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Nunca deixei de repetir que a sociologia da sociologia não é 
uma divisão entre tantas outras da sociologia; que é preciso 
servir-se da ciência sociológica elaborada para fazer sociologia; 
que a sociologia, da sociologia, deve acompanhar, sem 
interrupção, a prática da sociologia. Mas, mesmo sendo uma 
virtude na tomada da consciência, a vigilância sociológica não é 
suficiente. A reflexividade só tem a sua eficácia quando se 
encarna nos coletivos que a incorporaram, de forma a praticá-
la, no mundo da reflexividade. Num grupo de pesquisa desse 
tipo, a censura coletiva é muito poderosa, mas é uma censura 
libertadora, que faz sonhar ao campo idealmente constituído, 
que liberaria cada participante dos “desvios” ligados à sua 
posição e às disposições.  

 

Pierre Bourdieu (2001b, p. 220; nossa tradução). 



 



 

 

 

 

 

Um dos maiores problemas da nossa sociedade é o racismo, 
que, desde o fim do século passado, é construído com base em 
essencializações sócio-culturais e históricas, e não mais 
necessariamente com base na variante biológica ou na raça (p. 
5). 

[...] 

Grosso modo, eis as duas abordagens essenciais que dividem 
intelectuais, estudiosos, midiáticos, ativistas e políticos, não 
apenas no Brasil, mas no mundo todo. Ambas produzem 
lógicas e argumentos inteligíveis e coerentes, numa visão que eu 
considero maniqueísta. Poderão as duas abordagens se cruzar 
em algum ponto em vez de se manter indefinidamente 
paralelas? (p. 6). 

[...] 

A melhor abordagem seria aquela que combina a aceitação da 
identidade humana genérica com a aceitação da identidade da 
diferença (p. 6). 

 

Kabengele Munanga (2009). 
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APRESENTAÇÃO DO AUTOR 

 
Já se passaram seis anos que o conteúdo deste livro foi 

apresentado diante de uma banca examinadora na Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), Campus de Araraquara. Foi em 2010, 
quando o/as professor/as doutor/as, o antropólogo Kabengele 
Munanga, a socióloga Vera Lúcia Benedito, a antropóloga Renata 
Medeiro Paoliello, a cientista política Maria Teresa Miceli 
Kerbauy, junto com o cientista social/antropólogo Dagoberto 
José Fonseca, meu (ex)orientador, arguiram-me durante a defesa 
da minha tese de doutorado. 

Essa obra, como descrevo em suas páginas, tem um longo 
caminho e emergiu de uma história de vida pessoal e coletiva, 
noção que denomino de bioepistemologia. É, em parte, resultado 
da trajetória política e intelectual de um jovem nascido e formado 
em Filosofia na República Democrática do Congo, cujo 
desenvolvimento humano consolidou-se na Diáspora africano-
afro-brasileira e no campo da Sociologia.  

São esses os lugares que deram sentido a sua escrita. De 
forma particular, os acontecimentos históricos que orientam a 
vida dos/as negros/as brasileiros/as, que presenciei desde a 
minha chegada no Brasil em 1997, continuam sendo o 
combustível da sua emergência. O debate sobre o racismo, as 
cotas e as ações afirmativas, as formas coletivas negras de se 
mobilizarem e encontrarem saídas diante dos problemas que 
negam a nossa cidadania, com certeza, influeciaram essa obra. 

Entre todos/as os/as intelectuais que se dedicam em 
estudar e propor soluções aos problemas que afetam a população 
negra no Brasil, os trabalhos do professor doutor, economista, 
sociólogo e ativista social do movimento negro, Marcelo Paixão, 
inspiraram-me profundamente. Esse meu enconto com a maneira 
como ele interpreta a sociedade brasileira, as relações raciais e a 
problemática do desenvolvimento nacional, levaram-nos a 
convidá-lo a compor a banca do meu exame de qualificação que 
se deu em 2008. Com isso, quero manifestar a minha gratidão 
pelo ilustre professor, cujos trabalhos científicos continuam a 
questionar o campo tradicional de ciências sociais e a inspirar o 
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campo progressista. 
Poderia ter optado pela atualização de alguns dados desta 

obra, especialmente na sua terceira parte. A título de exemplo, 
menciono aqui a polêmica em torno da constitucionalidade na 
adoção da política de cotas na UNB. Em outros termos, quando 
fechava a minha tese, o Supremo Tribunal da Federal estava ainda 
analizando a liminar do Partido dos Democratas (Arguição de 
Descumprimentos de Preceito Fundamental 186). Somente em 
2012 é que o STF votou por uma maioria absoluta a sua 
constitucionalidade. Ademais, em 29 de agosto do mesmo ano foi 
promulgada a Lei nº 12.711, que dispõe sobre cotas referente ao 
ingresso nas universidades e instituições federais de ensino 
técnico de nível médio e dá outras providências. 

Todavia, não atualizei os dados da terceira parte desta 
obra por uma única razão: quero preservar, nessa primeira edição, 
os registros históricos dos acontecimentos que ocorreram até 
2010, ano da publicização dessa obra em formato de tese.  

A UNESP ao disponibilizar a minha tese no seu arcevo 
vitual, possibilitou a um grande público o seu acesso. Em algumas 
de minhas publicações posteriores, em palestras e intervenções 
públicas, tenho apresentado as ideias mestras que estruturam as 
propostas epistemológicas e de execução de políticas públicas 
referentes ás ações afirmativas e o desenvolvimento da população 
negra. 

Para responder a demanda das pessoas que têm se 
interessado no meu jeito de pensar, enquanto ator social e 
educador, é que resolvi publicar a minha tese em forma de livro; e 
este deve ser lido no contexto em que foi escrito. 

Ademais, por razões estéticas e de facilidade de leitura da 
obra, resolvi junto com o meu editor dividi-la em dois volumes. 
De fato, há uma lógica em todo isso, pois o primeiro volume 
agrega os capíuulos que estabelecem as discussões teóricas e 
metodológicas. O segundo volume rima como uma sociologia 
aplicada. Apresenta as bases da teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural, ressalta a especificidade do seu debate 
no âmbito brasileiro e e fecha com aplicação de Avaliação de 
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Quinta Geração sobre os projetos e programas de políticas de 
ações afirmativas elegidos como campo-tema de investigação. 

Fiz questão de manter alguns elementos nos dois 
volumes, por exemplo, mative a capa da edição especial do Jornal 
Irohín (no 13, out./nov. 2006) que retra a comemoração de de 10 
anos da Marcha Zumbi.A mesma tinha servido de capa da minha 
tese, por entender que o movimento negro continua sendo o 
agente indispensável quando se pensa as políticas públicas de 
ações afirmativas no país. Manteve, igualmente, a introdução, a 
conclusão geral  e as referências para permitir ao/à leitor/a, que 
não quiser ter acesso aos dois volumes, compreender a estrutura 
geral, as considerações finais da obra e textos e documentos de 
consultas. 

Por fim, temos a convicção de que muitos de seus 
achados, suas ideias teórico-metodológicas e políticas, 
contribuirão no debate contemporâneo posto sobre o 
multiculturalismo/interculturalidade progressista e o 
desenvolvimento emancipatório e na realização de novas 
pesquisas. 

Ubunto: Eu existo porque nós existimos! 
 

Bas´Ilele Malomalo 
Salvador, 20 de novembro de 2016. 





 

PREFÁCIO 

Prof. Dr. José Dagoberto Fonseca 1 
 
 
O livro “Repensar o multiculturalismo e o 

desenvolvimento no Brasil: Políticas de ações afirmativas 
para a população negra (1995-2009)” escrito por Bas’Ilele 
Malomalo, fruto de sua pesquisa de doutorado defendida em 
2010 no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara – da 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(UNESP), nos brinda com uma reflexão crítica de extrema 
relevância sobre as políticas de ações afirmativas no Brasil, 
sobretudo porque traz novos referenciais teóricos e 
metodológicos, bem como novas chaves explicativas e 
interpretativas sobre o Brasil atual, particularmente aquele 
gestado pelas políticas dos governos Fernando Henrique Cardoso 
e Luís Inácio Lula da Silva e que nos permite olhar de maneira 
também crítica a gestão da atual governante do país, a Presidenta 
Dilma Roussef.  

