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Resumo: Com o presente texto pretendeu-se traçar uma rápida visão panorâmica a respeito de formas
ideológicas que Florestan Fernandes chamou de “preconceito de não ter preconceito” e do mito da
“democracia racial”. Partindo de suas primeiras obras nas décadas 1950 e 1960, alcançamos os textos
do fim do século XX, foi possível extrair e expor, de maneira um tanto mais sistemática, as posições
teóricas de Fernandes a respeito da origem colonial e a transição para a sociedade brasileira capitalista
– propriamente dita – dos mitos raciais, bem como foi possível traçar a ligação entre tais relações de
raça com a organização mais ampla da sociedade de classes e de suas implicações políticas.
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1. Introdução

Florestan Fernandes inicia suas pesquisas a respeito das relações raciais no Brasil junto
do sociólogo Roger Bastide em 1951 tendo como foco a cidade de São Paulo e como órgão
fomentador a UNESCO. Tal pesquisa resultou na publicação de Relações raciais entre negro
e branco em São Paulo em 19552. Em seguida, Florestan expandiu seu trabalho para que
pudesse submetê-lo às provas de concurso da Cadeira de Sociologia I da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da USP em 1964, resultando na obra A integração do negro na
sociedade de classes.

A pesquisa sociológica então passou por uma significativa expansão de seu objeto.
Apesar de Florestan não ter tratado detalhadamente de cada região brasileira, suas conclusões
extrapolaram os limites da cidade de São Paulo na medida em que o autor identificou a
generalização das próprias relações raciais – que inicialmente havia identificado na capital
paulista – por todo o país.

A partir desse alargamento geográfico do objeto de pesquisa, também tomou impulso a
polêmica que Florestan travou durante toda sua vida contra a concepção de “democracia
racial” – vinculada principalmente a Gilberto Freyre3 – muita difundida não apenas nos meios
acadêmicos, mas em quase todas as instâncias da vida social brasileira, como o próprio
Fernandes demonstra.

Aqui, portanto, reside o objeto central de nosso texto. Mesmo tomando o alerta de
Florestan de que o “preconceito de não ter preconceito esconde realidade múltiplas, e possui
uma teia de efeitos encadeados tão complexa que não há como ventilar esse assunto
globalmente” (FERNANDES, 1982, p.128), buscaremos expor a teorização do sociólogo ao

3 Cf. Freyre, G. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São
Paulo: Global, 2006.

2 Cf. BASTIDE, R.; FERNANDES, F. Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo. São Paulo:
UNESCO/Anhembi, 1955.

1 Mestrando em Direito pela UFMG. Bacharel em Direito pela UFJF.



que ele próprio chama de “mito”. Teremos como sumário um texto do período tardio de seu
pensamento, intitulado Nos marcos da violência de 1982, sobre o qual faremos remissões a
diferentes obras de diferentes períodos da vida do autor. Com isso, tentaremos evidenciar o
que é para o autor o mito da “democracia racial”, sobre quais relações sociais concretas ele se
ergue e como essa sua tese foi, em geral, uma constante em toda sua obra.

2. Do “preconceito de não ter preconceito” ao mito da “democracia racial”

2.1. A gênese do “preconceito de não ter preconceito”

Segundo Florestan Fernandes, em referência a importantes debates do pensamento
social brasileiro, os “estudiosos do preconceito e da discriminação raciais descobriram a
essência de uma tradição mistificadora, arraigada no Brasil: o preconceito de não ter
preconceito” (FERNANDES, 1983, p.127). Como fundamento de tal “tradição mistificadora”,
afirma:

É possível que a contradição entre o império da fé e as iniquidades da escravidão
tenha forjado uma espécie de entorpecimento infantil da consciência social e
produzido essa tendência complacente de dissimular as misérias humanas,
transcendendo aos limites e às necessidades das ideologias. (FERNANDES, 1982,
p.127).

