ção Ford co -
me çou (cu i da do sa men te) a fi nan ci ar pes qui sas so bre raça no CEAA
em 1979, quan do o Bra sil ini ci a va um pro ces so de re de mo cra ti za -
ção. Dois anos an tes, to das as ati vi da des da Fun da ção Inter- Ame -
ricana no Bra sil fo ram “sus pen sas” por con ta de um re la tó rio do Ita -
ma raty que in di ca va o fi nan ci a men to de dois pro je tos que vi sa vam
apon tar “a per sis tên cia da dis cri mi na ção ra ci al”.6 O go ver no bra si le -
i ro da que la épo ca era co nhe ci do por con si de rar a pes qui sa so bre
raça e as ati vi da des do mo vi men to ne gro como sub ver si vas e como
uma ame a ça à se gu ran ça na ci o nal. Embo ra não te nha mos cer te za, já 
que não hou ve ne nhu ma pes qui sa de opi nião pú bli ca, esta pa re cia
ace i tar que a so ci e da de bra si le i ra cons ti tu ía uma de mo cra cia ra ci al
em que a raça fa zia pou ca ou ne nhu ma di fe ren ça em re la ção às opor -
tu ni da des. Entre tan to, aque la men ta li da de mu dou com ple ta men te
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nos úl ti mos anos. O pre si den te do Bra sil cri ou um con se lho para
pro por so lu ções para ate nu ar as de si gual da des ra ci a is, a exis tên cia
do pre con ce i to ra ci al e da dis cri mi na ção é qua se to tal men te re co -
nhe ci da e há um for te apo io a po lí ti cas go ver na men ta is es pe ci fi ca -
men te ra ci a is des ti na das a pro mo ver os ne gros.

Embo ra re fe rin do-se no mi nal men te à Fun da ção Roc ke fel -
ler, Bour di eu e Wac quant po dem es tar fa zen do re fe rên cia à “ta be la
de di ver si da de” uti li za da pela Fun da ção Ford no Bra sil. A Ford-
 Brasil re quer uma “ta bu la ção da di ver si da de” e uma ex pli ca ção de
to dos os seus fi nan ci a dos em to dos os cam pos de atu a ção. Isto in -
clui mais de cem apo i os por ano, dos qua is me nos de vin te são,
prin ci pal men te, so bre ques tões ra ci a is. Esta ta bu la ção enu me ra
toda a equi pe em di fe ren tes ní ve is, de acor do com cri té ri os de gê -
ne ro (ho mens/mu lhe res), de raça (bran cos/não-brancos), e a ex -
pli ca ção in duz os fi nan ci a dos a ex pli ca rem por que eles re fle tem,
ou não, a di ver si da de lo cal com res pe i to a gê ne ro e cor e o que eles
pre ten dem fa zer para me lho rar isto. Não há obri ga ção de al can çar
qual quer va lor de ter mi na do e, até onde sei, o apo io não está con di -
ci o na do a isto. Ao con trá rio, esta ta bu la ção so bre di ver si da de é um 
ins tru men to dos res pon sá ve is pe los pro gra mas para ini ci a rem dis -
cus sões com os di re to res so bre os pa drões atu a is de raça e re pre sen -
ta ção na sua equi pe e como me lho rá-la, e da re le vân cia de raça e gê -
ne ro den tro de suas pre o cu pa ções. Embo ra al guns fi nan ci a dos va -
lo ri zem mais a di ver si da de que ou tros, en tre nos sas cen te nas de fi -
nan ci a dos não me lem bro de uma úni ca re cla ma ção so bre sua ina -
de qua ção, e me nos ain da so bre seu “efe i to du vi do so”.

Além dis so, esta ta bu la ção da di ver si da de lan ça ques tões so -
bre bran cos e não-brancos, e nun ca so bre bran cos e ne gros. O pes -
so al da Fun da ção Ford está bas tan te cons ci en te de que o ter mo
não-branco in clui mu i tas ca te go ri as de cor e que mes mo a dis tin -
ção bran co/não-branco é, mu i tas ve zes, am bí gua. Ape sar dis so,
nós pe di mos aos fi nan ci a dos que pre en cham este item da me lhor
for ma pos sí vel, e te mos acha do que os fi nan ci a dos ten dem a pe dir
aos mem bros da sua equi pe para re la tar sua pró pria cor, em vez de
su pô-la em lu gar de les. Não per ce bo que os fi nan ci a dos sin tam
qual quer tipo de san ção por te rem uma equi pe pre do mi nan te -
men te bran ca ou mas cu li na, na me di da em que eles se jam ho nes -
tos com o res pon sá vel pelo pro gra ma e es te jam fa zen do es for ços
para re cru tar não-brancos e mu lhe res. Como de mons tro em ar ti go 
re cen te, Bour di eu e Wac quant exa ge ram o grau de am bi güi da de
que seu pa drão in te lec tu al, o de Mar vin Har ris e de seu as su mi do
se gui dor, Carl De gler, pro põem (Tel les, 2001).
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Dito isto, a dis tin ção bran co/ne gro não é tão ex te ri or como
Bour di eu e Wac quant afir mam. Esta dis tin ção é cons tan te men te
usa da pela mí dia e pe las ins ti tu i ções go ver na men ta is fe de ra is e lo -
ca is, in clu in do o Pro gra ma de Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da 
Jus ti ça. A uti li za ção das ca te go ri as bran co e ne gro tal vez seja mais
co mum no Su des te do país, com pa ra da ao Nor des te, onde dis tin -
ções ne gro/mu la to são mais fre qüen tes (Tel les, 2000). Na ver da de, 
o pró prio clás si co tex to de Flo res tan Fer nan des fi nan ci a do pela
Unes co uti li za a di co to mia bran co/ne gro (Fer nan des, 1965).
Além dis so, ao me nos um re cen te es tu do et no grá fi co de mons tra o
uso fre qüen te da dis tin ção bran co/ne gro na fa ve la es tu da da por
She riff (1997) no Rio de Ja ne i ro, en quan to ou tros es tu dos mos -
tram uma cres cen te pre fe rên cia por ter mos di co tô mi cos en tre os
jo vens (San so ne, 1995; Schwart zman, 1999; Tel les, 2000).