O estudo de Bas”Ilele Malomalo nos propõe olhar para 
esta matéria sempre polêmica para alguns quando se quer atender 
as legítimas e históricas, porque antigas, reivindicações da maioria 
da população brasileira que é negra (preta e parda) e 
coincidentemente pobre. A coincidência social aqui é porque 
estamos diante de uma conjunção de fatores bio-psíquico-sociais 
e político-econômicos produzidos pelos racismos explícitos ou 
não, pela concepção de seletividade eugênica proporcionada pela 
doutrina de branqueamento civilizacional de vertente greco-
romana, pela ideia de povo eleito que é reservado aos brancos, 
não somente judeus, que perdura até os nossos dias diante da 

                                                 
1 Docente da Faculdade de Ciências e Letras-Campus de Araraquara – UNESP 
e coordenador do Centro de Estudos das Culturas e Línguas Africanas e da 
Diáspora Negra (CLADIN), do Laboratório de Estudos Africanos, Afro-
brasileiros e da Diversidade (LEAD) e Supervisor do Núcleo Negro da 
UNESP para Pesquisa e Extensão (Campus da FCL/Car). 
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pregação e publicidade paulina. Malomalo, neste sentido, faz uma 
severa crítica, mas bastante pertinente que é o uso que fazemos e 
fazem da ciência. Ele nos diz: “O uso da ciência com a finalidade 
de dominar política e economicamente a população negra. Esse 
comportamento antiético é condenável”. 

Fatores associados estes que, ainda, vigoram no país em 
diferentes setores da vida nacional, em especial em universidades, 
governos e instituições privadas, posto que esta presente na 
sociedade civil nacional, mas sendo combatidos diuturnamente 
por negros que estão em movimento e movimentando outros 
segmentos populacionais (mulheres, indígenas, portadores de 
deficiência, idosos, homossexuais) também excluídos desta 
engenharia social inventada pelos mesmos alguns que veem 
polêmica onde somente há busca de justiça e defesa dos 
interesses coletivos, ou seja nacionais, posto que não somente 
atingem a maioria da população brasileira, mas com isto impõe ao 
país e a nós todos cidadãos um grave obstáculo para o 
desenvolvimento social e econômico. Daí chegarmos a ver estes 
fatores como geradores e promotores da grande desigualdade 
étnico-racial experimentada pelo Brasil antigo e contemporâneo. 

 A tese de Malomalo neste livro se vincula ao 
duplo debate presente desde meados da década de 1990 sobre o 
multiculturalismo e ações afirmativas, bem como dialogando com 
as referências sociológicas e antropológicas de Max Weber, Pierre 
Bourdieu, Clifford Geertz, Edgar Morin, Boaventura de Sousa 
Santos e com a metodologia da sociologia canadense. Como o 
próprio autor nos informa já no seu resumo de apresentação da 
tese  
 

se privilegia as teorias do desenvolvimento humano do 
PNUD, do desenvolvimento como liberdade de Amartya 
Sen, do desenvolvimento econômico comunitário de 
Daniel Champagne, da nova sociologia econômica de 
Benoit Lévesque, de Louis Favreau, de Jean- Marc Fontan 
e, ainda, das teorias do multiculturalismo emancipatório 
de Boaventura de Sousa Santos. Desse encontro é que se 
constrói o referencial teórico-metodológico dessa 
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investigação denominado de desenvolvimento econômico 
multicultural. Este é também um instrumento de 
avaliação, forjado do diálogo feito com a teoria de 
“avaliação da quinta geração” de Jean-Marc Fontan e 
Elaine Lachance, que no contexto do Canadá, faz parte 
das práticas científicas do desenvolvimento econômico 
comunitário e da nova sociologia econômica. 

 

Toda a pesquisa de Malomalo sobre as ações afirmativas e 
a temática do desenvolvimento emancipatório se articula 
teoricamente não somente com as cotas, mas processa um debate 
mais complexo, na medida em que ao envolver as questões de 
ordem política, democrática e republicana fundamenta as teses do 
desenvolvimento da nação. Neste sentido, a tese trabalhada pelo 
autor traz à baila a questão de que as políticas de ações 
afirmativas estabelecem um diálogo com os ideários do 
desenvolvimentismo nacional, sobretudo porque tem em sua base 
empírica o cenário do mercado de trabalho que aparece como um 
dado de extrema relevância, mediado pela análise elaborada sobre 
o Programa de Capacitação de Afrodescendente do Banco Itaú, 
da Fundação Roberto Marinho do Sistema Globalização de 
Televisão, bem como com o patrocínio e investimento da 
Petrobras no Programa a Cor da Cultura e as universidades 
privadas (Universidade Zumbi dos Palmares) que atuam pautadas 
pelas políticas de governo e de empresas privadas que difundem 
as suas metas de responsabilidade social. 

Malomalo com isto demonstra que a lógica capitalista 
empreendida pelos governos, empresas e universidades se 
manifesta de modo ambíguo, na medida em que ao criarem as 
políticas de ações afirmativas e as políticas de diversidade 
vinculam suas ações como parte de sua estratégia de marketing 
“para dar reconhecimento a sua marca no mercado competitivo; 
as universidades particulares usam do ProUni como fontes de 
rendas e abatimento fiscal e também como um serviço social”. 
Entretanto, o que fica nítido é que as empresas e mesmo os 
governos visam dar publicidade em uma sociedade cada vez mais 
fragmentada como a nossa.  
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As políticas de ações afirmativas reafirmam a necessidade 
de serem articuladas as políticas universalistas, mas sem que esteja 
vinculada à leitura dominante, ainda no cenário social de uma 
democracia étnico-racial, não se pode aceitar de maneira simplista 
a perspectiva do multiculturalismo, posto que em nome do 
respeito à diversidade e da diferença se mantém a lógica de afastar 
o outro cada vez mais distante das esferas de e do poder de viver 
a cidadania. 

O caminho ambíguo e em certo sentido híbrido da 
política brasileira também é reafirmado nas políticas de ações 
afirmativas quando se visa inventar outras possibilidades tais 
como as cotas sociais. No entanto, estas não são apenas uma 
modalidade diferente, mas uma modalidade negadora das cotas 
raciais ou de fragilização destas últimas. O que revela não 
somente a lógica de ampliação das ações afirmativas, mas a 
tentativa de sabota-las, sobretudo quando se visa “políticas 
públicas para todos, não só para negros”.  

Malomalo, neste particular, nos informa que o papel de 
diferentes atores sociais e, particularmente, do movimento negro 
tem dado uma contribuição importante para toda a sociedade 
brasileira, especialmente para os mais pobres do país e entre eles 
também atendendo e contribuindo com o alcance e conquista da 
cidadania de brancos pobres. Além disso, este estudo aponta que 
o debate está para além das cotas raciais e/ou sociais, posto que 
trata de questões que envolvem o respeito aos direitos sociais e 
humanos e, ainda, o projeto modernizador e desenvolvimentista 
da sociedade nacional.  



 

INTRODUÇÃO GERAL 

 
O tema desta pesquisa situa-se no quadro dos trabalhos 

científicos que têm discutido a questão da emancipação ou da 
integração do negro na sociedade brasileira, onde duas matrizes 
teóricas têm disputado a sua interpretação dentro das ciências 
sociais. A primeira, geralmente, associada às obras do sociólogo 
pernambucano Gilberto Freyre. Casa Grande & Senzala 
(FREYRE, 1992) é tomada, nesse contexto, como uma de suas 
obras de referência. A segunda matriz, oposta à primeira, está, 
geralmente, atrelada à publicação das duas obras clássicas do 
sociólogo paulista Florestan Fernandes: “A integração do negro 
na sociedade de classes: o legado da 'raça branca'” (1965) e “A 
integração do negro na sociedade de classes: no limiar de uma 
nova era” (1978).  

No estado atual do debate sobre esse tema, Luciana 
Jaccoud (2009, p. 62) qualificou a primeira tradição de “paradigma 
de democracia racial” e a segunda de “paradigma de igualdade 
racial”. É dentro desse último que se situa esta tese. Trata-se da 
tradição sociológica fernandiana que foi renovada, nos anos de 
1980, pelos estudos de Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva 
(PAIXÃO, 2005), criticando a democracia racial como mito, 
demonstrando as desigualdades raciais que afetam negros e 
brancos de formas diferentes, mas com a ressalva de que não se 
trata, necessariamente, do legado do passado colonial, como 
defendia Florestan Fernandes. Para eles, o racismo à brasileira 
tinha se configurado a partir da realidade da nova sociedade 
brasileira capitalista.  

