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According to data from the Brazilian Institute for Geography and Statistics 

(IBGE – the Brazilian Census Bureau) and from the Institute for Applied Economic 

Research (IPEA), 45% of Brazilian population (around 80 million people) is made up of 

blacks (pretos and pardos). However, these groups distribution among the different 

social strata is far from being balanced: among the poorest 10% of Brazilian population, 

70% are black, while among the wealthier 1%, only 8% are black.1 Such level of 

inequality has major implications when one has to think about the race issue in Brazil. 

 Racism in Brazil has some specificities when compared to other countries, as, 

for instance, South Africa and the United States, where the legal apparatuses made it 

sure, until very recently (respectively, the 1990s and the 1960s), white supremacy over 

the black population. In Brazil, the Constitutions that have followed the Independence 

(1822) have always established the legal equality: all Brazilians are equal before the 

law.2 But the criminal codes that were enforced up to at least the mid-1900s included a 
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1 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) et al. 1a Conferência 
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial: Texto-base. Brasília, Governo Federal, March 
2005. 
2 The first Brazilian Constitution (1824) did not include slaves as citizens. But free black people, in thesis, 
had the same rights and duties as other citizens: “The Law shall be equal to all, whether it protects or 
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series of norms predominantly aimed at black people, although this was seldom 

explicitly stated – it is the case of the punishment for the crimes of  “capoeiragem” (the 

practicing of capoeira) and “curandeirismo” (witch-doctor practice), which were 

embedded in Afro-Brazilian’s culture and way of life.3 This gap between a supposedly 

neutral, or a-racial, legal instrument and what was really going on in day-to-day 

interactions, as well as in the realm of police repression, are of major importance if we 

are to understand Brazilian society. 

 One should add to this picture the so-called “myth of racial democracy”, which 

has gained strength mainly after the 1930s.4 According to this myth, which would 

eventually constitute one of the pillars of Brazilian “national identity”, race relations in 

Brazil would supposedly be harmonic and miscegenation would be Brazilian 

contribution to global civilization. Following this line, there would not be race prejudice 

in Brazil, and black’s backward position would be an exclusive consequence of slavery 

(and not racism). 

The tendency of denying the very existence of racism in Brazil – either because 

the distinction between blacks and whites has never been expressed by law, or because, 

from some point of our history on, samba, capoeira and other cultural forms of Afro-

Brazilian expression have become pillars of our “national identity” – makes race issue 

in Brazil a very complex one. To black movement militants, especially since the 1970s, 

the great challenge was (as it still is) to face the myth of “racial democracy”: how could 

we possibly struggle against racism if it does not exist? 

This paper’s object is a series of interviews with leaders of Brazilian 

contemporary black movement, which are being produced by the Center of Research 

and Documentation of Brazil’s Contemporary History (CPDOC), Getulio Vargas 

Foundation, in Rio de Janeiro, starting on October 2003, within the project “History of 

Black Movement in Brazil: organization of a collection of Oral History interviews”, 

                                                                                                                                               
punishes, and shall reward in proportion to each one’s merits.” (Art. 179, XIII). Slavery was abolished in 
Brazil only in 1888. 
3 About implicit racism in Brazilian legislation until mid 20th century, see Hédio Silva Jr. “Do racismo 
legal ao princípio da ação afirmativa: a lei como obstáculo e como instrumento dos direitos e interesses 
do povo negro.” in: Guimarães, Antônio Sérgio A. & Huntley, Lynn (org.). Tirando a máscara : ensaios 
sobre o racismo no Brasil. São Paulo, Paz e Terra, 2000, p. 359-387. The author observes that, up until 
that moment, “the purpose of the legislation, specially the criminal legislation, and the Judiciary was 
basically to legitimate and institutionalize white Brazilians’ interests at the same time as it served as 
instrument of control over bodies and minds of the Brazilian black population.” (Id., p.360) 
4 The publication, in 1933, of the classic Casa grande & senzala, by the sociologist Gilberto Freyre, was 
very important to the consolidation of the mith. 
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supported by the South-South Exchange Programme for Research on the History of 

Development (Sephis), based in the Netherlands, and the Program for Supporting 

Excellence Nuclei (Pronex), from the Brazilian Ministry for Science and Technology. 

The collection has up to now 75 hours of interviews recorded with 27 leaders from 

different states.5 

The interviews are oriented to enlighten the relationship between social history 

and each interviewee’s individual path. The conversation starts with questions about the 

interviewee’s childhood and socialization: where and when he was born, his family’s 

origins, his initial studies, etc. Afterwards, one tries to follow his path until his 

engagement in the black movement, trying to capture the conditions that have led him to 

this choice. The landmarks for the movement’s creation and consolidation are equally 

approached in the interview, including both the ones with the direct participation of the 

interviewee and those which are already a part of the group’s “collective memory”. The 

interviews are a precious source for the study of the black movement as well as of 

Brazilian society in the last 50 years. 

In this paper, we try to analyze those aspects, in the interviews, connected to the 

nature of racial discrimination in Brazil, in spite of its alleged inexistence. It is clear that 

the discourse of black movement’s leadership about racism is informed by their 

activism, which is generally confounded with their own life paths. One would not 

expect from our interviewees the denial of racism in Brazil. But their trained vision, 

their experience and the reflection that necessarily follows their activism make their 

testimonies privileged sources when it comes to thinking about the race issue in Brazil. 

Consider, for instance, the following analysis by Edna Roland, a black 

movement militant that was elected the official reporter of the 3rd World Conference 

Against Racism, in Durban, South Africa, 2001: 

                                                 
5 The interviews transcripts will be disposable in www.cpdoc.fgv.br. Some results of the research have 
been published in four articles written until this moment: “História do movimento negro no Brasil: 
constituição de acervo de entrevistas de história oral”, paper presented at the III Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores Negros, São Luís, Universidade Federal do Maranhão, 6-10 de September 2004; 
“Movimento negro e ‘democracia racial’ no Brasil: entrevistas com lideranças do movimento negro”, 
paper presented at the Third Bienal Conference of The Association for the Study of the Worldwide 
African Diaspora - Aswad, 5-7 October 2005, Rio de Janeiro; “A defesa das cotas como estratégia 
política do movimento negro contemporâneo”, which will be published in Juin 2006 on the journal 
Estudos Históricos (Rio de Janeiro, CPDOC), and “O movimento negro contemporâneo”, which will be 
published in Projeto Esquerdas no Brasil, coord. by Daniel Aarão Reis and Jorge Ferreira (Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira). The two first texts are disposable in www.cpdoc.fgv.br. 
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It’s much more difficult to fight an enemy that hides himself, an enemy in 

disguise, an enemy that says he doesn’t exist. It’s much more difficult to 

deconstruct racism when it has subtle, mutant faces, as it happens in Brazil. 

