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Segundo o Dicionário Aurélio (1999), o conceito de Raça refere-se ao:

Conjunto de indivíduos cujos caracteres somáticos, tais como a cor da pele,
a conformação do crânio e do rosto, o tipo de cabelo, etc., são semelhantes e
se transmitem por hereditariedade, embora variem de indivíduo para
indivíduo. Ou como uso restrito da Antropologia, referente a cada uma das
grandes subdivisões da espécie humana, e que supostamente constitui uma
unidade relativamente separada e distinta, com características biológicas e
organização genética próprias. [Diversos autores, seguindo critérios distintos
de classificação, propuseram diferentes classificações da humanidade em
termos raciais. A mais básica e difundida é a das três grandes subdivisões:
caucasóide (raça „branca‟), negróide (raça „negra‟) e mongolóide (raça
„amarela‟). Como conceito antropológico, sofreu numerosas e fortes críticas,
pois a diversidade genética da humanidade parece apresentar-se num
contínuo, e não com uma distribuição em grupos isoláveis, e as explicações
que recorrem à noção de raça não respondem satisfatoriamente às questões
colocadas pelas variações culturais. Pode ser utilizado ainda, como o
conjunto dos ascendentes e descendentes de uma família, uma tribo ou um
povo, que se origina de um tronco comum” (FERREIRA, 1999, p. 1695).

Derivado deste conceito surgiu a palavra racial, que é relativa a raça; rácico.
Racismo que é “qualquer doutrina que sustenta a superioridade biológica cultural e/ou
moral de determinada população, povo ou grupo social considerado como raça” E,
racista, a “pessoa que tem ou manifesta sentimento de superioridade ou de
agressividade, ger. de natureza preconceituosa e discriminatória, em relação a
indivíduos de outra(s) raça(s), ou de povos ou de grupos considerados racialmente
distintos” (FERREIRA, op cit. p. 1696 ).
Para Norberto Bobbio (1998), o conceito de raça não tem fundamento científico
e pela palavra racismo

... se entende, não a descrição da diversidade das raças ou de grupos étnicos
humanos, realizada pela Antropologia Física ou pela Biologia, mas a
referência do comportamento do indivíduo à raça a que pertence e,
principalmente, o uso político de alguns resultados aparentemente,
científicos para levar à crença da superioridade de uma raça sobre as demais.
Este uso visa justificar e consentir atitudes de discriminação e perseguição
contra as raças que se consideram inferiores (BOBBIO, 1998, p. 1059).
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Com o propósito de estudar o processo de formação de nosso país, dando
enfoque à população afro-brasileira, várias/os pesquisadoras/es tomaram como
referência o conceito de raça para explicar a condição social desta população. Neste
sentido, buscamos com este trabalho apresentar como o conceito de raça tem sido
tratado, dando ênfase as/aos estudiosas/os da Sociologia contemporânea brasileira.
Sendo assim, temos por objetivo analisar as implicações do uso do conceito de raça na
explicação da condição de dominação e de exploração de uma fração da classe
trabalhadora, que são os/as afro-brasileiros/as.
No entender de Freyre (1981), a raça está ligada às “diferenças do tipo físico, de
configuração de cultura e, principalmente, de status ...”(FREYRE, 1981, p. 353).
Continua este mesmo autor,