Entre os anos de 1990 até 2009, o tema da integração do 
negro na sociedade vem se atualizando com novas abordagens, 
oriundas do multiculturalismo e, timidamente, dos estudos do 
desenvolvimento. Dessa forma, ele vem sendo discutido, entre os 
defensores do paradigma da igualdade racial, em termos de 
políticas públicas de ações afirmativas. Encontramos, por 
exemplo, esses dois títulos que traduzem essa visão: “Ações 
afirmativas: políticas públicas contra as desigualdades raciais” 
(SANTOS; LOBATO, 2003); “As políticas públicas e a 
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desigualdade racial no Brasil 120 anos após a abolição” 
(THEODORO, 2009). 

Quando iniciamos esta pesquisa, em 2006, o que muito 
nos incomodava era a falta de diálogo entre os defensores de 
políticas de ações afirmativas e cotas. De fato, a falta de diálogo 
teórico-metodológico tende a criar um muro entre os 
pesquisadores que investigam este tema na perspectiva dos 
“estudos culturais”, e há um outro grupo, bem menor, que o 
estuda dentro do paradigma do desenvolvimento (geralmente 
economicistas): Paixão e Theodoro, por exemplo. Foi nessas 
circunstâncias que começamos a pensar de que forma 
poderíamos contribuir com esse debate. 

O título deste trabalho, “Repensar o multiculturalismo e o 
desenvolvimento no Brasil: políticas públicas de ações afirmativas 
para a população negra (1995-2009)”, tem por função 
pedagógico-investigativa relembrar que a “cultura da resistência 
negra” (MOURA, 2005), a luta do negro pela sua integração, pela 
sua liberdade (PAIXÃO, 2006a), situa-se no plano daquilo que as 
ciências sociais têm procurado capturar a partir das teorias do 
multiculturalismo emancipatório (SANTOS, 2003) e do novo 
paradigma do desenvolvimento (PAIVA, 1993; ARBIX, 2001). 
Entendemos que as discussões acadêmicas e políticas sobre 
políticas de ações afirmativas e cotas, para negros, exigem uma 
nova reflexão que contemple as teorias do multiculturalismo e do 
desenvolvimento. Portanto, esse trabalho pretende investigar, 
teórica e empiricamente, as relações existentes entre as políticas 
públicas de ações afirmativas na sua relação com a temática do 
desenvolvimento econômico e social da população negra 
brasileira. O contexto histórico em que se desenvolve esta 
pesquisa é o dos dois mandatos do governo Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002) e os de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-
2009). Esse período é ímpar na história das políticas públicas para 
negros pelo fato de se manifestar como o momento de sua 
emergência e estruturação. 

Este trabalho gira em torno de uma única hipótese que 
dividimos em duas partes. Entendemos que o desenvolvimento 
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social e econômico do negro exige uma dupla mudança no que 
diz respeito à política do multiculturalismo e do desenvolvimento 
nacional. A primeira mudança é de ordem teórica e a segunda, de 
ordem ético-política. Em outras palavras, a mudança teórica exige 
que o problema do negro seja abordado em termos de problema 
do “subdesenvolvimento” ou das desigualdades sociorraciais e do 
desenvolvimento local e nacional, numa perspectiva das teorias 
alternativas. Para isso, de um lado, deve-se recorrer a uma teoria 
crítica que trabalhe com a lógica da complexidade conjuntiva ou 
dos campos. Naturalmente, isto exige uma ruptura com as teorias 
que visam à integração do negro na sociedade, mas que, ora são 
contaminadas pela ideologia da democracia racial, ora pelo 
economicismo ou pelo culturalismo. Parece-nos que a construção 
de um quadro teórico elaborado a partir de um diálogo crítico, 
estabelecido entre a sociologia reflexiva dos campos com as 
teorias da etnicidade, do multiculturalismo, dos movimentos 
sociais, dos estudos das relações raciais, o novo paradigma do 
desenvolvimento e a nova sociologia econômica, auxiliar-nos-ia a 
discutir o problema do subdesenvolvimento e desenvolvimento 
do negro, no Brasil contemporâneo, de forma integrada. Por 
outro lado, faz-se necessária uma mudança ética e política; quer 
dizer, as políticas de ações afirmativas e de cotas, fundamentadas 
na lógica do capital e na política da dominação com interesses 
econômicos e político-eleitoreiros dos governos, das empresas 
privadas e da sociedade civil (organizações sociais negras ou não-
negras), devem se transformar em políticas públicas de 
desenvolvimento sociocultural e socioeconômico emancipatório.  

Esta pesquisa persegue três objetivos. Primeiro: construir 
um referencial teórico-metodológico para subsidiar o debate atual 
sobre políticas públicas de ações afirmativas no Brasil. Segundo: 
avaliar algumas políticas públicas de ações afirmativas 
implementadas pelo Estado, pelo setor privado e pela sociedade 
civil para entender seus avanços e limitações. Terceiro: analisar as 
relações existentes entre a política de ações afirmativas e o 
desenvolvimento da população negra no Brasil.  

Para tanto, recorremos à metodologia que combina a 
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pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a pesquisa 
avaliativa. Essa metodologia tem por bases epistemológicas, entre 
tantas outras, a sociologia reflexiva dos campos de Pierre 
Bourdieu, a teoria da complexidade de Edgar Morin (1995), a 
sociologia das emergências de Boaventura de Sousa Santos e a 
teoria de “avaliação da quinta geração” da nova sociologia 
econômica de Jean-Marc Fontan e Elaine Lachance. 

Dividimos este trabalho em quatro grandes partes. A 
Parte I denomina-se “Por uma epistemologia combativa”. Com 
esta, pretendemos discutir as questões epistemológicas. É o nosso 
ponto de partida para responder à primeira hipótese. Para tanto, 
no primeiro e segundo capítulos demonstraremos as bases 
teóricas e metodológicas dessa investigação, que batizamos de 
“desenvolvimento econômico multicultural”. Argumentaremos 
que este é um referencial teórico-metodológico para se pensar a 
sociedade e avaliar os programas/projetos sociais.  

 As discussões conceituais que faço na Parte II e na Parte 
III têm por finalidade a ampliação da discussão iniciada na 
primeira parte. Dentro da parte que denomino de “Conceitos 
fundamentais do desenvolvimento econômico multicultural” 
(Parte II), discutimos o uso que faremos desses conceitos: 
população (Capítulo 1), cultura, identidade, raça (capítulo 2); 
racismo, desigualdades, subdesenvolvimento (capítulo 3); Estado, 
mercado e sociedade civil (capítulo 4). Defendemos a teoria de 
que essa trilogia é responsável pela construção da esfera pública e 
das políticas públicas. 

 Na mesma perspectiva, na Parte III, “Teorias do 
desenvolvimento e do multiculturalismo”, discorremos sobre uso 
dos conceitos desenvolvimento (capítulo 1), multiculturalismo 
(capítulo 2) e políticas públicas (capítulo 3). No capítulo 4, 
reorientamos a nossa análise conceitual no contexto das políticas 
públicas no Brasil. Identificaremos nesse ponto, também, os 
atores envolvidos nesse debate republicano e suas estratégias de 
luta; a sua concepção sobre a emancipação do negro, no que diz 
respeito às políticas públicas de ações afirmativas e a sua visão 
sobre o desenvolvimento. 
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O que nos possibilitará, na Parte IV, utilizar o 
“desenvolvimento econômico multicultural” como instrumento 
de avaliação. O enfoque da nossa investigação estará voltado para 
quatro ações afirmativas: o Projeto da Cor da Cultura (capítulo 1); 
as políticas das ações afirmativas e das cotas no ensino superior 
(capítulo 2); o projeto de inclusão de negros na Universidade da 
Cidadania Zumbi de Palmares (Unipalmares) (capítulo 3) e o 
programa de Capacitação de Afrodescendentes do Banco Itaú 
(capítulo 4). No final faremos um balanço geral do que foi 
discutido para dar coesão às ideias expostas, mostrando seus 
avanços e suas limitações. 