Gloria Steinem has a very interesting construction about the differences among 

these three countries.6 She says that, in the United States and South Africa, 

racism has adopted a masculine way of being, while, when it comes to Brazil, 

there is a feminine form of racism, one that, say, keeps turning around, one that 

is captious, one that works like the water that fills all the space and you are 

unable to capture. Thus, it is much more efficient. For that reason, Brazil is, 

among those three countries, the last one to start the process of overcoming 

racism. It is the last country to start a process of recognition of the need for 

policies directed to promoting equality and fighting racism – and not by chance. 

That happens exactly because racism here is much more efficient. And also, the 

way I see it is that, in terms of its reproduction, racism in Brazil is much more 

based on the mechanisms of internalization. A form of racism supported by 

mechanisms through which both the victims and the oppressors internalize is 

much more efficient than one that is supported by external, visible institutions. 

Because it’s like this: if I’m not able to free myself, if I’m not able to fully 

exercise all my capacities, I don’t need anyone else to impede me. I don’t need 

the police to impede me, I don’t need a block inspector to impede me of going 

here or there. I don’t need a pass to impede me from circulate if I don’t have 

courage enough to go to a place where I’m not supposed to go. It’s much more 

efficient, much more effective and much more difficult to eradicate. So, I think 

that this is what characterizes the forms of existence of Brazilian racism. 

Because blacks stay in the place where they’re supposed to stay. And in order 

for you to take this thing out of yourself and assume all your potential as a 

human being, you must struggle against an enemy within.7  

 

Hédio Silva Jr., a black movement militant since the late 1970s, makes a very 

similar analysis on the specificity of racism in Brazil, when compared to practices of 

segregation, and refers to some utterances that are usual among white Brazilians who 

                                                 
6 Gloria Steinem (1934), American feminist and journalist. 
7 Interview recorded on 22/7/2004. 
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deny the existence of racism based on the fact that they have played soccer with a black 

man or that they have had sexual relationships with black women, or that consider their 

black maids as a part of their families: 

Anyway, segregation forces the group to strength as a group. So the group will 

create references, it will empower itself. This is the first feature, so to speak, of 

the cruelty of the Brazilian model of race relations. (...) Three months after the 

end of American Civil War, the defeated confederates created the Ku Klux Klan, 

with an openly racist discourse, objectively stating that they didn’t want blacks 

in America – that’s how they treat their country. Thus you have a chance to 

negotiate your rights when the discourse is constructed that way. It’s very 

different from here, where someone says: “I’ve played ball with ….”. When the 

guy is with men only, he even says: “I love a black girl. I love a black woman”. 

Then we’ve got this state of oblivion which is very well synthesized in the 

famous carnival song by Lamartine Babo: “Your hair doesn’t deny, mulatto 

woman / Because you’re mulatto in your color / But since color is not 

contagious, mulatto woman / Mulatto woman, I want your love”. 8 Thus, there is 

an ambivalence: from the mulatto woman I just want… What do I want from 

her? I just want a parcel. She’s got one part that I desire and another one that I 

reject. The strength of the debate around affirmative action is making explicit 

this ambivalence. If she’s a docile, subservient maid, then she’s a very dear 

member of the family. But being a professor of Constitutional Law, an elite 

discipline within law school curriculum, is much more complicated. (...) At the 

beach a guy may think: “This nigger is a good pagode musician. I will call him 

to play, etc.”. But you won’t be able to live in the same neighborhood; your 

presence in the same restaurant…9  
 

Many of our interviewees reported episodes in their lives that show this filmy 

form of discrimination, of which they only became conscious as they got involved in the 

movement’s debate. Magno Cruz, a major reference for the black movement in the state 

of Maranhão since the early 1980s, began to understand, for example, why, whenever 

                                                 
8 The famous carnival song “O seu cabelo não nega”: (“O seu cabelo não nega, mulata, / Porque és mulata 
na cor / Mas como a cor não pega,/ Mulata, eu quero seu amor”) was composed in 1932 by Lamartine 
Babo (1904-1963). 
9 Interview recorded on 21/7/2004. 
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he arrived at the house of one of his colleagues from the Liceu Maranhanse in order to 

study, his friends always warned: “This is Magno, and he’s the number one in our 

class.” 

Everybody made a point on studying with me and, in order to introduce me to a 

white family, they had to justify my presence there. (...) As a member of the 

black movement, I will find out that this is a form of discrimination, as when 

someone says: “In spite of being black, he…” It was a shock for me. Because 

being a militant is not all that glamour, you find out many a bad thing too.10 

 

Racism is the idea of superiority of one race or color in comparison to other, and 

it consolidates itself only because one of them feels superior and many times the other 

feels inferior. Our interviews with leaders of the black movement include several 

expressive moments which show how social relations in Brazil are impregnated with 

this logic of superior- inferior. Justo Evange lista, a rural worker born in 1935, who 

became literate only at 17 and who, in the 1990s, was elected councilman of 

Itapecurumirim, a small city in the countryside in the state of Maranhão, reports two 

rather pregnant episodes. The both of them suggest how Brazilian society reserves an 

inferior space for blacks, which turn them “invisible” under certain circumstances. 

When I was a councilman, I was always well dressed, and I used to walk around 

with Benedito Coroba – the lawyer who was more helpful for rural workers. (...) 

And I became tired of arriving at his family’s house, here in São Luís, we would 

drop the car and I always stayed at a terrace. Then, sometimes his family would 

say: “Benedito, tel your driver to come over here” – you see how much I was 

discriminated. And he would say: “No, man, this is not my driver. I am my own 

driver. This is a councilman.” And they would become ashamed. I went to this 

place in Chapadinha, and there was a deputy there, named Wagner Pessoa. There 

was a party going on, an auction, and I stood behind this deputy in the middle of 

a crowd of people. The guy who was conducting the auction was someone who 

knew me, and he said: “Now, to conduct the auction there are a deputy and a 

councilman.” He [the deputy] looked back, his eyes passed through me and he 

                                                 
10 Interview recorded on 8/9/2004. 
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never saw me. Because I was black. He couldn’t imagine I was a councilman 

because I didn’t look like one.11 

 

One of the richest aspects of oral history is that it allows the study of the ways 

employed by individuals and groups to realize and elaborate experiences, including 

learning situations and strategic moments. When the “histories within history” reported 

by the interviewees may be transformed into images that are able to condense a given 

reality, we may see the gains brought by an interview. 12 The above quoted Magno 

Cruz’s and Justo Evangelista’s reports, as well as many others that excel among the 

interviews with black movement’s leaders, have the power of informing, in an 

exemplary way, about race relations in Brazil. 