ela se molda a partir das “cores regionais diversas

conforme as condiçoes físicas da terra, de solo e de configuração de paisagem ou de
clima e não apenas as culturais, de meio social (FREYRE, Idem, Ibdem).
Para Freyre (op cit.), são as características físicas articuladas à condição de
classe e à região que vão definir a classificação da população em raças, justificando o
seu lugar e ocupação na sociedade.
Os argumentos utilizados por Freyre em seus estudos serviram para explicar a
formação da sociedade brasileira a partir da presença do europeu, do índio e do africano,
em que o autor vai defender a existência de três raças que deram surgimento à
população brasileira, através das obras Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos,
Nordeste, entre outras. A partir desta análise, Freyre busca justificar as especificidades
da formação da sociedade brasileira, sobretudo no que diz respeito às relações sociais
entre africanos/as os/as seus/uas descendentes com os europeus e os índios. É a partir do
pensamento social de Freyre sobre o processo de constituição da sociedade brasileira
que vai ser difundida a idéia de democracia racial.
Para Cardoso (1977), o conceito de raça está intimamente ligado à cor e esta é
um elemento importante para a organização da sociedade brasileira. Mais adiante,
continua este mesmo autor, a raça “transparece nitidamente na qualidade de
representação social que toma arbitrariamente a cor ou outros atributos raciais
distinguíveis, reais ou imaginários, como fonte para a seleção de qualidade
estereotipável (CARDOSO, 1977, p. 250). Ou seja, para Cardoso (op cit.), é a partir da
cor e da ideologia dominante que foram difundidas sobre a população afro-brasileira,
que vão se estruturar os processos de desigualdades sociais.

Para Fernandes (1978), a raça está relacionada ao “ ‘preconceito de cor’2, ou
seja, no que isso significa na sociedade brasileira, da perduração da velha associação
entre cor e posição social ínfima, a qual excluía o „negro‟, de modo parcial ou total,
(conforme os comportamentos e os direitos sociais considerados) da condição de gente”
(FERNANDES, 1978, p. 7).
Para Ianni (1978), a raça refere-se às “diferenças raciais, socialmente
reelaboradas, engendradas ou codificadas que são continuamente recriadas e
reproduzidas,

preservando,

alterando,

reduzindo,

ou

mesmo,

acentuando

os

característicos físicos, fenotípicos, psicológicos ou culturais que distinguiriam o branco
do negro (IANNI, 1978, p. 51)”.
Isto porque, para Ianni (op cit.), ser negro ou ser branco é uma construção social
que foi utilizada para justificar a dominação e exploração, através do trabalho escravo,
sobretudo das/os africanas/os. Tal diferença foi construída para garantir o uso da força
de trabalho escrava, tendo como fundamento as teorias da Biologia que influenciaram o
processo de construção das Ciências Sociais.
Para Valente (1994) o conceito de raça está ligado às características biológicas,
ao genótipo. Entretanto, costuma-se atribuir o conceito de raça às características
externas (fenótipicas) cor da pele, cabelo etc., que são entendidas como diferenças
raciais. Para esta mesma autora, a questão racial brasileira não pode ser entendida
isolada dos conflitos de classe.
Para Schwarcz (2001), a raça é uma construção histórica e social. Todavia,
concordamos com Lucena (2004), quando afirma que o conceito de raça tem sua origem
na sociedade de classes e que seu uso foi utilizado para legitimar o poder sobre
aqueles/as objetos de sua dominação.
Para Pena, o significado de raça pode ser usado de várias maneiras “ uma delas é
no sentido morfológico, fenotípico, denotando um conjunto de características físicas
(por exemplo cor da pele ou textura do cabelo) que nos permite identificar indivíduos
como pertencentes a um certo grupo. Assim, fala-se da raça negra, da raça branca, etc.
No Brasil, a palavra cor é usada como sinônimo nesse contexto (PENA, apud MIR,
2004, p. 119).
É importante lembrar que as/os estudiosas/os ao trabalharem com o conceito de
raça partem do princípio de que existe diferença e esta justifica-se a partir da existência
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de brancos/as, negros/as e amarelos/as. No entanto, esta classificação pode ser
questionada a partir das pesquisas do Projeto Genoma que afirmam, do ponto de vista
biológico, que não existe raça humana, mas sim a espécie Homo Sapiens sapiens
oriunda da África. Logo, todos/as nós somos afrodescendentes.
Ademais, é desfocado o debate central, que leva em consideração de que
vivemos sob o modo de produção capitalista e nossa sociedade é constituída por classes
sociais. Daí, existirem como elementos estruturadores da dominação e da exploração as
relações sociais de gênero e de cor. Tal fato, consequentemente, tem levado a sérias
implicações no que se refere ao uso das mediações para a superação da condição de
dominação e exploração.
Ao estudarem sobre a condição de dominação e exploração da população afrobrasileira, as/os estudiosas/os têm privilegiado a formação da sociedade brasileira, ou as
implicações do regime escravocrata na sociedade de classes, bem como têm estudado as
várias formas de manifestação das desigualdades sociais enfrentadas pela população
afro-brasileira.
Os estudos têm como pano de fundo a desigualdade nas formas de acesso a bens
e serviços entre os/as afro-brasileiros/as e os/as descendentes de europeus/éias, e que,
esta teve como fundamento o regime escravocrata, na fase mercantil do modo de
produção capitalista. Logo, é entendido que, para superar as desigualdades sociais que
atingem uma signiticativa parcela da população afro-brasileira, devem ser utilizadas
como instrumentos, as políticas sociais3.
Daí que, a partir dessa forma de compreender o processo de dominação e
exploração da população afro-brasileira, ser apontada como forma de superação dessa
condição, a criação de órgãos públicos para tratar dessas questões, como é o caso da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a
Coordenadoria do Negro/a, instituições ligadas ao Poder Executivo, que tem como
propósito transversalizar as políticas sociais voltadas para a população afro-brasileira.
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O único problema das políticas sociais é que, com os ajustes estruturais, elas são cada vez mais
seletivas, focalizadas e tendem a atingir os/as miseráveis dos/as miseráveis. Ou seja, se a estratégia para a
superação da condição de exploração e dominação tem como estratégia as polítcas sociais, as mesmas
dificilmente resolverão este problema. Porque, para que os processos de dominação e de exploração
sejam superados é necessário a proposição de uma nova organização do trabalho, para a construção de
uma sociabilidade voltada para a emancipação humana. Para um melhor entendimento sobre as políticas
sociais no neoliberalismo e sobre a construção de uma nova sociabilidade, conferir SADER, Emir e
GENTILI, Pablo. Pós-Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. 4ª edição. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1995 e LESSA, Sergio. Mundo dos Homens: trabalho e ser social. São Paulo:
Boitempo Editorial, 2002.