Lon ge de im por uma con cep ção ame ri ca na de raça, o pon to
im por tan te des ta ta bu la ção e de sua ex pli ca ção é ga ran tir que os fi -
nan ci a dos es te jam ci en tes de nos sas pre o cu pa ções e de nos sa es pe -
ran ça de que cri em uma sen si bi li da de para as ques tões de raça e de
gê ne ro, onde an tes isso não exis tia. Dado o re co nhe ci men to da de -
si gual da de e da dis cri mi na ção na so ci e da de bra si le i ra, pa re ce que
isso não é di fí cil. Po de-se per gun tar: e o que ocor re ria sem a pre -
sen ça da Fun da ção Ford? Tal vez nada, mas é di fí cil sa ber com cer -
te za, dada a cres cen te pre o cu pa ção ge ral em re la ção à in clu são, ao
me nos en tre os pro gres sis tas no Bra sil.

A pre o cu pa ção da Ford com a di ver si da de fora dos Esta dos
Uni dos tem sido prin ci pal men te com uma par ti ci pa ção equi li bra da
de mu lhe res nos gru pos, en quan to ao mes mo tem po tem sido he si -
tan te em en dos sar pre o cu pa ções re la ti vas à raça e à et ni ci da de fora
de suas fron te i ras, por ra zões que apre sen tei an te ri or men te. A es sên -
cia das po lí ti cas de di ver si da de da Ford é en con tra da nos cin co pa rá -
gra fos de “A Re a fir ma ção de uma Po lí ti ca da Fun da ção”, da Car ta da 
Fun da ção Ford (1987:7). O pri me i ro pa rá gra fo de cla ra que:

Em seu tra ba lho pelo mun do in te i ro, a Fun da ção Ford bus ca pro mo ver o 
plu ra lis mo e igua is opor tu ni da des e aca bar com a dis cri mi na ção ba se a da
em raça, et ni ci da de ou gê ne ro. Este es for ço pro vém da con vic ção de que
to dos os seg men tos da so ci e da de se be ne fi ci am do plu ra lis mo e de opor -
tu ni da des igua is – de que a di ver si da de não so men te é com pa tí vel com a
ex ce lên cia, mas na ver da de a pro mo ve.

O pa rá gra fo se guin te afir ma que esta po lí ti ca deve ser de sen -
vol vi da de três for mas: 1) pelo fi nan ci a men to a ati vi da des que pro -
mo vam o plu ra lis mo e au men tem opor tu ni da des a gru pos his to ri -
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ca men te em des van ta gem; 2) pela bus ca de uma par ti ci pa ção mais
am pla des tes gru pos em sua pró pria equi pe; 3) pelo es tí mu lo à di -
ver si da de no pes so al das or ga ni za ções fi nan ci a das.

O ter ce i ro pa rá gra fo de cla ra a im por tân cia da di ver si da de na 
to ma da de de ci sões so bre fi nan ci a men to. Em sua úl ti ma par te es -
ta be le ce que “fora dos Esta dos Uni dos, é con si de ra da a di ver si da de 
de gê ne ro e, quan do ade qua do, tam bém a di ver si da de ét ni ca, ra ci al
ou de ori gem na ci o nal” (ên fa se mi nha). O quar to pa rá gra fo con si -
de ra por que a di ver si da de é im por tan te e o pa rá gra fo fi nal re su me, 
em bo ra de for ma am bí gua, o com pro mis so da Ford com a di ver si -
da de em lo ca is fora dos Esta dos Uni dos. Afir ma:

es for ços para al can çar o plu ra lis mo e igua is opor tu ni da des re que rem
uma aten ção con ti nu a da e fir me, tan to nos Esta dos Uni dos como em ou -
tros pa í ses. Embo ra es tra té gi as apro pri a das ne ces sa ri a men te va ri em de
acor do com li mi tes pos si bi li da des es pe cí fi cos pre sen tes nas di ver sas so ci -
e da des, a Fun da ção está en ga ja da em tra ba lhar, jun ta men te com ou tros,
para pro mo ver es tes es for ços e para as se gu rar seu su ces so.