Let’s see another example. Maria Olívia Santana, who used to work at a lunch 

box and now is the Secretary of Education of Salvador, the capital city of the state of 

Bahia, reports of a professional experience at a school in Salvador: 

I started there as a trainee, then I became a teacher in my first year, and then the 

pedagogic coordinator for the school. And it was interesting. As people didn’t 

know me, they wanted to enroll their children and they had to ask for an 

appointment… And I have a very emblematic experience in that sense: a couple 

went there to enroll their daughter, so they had to ask for an appointment with 

the pedagogic coordinator. So, the secretary called them and said: “Please, come 

in, the coordinator is ready to receive you.” Then I came out and said: “Let’s 

go?” They didn’t move. And I said: “Let’s do the interview?” And the woman 

said: “There must be some mistake here. We are waiting for the pedagogic 

coordinator.” I said: “OK.” I went to my room and stayed there for a while. Then 

the secretary came back: “But you’re still here?” And the woman said: “It’s 

because the coordinator hasn’t…” “But the coordinator is here, she is in her 

room.” It was me.13 

 

                                                 
11 Interview recorded on 9/9/2004. 
12 See, about this, Verena Alberti. “Beyond the Versions: Possibilities of the Narrative in Oral History 
Interviews”. XIII International Oral History Conference “Memory and Globalization”, Rome, Italy, de 
23-26 June 2004. Also published in Historia, Antropología y Fuentes Orales. Barcelona, Publicacions 
Universitat de Barcelona, n. 33, año 2005 (3a  Época), p. 53-62; and in Zivot. Sarajevo (Bósnia-
Herzegóvina), ano LIII, v. 4-6, 2005, p.102-111. 
13 Interview recorded on 1/7/2005. 



Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil  –  CPDOC / FGV  –  www.cpdoc.fgv.br 8 

The idea that the presence of blacks in places where they are not suppose to be, 

as Edna Roland puts it, is corroborated by the experience of Ivanir dos Santos, the 

founder of the Center of Articulation for Marginalized People (Ceap), as an airplane 

passenger: “When I’m traveling, the guys speak to me in English, as they think I must 

be a foreigner. If I’m flying, I can’t be a Brazilian. And I think this behavior is rather 

shameful.”14 

Lúcia Xavier, a member of an NGO that deals with black women, teenagers and 

girls, reveals in her interview how the skin color labels the young women she works 

with: “It doesn’t matter if she’s a good student, if she’s valorous, if she takes care of her 

home, if she takes baths everyday, because, when she goes to the street she becomes a 

black, poor woman who lives in the slum.” Lúcia feels that stigmatization in her own 

skin: “A country like ours, which says it’s a democratic one, (…) still is not able to live 

with blacks in the daily life, walking in the streets. As walk by the streets, I see many 

people holding their purses as I pass by.”15 

Aside from helping us understand how the whites vision about blacks constantly 

influence both lifes (both of the “invisible” councilman and the deputy who can’t see 

him), the interviews reveal a whole series of strategies constructed by black people as a 

result of this model of race relations. For instance, the interviewees often refer to 

situations where they pass through other blacks in public spaces, when there are 

reciprocal greetings. Hédio Silva Jr. reminds of a meeting at a bus stop in São José dos 

Campos (SP): 

I was 18, more or less, and was looking for a job. It was very early, when we 

knew everybody at the bus stop was looking for a job. And there was a black 

guy, and we stayed there, and we greeted each other. That’s something I think 

it’s very frequent even today: generally, when they cross each other, blacks 

greet, especially when it’s a place where black presence is not so usual, not so, 

say, natural. In the corridors of the universities, at the airport: when you pass by 

a black person, it’s like we recognize each other. 

 

 Carlos Alberto Medeiros, a militant with the black movement since the early 

1970s, correctly observes that such a behavior wouldn’t make sense among the white 

                                                 
14 Interview recorded on 1/12/2003. 
15 Interview recorded on 5/12/2003. 
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population: “It’s something connected, I think, to the instinct of survival: you’ve got to 

understand the world around you, and you start developing certain perceptions that I 

believe white people don’t need to develop.”16 

 Another usual strategy concerns the moment the black boy or girl is admitted to 

a school. Many of our interviewees report that at this moment they start to be, much 

more frequently, objects of racism, and their families give them instructions about how 

to react. That’s the case of Sueli Carneiro, a major reference for the black women’s 

movement:  

The instruction was like: “You’ve got to respond, you’ve got to react. You can’t 

allow them to humiliate you. If you can’t do it with words, do it with your 

arms.” It was more or less this kind of pedagogy. Aggressions were constant. 

From the moment we get into the school, we start living… I remember that, 

from the time I became six years old, when got into the school, they started to 

call me: “Nigger! Steel sponge hair! Little Pelé!” – all sorts of aggression. And I 

would have no doubts: when I ran out of arguments, I would beat them, no 

problem [laughs].17 

 

 Flávio Jorge Rodrigues da Silva, one of the founders of the Black Group at the 

Catholic University of São Paulo, in 1979, reminds of a striking story about entering the 

school: 

I think my first anti-racist activity was motivated by my grandmother. I always 

tell this because I think it’s very important: when  became seven, I started going 

to the school, and there is an episode that has a strong mark in my life. By that 

time we had some small leather bags, I think there were traditional, every boy 

and girl had that kind of bag. In my first day at school I received a copybook, a 

pencil and, weirdly, my grandmother put a piece of wood in my bag. She took a 

broomstick, cut it in two pieces, one for me, the other for my brother, and said: 

“Now you’re going to the school. There will be some difficult moments. When 

someone calls you niggers, you take this piece of wood and beat them.” (...) 

From that moment on I started to have contact with racism and with the 

difference between whites and blacks.18 

                                                 
16 Interview recorded on 15/4/2004. 
17 Interview recorded on 20/7/2004. 
18 Interview recorded on 20/7/2004. 
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The interviews allows to get to know other procedures that are usual among the 

families, showing how the lives of black people are modified because of skin color. One 

of them is the necessity of acting in a faultless way in order to avoid discriminatory 

crit icisms. As Sueli Carneiro reports: 

Another kind of instruction that is very common among black families is: “We 

are blacks, we are aimed at, then we must do everything better, we must do 

everything very well, so that we don’t give them reasons to discriminate against 

us.” So there was this demand that we had to do everything very well, because 

“we are black and, otherwise, we would be discriminated”. 

 

 Another strategy was discovered by Magno Cruz when he was already a black 

movement militant: 

In 1972 I went to the university, to the engineering school. (...) My brother, who 

is three years older, had been working since he was 13. And then, when we 

engage in the black movement, we find out a lot of things. Why my brother had 

to work earlier, but not me? Why they invested so much in me? Actually, 

because I was lighter. My brother was darker than me. But I only found it out 

when I went to the black movement – this different treatment within an Afro-

descendent family: the lighter kids are more spared. 