O mapeamento da origem dessa ideia, portanto, remete, para Florestan, ao período

escravista colonial e imperial do Brasil. A interação entre a realidade da produção baseada na

força de trabalho escravizada e a predominância ideológica do cristianismo na sociedade

brasileira teria determinado que

o envolvimento da Igreja católica no “mundo cristão”, que os portugueses e os
espanhóis criaram, não exigia que a proteção (ou ocultação) dos “sentimentos
íntimos” dos vários estratos da “raça dominante” determinasse uma compulsão
ideológica tão forte, na esfera dos mores [comportamento, costumes] (portanto, uma
forma exacerbada de “ideologia moral”, de fundamento étnico-religioso), que, no
limite, equivalia, psicológica e socialmente, a uma utopia invertida e estática:
invertida, na ânsia de pôr as contradições da ordem racial escravista acima de
qualquer contestação de cunho moral e religioso; estática, na ânsia concomitante de
plantar nos “bons sentimentos” do senhor a exemplaridade cristã do mundo
católico-escravista. (FERNANDES, 1982, p.127-128).

Em outra obra – O negro no mundo dos brancos, de 1974 –, o sociólogo paulista já

havia explicado, talvez com mais clareza, que o “preconceito de não ter preconceito” “parece

ser uma consequência do ethos católico”, pois

No passado, escravidão e dominação senhorial eram os dois fatores que minavam a
plena vigência dos mores cristãos, compelindo os católicos a proclamar uma visão
do mundo e da posição do homem dentro dele, e a seguir uma orientação prática
totalmente adversa às obrigações ideais do católico. (FERNANDES, 2013, p.36).

À primeira vista, poderia-se argumentar que Florestan dá destaque a uma falsa

contradição entre os preceitos morais do catolicismo e a brutalidade da escravidão, uma vez



que a escravização de povos africanos e americanos não contava com a oposição do papado.

No entanto, é preciso notar que Florestan refere-se a esta contradição do plano ideológico na

dinâmica viva do cotidiano do Brasil escravista, no sentido de que o “culto do homem

abstrato” do cristianismo – do qual se depreende a igualdade entre os indivíduos – chocava-se

com as iniquidades da escravidão. O ser humano como ser genérico, não poucas vezes,

apareceu no cristianismo como signo de igualdade entre os homens4.

Para uma sociedade de produtores de mercadorias, cuja relação social geral de
produção consiste em se relacionar com seus produtos como mercadorias, ou seja,
como valores, e, nessa forma reificada [sachlich], confrontar mutuamente seus
trabalhos privados como trabalho humano igual, o cristianismo, com seu culto do
homem abstrato, é a forma de religião mais apropriada, especialmente em seu
desenvolvimento burguês, como protestantismo, deísmo etc.” (MARX, 2013,
p.153-154).

Aqui é importante retomar que, para nosso autor, essa “espécie de entorpecimento

infantil da consciência social” alçou-se “aos limites e às necessidades das ideologias”, de

modo que, o resultado da tensão entre os princípios do igualitarismo cristão e a crueldade do

escravagismo, tornou-se uma ideologia necessária.

Segundo o autor, “nossa cultura sempre foi pobre de técnicas sociais para manipular as

tensões”, sendo que a “via, aparentemente mais eficaz e seguida, sempre foi a de contornar as

causas das tensões e de intimidar a ‘parte fraca’ (a mulher, o menor, o escravo, o dependente,

o colono, o subordinado, o empregado etc.)”. Dessa forma – reforçando a importância que o

catolicismo tem, para ele, nesse processo –, tais “técnicas impregnaram os procedimentos

correntes na discussão e controle das manifestações do ‘preconceito de cor’”, de modo que

Não só se difundiu a opinião de que este “não existe no Brasil” como ela foi imposta
aos divergentes, “brancos” ou “negros”. Os mores cristãos, por sua vez, contribuíram
para alimentar essa tendência. A esfera da civilização luso-brasileira que mais sofre,
em virtude das inconsistências socioculturais assinaladas, é a religiosa. Embora a
religião católica não tenha impedido nem a escravidão, nem o “preconceito de cor”,
ela difundiu certa repugnância em admitir, francamente, as facetas sombrias do
caráter humano e da organização da sociedade. (FERNANDES, 2008b, p.400).