Numa con sul to ria fe i ta em 1995 para a Ford (Tel les, 1995),
en tre vis tei nu me ro sos mem bros do pes so al da Fun da ção Ford e uma 
am pla gama de di re to res de ins ti tu i ções fi nan ci a das. Os de zes se te fi -
nan ci a dos que fo ram en tre vis ta dos in clu í ram tan to aque les que ti -
nham como os que não ti nham pro je tos es pe ci fi ca men te ra ci a is, e
tan to os que ti nham um bom ín di ce de di ver si da de quan to aque les
com ba i xos ín di ces. Tam bém in clu íam uma va ri e da de de pro je tos
de cada área da fun da ção: go ver na bi li da de e po lí ti cas pú bli cas, sa ú -
de re pro du ti va e po pu la ção, po bre za ru ral e re cur sos, edu ca ção e
cul tu ra, di re i tos e jus ti ça so ci al. As ins ti tu i ções apo i a das in clu íam
uni ver si da des, pes qui sa do res e or ga ni za ções não-go vernamentais.

Qu an do di ri gi as en tre vis tas, em 1995, sur pre en di-me com
o fato de que a ma i o ria – po rém não to dos – dos fi nan ci a dos eram
sen sí ve is a ques tões so bre dis cri mi na ção ra ci al. Isto tan to re fle tia
uma mu dan ça nas ati tu des so bre e a com pre en são das ques tões ra -
ci a is, com pa ra das à du ra dou ra e pre va len te ide o lo gia da de mo cra -
cia ra ci al, como in di ca va que se tra ta va de uma par ce la se le ti va da
po pu la ção, par ti cu lar men te pre o cu pa da com tais ques tões. Con -
cluí que am bos os fa to res eram im por tan tes. Cla ra men te, mu i tos
dos fi nan ci a dos eram aca dê mi cos pro e mi nen tes e ati vis tas no Bra -
sil. Embo ra as ques tões ra ci a is te nham es ta do au sen tes das pa u tas
de ati vis tas e aca dê mi cos du ran te o re gi me mi li tar, o sú bi to in te -
res se so bre e a sen si bi li da de às ques tões ra ci a is en tre es tes  in di ví -
duos po dem ser de vi dos à ex po si ção, em ge ral, que a clas se mé dia
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teve a es tes de ba tes na mí dia, indo des de de ba tes nos jor na is
 diários até às te le no ve las. Pode ter tam bém re fle ti do o cons tan te
in te res se da Ford em sen si bi li zar seus fi nan ci a dos bra si le i ros di an -
te das ques tões ra ci a is.

Entre os prin ci pa is fi nan ci a dos, a Ini ci a ti va de Di ver si da de
da Ford era, em ge ral, per ce bi da como o equi va len te ao sis te ma de
co tas. A as so ci a ção de di ver si da de com o sis te ma de co tas pa re ce
re fle tir uma con cep ção es te re o ti pa da de di ver si da de que vem dos
Esta dos Uni dos e é re pre sen ta da na mí dia. Qu an do nada, isto re -
fle te a ha bi li da de dos con ser va do res (e de suas fun da ções) de en -
xer ga rem a ação afir ma ti va ou a di ver si da de a par tir des ta pers pec -
ti va. Os bra si le i ros que en tre vis tei per ce bi am que os em pre ga do res 
nos Esta dos Uni dos, sob o man da to da lei fe de ral, eram ins ta dos a
te rem uma cer ta re pre sen ta ção es ta tís ti ca de di fe ren tes gru pos ra -
ci a is em to dos os em pre gos. Além dis so, esta im pres são acer ca da
ação afir ma ti va era for te men te re for ça da pela le gis la ção que re que -
ria 30% de po si ções de li de ran ça nos sin di ca tos e nas agre mi a ções
po lí ti cas para as mu lhe res.

