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Black ou White

Contextualização e pressupostos.

• O que nos instigou nesta pesquisa foi a tentativa de 
compreender a construção da carreira desde a perspectiva 
racial, em uma via de mão dupla:

• Como a raça influencia na carreira? e 
– que constrangimentos operam e como operam no sentido de afetar a 
colocação do negro no mercado de trabalho no setor público?

• [susto!] como a carreira influencia na construção da 
identidade racial do sujeito?!
– Categorias raça e cor como construção social.
– Autopercepção versus heteropecepção. 
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Black ou White

Contextualização e pressupostos.

• Título mais impactante que explicativo!
Não é nossa pretensão superestimar o potencial explicativo da 
categoria cor/raça!
Também não queremos dicotomizar ou reduzir o fenômeno a apenas 
duas possibilidades. Entre o branco e o preto, existe uma infinidade 
de tons de cinza!

Black ou White
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Black ou White

Contextualização e pressupostos.

• Título mais impactante que explicativo!
Da mesma forma, em matéria de classificação racial, há uma imensa 
zona  de incerteza entre pretos e brancos, que se entrecruza com 
outros indicadores e produz um “gradiente socioeconômico” (Soares 
e Alves) capaz de influir sobre a estratificação social.
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Black ou White

Revisão de literatura.

• Raças humanas inexistentes do ponto de vista biológico
– A maioria dos autores tem conhecimento de que raça é um termo não 
científico: que somente pode ter significado biológico quando o ser 
se apresenta homogêneo, estritamente puro. Essa condição não é 
encontrada em seres humanos.

– Há um amplo consenso entre antropólogos e geneticistas humanos 
de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem.

– As diferenças mais aparentes (cor da pele, textura dos cabelos, 
formato do nariz) são determinadas por um grupo insignificante de 
genes. As diferenças entre um negro africano e um branco nórdico 
compreendem apenas 0,005% do genoma humano.
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Black ou White

Pressupostos fundamentais.

• Raça como fato social
– Nesta pesquisa, o conceito de raça adotado é o de “raça social”, 
definido por Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, isto é, não se trata de 
um dado biológico, mas de “construtos sociais, formas de identidade 
baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para 
construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios”.

– Para esse autor, se a existência de raças humanas não encontra 
comprovação no bojo das ciências biológicas, elas são, “plenamente 
existentes no mundo social, produtos de formas de classificar e de 
identificar que orientam as ações dos seres humanos”. (GUIMARÃES, 
1999, p. 153).
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Black ou White

Visão social da raça.

• Carolus Linnaeus (1758) reconheceu quatro variedades do 
homem: 

1) Americano (Homo sapiens americanus: vermelho, mau 
temperamento, subjugável); 
2) Europeu (Homo sapiens Europaeus: branco, sério, forte); 
3) Asiático (Homo sapiens asiaticus: amarelo, melancólico, 
ganancioso); 
4) Africano (Homo sapiens afer: preto, impassível, preguiçoso).

• Segundo essa visão, a determinação da raça atribuiu a cada 
uma características físicas e morais específicas.
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Black ou White

Visão social da raça.

• Racismo:
– Doutrina que afirma não só a existência das raças, mas também a 
superioridade natural e, portanto,  hereditária, de umas sobre as 
outras. A atitude racista, por sua vez, é aquela que atribui qualidades 
aos indivíduos ou aos grupos conforme o seu suposto pertencimento 
biológico a uma dessas diferentes raças, portanto, de acordo com as 
suas supostas qualidades ou defeitos inatos e hereditários. 

– Deriva do racialismo, antiga doutrina protocientífica que afirmava que 
as diferenças biológicas existentes no interior da espécie humana 
eram grandes o bastante para diferenciarem raças com qualidades 
psicológicas, intelectuais ou de caráter distinto. O “racismo” como 
atitude sobreviveu ao racialismo como teoria científica.
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Black ou White

Visão social da raça.

• Na formação histórica do Brasil, o mito da democracia racial 
supõe que o Brasil é um país onde não existe preconceito 
ou discriminação de raça ou cor e onde as diferenças são 
absorvidas de forma cordial e harmoniosa. A expressão está 
associada ao trabalho de Gilberto Freyre. 