 

It’s a survival strategy, designed after a rather realistic calculus, since there is no doubt 

that, in Brazilian society, the lighter the skin, the bigger the chances of progress for a 

person. As Maria Raimunda Araújo, a militant of the movement in Maranhão since the 

1970s, puts it: “In this country, the lighter your skin color is, the less you’re gonna 

suffer because of color. Now, everybody knows that a very dark black person receives a 

certain kind of treatment, and those who they see as mulattoes, or browns, are not 

treated the same way.”19 

 In this paper, we were able to verify, even if briefly, how the interviews of the 

project “A History of the Black Movement in Brazil” offer pregnant reports, as well as 

accurate analyses, about the nature of race relations in Brazil. The above quoted 

episodes allow us to state, along with Edna Roland, that we are facing a phenomenon 

                                                 
19 Interview recorded on 19/9/2004. 
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that, just as water, fills all the blanks and cannot be easily captured. The black 

movement has tried to make it more visible, denouncing discrimination and struggling 

for policies that valorize black populations and promote racial equality. Positive 

changes have been noticed, along with the maintenance of practices and reasoning that 

tend to deny the exis tence of racism in Brazil. 

 One of our interviewees, Mariléia Santiago, the founder of the Council of Black 

Organizations of the Interior of the State of Rio de Janeiro, observed, in her evaluation 

of her own acting and of the conquests of the black movement in the last decades, that 

her work as a militant is always beginning again. With her daughters already graduated 

and working, she would finally be able to rest. Bus the struggle starts again because of 

her granddaughter: 

Well, what do we conclude? There are no more problems, everybody is working. 

But then the granddaughter arrives, and she needs to go to pre-school, children’s 

education. And then, when my granddaughter, three years old, goes to the 

children’s school, what happens? Because she can pay for the school, the best 

one, so to speak, in the city of Resende, and you find out that she is still the only 

black girl at school. (…) She came to me and said: “Granma, the boy said I’m 

dark” – something like that. Then I turned to her and said: “No, you’re black. 

You must say you’re very proud to be black.” And so I see myself talking to my 

daughters again.20 
 

 

                                                 
20 Interview recorded on 11/12/2003. 
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Abstract 

Racism in Brazil has some specificities when compared to other countries, for, 

differently from, for instance, South Africa and the United States, Brazilian 

Constitutions, ever since the Independence (1822), have never distinguished the citizens 

according to race or color. Furthermore, since the mid-1900s, Afro-Brazilian cultural 

manifestations, such as, for example, samba and capoeira, started to be valued as a part 

of our “national identity”. These specificities make race relations in Brazilian society a 

much more complex issue. This paper is focused on selected parts of interviews that 

deal with the nature of racial discrimination in Brazil, extracted from interviews with 

leaders of the black movement produced within the scope of the project “The History of 

Black Movement in Brazil: organization of a collection of Oral History Interviews”, 

developed by CPDOC, Getulio Vargas Foundation (Rio de Janeiro). These “histories 

within history”, as told by our interviewees, may be transformed into images that will be 

able to condense a given reality, thus allowing us to evaluate the gains obtained by oral 

history methodology. 

 

Resumo (Spanish) 

El racismo en Brasil tiene características específicas en relación a otros países, pues, al 

contrario de África del Sur y de Estados Unidos, por ejemplo, las Constituciones 

brasileñas que se elaboraron a partir de la Independencia (1822) nunca diferenciaron a 

los ciudadanos por raza o color. Además de eso, a partir de mitad del siglo XX, las 

manifestaciones afro-brasileñas, como el samba y la capoeira, por ejemplo, empezaron 

a ser valoradas como parte de nuestra “identidad nacional”. Esas características hacen 

que las relaciones raciales en la sociedad brasileña sean muy complejas. Este trabajo 

tiene como eje trechos que tratan de la naturaleza de la discriminación racial en Brasil, 

que seleccionamos en las entrevistas con líderes del movimiento negro realizadas en el 

ámbito del proyecto “História do movimento negro no Brasil: constituição de acervo de 

entrevistas de história oral”, desarrollado por el CPDOC de la Fundación Getulio 

Vargas (Río de Janeiro). Estas “historias dentro de la historia” contadas por los 

entrevistados se pueden transformar en imágenes que sean capaces de condensar una 

determinada realidad, lo que permite, así, percibir la aportación traída por la 

metodología de la historia oral. 
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Discriminação racial no Brasil: 
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 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 45% da população brasileira (cerca de 

80 milhões) é composta de negros (pretos e pardos). Sua distribuição entre as diferentes 

camadas sociais, contudo, está longe de ser equilibrada: entre os 10% mais pobres da 

população brasileira, 70% são negros, e entre o 1% mais rico, apenas 8% são negros.21 

Essa desigualdade tem implicações importantes para se pensar a questão racial no 

Brasil.  

O racismo no Brasil guarda especificidades em relação a outros países, como a 

África do Sul e os Estados Unidos, por exemplo, cujo aparato legal assegurava, até bem 

pouco tempo (anos 1990 e anos 1960, respectivamente), a dominação dos brancos sobre 

a população negra. No Brasil, as constituições que se seguiram à independência (1822) 

sempre estabeleceram a igualdade jurídica: todos são iguais perante a lei.22 Mas os 

códigos penais que vigoraram pelo menos até meados do século XX possuíam uma série 

de normas cujo alvo predominante era a população negra, sem que isso fosse claramente 

dito – é o caso da punição dos crimes de “capoeiragem” e “curandeirismo”, práticas que 

                                                 
* Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de História Oral “Dancing with memory: oral 
history and its audiences”, realizado em Sydney, Austrália, de 12 a 16 de julho de 2006. 
* Verena Alberti (verena@fgv.br),  coordenadora do Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas, é formada 
em história pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em antropologia social pelo Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e doutora em teoria da literatura pela Universidade de Siegen (Alemanha). Presidente 
da Associação Brasileira de História Oral de 2002 a 2004, publicou dois livros e diversos artigos sobre 
história oral e também um livro sobre a história do pensamento sobre o riso. Amilcar Araujo Pereira  
(amilcar@fgv.br) é formado em história pela UFRJ, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e doutorando em história social na 
UFF. 
21 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) et al. 1a Conferência 
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial: Texto-base. Brasília, Governo Federal, março 
de 2005. 
22 A primeira Constituição do país (1824) não incluía os escravos na categoria de “cidadãos”. Mas os 
negros livres e libertos, em tese, tinham os mesmos direitos e deveres dos demais cidadãos: “A Lei será 
igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará em proporção dos merecimentos de cada 
um.” (Art. 179, XIII). A escravidão só foi abolida no Brasil em 1888. 



Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil  –  CPDOC / FGV  –  www.cpdoc.fgv.br 14 

faziam parte do modo de vida e da cultura afro-brasileiros.23 Essa defasagem entre o 

instrumento legal pretensamente “neutro”, ou “a-racial”, e o que  se passava nas relações 

cotidianas e na repressão policial é importante para se compreender a sociedade 

brasileira. 

Acrescente-se a esse quadro o chamado “mito da democracia racial”, que ganhou 

força principalmente a partir dos anos 1930.24 Segundo esse mito, que acabou se 

constituindo em um dos pilares da “identidade nacional” brasileira, as relações de raça 

no Brasil seriam harmoniosas e a miscigenação seria a contribuição brasileira à 

civilização do planeta. De acordo com essa linha de pensamento, como não haveria 

preconceito de raça no Brasil, o atraso social do negro dever-se-ia exclusivamente à 

escravidão (e não ao racismo). 

A tendência de se negar a existência do racismo no Brasil – seja porque a 

distinção entre negros e brancos nunca esteve expressa na letra da lei, seja porque, a 

partir de determinado momento de nossa história, o samba, a capoeira e outras 

manifestações afro-brasileiras passaram a se constituir em pilares da “identidade 

nacional” – torna a questão racial no Brasil bastante complexa. Para os militantes do 

movimento negro, especialmente a partir da década de 1970, o grande desafio era (e 

continua sendo) enfrentar o mito da “democracia racial”: como lutar contra o racismo se 

o racismo “não existe”? 

O presente trabalho tem como objeto uma série de entrevistas com lideranças do 

movimento negro contemporâneo no Brasil, que vêm sendo realizadas pelo Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação 

Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, desde outubro de 2003, no projeto “História do 

movimento negro no Brasil: constituição de acervo  de entrevistas de história oral”, com 

apoio do South-South Exchange Programme for Research on the History of 

Development (Sephis), sediado na Holanda, e do Programa de Apoio aos Núcleos de 

Excelência (Pronex) do Ministério da Ciência e Tecnologia. O acervo constituído conta 

                                                 
23 Sobre o racismo implícito na lei brasileira até pelo menos a primeira metade do século XX , ver Hédio 
Silva Jr. “Do racismo legal ao princípio da ação afirmativa: a lei como obstáculo e como instrumento dos 
direitos e interesses do povo negro.” in: Guimarães, Antônio Sérgio A. & Huntley, Lynn (org.). Tirando a 
máscara: ensaios sobre o racismo no Brasil. São Paulo, Paz e Terra, 2000, p. 359-387. O autor observa 
que, até aquele momento, “a função da lei, especialmente da lei penal, e também do Poder Judiciário, foi 
basicamente legitimar e institucionalizar os interesses dos brancos brasileiros, ao mesmo tempo em que 
servia de instrumento de controle sobre o corpo e a mente da população negra brasileira”. (Id., p.360) 
24 Importante, para a consolidação desse mito, foi a publicação, em 1933, do clássico Casa grande & 
senzala, do sociólogo Gilberto Freyre. 
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atualmente com 75 horas de entrevistas gravadas com 27 lideranças de diferentes 

estados do país.25 

As entrevistas são conduzidas com vistas a perceber a relação entre a história 

social e a trajetória individual de cada entrevistado. A conversa inicia-se com perguntas 

sobre a infância e a socialização do entrevistado: onde e quando nasceu, origens 

familiares, primeiros estudos etc. Em seguida, procura-se acompanhar sua trajetória até 

a atuação no movimento negro, tentando observar as condições que o conduziram a essa 

escolha. Os marcos significativos para a formação e a consolidação do movimento são 

igualmente tratados na entrevista, tanto os que contaram com a participação direta do 

entrevistado como os que já fazem parte de uma “memória coletiva” do grupo. As 

entrevistas são fontes preciosas para o estudo do movimento negro e da sociedade 

brasileira dos últimos 50 anos. 

Neste trabalho procuramos analisar passagens, nas entrevistas, que tratam da 

natureza da discriminação racial no Brasil, apesar de sua propalada inexistência. É claro 

que o discurso das lideranças do movimento negro sobre o racismo está informado pela 

militância, que, em geral, se confunde com sua própria trajetória de vida. Não se espera 

que nossos entrevistados neguem a existência de racismo no Brasil. Mas seu olhar 

treinado, sua experiência e a necessária reflexão que acompanha a militância tornam 

seus relatos fontes privilegiadas para se pensar a questão racial no Brasil.  

Tome-se, por exemplo, a seguinte análise de Edna Roland, militante do 

movimento negro eleita relatora oficial da III Conferência Mundial Contra o Racismo, 

ocorrida em Durban, África do Sul, em 2001: 

É muito mais difícil você combater um inimigo que se esconde, um inimigo que se disfarça, um 

inimigo que diz que não existe. É muito mais complicado a desconstrução do racismo quando ele 

tem faces sutis e mutantes, como é o caso do racismo no Brasil. A Gloria Steinem tem uma 

construção muito interessante para se referir às diferenças desses três países.26 Ela fala que, nos 

                                                 
25 As entrevistas em sua forma transcrita estarão disponíveis em www.cpdoc.fgv.br. Alguns resultados da 
pesquisa estão em quatro artigos elaborados até o momento: “História do movimento negro no Brasil: 
constituição de acervo de entrevistas de história oral”, trabalho apresentado no III Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores Negros, realizado em São Luís, na Universidade Federal do Maranhão, de 6 a 10 de 
setembro de 2004; “Movimento negro e ‘democracia racial’ no Brasil: entrevistas com lideranças do 
movimento negro”, trabalho apresentado na Terceira Conferência Bienal da Associação para o Estudo da 
Diáspora Africana Mundial (The Association for the Study of the Worldwide African Diaspora - Aswad), 
realizada de 5 a 7 de outubro de 2005, no Rio de Janeiro; “A defesa das cotas como estratégia política do 
movimento negro contemporâneo”, a ser publicado na revista Estudos Históricos (Rio de Janeiro, 
CPDOC), em junho de 2006 (no prelo), e “O movimento negro contemporâneo”, a ser publicado em 
Projeto Esquerdas no Brasil, coletânea coordenada por Daniel Aarão Reis e Jorge Ferreira (Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira). Os dois primeiros textos estão disponíveis em www.cpdoc.fgv.br. 
26 Gloria Steinem (1934), feminista e jornalista norte-americana. 



Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil  –  CPDOC / FGV  –  www.cpdoc.fgv.br 16 

Estados Unidos e na África do Sul, o racismo adotou uma forma masculina de ser, enquanto que, 

no caso do Brasil, você tem uma forma feminina de racismo, uma forma que, digamos, dá voltas, 

é insidiosa, funciona como a água que vai ocupando todos os espaços e você não consegue 

pegar. Então é muito mais eficaz. Por isso mesmo o Brasil, desses três países, é o último em que 

se inicia o processo de superação do racismo. É o último país em que você tem um processo de 

reconhecimento da necessidade de políticas de promoção da igualdade e de combate ao racismo  

– não por acaso. Isso se dá justamente porque é muito mais eficiente o racismo aqui. E aí 

também, uma reflexão que eu faço é que, para sua reprodução, o racismo aqui no Brasil se apóia 

muito mais nos mecanismos de internalização. É muito mais eficiente uma forma de racismo que 

é sustentada por mecanismos em que as vítimas internalizam e em que os opressores 

internalizam, do que uma forma de racismo que é sustentada por instituições externas que são 

visíveis. Porque é o seguinte: se eu não sou capaz de me libertar, se eu não sou capaz de exercer 

plenamente todas as minhas capacidades, eu não preciso de uma pessoa de fora me impedindo. 

Eu não preciso da polícia me impedindo, eu não preciso de um inspetor do quarteirão me 

impedindo de ir para cá ou para lá. Eu não preciso ter um passe que me impeça de circular, se eu 

próprio não tenho a coragem de chegar ao lugar que está definido como o lugar no qual eu não 

devo estar. É muito mais eficiente, é muito mais eficaz e muito mais difícil de ser erradicado. 

Então eu acho que isso é o que mais caracteriza as formas de existência do racismo brasileiro. 

Porque o negro se coloca no lugar do negro. E aí para você poder tirar isso de dentro e assumir 

todo o seu potencial enquanto ser humano, você tem que lutar contra um inimigo que está dentro 

de você.27 

 

 Hédio Silva Jr., militante do movimento negro desde o final da década de 1970, 

faz uma análise bastante semelhante da especificidade do racismo no Brasil, em 

comparação com práticas segregacionistas, e refere-se a enunciados comuns entre 

brancos brasileiros, que negam a existência da discriminação racial baseados no fato de 

que jogaram futebol com um negro, já tiveram relações sexuais com mulheres negras, 

ou ainda que consideram uma empregada doméstica negra como parte da família: 

A segregação, de toda sorte, obriga o grupo a se fortalecer como grupo. Então o grupo vai criar 

referências, o grupo vai se empoderar. Essa é a primeira característica, digamos assim, da 

crueldade do modelo brasileiro de relações raciais. (...) Três meses após o fim da Guerra de 

Secessão, confederados derrotados na guerra criavam a Ku Klux Klan, com um discurso 

abertamente racista e dizendo objetivamente que não queriam os pretos na América – como eles 

tratam o país deles. Então você tem a possibilidade de negociar direitos quando o discurso é 

posto dessa forma. Muito diferente daqui, em que se diz: “Eu joguei bola com...” O cara até fala 

quando está só entre homens: “Eu adoro uma negrinha. Adoro uma mulher preta.” Então, esse 

limbo, cuja síntese, uma das mais acabadas sínteses, a meu juízo, está na marchinha famosa do 

                                                 
27 Entrevista gravada em 22/7/2004. 
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Lamartine Babo... “O seu cabelo não nega, mulata, / Porque és mulata na cor / Mas como a cor 

não pega,/ Mulata, eu quero seu amor”.28 Então há essa ambivalência: da mulata eu só quero... O 

que eu quero dela? Eu só quero uma parte. Tem uma parte que eu desejo e tem outra que eu 

repilo. O vigor do debate sobre ação afirmativa vai explicitando essa ambivalência. É uma 

pessoa da família muito querida se é uma empregada doméstica dócil, subserviente. Mas para ser 

o professor de direito constitucional, que é uma disciplina de elite no currículo de direito, aí já é 

mais complicado. (...) Na beira da praia, um cara pode achar: “Esse negão é bom de pagode. Vou 

chamá-lo aqui para fazer um pagode e tal.” Mas você já não vai poder morar no mesmo bairro; a 

sua presença no mesmo restaurante...29 

 

Muitos de nossos entrevistados relataram episódios de suas vidas que 

evidenciam essa forma velada de discriminação, da qual, inclusive, só tomaram 

consciência à medida que se envolveram no debate do movimento. Magno Cruz, 

importante referência do movimento negro no Maranhão desde o início dos anos 1980, 

passou a compreender, por exemplo, por que, sempre que chegava na casa de seus 

colegas de Liceu Maranhense para estudar, os amigos logo avisavam: “Aqui é Magno e 

ele é o melhor aluno da turma.” 

Todo mundo fazia questão de estudar comigo e, para me apresentar para uma família branca, 

eles tinham que justificar por que eu estava ali. (...) Fazendo parte do movimento negro, eu vou 

descobrir que aquilo já era uma forma de discriminar, como quem diz: “Apesar de ser negro, 

ele...” Isso foi um choque para mim. Porque ser militante não é aquele deslumbramento, você 

também descobre muita coisa ruim.30 

 

O racismo é a idéia de superioridade de uma raça ou cor em relação a outra(s), e 

só se consubstancia porque uma se sente superior, e muitas vezes a outra se sente 

inferior. Nossas entrevistas com lideranças do movimento negro contêm várias 

passagens expressivas, que mostram como as relações sociais no Brasil estão 

impregnadas dessa lógica superior- inferior. Justo Evangelista, trabalhador rural nascido 

em 1935, alfabetizado somente aos 17 anos e vereador de Itapecurumirim, uma pequena 

cidade no interior do estado do Maranhão, na década de 1990, relata dois episódios 

bastante pregnantes. Ambos indicam como ao negro é reservado um espaço inferior na 

sociedade brasileira, tornando-o, em determinadas circunstâncias, “invisível”.  

                                                 
28 Lamartine Babo (1904-1963), compositor brasileiro, lançou, em 1932, a marcha de carnaval de grande 
sucesso “O teu cabelo não nega”. 
29 Entrevista gravada em 21/7/2004. 
30 Entrevista gravada em 8/9/2004. 
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Quando eu fui vereador, eu andava bem ajeitado e andava com nosso advogado do sindicato, 

Benedito Coroba – foi o advogado que mais ajudou o trabalhador rural. (...) E eu cansei de 

chegar na casa da família dele, aqui em São Luís , a gente saltava e eu ficava sempre num terraço. 