Con cluí que o grau em que os fi nan ci a dos ace i ta vam a di ver -
si da de de pen dia de sua con cep ção es pe cí fi ca do que era di ver si da -
de. Se ela era en ten di da como um sis te ma de co tas, eles se mos tra -
vam re ser va dos; mas após uma ex pli ca ção do que sig ni fi ca va di ver -
si da de den tro da Ini ci a ti va da Fun da ção Ford, eles en dos sa vam o
con ce i to ge ral. Ou seja, en quan to a di ver si da de era en ten di da
como um pro gra ma que bus ca va e pre pa ra va mem bros de gru pos
mi no ri tá ri os para tra ba lhos me lho res e opor tu ni da des edu ca ci o -
na is, os fi nan ci a dos a ace i ta vam, mas quan do ela era apre sen ta da
como um sis te ma de co tas, ha via opo si ção. Ni ti da men te, a di ver si -
da de ou a ação afir ma ti va po dem ser am pla men te de fi ni das e in -
clu em qual quer co i sa, des de pro gra mas nada po lê mi cos que aju -
dam os po bres e as mi no ri as a es cre ve rem me lhor nos co lé gi os, até
a cri a ção de co tas para mi no ri as nas uni ver si da des. Os es for ços da
Ford para ins tru ir seus fi nan ci a dos a este res pe i to tem tido pou co
efe i to den tro da so ci e da de mais am pla. Ape nas no ano pas sa do, a
Ford fi nan ci ou pro je tos que co me çam a pu bli ci zar for mas al ter na -
ti vas de se pen sar so bre a ação afir ma ti va. Embo ra a equi pe da Ford 
qui ses se fa zer mais nes ta área, seus re la ti va men te es cas sos re cur sos
não a têm tor na do uma for ça mo triz, es pe ci al men te quan do tem
con tra si um sta tus quo que é pro pa ga do pela po de ro sa mí dia bra si -
le i ra e for tes in te res ses pú bli cos e pri va dos.

Cu ri o sa men te, uma pes qui sa re a li za da em 1995 pela Da ta fo -
lha re ve lou o apo io à ação afir ma ti va. Ela de mons trou que a opo si -
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ção do pú bli co em ge ral até mes mo à idéia de co tas não era tão for te
como os au to res su ge ri ri am, ou quan to os fi nan ci a dos ma ni fes ta -
ram. Uma pes qui sa na ci o nal mos trou que qua se me ta de dos  bra si -
leiros (48%) apo i a ria um sis te ma de co tas para ne gros nas uni ver si -
da des e no mer ca do de tra ba lho (Tel les, 1995). Isto in clu iu 34%
que apóiam to tal men te esta idéia e os 14% que a apóiam ape nas em
par te. Qu a ren ta por cen to dis cor da com ple ta men te e 9% dis cor da
em par te do con ce i to de co tas ra ci a is (4% não sa bia). Assim, as co tas
ti nham um apo io ma i or no Bra sil que nos Esta dos Uni dos. Obser -
vem que a idéia de co tas foi ex pli ca da aos en tre vis ta dos de modo que 
é di fí cil que eles não te nham en ten di do seu sig ni fi ca do.7

Uma pes qui sa mais re cen te no Esta do do Rio de Ja ne i ro che -
gou a re sul ta dos se me lhan tes.8 A Ta be la 1 mos tra que 51% da po -
pu la ção acre di ta va que o go ver no tem uma obri ga ção es pe ci al de
me lho rar suas “con di ções de vida”, 55% acre di tam que de ve ria ha -
ver co tas para os ne gros na uni ver si da de e 57% acre di tam nas co tas 
em ocu pa ções mais al tas.9 Di fi cil men te isto se con fi gu ra como
uma re je i ção da ação afir ma ti va (Tel les, 1995). O apo io à ação afir -
ma ti va en ca ra da como sis te ma de co tas era es pe ci al men te for te en -
tre os me nos edu ca dos e os mais po bres em ge ral, tan to bran cos
quan to não-brancos, em bo ra os não-brancos fos sem mais a fa vor
das co tas que os bran cos em to dos os ní ve is de ins tru ção. A opo si -
ção às co tas era es pe ci al men te for te en tre os bran cos de ma i or grau
de ins tru ção. Ape nas 17% dos bran cos com ní vel su pe ri or eram a
fa vor da in ter ven ção go ver na men tal, 4% eram fa vo rá ve is às co tas
nas uni ver si da des e so men te 6% apo i a vam co tas em bons em pre -
gos. As di fe ren ças en tre bran cos e não-brancos em fa vor de po lí ti -
cas com pen sa tó ri as ou co tas eram ma i o res en tre pes so as de ní vel
uni ver si tá rio. De zo i to por cen to a mais de não-brancos do que de
bran cos acre di ta vam que o go ver no tem uma obri ga ção es pe ci al e
32% a mais apo i a vam re ser va de va gas para ne gros nas uni ver si da -
des. No caso de co tas no mer ca do de tra ba lho, a di fe ren ça tam bém
era de 18% (Tel les & Ba i ley, 2001).

Por tan to, há um for te apo io à ação afir ma ti va en tre mu i tos
se to res da po pu la ção bra si le i ra. O que faz com que o Bra sil seja di -
fe ren te dos Esta dos Uni dos é a di fe ren ça re la ti va men te pe que na de 
tal apo io en tre bran cos e ne gros. Além dis so, isto su ge re uma am -
pla base de apo io en tre pes so as de di fe ren tes co res. A prin ci pal bar -
re i ra, e em úl ti ma aná li se a mais im por tan te, é a opo si ção por par te
da eli te bran ca.