2.2. A “democracia racial” como transmutação moderna

No aspecto de sua funcionalidade social, de sua necessidade como ideologia, o

“preconceito de não ter preconceito” é, para Florestan, “uma forma exacerbada de autodefesa

4 Cabe destacar que, para nós, o igualitarismo cristão foi, a bem da verdade, acentuado pela forma específica de
individualidade surgida na sociedade burguesa. Nossa opinião é que a igualdade jurídica entre os indivíduos –
tomados como portadores de mercadorias – é o que acentua o caráter igualitário do cristianismo e não o seu
contrário. O processo histórico da interação entre as relações burguesas e o catolicismo e quais elementos são
determinantes nessa processualidade social, não parecem ser tão claros para Florestan Fernandes.



coletiva do ‘código moral’ e do ‘sistema de valores’ (a chamada esfera axiológica da cultura)

dos estratos econômicos, sociais e raciais dominantes das classes possuidoras”, de modo que

o “que o preconceito nega é, em si mesma, uma violência extrema”. Apesar de aparecer com

“uma congruência ideológica e eidológica” destacando a “humanidade intrínseca aos que

pertencem ao ‘mundo dos homens’”, tal preconceito “atesta seu oposto” na medida em que é

“uma incongruência insanável que”, historicamente, “atingiu primeiro os fundamentos

civilizatórios da ‘sociedade cristã escravista’ e, mais tarde, os fundamentos econômicos,

sociais e jurídico-políticos da sociedade burguesa” (FERNANDES, 1982, p.128).

Assim, portanto, longe de tomar essa “tradição mistificadora" apenas como uma

reminiscência do passado colonial, Florestan Fernandes afirma que a concepção a respeito de

uma convivência tolerante e quase harmônica entre as raças passa por um processo de

transformação e atualização, não apenas na sua forma, mas também em sua funcionalidade.

Segundo nosso autor,

ocorreu uma “elaboração da cultura” que persistiu após o desaparecimento da
dominação colonial direta e a desagregação do escravismo, e, mais tarde,
redefiniu-se no cosmo mental, moral e social que se constituiu graças ao
desenvolvimento do capitalismo, do regime de classes, e às novas formas
econômicas de exploração e subalternização do negro e do mulato. (FERNANDES,
1982, p.128).

Tal redefinição tomará a forma mítica expressa “nas atitudes dos brasileiros diante do

‘preconceito de cor’” através de uma “polarização de atitudes”, a qual encara tal preconceito

como “algo ultrajante (para quem o sofre) e degradante (para quem o pratique)”. Esta

polarização revela justamente a transmutação que o problema sofre da sociedade escravista

para a sociedade do assalariamento, de modo que ela irá se manifestar “com maior intensidade

no presente”, sendo resultado da “desagregação da ordem tradicionalista, vinculada à

escravidão e à dominação senhorial” (FERNANDES, 2013, p.36). Florestan argumenta que o

ideal de igualdade cristão agora pode ser expresso de maneira mais integral.

Embora as transformações recentes não tenham sido suficientemente profundas, o
próprio desaparecimento da escravidão e da dominação senhorial como forma de
relação racial criaram condições favoráveis ao desmantelo da ordem tradicionalista e
à emergência de atitudes, comportamentos e avaliações sociais mais conforme ao
cosmos moral do catolicismo. (FERNANDES, 2013, p.36).

Sob tal aspecto é que o sociólogo paulista nomeia tais ideias como “mito revelador”.

Afinal, se os “mitos existem para esconder a realidade”, é por isso mesmo que “eles revelam a

realidade íntima de uma so ciedade ou de uma civilização” (FERNANDES, 1989, p.13).