 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

POR UMA 

EPISTEMOLOGIA COMBATIVA 
 
 



Fonte: COPENE, 2008 - Capa. 



 

CAPÍTULO I 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

MULTICULTURAL COMO 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Introdução 

 
Este capítulo relaciona-se à primeira parte deste trabalho 

chamada “Epistemologia combativa”, que consiste em oferecer as 
bases epistemológicas sobre as quais se fundamentam o nosso 
referencial teórico-metodológico: o desenvolvimento econômico 
multicultural. 

Para tanto, ele está dividido em três seções: a primeira 
trata do seu legado; a segunda defende a tese de que as escolhas 
acadêmicas fazem parte da vida do pesquisador; e a terceira 
apresenta os elementos constitutivos da teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural. 

 
1. Legado dos mestres 

 
Vários foram os mestres que me instruíram até chegar à 

escrita deste trabalho de doutorado. Do ponto de vista da 
construção de teoria, citarei, apenas, quatro tradições intelectuais: 
as epistemologias africanas, que descobri desde a minha 
graduação em filosofia nos anos de 1990 a 1993, e que venho 
aprofundando a partir da diáspora brasileira e as sociologias de 
Bourdieu, Boaventura de Sousa Santos e Morin. A produção do 
conhecimento, aqui presente, segue as propostas dessas tradições 
científicas. O ponto comum entre todas é que são parte das 
epistemologias libertárias, opostas ao que Boaventura de Santos 
Sousa (2003) chama da “razão indolente”, ou seja, o pensamento 
totalitário de tendência marxista, liberal ou neoliberal. 

Proponho-me, aqui, a trazer suas propostas teóricas que 
fazem parte da construção do objeto e da análise deste trabalho, 
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discutindo a questão da crise da ciência e o seu uso como 
instrumento da libertação das populações dominadas; neste caso, 
negros da diáspora brasileira. 

 
1.1. Crise da ciência ocidental 

 
Pode-se dizer que a crise da ciência ocidental deu-se em 

duas direções, uma “interna” e a outra “externa”. A dimensão 
interna traduz-se pela luta entre o pensamento dominante e o 
pensamento alternativo. A dimensão externa traduz-se pelo uso 
político da ciência com finalidades de dominação política e 
econômica. O termo despolitização da ciência traduziria esta sua 
crise política. Como fato social, esta crise é parte de uma crise 
social que se iniciou nos anos de 1970-1980 e se acentuou com o 
processo da globalização liberal, nos anos de 1990. 
Despolitização deve ser entendida como uma estratégia 
consciente ou inconsciente usada pelos agentes do pensamento 
dominante, da “razão indolente”, que tem por intuito silenciar as 
propostas alternativas (SANTOS, 2003). Com Bourdieu (1997), 
diríamos que persiste até uma certa estratégia da denegação, que 
consiste em negar, pelo discurso, uma prática social existente para 
perpetuar a sua dominação. Nesse sentido, por exemplo, a 
economia neoliberal concebe a ciência como uma realidade 
ahistórica, portanto, não teria nenhuma responsabilidade social, 
nenhum compromisso com a ética. Os adeptos do pensamento 
dominante acreditam na neutralidade científica, e fazem desta um 
dogma. Privilegiam o formalismo científico omitindo os efeitos 
da dominação social da ciência contemporânea (BOURDIEU, 
1998a; MÉSZÁROS, 2004). 

Não existe separação entre a crise política da ciência e a 
sua crise interna; as duas se complementam. Na realidade, a crise 
interna é uma luta entre as epistemologias. Cientistas sociais 
como Ianni (1989), Bourdieu (2001b), Boaventura (2003b), Morin 
(2005) entenderam a crise interna das ciências sociais em termos 
do empobrecimento de suas metodologias. Morin (2005) afirma 
que ela se caracteriza pela cegueira epistemológica, pelo 
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reducionismo da realidade social e pela sua fragmentação. Já do 
seu lado, Boaventura de Souza Santos (2003) percebe essa crise 
pela falta de um diálogo intercultural. Enfim, Bourdieu (2001b) a 
interpreta em termos da existência de duas posturas 
diametralmente opostas dentro das ciências sociais: o idealismo 
ou racionalismo, de um lado; e o economicismo, do outro lado. 
Não custa lembrar que, para esses autores, essas crises são 
prejudiciais à própria ciência e à sociedade. 

A solução-problema, pois para Morin (2005) trata-se mais 
de colocação de um novo problema do que  do achamento de 
soluções, encontrada pelos autores defensores de uma ciência 
alternativa e renovada é a integração das ciências sociais. Tal 
proposta já faz parte de seus procedimentos teórico-
metodológicos. Para Ianni (1989), falando no contexto da 
produção das ciências sociais no Terceiro Mundo, a integração 
das ciências sociais pressupõe a volta aos clássicos, uma vez que 
em suas obras há essa integração. Trata-se da recuperação de uma 
visão global em detrimento da visão reducionista. A visão global, 
para Octavio Ianni, manifesta-se nestes termos:  

O “social”, muitas vezes, transfigura-se no “econômico” 
ou no “político”, e vice-versa. Ou seja, há manifestações 
do social que somente se exprimem plenamente no plano 
das ações políticas ou do comportamento econômico. O 
problema da metamorfose dos eventos sociais; por 
exemplo, do econômico em político, é um fenômeno que 
escapa à observação e à interpretação do sociólogo cego 
às várias dimensões do real. É claro que aqui estamos, de 
novo, no âmbito da teoria do conhecimento (IANNI, 
1989, p. 145). 

De fato, trata-se de um debate no campo da 
epistemologia das ciências. Tal debate torna-se importante pelo 
motivo de que, conforme Bourdieu (2001b), a ciência não pode 
cumprir a sua missão de alcance da verdade, com objetividade, 
sem um autoconhecimento, uma autocrítica. É nesse sentido que 
ele entende que a sociologia da sociologia não é só um capítulo 
do saber sociológico, mas é parte indispensável de qualquer 
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produção sociológica. No mesmo sentido, deve-se dizer que o 
período pós-guerra, para Ianni (1989), na América Latina, 
caracterizou-se pela busca de uma “verdadeira ciência”, isto é, 
aquela que visa à integração das ciências sociais. Cada disciplina, 
reconhecendo suas limitações, buscava ampliar a sua visão da 
realidade social estabelecendo o diálogo com os aportes teóricos 
e metodológicos de outras disciplinas. 

Para superar o reducionismo metodológico, Bourdieu 
(1977, 1994) sugeriu a teoria dos campos, que buscava integrar o 
que ele chama de “economia dos bens culturais”, ou as 
abordagens culturalistas, com a economia dos bens econômicos, 
ou, igualmente, as abordagens materialistas. O conceito de 
campo, para nós, é fundamental, porque auxilia na construção do 
campo de desenvolvimento econômico multicultural passando de 
uma teoria à outra, de um autor ao outro, sem cair no 
“ecumenismo metodológico”, ou, diga-se, uma mistura de teorias 
e metodologias sem valor heurístico (BOURDIEU; 
CHAMBOREDON; PASSERON, 1983).  

Na perspectiva da sua epistemologia, Morin sugere a 
teoria da complexidade na superação das teorias reducionistas. 

O que é a complexidade? Primeiramente, a complexidade 
é um tecido (complexus: o que foi teado junto) de 
componentes heterogêneos inseparavelmente associados: 
ela coloca o paradoxo do um e do múltiplo. Segundo, a 
complexidade é efetivamente o tecido de eventos, ações, 
interações, retroações, determinações, riscos, que 
constituem nosso mundo fenomenal. Mas de fato a 
complexidade se apresenta com os traços preocupantes de 
residual, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, da 
incerteza... Por isso, a necessidade, para o conhecimento, é 
colocar a ordem nos fenômenos inibindo a desordem, 
descartar a incerteza, isto é, selecionar os elementos da 
ordem, tornar menos ambíguo, esclarecer, distinguir, 
hierarquizar... Mas tais operações, necessárias para a 
inteligência, correm o risco de tornar cego se eliminar 
outros caracteres do complexus; e efetivamente, como 
mostrei, tornaram-nos cegos (MORIN, 2005, p. 21 



BAS´ILELE MALOMALO | 35 

 

tradução nossa). 