Em mar ço de 1995, o en tão e atu al pre si den te do Bra sil cri ou
um gru po de tra ba lho su bor di na do ao Mi nis té rio do Tra ba lho para
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Ta be la 1
Por cen ta gem de Pes so as que Con cor dam com Po lí ti cas Anti-Racistas por Raça e Ní vel de Instru ção,

Esta do do Rio de Ja ne i ro, 2000
Nível Educacional

Primário Incompleto Primário Completo Secundário
Incompleto

Secundário Completo Universitário
Completo

Governo tem
Obrigação Especial

Brancos 68 54 37 37 17

Não-Brancos 75 60 51 39 35

Diferença 7 6 14 2 18

Cotas na Universidade

Brancos 78 69 38 35 4

Não-Brancos 84 78 52 39 36

Diferença 6 9 14 4 32

Cotas para Empregos

Brancos 75 59 44 35 6

Não-Brancos 86 76 53 50 24

Diferença 11 17 9 15 18



bus car for mas de eli mi nar a dis cri mi na ção no mer ca do de tra ba lho,
e em no vem bro da que le ano ele ins ti tu iu um con se lho mul ti mi nis -
te ri al para de sen vol ver po lí ti cas pú bli cas que bus cas sem va lo ri zar a
po pu la ção ne gra (Mar tins, 1996). Isto in clu iu exor ta ções do pre si -
den te ao de sen vol vi men to de po lí ti cas de ações afir ma ti vas que fos -
sem apro pri a das ao Bra sil (Mi nis té rio da Jus ti ça, 1996). Ape sar des -
se apo io do pre si den te, es ses gru pos ter mi na ram e o go ver no  bra si -
leiro, atra vés do seu se tor Exe cu ti vo, de sis tiu de seu apo io ori gi nal
em pro mo ver uma con fe rên cia re gi o nal e, de po is, uma con fe rên cia
na ci o nal como pre pa ra ção para a Con fe rên cia Mun di al so bre Ra cis -
mo, Xe no fo bia e Ou tras For mas de Into le rân cia.

Tan to quan to pro mo ver a ação afir ma ti va no Bra sil, a Ford
fi nan ci ou pelo me nos três pro je tos que exa mi na vam for mas de re -
du zir a de si gual da de ra ci al no Bra sil. Mu i tas ve zes re fe ri das como
sen do “ação afir ma ti va”, es tas pes qui sas vi sa vam exa mi nar o po -
ten ci al de po lí ti cas pú bli cas que re du zis sem a de si gual da de ra ci al.
Elas in clu íam uma pes qui sa em pí ri ca que ana li sou mo de los in ter -
na ci o na is de al gu mas ex pe riên ci as in for ma is no Bra sil, as sim
como a pro mo ção de de ba tes e a cons tru ção de um tra ba lho  con -
ceitual que for mu las se idéi as para a ela bo ra ção de po lí ti cas pú bli -
cas ade qua das. O in te res se da Ford era en con trar for mas de re du zir 
a de si gual da de ra ci al e com ba ter a cul tu ra do ra cis mo por meio de
po lí ti cas pú bli cas apro pri a das, e não im por uma ação afir ma ti va
ao es ti lo ame ri ca no. Na ver da de, o ma i or apo io, dado à UFRJ, “os
per mi ti ria exa mi nar tan to as po lí ti cas pú bli cas quan to as ati vi da -
des da so ci e da de ci vil que bus cas sem com ba ter a de si gual da de ra -
ci al” e “es ta be le cer um am plo pro gra ma de dis cus são e de fi ni ção da 
po lí ti ca pú bli ca ade qua da”.10 Os pes qui sa do res agra ci a dos com o
apo io in clu íam um lar go es pec tro de pers pec ti vas, in clu in do os
que re je i tam po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas.11 Ou tros pro pu nham a
ace i ta ção de al guns as pec tos da ação afir ma ti va ame ri ca na (Gu i -
ma rães, 1999), en quan to ou tros ain da pre fe ri am bus car mo de los
den tro da Amé ri ca La ti na (San so ne, 1998).

Imperialistas Afro-Americanos?

Fi nal men te, para con clu í rem, Bour di eu e Wac quant fa zem
um co men tá rio par ti cu lar men te cu ri o so: “que po de mos pen sar
des tes pes qui sa do res ame ri ca nos que vêm para o Bra sil es ti mu lar
os lí de res do Mo vi men to Ne gro a ado ta rem as tá ti cas do mo vi men -
to de di re i tos ci vis afro-americano e para de nun ci ar a ca te go ria
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par do (uma ca te go ria inter me diá ria) vi san do mo bi li zar to dos os
bra si le i ros de as cen dên cia afri ca na na base de uma opo si ção di co -
tô mi ca en tre afro-brasileiros e bran cos?” Como prin ci pal de fe sa
das or ga ni za ções do Mo vi men to Ne gro, isto pa re ce sur pre en den -
te men te in gê nuo. Quem são es tes ex perts? Se eles es tão fa lan do de
Mi cha el Han chard, en tão com cer te za en ten de ram mal este au tor,
como John French nos mos tra de for ma con vin cen te.