Especificamente, em nosso caso, o mito quer fazer crer – e o faz, em grande medida – que,

“no Brasil colonial ou imperial”, a escravidão foi, “por causa de nossa ‘índole cristã’, mais



humana, suave e doce que em outros lugares” ou que, “no ocaso do século XIX”, a “ordem

social nascente seria democráti ca”, mesmo diante do fato de que “o partido republicano

preparava-se para trair simultaneamente à ideologia e à utopia republica nas, optando pelos

interesses dos fazendeiros contra os escravos” (FERNANDES, 1989, p.13).

Ao fim da escravidão e com a República, este “drama humano intrínseco à Abolição,

que largou a massa dos ex-escra vos, dos libertos e dos ingênuos à própria sorte, como se eles

fossem um simples bagaço do antigo sistema de produção”, (FERNANDES, 1989, p.13), a

classe dominante, da “raça dominante”, acomoda sua relação com o negro, de maneira que

este “não era repelido frontalmente, mas também não era aceito sem restrições, abertamente,

de acordo com as prerrogativas sociais que decorriam de sua nova condição jurídico-política”

(FERNANDES, 2008a, p.282). Por diversas vezes, Florestan demonstrou – o que aqui não

podemos reproduzir com o devido cuidado – como a relação colonial se transmuta na “ideia

de que o padrão brasileiro de relações entre ‘brancos’ e ‘negros’ se conformava aos

fundamentos ético-jurídicos do regime republicano vigente”.

Engendrou-se, assim, um dos grandes mitos de nossos tempos: o mito da
“democracia racial brasileira”. Admita-se, de passagem, que esse mito não nasceu de
um momento para outro. Ele germinou longamente, aparecendo em todas as
avaliações que pintavam o jugo escravo como contendo “muito pouco fel” e sendo
suave, doce e cristãmente humano. (FERNANDES, 2008a, p.282-283)

Se “tal mito não possuiria sentido na sociedade escravocrata e senhorial”, pois a

“ordenação das relações sociais exigia, mesmo, a manifestação aberta, regular e irresistível do

preconceito e da discriminação raciais”,

Com a Abolição e a implantação da República, desapareceram as razões
psicossociais, legais ou morais que impediam a objetivação de semelhante ideia.
Então, operou-se uma reelaboração interpretativa de velhas racionalizações, que
foram fundidas e generalizadas em um sistema de referência consistente com o
regime republicano. (FERNANDES, 2008a, p.204).

Em uma boa síntese, Florestan afirma:

No passado, o conflito insanável entre os fundamentos jurídicos da escravidão e os mores
cristãos não obstou que se tratasse o escravo como coisa e, ao mesmo tempo, se pintasse a
sua condição como se fosse “humana”. No presente, o contraste entre a ordem jurídica e a
situação real da “população de cor” também não obstruiria uma representação ilusória, que
iria conferir à cidade de São Paulo o caráter lisonjeiro de paradigma da democracia racial.
[...]. Infelizmente, como no passado a igualdade perante Deus não proscrevia a escravidão,
no presente, a igualdade perante a Lei só iria fortalecer a hegemonia do “homem branco”.
(FERNANDES, 2008a, p.284).

Sem que possamos nos debruçar em uma cuidadosa exposição dos diversos meandros

da história e das características detalhadas por Florestan em suas diversas obras, devemos

reter que “a ideia da democracia racial não só se arraigou. Ela se tornou um mores, como



dizem alguns sociólogos, algo intocável, a pedra de toque da ‘contribuição brasileira’ ao

processo civilizatório da Humanidade” (FERNANDES, 1989, p.13).

2.3. A “democracia racial” e sua funcionalidade na sociedade de classes

Buscar compreender o que representa a “democracia racial” na obra de Florestan

Fernandes, ainda que por meio de uma ligeira vista panorâmica, implica, necessariamente,

como já suscitamos, em compreender a especificidade da constituição do capitalismo

brasileiro e as relações entre suas classes sociais.