“Ao encarar como positiva a mistura racial no Brasil – à época 
lamentada pela maioria dos pensadores que viam no mestiço um tipo 
humano degenerado – Gilberto Freyre acabou errando pelo oposto, ao 
superestimar a capacidade de a miscigenação solucionar o problema 
das diferenças e das desigualdades entre brancos/as e negros/as” 
(BARRETO et. al, 2009, p. 200).
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Black ou White

Visão social da raça.
Habitação e saneamento - Distribuição de 

domicílios urbanos em favelas, segundo 

sexo e cor/raça do/da chefe. Brasil, 2009.
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Black ou White

Democracia racial no Brasil.

• Estudos clássicos da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre a experiência  de democracia racial no Brasil 
demonstraram que esse ideal era mais imaginado do que 
real. Aquilo que era chamado apenas de pobreza, tinha uma 
cor.

“Ficou evidente, então, que a discriminação era um dado estrutural 
que organizava, em todo o país, desde a distribuição do emprego 
e da renda até a ocupação de espaços urbanos, inclusive espaços 
públicos” (BARRETO et. al, 2009, p. 201).
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Black ou White

Visão social da raça.

• Desigualdades 
históricas na 
construção da 
sociedade 
brasileira/socialização

• Invisibilização 
midiática

• Estereótipos

• Defasagens no ingresso e 
permanência no mercado

• Segregação social do 
trabalho

• Dificultação da 
mobilidade social, 
exercida através do 
alijamento velado

• Acesso a posições 
subalternas 

• Desigualdades na 
trajetória escolar

• Estereótipos no livro 
didático

• sedimentação de 
papéis sociais 
subalternos (Silva, 
2002) • O que esperar?

Socialização 
primária Vida escolar

Mercado de 
trabalho Carreira no serviço 

público
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Black ou White

Metodologia de pesquisa.

• Pesquisa descritiva quanto aos objetivos e estudo de caso 
quanto aos procedimentos técnicos. Várias etapas:
– Heteroclassificação de cor realizada pelos pesquisadores em T1;
– Análise de dados autodeclararão de cor;
– Heteroclassificação de cor realizada pelos pesquisadores em T2;
– Entrevistas com um corpus pequeno, utilizando como procedimento 
de coleta de dados a metodologia de História Oral.

• Classificação racial do IBGE: 
– Branco
– Preto
– Pardo
– Indígena
– Amarelo

Negros
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Black ou White

Resultados da pesquisa.

15 de 24



Black ou White

Resultados da pesquisa.
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Black ou White

Resultados da pesquisa.

• Os dados demonstraram que dos 238 indivíduos analisados, 
a classificação foi convergente em 155 casos, o que 
corresponde a 65,1%. Esse percentual de semelhança está 
abaixo do padrões identificados em outros estudos. Osório 
(2004) identificou graus de concordância médio de 79% em 
3 estudos que analisou.
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Black ou White

Resultados da pesquisa.
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Black ou White

Resultados da pesquisa.

Indivíduos
Atribuído pelo 
Pesquisador em 
T1

Declarado pelo 
Indivíduo

Atribuído pelo 
Pesquisador em 
T2

Indivíduo 12 Pardo Branco Branco
Indivíduo 27 Pardo Branco Pardo 
Indivíduo 32 Pardo Preto Preto
Indivíduo 47 Pardo Pardo Pardo 
Indivíduo 52 Pardo Pardo Pardo 
Indivíduo 65 Branco Branco Branco
Indivíduo 91 Pardo Branco Branco
Indivíduo 99 Pardo Pardo Pardo 
Indivíduo 126 Branco Pardo Branco
Indivíduo 211 Preto Pardo Pardo 

19 de 24



Black ou White

Resultados da pesquisa.