  A teoria da complexidade opõe-se ao paradigma de 
disjunção / redução / unidimensionalidade, e propõe o 
paradigma de distinção / conjunção, que permite distinguir sem 
separar, de associar sem reduzir, afirma Morin (2005). Esse 
paradigma, para esse autor, contém os princípios dialógico e 
translógico que integram a lógica clássica levando-se em conta, ao 
mesmo tempo, seus limites de facto (problemas de contradições) e 
de jure (limites de formalismo). O seu princípio é de Unitas 
multiplex, que escapa à unidade abstrata do alto (holismo) e do 
baixo (reducionismo). 

Boaventura de Sousa Santos (2003a) propõe a 
“hermenêutica diatópica”. Esta faz parte da teoria da “razão 
cosmopolita”, que se opõe à “razão indolente”. No seu texto 
“Sociologia das ausências e emergências”, Santos (2003b) trabalha 
essa questão a partir desta pergunta: para que traduzir? A resposta 
é que “traduzir para libertar” significa fazer um trabalho de 
construção assente na razão multicultural/cosmopolita que 
objetiva dar sentido ao mundo, às populações humanas em crise 
de sentido. 

Esta última pergunta compreende todas as outras. Faz 
sentido, por conseguinte, responder-lhe na forma de 
conclusão da argumentação expendida neste trabalho. 
Muito sucintamente, essa argumentação consiste em que a 
sociologia das ausências e a sociologia das emergências, 
juntamente com o trabalho de tradução, permitem-nos 
desenvolver uma alternativa à razão indolente, na forma 
daquilo a que chamo da razão cosmopolita. Esta 
alternativa baseia-se na ideia base de que a justiça social 
global não é possível sem uma justiça cognitiva global 
(SANTOS, 2003, p. 43). 

Com isso, Santos está respondendo a questão de 
descoberta dos recursos metodológicos para enfrentar os dois 
problemas epistemológicos colocados em termos de problemas 
humanos: o problema da fragmentação e o do sentido de lutar 
para a transformação do mundo.  
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O trabalho de tradução é o procedimento que nos resta 
para dar sentido ao mundo depois de ele ter perdido o 
sentido e a direção automáticos que a modernidade 
ocidental pretendeu conferir-lhe ao planificar a história, a 
sociedade e a natureza. A resposta à pergunta “para e 
traduzir?” responde à segunda questão que deixei acima 
formulada: se não sabemos que um novo mundo melhor é 
possível, o que nos legitima ou motiva a agir como se 
soubéssemos? A necessidade da tradução reside em que os 
problemas que o paradigma da modernidade ocidental 
procurou solucionar continuam por resolver e a sua 
resolução parece mesmo cada vez mais urgente. Não 
dispomos, no entanto, das soluções que esse paradigma 
propôs, e é essa, aliás, a razão da crise profunda em que 
ele se encontra. Por outras palavras, na fase de transição 
em que nos encontramos, confrontamo-nos com os 
problemas para os quais não temos soluções modernas 
(SANTOS, 2003, p. 44). 

É justamente contra os problemas criados pela razão 
indolente da modernidade ocidental que a razão cosmopolita 
busca encontrar soluções emancipatórias. 

O trabalho de tradução cria as condições para 
emancipações sociais concretas de grupos sociais 
concretos num presente cuja injustiça é legitimada com 
base num maciço desperdício de experiências [...], assente 
na sociologia das ausências e na sociologia das 
emergências, apenas permite revelar ou denunciar a 
dimensão desse desperdício. O tipo de transformação 
social que, a partir dele pode construir-se, exige que as 
constelações de sentido, criadas pelo trabalho de tradução, 

se transformem em práticas transformadoras (SANTOS, 
2003, p. 45). 

Esse trabalho representa as grandes linhas da sociologia 
de Boaventura de Sousa Santos. Através dela se expressam não 
somente as subdisciplinas de sociologia da ciência, mas, também, 
a do multiculturalismo. Ele é um dos pontos de partida de onde 
se constrói a referência teórico-metodológica desta pesquisa. 
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Com a tradição intelectual alternativa estamos afirmando que a 
ciência deve ser usada como uma arma para a libertação dos 
povos oprimidos. 
 
1.2. Ciência como arma de emancipação 

 
Observando-se através da ciência alternativa, pode-se 

dizer que a crise da ciência traduz a crise do humanismo 
(MORIN, 1999b). Entre tantas concepções que se tem da ciência, 
há três que consideramos predominantes: uma primeira do tipo 
liberal, uma segunda revolucionária e uma terceira reformista. A 
primeira contenta-se com o status quo; a segunda busca alternativa 
para a sociedade que considera injusta; e a terceira tende a 
reconciliar as duas propostas, ficando, na maioria das vezes, como 
se diz popularmente, “em cima do muro”, indiferente às 
mudanças nas suas raízes. 

As teorias que inspiram este trabalho fazem parte da 
segunda tendência; a que considera a neutralidade científica como 
um mito e como um instrumento da dominação das populações 
(MÉSZÁROS, 2004). Esta entende que a ciência tem que se 
colocar a serviço da sociedade, ser um instrumento da liberdade e 
da libertação. É a partir dessa visão que os africanos e seus 
descendentes têm-se apropriado da ciência moderna (GILROY, 
1993), usando-a como arma de luta contra o escravismo, o 
colonialismo, o neocolonialismo, o racismo; e buscam 
transformá-la em meio de desenvolvimento de suas comunidades 
(SANTOS et al., 2003). Esse modelo de ciência fundamenta-se na 
valorização da multi e transdisciplinaridade (GUTTO, 2006; 
MORIN, 1999a). 

Esta concepção do mundo está presente nos “estudos das 
africanidades”. O pan-africanismoo, os estudos africanos, a 
negritude, os black studies, o afrocentrismo, os estudos Afro-
brasileiros, os estudos culturais, como teorias, programas de 
estudo, disciplinas, nasceram e se desenvolvem tendo a multi e 
transdisciplinaridade como princípios metodológicos. Os saberes 
negros rejeitam o procedimento metodológico monolítico-
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reducionista do pensamento dominante ocidental que fragmenta 
o conhecimento. Para o fundador do Center African Renaissance 
Studies, Shadrack Gutto (2006, p. 311), as pesquisas e os escritos 
da História Geral da África ilustram essa busca de fazer ciências a 
partir de um diálogo estabelecido entre diferentes disciplinas. O 
Center African Renaissance Studies, dirigido por Gutto, incorporou 
essa abordagem metodológica em seus trabalhos. 

O pan-africanismo, nesse centro, é usado como ponto de 
partida para fazer ciência e pensar o Renascimento Africano e de 
suas diásporas. A visão do Center African Renaissance Studies 
demonstra o continuum histórico e a solidariedade existentes entre 
os saberes negros, africanos e da diáspora. Para o Center African 
Renaissance Studies somente uma abordagem multi, inter e 
transdisciplinar é capaz de trazer soluções reais para os problemas 
existentes, que os africanos remanescentes e da diáspora 
enfrentam: o do seu desenvolvimento.  

Enfim, os estudos africanos como parte das teorias 
alternativas estabelecem-se como armas de libertação da ciência e 
da sociedade colonizadas política e epistemologicamente. Nessa 
seara, a ciência deve ser feita sempre com a “consciência” (KI-
ZERBO, 2006). São esses princípios, sobretudo o da 
interdisciplinariedade e o do uso da ciência como caminho da 
libertação de povos oprimidos, que alimentam o referencial 
teórico deste trabalho. 