No en tan to, pa re ce que Bour di eu e Wac quant não es tão
apon tan do para nin guém es pe ci fi ca men te, mas sim para uma
cren ça ge ral de que al guns afro-norte-americanos es tão an si o sos
para ex por tar suas fór mu las e li ções so bre di re i tos ci vis e, por tan to, 
es tão a ser vi ço do pen sa men to im pe ri a lis ta nor te-americano. Isto
im pli ca ria mu i ta fri e za ou ino cên cia. Mes mo que tais pes so as exis -
tis sem, Bour di eu e Wac quant su ge rem que suas in ter ven ções fa ri -
am di fe ren ça e, por tan to, a men ta li da de im pe ri a lis ta nor te- ame -
ricana tri un fa ria no va men te. Du ran te mi nha ges tão na Ford, devo
ad mi tir que uma vez tes te mu nhei algo pró xi mo ao que Bour di eu e
Wac quant des cre vem. Nes te caso, um jo vem es tu dan te afro- ame -
ricano veio a mim ex ter nan do suas pre o cu pa ções em re la ção às es -
tra té gi as do Mo vi men to Ne gro no Bra sil; ele que ria en con trar al -
guns dos lí de res do mo vi men to para en si ná-los es tra té gi as que ha -
vi am fun ci o na do em seu (li mi ta do) con tex to de me io-oeste ame ri -
ca no. Ele con se guiu fa lar com o di re tor de uma ONG do Mo vi -
men to Ne gro bra si le i ro, que nós apo iá va mos, e que edu ca da men te 
o fez ver a ina de qua ção de tais es tra té gi as em um con tex to tão dis -
tin to como o do Bra sil. Estou cer to de que este in ter câm bio não
teve ab so lu ta men te ne nhum im pac to na que la or ga ni za ção do Mo -
vi men to Ne gro. Qu an do nada, isto os fez ain da mais cé ti cos a res -
pe i to da in tro mis são nor te-americana, mas fe liz men te es tas ex pe -
riên ci as re la ti va men te ra ras são des car ta das em prol da que las inú -
me ras ou tras de pes so as que bus cam apren der com as ex pe riên ci as
lo ca is.

Tal como os aca dê mi cos, es tes lí de res sur pre en de ri am os au -
to res por sua in de pen dên cia e in te li gên cia. Cla ro que eles acom pa -
nha ram com gran de in te res se as es tra té gi as de li ber ta ção ne gra nos
Esta dos Uni dos, mas to ma ram exem plos de lá e de ou tros mo vi -
men tos so ci a is em ter mos de idéi as, não de fór mu las, para apro ve i -
ta rem em seu pró prio tra ba lho. Seu co nhe ci men to co le ti vo se es -
ten de até às lu tas de li ber ta ção na Áfri ca e no Ca ri be, e às lu tas pe -
los di re i tos hu ma nos no mun do in te i ro, mas es tão es pe ci al men te
bem in for ma dos so bre ou tros mo vi men tos so ci a is no Bra sil, que
são vis tos como mo de los es pe ci al men te ade qua dos para que de -
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sen vol vam suas pró pri as es tra té gi as. Eles são um gru po he te ro gê -
neo, edu ca do em con tex tos tão di fe ren tes quan to o mo vi men to de
cri an ças de rua, a Te o lo gia da Li ber ta ção de Le o nar do Boff, a ala
pro gres sis ta das igre jas ca tó li ca e pro tes tan te, o Par ti do dos Tra ba -
lha do res ou mes mo par ti dos con ser va do res, como o Par ti do da
Fren te Li be ral – PFL. Além dis so, eles ten dem a pos su ir uma for te
iden ti da de na ci o nal e evi tam in tro mis sões ex ter nas, in clu in do
aque las fe i tas por ame ri ca nos ne gros que não en ten dem suas lu tas.