Neste sentido, o fato de que, durante o período escravista, o elemento força de trabalho

era constituído fundamentalmente pela população negra, desempenha papel central. Esse

aspecto definirá a relação entre classe e raça. “De onde vinha o temor dos brancos, nos vários

períodos escravistas? Do entroncamento entre a escravidão e es toques raciais dos quais eram

retirados os contingentes que alimentavam o trabalho escravo”, sendo uma “estrutura

simultaneamente racial e social” que “confe ria ao escravo a condição do ‘vulcão que

ameaçava a sociedade’” (FLORESTAN, 1989, p.18-19).

Com o fim da escravidão, mesmo que a população negra componha o maior contigente

humano disponível para o trabalho assalariado, as vicissitudes de sua nova condição – tal

como a competição entre trabalhadores negros e imigrantes europeus – manterá o negro em

uma permanente degradação de sua situação. Essa população tem negada para si até mesmo as

condições mínimas para vender sua força de trabalho no mercado5.

Sob tal aspecto, as relações sociais em meio à dinâmica da luta de classes – seja política

ou em sentido social mais amplo – mantiveram uma profunda interação com as relações

raciais dadas. Abordando o período em que o “preconceito de não ter preconceito” transita

para sua forma mais acabada no Brasil moderno, afirma Florestan:

Uma manifestação ideológico-utópica de uma sociedade de estamentos e de castas
reflui, metamorfoseia-se e revitaliza-se para ser funcional à dominação de classes, ao
bloqueamento da luta de classes e à monopolização social do poder de classe, sob o
modelo idealizado de paz social que nada tem a ver com a realidade e com a
excomunhão da violência no discurso histórico dos opressores. (FERNANDES,
1982, p.128).

Para nosso autor, “a revolução social” – isto é, as mudanças geradas pelo

desenvolvimento do capitalismo – “vinculada à desagregação da produção escravista e da

ordem social corresponden te não se fazia para toda a sociedade brasileira”.

5 Cf. FERNANDES, 2008a.



Seus limites históricos eram fechados, embora seus dinamismos históricos fossem
abertos e duráveis. Naqueles li mites, não cabiam nem o escravo e o liberto, nem o
“negro” ou o “ branco pobre” como categorias sociais. Tratava-se de uma revolução
das elites, pelas elites e para as elites; no plano racial, de uma revolução do
BRANCO para o BRANCO, ainda que se tenha de en tender essa noção em sentido
etnológico e sociológico. (FERNANDES, 1989, p.13).

Este é o solo concreto – que criou uma ligação íntima entre classes e “raças” – sobre o

qual ergueu-se a permanente ideia de “democracia racial”, dessa maneira, “alimentando a

ilusão de que assim se consolidava a ‘paz social’ e promovia a ‘defesa dos interesses do

negro’” (FERNANDES, 2008a, p.283) – mesmo que, na realidade, ocultasse-se as condições

fundamentalmente hostis à população negra. Florestan nota que “mesmo os abolicio nistas, de

Nabuco a Patrocínio, procuram separar o duro golpe do abolicionismo do agravamento dos

‘ódios’ ou dos ‘conflitos’ raciais” (FERNANDES, 1989, p.14). A explicação sociológica de

nossa autor para isso baseia-se, então, no fato de que

A falsa consciência oculta a realidade e simplifica as coi sas. Todo um complexo de
privilégios, padrões de com portamento e “valores” de uma ordem social arcaica
podia manter-se intacto, em proveito dos estratos dominantes da “raça branca”,
embora em prejuízo fatal da Nação. As elites e as classes privilegiadas não
precisa vam levar a revolução social à esfera das relações raciais, na qual a
democracia germinaria espontaneamente... Cinismo? Não! A consciência social
turva, obstinada e mesquinha dos egoísmos enraizados, que não se viam postos à
prova (antes, se protegiam) contra as exigências cruéis de uma estratificação racial
extremamente desigual. (FERNANDES, 1989, p.14).