A seguir, fazemos a objetivação da construção da teoria 
do desenvolvimento econômico multicultural, partindo da minha 
biografia intelectual. Trata-se de uma bioepistemologia que tem 
por finalidade revelar outros elementos que me auxiliaram na 
construção do meu referencial teórico-metodológico, obedecendo 
ao princípio do filósofo Karl Popper (1979), segundo o qual a 
cientificidade de uma teoria consiste em mostrar as bases de sua 
falsificação, isto é, limites. Em Bourdieu (2001b), isso é feito a 
partir da objetivação do próprio pesquisador via  socioanálise. 
Este processo, além de mostrar os limites da teoria construída, 
torna-se um instrumento de fortaleza para o pesquisador, isto 
porque é através dele que se pratica a vigilância epistemológica.  
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1.3 Bioepistemologia como socioanálise 

 
Retomaremos, aqui, algumas palavras feitas sobre mim, 

durante a minha iniciação à pesquisa da pós-graduação no 
mestrado (MALOMALO, 2005). Vamos confrontá-las com a 
minha realidade atual de ativista e pesquisador-doutorando, negro 
da diáspora africana no Brasil. Tal exercício é chamado, na 
perspectiva de Bourdieu (2001b; 2002a), de “autossócioanálise” 
ou de socioanálise tout court, que denomino de bioepistemologia. 
Tanto esta como a socioanálise, que consistem na objetivação do 
pesquisador e do seu campo-objeto de estudo, não são um mero 
exercício de elegância intelectual; pelo contrário, fazem parte do 
procedimento metodológico bourdieusiano ancorado na dúvida 
radical, crítica e autocrítica; valorizam a experiência de vida 
pessoal e coletiva no processo da construção do conhecimento. 

Este trabalho tem muito a ver com a minha biografia 
pessoal e intelectual. Tem uma ligação direta com o compromisso 
dos intelectuais antirracistas na sua luta contra todos os tipos de 
racismo e dominação (sexismo, xenofobia, colonização, racismo). 
A busca de um instrumento científico para compreender a 
situação de dominação imperialista e neocolonial levou-me, em 
1993, enquanto estudante de Filosofia, a elaborar uma 
monografia que cogitava as condições de possibilidade da 
libertação do povo congolês (ex-zairense) da ditadura militar 
mobutista, que foi um dos fatores causadores do seu 
“subdesenvolvimento” socioeconômico. A minha chegada no 
Brasil, em 1997, e o nosso trabalho pastoral com os descendentes 
dos africanos nos colocaram em contato direto com a situação de 
discriminação racial que estes sofrem na sua própria pátria. 
Assim, ao concluir o meu curso de Teologia, em 2002, escrevia 
uma monografia que refletia sobre as condições de possibilidades 
de superação do racismo, numa perspectiva teológica feminista 
negra.  

É nessa situação do negro-africano, vivendo na diáspora 
afro-brasileira, que germinaram tanto a minha pesquisa de 
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mestrado como a do doutorado, meus trabalhos e contatos, como 
ativista e intelectual, com as organizações sociais, grupos e ONGs 
do Movimento Negro brasileiro; de modo especial a Pastoral 
Afro-Brasileira (PAB) e o Instituto do Negro Padre Batista 
(INPB). Estes possibilitaram o meu ingresso, como pesquisador e 
estudante, no Centro Atabaque Cultura e Teologia Negra (2003), 
na Universidade Metodista de São Paulo, na Faculdade de 
Filosofia e Ciências da Religião (2003), no Núcleo de Negro da 
UNESP para Pesquisa e Extensão (NUPE/2004) e no Centro de 
Estudos de Línguas e Culturas Africanas e da Diáspora Negra 
(CLADIN) (2007), proporcionando-me oportunidades de 
amadurecimento de minhas inquietações juvenis, e o tempo 
necessário de transformá-las em projeto de vida pessoal e 
intelectual.  

O objetivo do meu trabalho de mestrado foi uma 
tentativa de análise das experiências coletivas da diáspora negra 
brasileira no campo da religião e da política, em plena 
“modernidade”, que visam transformar a sociedade. Minha 
preocupação, nessa época, orientou-se para a conservação da rica 
memória histórica da luta pela etnicidade que os documentos 
ligados ao Instituto do Negro Padre Batista (INPB) me 
proporcionaram. Além disso, tomei cuidado para me apropriar de 
um instrumento cientificamente legítimo, para analisar os dados 
coletados, combinando a pesquisa teórica e a pesquisa de campo.  

O exercício que caracterizou esse trabalho foi a busca do 
equilíbrio entre o compromisso militante e o científico. Tratando-
se do último, o objeto dessa pesquisa foi construído sobre uma 
conglomeração de teorias das disciplinas da sociologia e da 
antropologia, cuja síntese levou o nome de “teoria da etnicidade”. 
Por isso, também, foi dado a esse trabalho o título de “Poder 
simbólico alternativo e identidade étnica no Brasil: estudo do 
Instituto do Negro Padre Batista na sua luta pelos direitos de 
igualdade racial”. A temática desse trabalho girou em torno do 
campo da religião, da política e da etnicidade ou das organizações 
sociais chamadas de ONGs. O INPB foi abordado em termos de 
“campo da etnicidade”. 
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O método adotado para a construção e a análise do 
objeto desse estudo foi denominado “método genético-histórico” 
ou “método histórico-estrutural” da sociologia reflexiva dos 
campos de Bourdieu, que se baseia na reconstrução histórica e na 
análise das relações estruturais do campo-objeto de estudo. Essa 
pesquisa foi elaborada a partir do procedimento metodológico 
que combina, como dito,  pesquisa teórica e pesquisa de campo. 
No primeiro caso, os conceitos recolhidos nas fontes 
bibliográficas foram usados para entender a questão da 
etnicidade, tal como vivida na sociedade brasileira, no Movimento 
Negro civil e eclesial e, especialmente, no INPB. Tratava-se, 
portanto, de um estudo de caso. A segunda abordagem 
metodológica usada foi a pesquisa de campo. As estratégias e 
técnicas utilizadas para a sua execução foram estas: a exploração 
do campo, feita através de observações do portal do INPB, de 
visitas, de entrevistas informais e formais, que foram registradas 
no diário de pesquisa de campo; a coleta dos materiais, tais como 
revistas, boletins, jornais, folhetos, agendas, panfletos, que foram 
classificados em documentos primários e secundários; a 
observação parcial dos eventos considerados relevantes, que 
foram fotografados e filmados; a aplicação do questionário e das 
entrevistas semiestruturadas, realizadas a partir de um roteiro que 
foi tabulado e analisado. Uma parte do material recolhido nas 
entrevistas, especificamente as perguntas, foi reformulada para se 
adequar à linguagem da apresentação de dissertação. O INPB foi 
identificado, nessa pesquisa, como uma organização social, uma 
ONG negra, híbrida, que incorpora, na sua estrutura, elementos 
religiosos e seculares para a recomposição da identidade étnica 
negra dos seus frequentadores.  

Dessa pesquisa de campo, cuja abordagem foi a sociologia 
da cultura, os materiais coletados e a experiência do campo me 
levavam a suspeitar que havia uma certa afinidade entre a questão 
do desenvolvimento e as etnicidades negras. O meu contato 
pessoal, entre 2005-2006, com o Prof. Dr. Dagoberto José 
Fonseca e a minha entrada no NUPE foram momentos 
marcantes para o amadurecimento dessas suspeitas e a sua 
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transformação em projeto de pesquisa de doutorado. Ao entrar 
no NUPE, iniciei as trocas de experiências acadêmicas fora do 
campo da teologia e das ciências da religião. Comecei a me 
aprofundar nas questões das relações raciais, não mais a partir do 
Movimento Negro eclesial, mas civil e acadêmico.  

A publicação e a busca da implementação da Lei 
10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana foram outros 
acontecimentos que tiveram um grande impacto na minha 
biografia pessoal e intelectual. Em 2005, encontraria um artigo no 
Jornal Ìrohìn (ano X, n. 12, p. 19, ago-set 2005) com este título: 
“O impacto da Lei 10.639 para o desenvolvimento nacional”, de 
Jeruse Romão. Ao lê-lo, logo percebi que minhas suspeitas não 
eram delírios. Assim, veio-me o desejo não só de investigar esse 
assunto, mas de contribuir na luta da população negra, refletindo 
sobre esse tema que, no meu entendimento, era pouco discutido. 
Retomaria, dessa forma, o meu projeto de graduação em filosofia 
sobre o tema do desenvolvimento. 

Outras atividades, cursos de formação, publicações, 
palestras, em torno dessa lei, e o debate republicano sobre a 
temática da integração do negro na atualidade, àos quais tivemos 
acesso, como protagonista ativo ou passivo, têm contribuído na 
consolidação do meu projeto de doutorado. Ora continuaremos 
apresentando outros passos da nossa história social servindo-nos 
da objetivação bourdieusiana.  