O pen sa men to in de pen den te dos lí de res do mo vi men to ne -
gro no con tex to de uma im por tan te co mu ni da de li ga da aos di re i -
tos ci vis é exem pli fi ca do por um re cen te in ter câm bio que  pre sen -
ciei. Na Con fe rên cia pre pa ra tó ria para a Con fe rên cia Mun di al,
em San ti a go, pro mo vi da em par te pe las fun da ções nor te-ame -
ricanas, três lí de res ne gros – do Bra sil, de Hon du ras e do Uru guai
– cen su ra ram o lí der da ma i or or ga ni za ção de di re i tos ci vis ame ri -
ca na. Os bra si le i ros lem bra ram aos ame ri ca nos que vá ri os anos
atrás esta or ga ni za ção ha via con cor da do em re pre en der uma com -
pa nhia da in dús tria fo no grá fi ca ame ri ca na por ter gra va do uma
mú si ca com in tér pre te bra si le i ro que era mu i to ofen si va às mu lhe -
res ne gras. No en tan to, nada ha via ain da sido fe i to. Os hon du re -
nhos e os uru gua i os os apo i a ram, ob ser van do que em bo ra o mo vi -
men to ame ri ca no dos di re i tos ci vis e as ações dos ne gros nos Esta -
dos Uni dos te nham sido sem pre um mo de lo im por tan te para eles,
eles es ta vam in co mo da dos com a re tó ri ca da ir man da de e com o
im plí ci to im pe ri a lis mo dos ne gros nor te-americanos con tra seus
com pa nhe i ros do res to do Con ti nen te. Os la ti no-americanos acu -
sa ram aque la e ou tras or ga ni za ções de di re i tos ci vis de nem mes mo 
re co nhe cê-los, que dirá tra ba lha rem a seu fa vor. Eles de nun ci a ram
seu si lên cio e até mes mo o fato de apo i a rem in ter ven ções nor -
te-americanas na re gião que des pro por ci o nal men te atin gem as po -
pu la ções ne gras. Isto in clu ía o pou co so cor ro dado às áre as du ra -
men te afe ta das pelo fu ra cão Mitch, o fi nan ci a men to pelo go ver no
ame ri ca no à guer ra con tra as dro gas na Co lôm bia e os de sas tres
eco ló gi cos efe tu a dos pe las com pa nhi as ame ri ca nas no Equa dor e
no Ca ri be. Em vez de re for ça rem a po si ção do mi nan te dos Esta dos 
Uni dos, a Ford e ou tras fun da ções pre ten dem for ta le cer a ali an ça
en tre as or ga ni za ções ne gras la ti no-americanas para que es tas re -
pre sen tem me lhor os in te res ses e pro mo vam um efe ti vo in ter câm -
bio com seus pa res nor te-americanos so bre as ne ces si da des es pe cí -
fi cas dos po vos de ori gem ne gra na re gião. Dada a im por tân cia dos
Esta dos Uni dos na re gião, os lí de res do mo vi men to ne gro la ti -
no-americano es tão an si o sos para par ti ci par da agen da de po de ro -
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sas or ga ni za ções de lu tas pe los di re i tos ci vis, que eles per ce bem
como ali a dos na tu ra is, mas in sis tem que isto seja fe i to em seus pró -
pri os ter mos.

Comentários Finais

Os Esta dos Uni dos são in te res san tes para se en ten der a raça
no Bra sil, quan to mais não seja, pe las pos si bi li da des de com pa ra -
ção que se abrem. Eles têm sido um re fe ren ci al cons tan te tan to
para pes qui sa do res bra si le i ros como ame ri ca nos, por con ta de al -
gu mas si mi la ri da des ób vi as, tal como a es cra vi za ção dos afri ca nos
pe los eu ro pe us co lo ni za do res, mas tam bém por ca u sa dos re sul ta -
dos dis tin tos. Fe liz men te, a ex ten são e o ca rá ter das se me lhan ças e
das di fe ren ças são in for ma dos por uma va ri e da de de pers pec ti vas
que con ti nu am a ser de ba ti das e que in te ra ti va men te en ri que cem
nos sa com pre en são so bre a ques tão da raça no Bra sil. Isto está
ocor ren do cada vez mais, para além de lín guas e fron te i ra  na cio -
nais. Embo ra o de ba te aca dê mi co gra du al men te es te ja se in se rin -
do den tro do pen sa men to do Mo vi men to Ne gro, o pró prio Mo vi -
men to tem pou ca pa ciên cia para o de ba te. A Fun da ção Ford fi nan -
cia o Mo vi men to Ne gro no Bra sil para aju dá-lo a res pon der a ques -
tões pre men tes re la ti vas aos di re i tos hu ma nos, in clu in do o ra cis -
mo, a dis cri mi na ção ra ci al e a de si gual da de. Embo ra o Mo vi men to 
Ne gro lute por le gi ti mi da de, tal como ou tros mo vi men tos so ci a is
o fa zem, ele tam bém en fren ta um gran de obs tá cu lo, por que ame a -
ça di re ta men te os ali cer ces da na ção bra si le i ra.