Somando-se ainda, a criação de Conselhos Nacional, Estadual e Muncipal
responsáveis pela deliberação, formulação de diretrizes, monitoramento e fiscalização
de políticas públicas específicas para a população afro-brasileira. Além das
Conferências Nacional, Estadual e Municipal, que são espaços de discussão, de
elaboração, e de proposição de políticas sociais públicas.
Ao discordar da estratégia utilizada para a superação das desigualdades sociais
vivenciadas pela população afro-brasileria, concordamos com Williams (1975), quando
afirma que o processo de escravidão teve como base a economia, através da construção
do conceito de raça, para justificar a dominação e a exploração.
Neste sentido, podemos afirmar que o conceito de raça tem sido utilizado como
uma necessidade da classe dominante para garantir a reprodução social do modo de
produção capitalista, através da dominação e da exploração de uma significativa fração
da classe trabalhadora e que estas não podem ser superadas se a organização de uma
nova sociabilidade não for proposta. Sociabilidade esta tendo como objetivo a
emancipação humana, haja visto que a sociedade capitalista tem como um dos seus
pilares a diferença para legitimar as desigualdades sociais.
Sendo assim, concluímos que o conceito de raça tem sido utilizado pela classe
dominante para justificar a dominação e a exploração de uma relevante fração da classe
trabalhadora. O seu conteúdo, tem sido ainda, retomado pelas/os estudiosas/os das/os
afro-brasileiras/os e tem assumido vários significados para dar conta do real. Ademais, o
uso do conceito de raça tem servido para estruturar desigualdades, bem como tem
implicado na construção de estratégias equivocadas para a superação da condição social
da população afro-brasileira, tirando de foco elementos centrais como a superação do
modo de produção capitalista e da sociedade de classes, que se legitimam através da
diferença.
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