As atividades realizadas foram divididas em dois blocos: 
as disciplinas cursadas e a produção intelectual e outras atividades. 
Como se verá, suas fontes foram os espaços acadêmicos e os 
movimentos negros que frequento. O primeiro espaço se define a 
partir da minha situação de estudante de programa de pós-
graduação em Sociologia na Faculdade de Ciências e Letras da 
Unesp. O segundo espaço, do seu lado, define a minha identidade 
a partir da minha inserção no Movimento Negro acadêmico, civil 
e eclesial, quais sejam, o NUPE e o CLADIN, o Centro Atabaque 
de Cultura Negra e Teologia, a Pastoral Afro-Brasileira e o 
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Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil 
(IDDAB), do qual sou um dos fundadores e assumo o cargo de 
secretário-diretor geral.  

As disciplinas cursadas contribuíram, significativamente, 
no processo de construção dessa pesquisa. O ritual de 
institucionalização da identidade de um intelectual-pesquisador, 
na pós-graduação, passa pelo cumprimento de créditos. Ciente de 
que o aprendizado não se limita somente na acumulação de 
créditos, cursei três outras disciplinas para a ampliação de meus 
conhecimentos em relação ao objeto dessa investigação.  

Esta seção será dividida em duas partes. A primeira 
descreve, literalmente, o material ao qual tive acesso durante o 
cumprimento de créditos em 2006. A segunda retrata alguns 
elementos essenciais das disciplinas extracurriculares.  

As duas primeiras disciplinas que cito me ajudaram a 
desenhar o quadro de dois agentes da teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural: o Estado e a sociedade civil. 

A disciplina “Poder Local no Brasil”, em 2006, lecionada 
pela professora, cientista política, Maria Teresa Miceli Kerbauy, e 
o sociólogo Antônio Sérgio Araújo Fernandes, tinha esses 
objetivos: 

A modernização da sociedade brasileira que passa a 
ocorrer a partir da segunda metade do século XX traz 
consigo a urbanização, a democratização do sistema 
político e o avanço da cidadania. O tema da ampliação da 
cidadania no Brasil urbano e sua relação com o poder 
público local é algo que foi, e é, exaustivamente estudado 
há, pelo menos, três décadas. Cabe notar que no Brasil 
ainda que o tema do poder local tenha recebido um 
tratamento empírico razoável, torna-se difícil não afirmar 
uma certa limitação analítica do ponto de vista teórico 
nesta área, seja pelo excesso de ingredientes normativos 
e/ou politicamente engajados que comumente se encontra 
no conjunto desta literatura, seja pela excessiva postura 
microssociológica da grande maioria dos estudos até aqui 
realizados. Assim, torna-se fundamental para quem realiza 
ou pretende realizar estudos sobre poder local no Brasil a 
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compreensão mais acurada sobre as formas de reflexão 
empíricas e teórico-metodológicas desta área. 

Este curso tem o objetivo geral de estudar a produção 
teórico-metodológica e empírica desta importante área de 
estudo que é o poder local no Brasil, procurando observar 
seus limites e possibilidades analíticos. Para tanto, busca-se 
discutir a evolução das principais abordagens 
prevalecentes no caso brasileiro acerca dos estudos de 
poder local, destacando as principais tendências que 
surgiram nos últimos anos. 

Essa disciplina possibilitou-me o acesso às ideias e 
metodologias que apontam a mobilização e participação dos 
movimentos sociais e dos gestores públicos na construção do 
espaço público, da democracia e da cidadania. 

O Grupo de Estudo “Estado e Governo”, coordenado 
pela professora Maria Teresa Miceli Kerbauy, possibilitou-me 
discutir a implementação de políticas públicas, do ponto de vista 
institucional. Isto foi de fundamental importância pelo fato da 
minha pesquisa discutir a implementação de políticas públicas de 
ações afirmativas pelo Estado, pela sociedade civil e pelo setor 
privado. 

Este último agente do desenvolvimento econômico 
multicultural, o setor privado ou mercado, foi apreendido a partir 
das disciplinas que têm por objeto de análise a economia ou o 
desenvolvimento econômico que abordamos mais adiante. 

A disciplina intitulada “Teorias Sociológicas Clássicas: 
Marx Weber”, lecionada pelo sociólogo e cientista político Marco 
Aurélio Nogueira, em 2006, possibilitou-me construir o conceito 
de políticas públicas, que é visto aqui como resultado das ações 
dos três agentes do desenvolvimento econômico multicultural. 
Os objetivos dessa disciplina aparecem na sua ementa: 

[...] Partindo do reconhecimento de que a perspectiva e os 
temas de Weber constituem uma das grandes referências 
das ciências sociais e têm se reposto continuamente no 
debate contemporâneo, o curso procurará realizar um 
balanço preliminar desse fato, de modo a explorar tanto a 
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validade em si e a especificidade das proposições 
weberianas mais imediatamente políticas quanto o diálogo 
(implícito ou explícito) que com elas estabeleceram alguns 
importantes autores contemporâneos: Lukács, Gramsci, 
Bobbio, Giddens e Habermas. 

Entre os temas discutidos nesta disciplina, destacam-se 
estes: a racionalidade e a compreensão; o tradicionalismo, 
racionalização, modernidade; a ação social, legitimidade, 
dominação; o Estado moderno, burocracia, desencantamento do 
mundo; a liderança carismática; a emancipação,  a racionalidade 
instrumental e a política; Weber e o Brasil.  

Weber me ajudou no fundamento do conceito de políticas 
públicas, pela minha apropriação da sua teoria de ação social. As 
ações afirmativas são tratadas nessa perspectiva, mas, tomando-se 
sempre o cuidado de lê-las na sua complementaridade, com as 
abordagens marxistas. Nesse caso, a teoria dos campos de 
Bourdieu, que é uma junção do idealismo weberiano e do 
materialismo marxista, me levou a conceber as políticas públicas 
do multiculturalismo como práticas sociais construídas com base 
nas relações de força. 

No mesmo sentido, a disciplina “A Atualidade do 
Universo Crítico-conceitual Marxiano: a Obra de Mészáros”, em 
2006, da socióloga Maria Orlanda Pinassi, foi fundamental. 

Objetivos: realizar a leitura imanente de parte substancial 
da obra do filósofo húngaro István Mészáros a fim de 
apreender os nexos essenciais do seu projeto crítico 
analítico sobre o capital e suas formas de controle social, 
bem como da síntese marxiana que realiza para expor as 
contradições do sistema sócio-metabólico do capital. 

Essas abordagens marxistas apuraram o meu senso crítico 
em relação às políticas de ações afirmativas que vêm sendo 
implementadas no Brasil. Tanto nos debates travados com os 
colegas marxistas na sala de aula, nos corredores, como a leitura 
das obras analisadas, possibilitaram-me elaborar interrogações 
críticas e autocríticas do tipo: até que ponto as políticas de ações 
afirmativas visam à emancipação da população negra? Não seriam 
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políticas paliativas? Não estariam compactuando com a lógica do 
capital? Não seriam reformistas, em vez de serem 
revolucionárias? 

A disciplina “Teorias sobre o Racismo e Discursos 
Antirracistas”, do professor Kabengele Munanga, da 
Universidade de São Paulo, foi feita em 2006 e tinha estes 
objetivos: 

Atualizar a discussão teórica sobre o fenômeno “racismo” 
nas sociedades contemporâneas, fornecendo aos alunos 
instrumentos conceituais que lhes permitem analisá-lo no 
tempo e no espaço. Essa discussão visará tanto às 
especulações e construções raciologistas e racistas, quanto 
aos discursos antirracistas formulados pelos cientistas de 
vários ramos de saber e pelos ideólogos e movimentos 
sociais envolvidos. Situando o problema no plano 
internacional e numa perspectiva histórica, pretende-se 
proporcionar aos alunos elementos críticos para que 
possam sair dos lugares comuns, entender melhor a 
sociedade concreta na qual estão inseridos e analisar o 
racismo à moda brasileira não como um caso isolado, 
apesar de suas peculiaridades. 

Quanto ao conteúdo, foram abordados estes temas; no 
campo étnico-semântico: usos e sentidos dos conceitos de raça e 
racismo; alguns panoramas da história do racismo: antiguidade 
clássica, idade média, modernidade ocidental, mundo árabe e 
islâmico; sociedades contemporâneas: disciplinas científicas 
contemporâneas/relações entre grupos e culturas nas sociedades 
contemporâneas; doutrinas racistas: gobinismo, darwinismo 
social, nazismo, arianismo; discursos e ações antirracistas; alguns 
temas atuais relacionados com o racismo: sexo e racismo, gêneros 
e racismo, raça e identidade, racismo e multiculturalismo, racismo 
e políticas de ação afirmativa.  