Nesse sentido, para Florestan, a “tenacidade do mito e a importância de suas funções

para a ‘estabilidade da ordem’” (FERNANDES, 1989, p.18) são fundamentais para as

relações estabelecidas na sociedade brasileira.

As elites, que se apegaram a ele numa fase confusa, incerta e complexa de transição
do escravismo para o trabalho livre, continuam a usá-lo como expediente para “tapar
o sol com a peneira” e de auto-complacência valorativa. Pois consideremos: o mito –
não os fatos – permite ignorar a enormidade da pre servação de desigualdades tão
extremas e desumanas, como são as desigualdades raciais no Brasil; dissimula que
as vantagens relativas “sobem” – nunca “descem” – na pirâmide racial; e confunde
as percepções e as ex plicações – mesmo as que se têm como “críticas”, mas não vão
ao fundo das coisas – das realidades cotidianas. (FERNANDES, 1989, p.17).

3. Conclusões

Para Florestan, tais concepções, portanto, expressam “algo muito claro: um meio de

evasão dos estratos dominantes de uma classe social diante de obrigações e responsabilidades

intrans feríveis e inarredáveis” e vem daí “a necessidade do mito” (FERNANDES, 1989,

p.14). E apesar de poder-se “pensar que, sociológica e historicamente”, o mito “constitui uma



aberração pré ou subcapitalista” (FERNANDES, 1982, p.129), os “fatos – e não as hipóteses

– confirmam que o mito da democracia racial continua a retardar as mudan ças estruturais”

(FERNANDES, 1989, p.17).

É sob tal aspecto que queremos, por fim, destacar como, para Florestan, o “preconceito

de não ter preconceito”, a cristalização do mito da “democracia racial” e a consolidação e o

desenvolvimento do capitalismo no Brasil unem-se em um sentido histórico. A partir da

funcionalidade do mito, exposta anteriormente, é possível entender a composição entre tais

elementos, como demonstra Florestan:

Ao integrar-se à socialização que o modo de produção capitalista, o regime de
classes e o Estado burguês desencadeiam, reproduzem e desenvolvem, tal circuito
passa a ser um componente estrutural e dinâmico do próprio capitalismo. Este reflete
a superposição de várias camadas da história, sem que se possa supor que o
“moderno” destrói ou absorve o “arcaico”. Ao contrário, constitui-se um amálgama,
e a superposição só resulta em incapacidade de imprimir historicamente à
consciência burguesa sua identidade específica [...]. O que vem do passado ou que se
atualiza como “fator tradicionalista” não interfere com a condição burguesa, nem a
anula. Porém, entorpece a ordem existente quanto à legitimidade da contraviolência
[por parte das classes oprimidas] e eleva o “despotismo burguês” (no interior da
dominação de classe e através do Estado) à última instância do que deverá ser a
ordem civil (no sentido geral de uma ordem social “civilizada”) [...].
(FERNANDES, 1982, p.129).

Seguindo trilha de Florestan, chegamos então à questão do “despotismo burguês”. Este

tema é amplamente tratado em nossa teoria social, tanto por vieses mistificadores6, como por

concepções críticas7. No entanto, aqui sua intercessão com o mito da “democracia racial”

toma forma mais apropriada porque é justamente na obra de Florestan Fernandes que a

relação “classe-raça” se faz com mais nitidez.

Mais uma vez, cabe não apenas acentuar a funcionalidade ideológica do mito, como

também os ares de oficialidade que ele toma nas mãos do Estado brasileiro8.

8 Cabe mencionar sobre o status de oficialidade pela pena de um intelectual do porte de Oliveira Vianna, como
também a conformação de uma institucionalidade e de suas repercussões sobre o movimento de trabalhadores,

7 Cf. CHASIN, J. O integralismo de Plínio Salgado: forma de regressividade no capitalismo híper-tardio. São
Paulo: Ciências Humanas, 1978; ___. A miséria brasileira. Santo André: Ad Hominem, 2000. COUTINHO, C.
N. Realismo e anti-realismo na literatura brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. FERNANDES, F. A
revolução burguesa no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983; ___. Que tipo de República? São Paulo:
Brasiliense, 1986. RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.