Narrativas de entrevistados: 
Eu acho que [o fato de ser preto] influencia sim [na minha trajetória
profissional]. Eu acho assim, na verdade já perdi oportunidade – eu acredito,
nunca vai ficar claro – mas eu acredito que já perdi oportunidades em função
disso. [...] Você tem que estar no modelo vestido como as pessoas estão
vestidas, você tem que saber conversar da forma que as pessoas exigem que
seja, para você já quebrar uma barreira inicial de aproximação. E depois para ter
oportunidade de ser chamado, de ser valorizado, de conduzir algum projeto você
tem que ter o respaldo de alguém superior. Eu acho, na minha trajetória eu
vivenciei isso. Então eu acho que foi mais difícil nesse sentido. Porque os
ambientes são naturalmente brancos também, são homens brancos. Então é
outra realidade. Você participar, entrar nesse ambiente, você é sempre diferente
e ser diferente causa estranheza. Você pode perceber, eu não uso tênis escuro
com blusa branca, porque se eu for num ambiente que eu estou de tênis escuro e
blusa branca eu posso ser garçom, entendeu? (Entrevistado E)

“

20 de 24



Black ou White

Resultados da pesquisa.

Narrativas de entrevistados: 
Eu estou pensando sim [por que agora] me veio um outro pontinho de raça de
desigualdade assim...Sim, olha, eu não acho se é essa questão de cor não, cara,
não sei. Mas, olha só, deixa eu colocar e a gente reflete junto. É, rapidinho os
meus colegas de carreira conseguiram [rapidamente] cargos e promoções
quando formaram, eu demorei, só fui consegui isso em 2014. Eu não sei se isso
pode ter sido algum reflexo de raça e cor, mas teve essa defasagem. Rapidinho
um colega virou diretor, outro superintendente, eu trabalhava para caramba
também na Educação, mas, lá a porta não estava aberta não. Ainda não sei qual
que foi a causa disso não. (Entrevistado F)

Eu me declaro negra, mas isso é uma coisa que mudou também, eu me declarava
parda até um tempo atrás. Eu comecei ler muita coisa e ver assim, não gente
realmente, esse negócio de pardo ele reforça o mito da democracia racial. Tipo,
eu não vou ficar falando que eu sou parda, então eu vou assumir que eu sou
negra e pronto. (Entrevistado R)

“

“
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Black ou White

Resultados da pesquisa.

Narrativas de entrevistados: 
É a mesma percepção que eu tenho por ser mulher. Por eu ser mulher e por eu
ser negra as vezes as pessoas têm a percepção de que eu não tenho uma
escolaridade adequada, ou então de que o meu cabelo, por exemplo, você tem
que ir arrumada para um dia de trabalho, eu por eu ter o meu cabelo cacheado,
meu cabelo crespo e usar ele solto e bem volumoso, as vezes as pessoas não
acham isso adequado para o ambiente de trabalho. E eu tento falar para,
quando vejo isso acontecendo, eu tento mostrar. Então eu vou com turbantes
enormes, né? Eu vou com o meu cabelo enorme também (risos), que é para a
gente demonstrar. Esses espaços, eles são espaços de luta para mim.
(Entrevistado J)

“
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Black ou White

Discussão.

• Cor como construção social sujeita a diversas variáveis. A 
percepção do indivíduo e do observador se altera com o 
meio e o tempo.

• Transição ou passagem da linha de cor: como descoberta 
pessoal; como afirmação da identidade; como estratégia de 
aceitação perante uma coletividade com padrões e 
referências brancas.

O trabalho revela que na carreira é incipiente o uso do direito à 
diferença. Nesse sentido, Santos (2003, p. 458) afirma:

“ Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos 
o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza.”
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Black ou White

Discussão.

• A categoria pardo oferece uma mobilidade que permite ao 
sujeito transitar na linha de cor para qualquer dos 
extremos, de acordo com a sua identificação racial.

• Ser servidor público “estável” na carreira não elimina os 
constrangimentos de cunho racial presentes no mercado de 
trabalho privado.
Considerações finais:

Limitação: Enquanto tema de pesquisa, conteúdo novo para ambos 
autores. Dificuldade em acessar a literatura da sociologia e estudos 
de trajetórias.
Trabalhos futuros: maior corpus, outras carreiras!
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Black ou White
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