Aí, às vezes, a família lá dizia: “Benedito, diz para seu motorista vir aqui” – vê o tanto que eu era 

discriminado. Ele dizia: “Não, rapaz, esse não é meu motorista. Meu motorista sou eu. Ele é um 

vereador.” Aí eles ficavam com vergonha. Eu cheguei em lugar, em Chapadinha, tinha um 

deputado lá, o Wagner Pessoa. Era um festejo, tinha um leilão, e eu estava em pé, atrás desse 

deputado, no meio de muita gente. O cara que estava gritando no leilão me conhecia e disse: 

“Agora, para gritar o leilão tem um deputado e tem um vereador.” Ele olhou para trás, passou a 

vista por cima de mim assim, e nunca me enxergou. Porque era um negro. Ele nem imaginava 

que eu era vereador, porque não parecia mesmo vereador.31 

 

Uma das principais riquezas da história oral está em permitir o estudo das 

formas como pessoas ou grupos efetuaram e elaboraram experiências, incluindo 

situações de aprendizado e momentos estratégicos. Quando as “histórias dentro da 

história” contadas pelos entrevistados podem ser transformadas em imagens capazes de 

condensar uma determinada realidade, podemos perceber o ganho trazido por uma 

entrevista.32 Os relatos de Magno Cruz e de Justo Evangelista apresentados acima, ao 

lado de muitos outros que sobressaem das entrevistas com lideranças do movimento 

negro, têm a faculdade de informar de forma exemplar sobre as relações raciais no 

Brasil.  

Vejamos outro exemplo. Maria Olívia Santana, que chegou a ser merendeira em 

uma escola particular e hoje é secretária de Educação da capital do estado da Bahia, 

relata uma experiência profissional em uma escola de Salvador: 
Entrei lá como estagiária, depois virei professora já no primeiro ano e depois eu me tornei 

coordenadora pedagógica da escola. E era  interessante. Como as pessoas não me conheciam, 

queriam matricular seus filhos e era marcada.. .  Eu tenho uma experiência bem emblemática 

nesse sentido: um casal foi lá para matricular a filha e marcou um horário com a coordenadora 

pedagógica da escola. A secretária chamou e falou: “A coordenadora já pode atendê-los, por 

favor.” Aí eu saí e disse: “Vamos?” Aí o casal não se mexeu. Eu disse: “Vamos fazer a 

entrevista?” E ela falou: “Deve haver algum engano. Nós estamos aguardando a coordenadora 

pedagógica.” Eu disse: “Tudo bem.” Entrei na sala e fiquei um tempão lá. Aí a secretária voltou 

                                                 
31 Entrevista gravada em 9/9/2004. 
32 Ver, a esse respeito, Verena Alberti. “Beyond the Versions: Possibilities of the Narrative in Oral 
History Interviews”. XIII International Oral History Conference “Memory and Globalization”, Rome, 
Italy, de 23-26 June 2004. Also published in Historia, Antropología y Fuentes Orales. Barcelona, 
Publicacions Universitat de Barcelona, n. 33, año 2005 (3a Época), p. 53-62; and in Zivot. Sarajevo 
(Bósnia-Herzegóvina), ano LIII, v. 4-6, 2005, p.102-111.. 
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e falou: “Vocês ainda não entraram?” Ela falou: “Não, é que a coordenadora ainda não...” “Mas a 

coordenadora está aqui, está na sala dela.” Era eu.33 

 

 A idéia de que causa estranheza a presença de negros em espaços nos quais “não 

devem estar”, como diz Edna Roland, é corroborada pela experiência de Ivanir dos 

Santos, fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap), como 

passageiro de avião: “Quando estou viajando, o cara fala comigo em inglês, porque acha 

que eu sou estrangeiro. No avião, ele não acha que eu posso ser brasileiro. Então eu 

acho que isso é muito vergonhoso.”34  

Lúcia Xavier, membro de uma organização não governamental (ONG) voltada 

para o trabalho com mulheres, adolescentes e meninas negras, revela, em sua entrevista, 

como a cor da pele rotula as jovens com quem trabalha: “Não importa se ela é estudiosa, 

valorosa, se cuida da casa, se toma banho, porque, quando sai aqui [na rua], vira negra, 

pobre e favelada.” A própria entrevistada sente na pele essa estigmatização: “Um país 

como o nosso, que se diz democrático, (...) ainda não consegue viver com negros no dia-

a-dia, andando pela rua. Eu ando pela rua, eu vejo quanta gente segura a bolsa quando 

eu passo.”35 

Além de nos ajudar a compreender como a visão do branco sobre o negro incide 

constantemente sobre as experiências de vida de ambos (do vereador “invisível” ao 

deputado que não o vê), as entrevistas revelam toda uma série de estratégias construídas 

pela população negra decorrentes dessas relações raciais. Por exemplo, não raro os 

entrevistados se referem a situações em que cruzam com outros negros em lugares 

públicos, havendo então cumprimentos recíprocos. Hédio Silva Jr. recorda um encontro 

em um ponto do ônibus, na cidade de São José dos Campos (SP): 

Eu tinha 18 anos, um pouco menos, e estava procurando emprego. Era muito cedo, aquele 

horário que a gente sabia que quem estava no ponto de ônibus estava procurando emprego. E 

tinha um cara negro e a gente ficou ali, e a gente se cumprimentou. Isso é uma coisa que ainda 

hoje eu acho que é muito freqüente: em geral, quando se cruzam, os negros se cumprimentam, as 

pessoas se reconhecem, sobretudo se é em um espaço que não é um espaço de grande freqüência, 

em que a presença negra seja algo, digamos, tida como natural. Digamos, nos corredores da 

universidade, no aeroporto: você cruza com um negro, as pessoas se reconhecem. 

 

                                                 
33 Entrevista gravada em 1/7/2005. 
34 Entrevista gravada em 1/12/2003. 
35 Entrevista gravada em 5/12/2003. 
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Carlos Alberto Medeiros, militante do movimento negro desde o início da década de 

1970, observa, com razão, que esse comportamento não faria sentido entre a população 

branca: “Isso é uma coisa ligada, eu acho, ao instinto da sobrevivência: você tem que 

sacar o mundo à sua volta e você começa a desenvolver determinadas percepções, que 

eu acredito que os brancos não precisam desenvolver.”36 

 Outra estratégia recorrente diz respeito à entrada do menino ou da menina negra 

na escola. Muitos entrevistados relatam que nesse momento passam a ser, com mais 

freqüência, objeto de racismo, e que são instruídos pela família a reagir. É o caso de 

Sueli Carneiro, importante referência do movimento de mulheres negras: 

Então a instrução era mais ou menos essa: “Tem que responder, tem que reagir. Não pode se 

deixar ser humilhado. Então, se não der para responder na palavra, resolve no braço.” Era mais 

ou menos esse tipo de pedagogia. As agressões eram constantes. A partir do momento em que a 

gente entra para a escola, a gente começa a viver... Eu me lembro que, a partir dos seis anos de 

idade, que eu entrei para a escola, que começou a aparecer: “Negrinha! Cabelo de bombril! 