Cre io que o ar ti go de Bour di eu e Wac quant foi es pe ci al men -
te in fe liz, dada a im por tân cia do pri me i ro den tro da aca de mia bra -
si le i ra. Ape sar de sua fal ta de ex pe riên cia, ou mes mo de uma com -
pre en são mí ni ma do Bra sil, o sim ples fato de ser Bour di eu e de
con tar com uma cre di bi li da de ins tan tâ nea e de um con su mo ime -
di a to de suas idéi as por ávi dos e jo vens ci en tis tas so ci a is po de ria ser 
con si de ra do im pe ri a lis mo aca dê mi co, se eu tam bém pu des se me
per mi tir uma li vre in ter pre ta ção do ter mo. Falo isso por ca u sa de
uma ex pe riên cia re la ta da a mim por uma aca dê mi ca e ati vis ta ne -
gra, que dava um cur so em uma im por tan te uni ver si da de bra si le i -
ra. Ape sar de es tar dan do vá ri os exem plos à sua tur ma, com pos ta
so men te por bran cos, para con ven cê-la da exis tên cia da dis cri mi -
na ção ra ci al no Bra sil, o ar ti go de Bour di eu e Wac quant fez tudo
vir por água aba i xo. De po is de se ma nas de es tu do in ten so so bre as
re la ções ra ci a is no Bra sil, ba se a da em suas ex pe riên ci as pes so a is e
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no mun do aca dê mi co, um co le ga con ser va dor le vou o tex to a seus
es tu dan tes, e ob ser vou que ele ha via sido es cri to por Pi er re Bour -
di eu, o gran de ci en tis ta so ci al de fama in ter na ci o nal. Con cor do
que cer tas idéi as são es pe ci al men te se du to ras e fun ci o nam como
ame a ças in si di o sas às ciên ci as so ci a is, mas eu in clu i ria nes te rol
tam bém aque las idéi as pro pa ga das por vá ri os teó ri cos fran ce ses
pro e mi nen tes.

Notas

1. Nome com que os ci ga nos pre fe rem ser cha ma dos.
2. Apro xi ma da men te 20% de bran cos são ca sa dos com não-brancos no Bra sil, en quan -

to o mes mo ocor re com me nos de 1% nos Esta dos Uni dos. No en tan to, esta di fe ren -
ça é em gran de par te, em bo ra não in te i ra men te, ex pli ca da por di fe ren ças no ta ma -
nho da po pu la ção não-branca. Ver Tel les (1993).

3. Por exem plo, des de 1960 ho mens ne gros e par dos ga nham en tre 40 e 60% do que ga -
nham os ho mens bran cos. As mu lhe res ne gras e par das ga nham cer ca de 10% do que
re ce bem ho mens bran cos em 1960, com au men tos des de en tão, até al can ça rem 30%
em 1996, e com pa ra das às mu lhe res bran cas, os ín di ces são de 15 para 40% (Tel les,
2000). Índi ces com pa rá ve is nos Esta dos Uni dos apon tam 60 para 75% para ho mens
ne gros e 40 para 55% para mu lhe res ne gras de 1962 a 1982 (Far ley, 1984).

4. Bus co ex pli car es tes apa ren tes pa ra do xos no meu pró xi mo li vro.
5. Esta é a cren ça le gal do mi nan te, ba se a da no pa drão da jus ti ça bra si le i ra de uni ver sa li -

da de (iso no mia). No en tan to, as co tas exi gi das para as mu lhe res nos par ti dos po lí ti -
cos e sin di ca tos e as pro te ções es pe ci a is da das aos de fi ci en tes fí si cos são re cen tes
ações par ti cu la ris tas que de sa fi am o pen sa men to le gal do mi nan te. Um li vro re cen te
do es tu di o so do Di re i to, Jo a quim Bar bo sa Go mes (2001), ar gu men ta pela exis tên cia 
de base cons ti tu ci o nal para po lí ti cas es pe ci fi ca men te ra ci a is para pro mo ver a po pu -
la ção ne gra.

6. Cor res pon dên cia com Brad ford Smith, an ti go res pon sá vel pelo pro gra ma da Fun da -
ção Inte ra me ri ca na.

7. A ques tão era “Dada a dis cri mi na ção pas sa da e pre sen te con tra os ne gros, há pes so as
que de fen dem a idéia de que a úni ca ma ne i ra de ga ran tir a igual da de ra ci al é re ser var
uma par te das va gas nas uni ver si da des e no mer ca do de tra ba lho para a po pu la ção ne -
gra. Você con cor da ou dis cor da des ta re ser va de va gas nas uni ver si da des e no tra ba lho 
para os ne gros? Com ple ta men te ou em par te?”

8. O ques ti o ná rio na ci o nal de 1995 não re ve lou di fe ren ças re gi o na is sig ni fi ca ti vas so -
bre ques tões si mi la res do pa rá gra fo an te ri or. Esta pes qui sa foi fi nan ci a da pela Fun da -
ção Ford a par tir de uma do ta ção ao Cen tro de Arti cu la ção das Po pu la ções Mar gi na -
li za das (CEAP) e foi con du zi da pelo Cen tro de Pes qui sa da Uni ver si da de Fe de ral
Flu mi nen se (DataUFF).

9. Esta pes qui sa foi fi nan ci a da pela Fun da ção Ford a par tir de uma do ta ção ao Cen tro
de Arti cu la ção das Po pu la ções Mar gi na li za das (CEAP) e foi con du zi da pelo Cen tro
de Pes qui sa da Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se (DataUFF).
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10. Me mo ran do da do ta ção da Fun da ção Ford, 5 de fe ve re i ro de 1998.

11. Ou seja, Fry (2000).
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