6 “Quando se pensa na existência de mitos como o do homem cordial, e quando se ligam tais mitos a
pensadores-historiadores da envergadura de um Sérgio Buarque de Hollanda, é claro que subsiste um desafio
maior, de natureza intelectual e política. Sérgio Buarque não criou o mito, apenas infundiu-lhe sistematização e
consistência a nível histórico da teoria da cultura. O consuetudinário ganhou a categoria de explicação do
mundo. Se se vai além, contudo, cabem muitas perguntas: que homem brasileiro é cordial, e para quem? Ou,
então, qual é o outro lado da moeda, o que o “homem cordial” esconde e revela em sucessivos momentos
históricos?” (FERNANDES, 1982, p.130-131). Cf. HOLANDA, S. B.. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995. Cf. também a questão do mito da “outorga” em VIANNA, O. Direito do trabalho e
democracia social: o problema da incorporação do trabalhador no Estado. São Paulo: José Olympio, 1951.



Essa consciência falsa é fomentada por uma pro paganda tenaz, na qual se envolvem
órgãos oficiais do governo, personalidades que deveriam ter uma posição crítica em
relação ao nosso dilema racial e livros que representam o português, o seu convívio
com os escra vos e a Abolição sob o prisma dos brancos da classe dominante.
(FERNANDES, 1989, p.7).

Em tal senda, “é evidente que o mito da ‘democracia racial’ assumiu importância

específica como componente dinâmico das forças de inércia social” legadas pelo Império, as

quais “atuavam no sentido de garantir a perpetuidade de esquemas de ordenação das relações

sociais herdadas do passado”. A conformação ideológica da “democracia social” teve, “assim,

uma parte ativa na protelação das prerrogativas e privilégios sociais dos grupos dominantes,

que exprimiam e mantinham a distância social existente entre os vários segmentos da

sociedade” ao longo de toda a transição para um Brasil de aspecto mais moderno. Nesta razão,

“o mito em apreço aparece como um fator de retenção do desenvolvimento da ordem social

competitiva e democrática. Em vez de ser um elemento de dinamização modernizadora das

relações raciais”, pois, hipoteticamente e no plano ideal, é um mito que contêm o elemento

igualitário entre as raças por princípio, a “democracia racial” foi, e é, “uma fonte de

estancamento e de estagnação, solapando ou destruindo tendências de caráter inovador e

democratizador nessa esfera da convivência social humana” (FERNANDES, 2008a, p.293).

Portanto, as circunstâncias histórico-sociais apontadas fizeram com que o mito da
“democracia racial” surgisse e fosse manipulado como conexão dinâmica dos
mecanismos societários de defesa dissimulada de atitudes, comportamentos e ideais
“aristocráticos” da “raça dominante”. (FERNANDES, 2008a, p.293).

É assim, então, que raça e classe se entrelaçam com democracia e capitalismo na

especificidade brasileira. A formação da classe trabalhadora brasileira sob o signo do

escravismo a partir das condições de uma capitalismo adstringido e uma classe dominantes

correspondente a essa estreiteza, produz profundos impactos sobre a relação entre as classes

sociais, mas sem que isso anule a especificidade do racismo como elemento social. É por essa

razão que Florestan insta: “Nada de isolar raça e classe” e, em seu ímpeto de ação política,

conclui que “para ser ativada pelo negro e pelo imulato, a negação do mito da demo cracia

racial no plano prático exige uma estratégia de luta política corajosa, pela qual a fusão de

‘raça’ e ‘classe’ regule a eclosão do Povo na história” (FERNANDES, 1989, p.18-19).

principalmente durante o Estado Novo. Cf. GOMES, A. M. C. A invenção do trabalhismo. 3. ed. Rio de Janeiro:
FGV, 2005.
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