Pelezinho!” – todo tipo de agressão. E eu não tinha dúvida: quando não tinha argumento, eu 

descia o braço, numa boa. [riso]37 

 

 Flávio Jorge Rodrigues da Silva, um dos fundadores do Grupo Negro da 

Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, em 1979, relata uma história marcante 

em relação ao ingresso na escola: 
Acho que a primeira atividade anti-racismo que eu tive foi motivada pela minha avó. Eu sempre 

conto isso porque eu acho que é muito importante: quando eu fiz sete anos, eu comecei a 

freqüentar a escola, e tem um episódio muito grande que marcou bastante minha vida. Naquele 

tempo a gente tinha umas bolsas de couro pequenas assim, acho que eram bolsas tradicionais, 

todo menino ou menina tinha esse tipo de bolsa. No primeiro dia em que eu fui para a escola eu 

recebi um caderno, um lápis e, estranhamente, a minha avó colocou na bolsa um pedaço de 

madeira. Ela pegou um cabo de vassoura, cortou em dois pedaços, um para mim e outro para o 

meu irmão, e falou: “Agora vocês vão para a escola. Vocês vão passar por momentos muito 

difíceis. Quando alguém chamar vocês de neguinhos, você pega esse pau e desça o sarrafo.” (...) 

A partir daquele momento eu comecei a ter um contato com o racismo e com a diferença 

existente entre brancos e negros.38 

 

 As entrevistas permitem conhecer outros procedimentos comuns entre as 

famílias, que mostram como a vida da população negra é modificada em função da cor. 

                                                 
36 Entrevista gravada em 15/4/2004. 
37 Entrevista gravada em 20/7/2004. 
38 Entrevista gravada em 20/7/2004. 
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Um deles é a necessidade de agir de forma impecável para não dar margem a críticas 

discriminatórias. Como relata Sueli Carneiro: 

Outro tipo de instrução muito comum nas famílias negras  é: “Nós somos negros, nós somos 

visados, então nós temos que fazer tudo melhor, temos que fazer tudo muito bem-feito para não 

dar elementos para que nos discriminem.” Então havia também essa exigência de que tínhamos 

que fazer as coisas muito bem-feitas, porque “somos negros e, se não fizermos, seremos 

discriminados”. 

 

 Outra estratégia foi descoberta por Magno Cruz quando já estava na militância 

do movimento negro: 

Em 1972 eu já entrei na universidade, na faculdade de engenharia. (...) Meu irmão, que é mais 

velho do que eu três anos, já trabalhava desde os 13 anos. E aí, quando a gente entra para o 

movimento negro, a gente vai descobrir um monte de coisas. Por que meu irmão trabalhou mais 

cedo e eu não trabalhei? E por que investiram tanto em mim? Porque, na realidade, eu era o mais 

claro. Meu irmão era mais escuro do que eu. Mas isso eu só fui descobrir quando eu fui entrar 

para o movimento negro – esse tratamento diferenciado, dentro da família de afro-descendentes: 

os mais clarinhos são mais  poupados. 

 

Trata-se de uma estratégia de sobrevivência, feita a partir de um cálculo muito realista, 

pois não há dúvida de que, na sociedade brasileira, quanto mais clara a pessoa mais 

chances tem de progredir. Como afirma Maria Raimunda Araújo, militante do 

movimento no Maranhão desde a década de 1970: “Neste país, quanto mais tu clareias 

tua pele, menos discriminação tu vais sofrer por conta da cor. Ora, quem não sabe que 

um preto, como a gente chama aqui, “retinto”, recebe um tratamento, e esses que eles 

encaram como mulatos, já pardos, não têm o mesmo tratamento?”39 

 Nesse trabalho, foi possível verificar, ainda que de forma breve, como as 

entrevistas do projeto “História do movimento negro no Brasil” oferecem relatos 

pregnantes, ao lado de análises acuradas, sobre a natureza das relações raciais no Brasil. 

As passagens aqui destacadas permitem afirmar, junto com Edna Roland, que estamos 

diante de um fenômeno que, como a água, ocupa todos os espaços e não se deixa 

segurar com facilidade. O movimento negro tem tentado torná- lo mais visível, 

denunciando a discriminação e lutando por medidas que valorizem as populações negras 

e que promovam a igualdade racial. Têm sido observadas mudanças positivas, ao lado 

                                                 
39 Entrevista gravada em 19/9/2004. 
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da manutenção de práticas e raciocínios que tendem a negar a existência de racismo no 

Brasil. 

 Uma de nossas entrevistadas, Mariléia Santiago, fundadora do Conselho de 

Entidades Negras do Interior do Estado do Rio de Janeiro, observou, no balanço que fez 

de sua atuação e das conquistas do movimento negro nas últimas décadas, que seu 

trabalho de militância está sempre recomeçando. Com as filhas já formadas e 

trabalhando, poderia, finalmente, descansar. Mas a luta recomeça em função da neta:  

Bom, o que nós concluímos? Não tem mais problemas, está todo mundo trabalhando. Mas aí 

vem a neta, e a neta precisa fazer o pré-escolar, a educação infantil. Aí, quando a minha neta 

entra, com dois para três anos, na escola infantil, o que acontece? Porque ela pode pagar uma 

escola, a melhor escola, vamos dizer assim, da cidade, em Resende, e você descobre que ainda é 

a única criança negra da escola. (...) Ela virou para mim e disse assim: “Vó, o menino disse que 

eu sou preta.” – qualquer coisa assim. Aí eu virei para ela e falei assim: “Não, você é negra. 

Você tem que dizer que você tem muito orgulho de ser negra.” Aí me vejo novamente 

conversando com as minhas filhas.40 

 

Resumo 

O racismo no Brasil guarda especificidades em relação a outros países, pois, ao 
contrário da África do Sul e dos Estados Unidos, por exemplo, as Constituições 
brasileiras elaboradas a partir da independência (1822) nunca diferenciaram os cidadãos 
por raça ou cor. Além disso, a partir de meados do século XX, as manifestações afro-
brasileiras, como o samba e a capoeira, por exemplo, passaram a ser valorizadas como 
parte de nossa “identidade nacional”. Essas especificidades tornam as relações raciais na 
sociedade brasileira muito complexas. Este trabalho tem como foco trechos que tratam 
da natureza da discriminação racial no Brasil, que selecionamos nas entrevistas com 
lideranças do movimento negro realizadas no âmbito do projeto “História do 
movimento negro no Brasil: constituição de acervo de entrevistas de história oral”, 
desenvolvido pelo CPDOC da Fundação Getulio Vargas (Rio de Janeiro). Essas 
“histórias dentro da história” contadas pelos entrevistados podem ser transformadas em 
imagens capazes de condensar uma determinada realidade, permitindo, assim, perceber 
o ganho trazido pela metodologia da história oral. 
 

 

                                                 
40 Entrevista gravada em 11/12/2003. 