Como se percebe, essa disciplina me auxiliou na 
construção do campo do multiculturalismo. Mas a concepção da 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural só foi 
possível graças à combinação dos elementos dessa disciplina com 
outras que tinham por objeto de análise a economia ou o 
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desenvolvimento.  
O “Seminário de Pesquisa: Doutorado”, conduzido pela 

ilustre professora Maria Teresa Miceli Kerbauy, da UNESP, em 
2006, foi um momento de teste do projeto dessa investigação, 
através do confronto de ideias feitas, via exercício escolástico: 
exposição, questionamentos e respostas. 

Além das disciplinas obrigatórias para o cumprimento dos 
créditos, cursei mais três extracurriculares, para ampliar meus 
conhecimentos em relação ao objeto da investigação. Estas me 
auxiliaram na compreensão da relação entre a economia e o 
desenvolvimento. 

Comecemos pela disciplina da professora economista 
Luciana Togeiro de Almeida, “Desenvolvimento 
Socioeconômico”, oferecida aos alunos de graduação em 2006: 

Objetivos: discutir o conceito, indicadores, abordagens e 
teorias do desenvolvimento econômico. Analisar os 
determinantes numa perspectiva histórica: da ênfase em 
capital físico ao debate sobre escolhas de políticas, 
tecnologia, capital humano, fatores institucionais. 
Apresentar o pensamento da CEPAL sobre o 
desenvolvimento da Periferia e a abordagem da 
dependência. Discutir a abordagem do desenvolvimento 
nas propostas do Consenso e Pós-Consenso de 
Washington. Refletir sobre os desafios de 
desenvolvimento da América Latina à luz do debate mais 
geral sobre desenvolvimento. 

Estruturou-se, a partir desses autores e temas:  
introdução: conceitos e indicadores; Sen, introdução: 
desenvolvimento como liberdade; a perspectiva da liberdade; os 
fins e os meios do desenvolvimento; mercados, estado e 
oportunidade social; Furtado: a profecia do colapso; o mito do 
desenvolvimento econômico; objetividade e ilusionismo em 
economia; Daly e Veiga: desenvolvimento sustentável; PNUD - 
banco mundial; economia do desenvolvimento - a Cepal versus a 
doutrina do livre comércio: Presbish; Rodrígues; Bielshowsky; 
dependência e desenvolvimento: Cardoso e Faletto; Haber; 
Bielshowsky; desenvolvimento em perspectiva histórica: Chang; 
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Abramovay; consenso e pós-consenso de Washington: 
Willamson; Banco Mundial; Rodrik; a América Latina na 
economia mundial: Ricupero; Unctad. 

Disciplina de “História Econômica do Brasil”, lecionada 
pelo economista e sociólogo Adilson Marques Gennari, em 2006, 
para os alunos de Pós-Graduação em Economia da Unesp: 

Objetivos: ciclos econômicos, agricultura de exportação e 
agricultura voltada para o mercado interno. Escravidão e 
formação do mercado de trabalho livre. Transformações 
na agricultura; origens e desenvolvimento da 
industrialização. Infraestrutura. Bancos e mercado de 
capitais. Sindicatos e mercado de trabalho. Estado, grupos 
sociais e política econômica. A República Velha. A era 
Vargas. A crise do início dos anos sessenta. A política 
econômica na era da ditadura militar. Crise da dívida 
externa e colapso do padrão de financiamento. O combate 
à inflação inercial e os planos de estabilização. Crise 
financeira global. Reforma monetária e política cambial. 
Globalização e neoliberalismo no Brasil. 

O roteiro da disciplina traz ideias sobre os temas 
debatidos - apresentação do programa e o sentido da colonização: 
Caio Prado Jr; a mudança de eixo dinâmico: Celso Furtado; 
apogeu e crise da primeira República: Winston Fritsch; a 
particularidade brasileira ou via colonial: Maria Angélica Borges; 
José Chasin; Florestan Fernandes; a transição capitalista: Sergio 
Silva; João Manoel Cardoso de Mello; Francisco de Oliveira; o 
projeto de Getúlio Vargas: Francisco Corsi; o plano de metas: 
Carlos Lessa; Francisco de Oliveira; José Serra; o modelo de 
substituição de importações: Maria da Conceição Tavares; Celso 
Furtado; a crise do desenvolvimento no governo João Goulart: 
Adilson Gennari; o milagre econômico, salto para o caos, crise e 
mudança estrutural: Maria da Conceição Tavares; José Serra; Paul 
Singer; a crise dos anos 1980: o heterodoxo e o pós-moderno: 
Bier et al.; a guinada dos anos noventa, aberturas e 
desregulamentações: Ricardo Carneiro; Adilson Gennari; reforma 
monetária e Plano Real: Pérsio Arida e André Lara Resende; Luiz 
Figueiras; globalização, nova corporação, exército industrial de 
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reserva e ornitorrinco: Adilson Gennari; Francisco de Oliveira; 
José Carlos de Sousa Braga. 

Cursei, parcialmente2, uma outra disciplina intitulada 
“Estudos Comparados sobre Desenvolvimento em Países 
Emergentes”, com os professores, sociólogos da USP, Álvaro 
Comin e Glauco Arbix, em 2006. O objetivo era analisar, 
comparativamente, o desenvolvimento nos países emergentes. Eis 
a estrutura do curso - Bloco I, aula 1: Abertura; enquadramento 
teórico do curso: objetivos e relevância; apresentação do 
desenvolvimento como campo disciplinar específico. Introdução 
à formação das principais escolas; aula 2: teoria clássica e 
neoclássica (John Martinussen; Robert Wade); aula 3: neo-
institucionalismo (Douglass North; M. Cimoli; R. Nelson; J. 
Stiglitz); aula 4: Shumpter e sua linhagem; aula 5: estruturalismo, 
desenvolvimentistas e o Estado planejador (John Martinussen).  
Bloco II, aula 6: repensar as políticas de crescimento nos países 
em desenvolvimento (John William; Dani Rodrik; Johnson 
Chalmers); aula 7: adesões e trajetórias distintas: confronto entre 
América Latina e Ásia (Alice Amsden; Robert Wade; Dajin Peng); 
aula 8: heterodoxia versus ortodoxia nos países que mais 
cresceram: Japão (Johnson Chalmers); aula 9: China (Yingyi Qian; 
Edwin Lim); aula 10: Coreia do Sul (Alice Amsden; O.Kwo); aula 
11: Índia (Dani Rodrik; T. N. Srinivasan); aula 12: México (Juan 
Carlos Moreno-Brid); aula 13: Brasil (Derthier Stern); aula 14: 
pontos para uma estratégia alternativa (Joseph Stiglitz; Peter Hall; 
David Soskice). 

Essas três disciplinas e minhas leituras pessoais 
permitiram-me conceber a teoria do desenvolvimento alternativo, 
tendo o espaço nacional e internacional como referências. 

 As disciplinas cursadas me possibilitaram ter acesso a um 
conjunto de material que facilitou a organização da parte 
bibliográfica dessa pesquisa. Tanto as disciplinas cursadas para 

                                                 
2 Tive que trancar a disciplina por motivos pessoais. Todavia, as primeiras aulas 
que participei e a bibliografia da disciplina me ofereceram subsídios essenciais 
para a construção de uma parte deste trabalho. 
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obtenção de créditos como as extracurriculares convenceram-me 
da importância de estudar as relações entre políticas de ações 
afirmativas e desenvolvimento econômico e social. Durante esse 
período, pude observar uma ausência da população negra nos 
discursos dos docentes responsáveis pelas disciplinas, assim como 
nas bibliografias apresentadas, exceto na disciplina do professor 
Kabengele Munanga, “Teorias sobre o Racismo e Discursos 
Antirracistas”, onde há o foco na realidade global e local; isso 
também ocorreu no “Seminário de pesquisa de doutorado”, onde 
tive a oportunidade de apresentar o meu projeto de pesquisa. Isto 
significa que o subsídio recolhido precisou ser reapropriado 
considerando-se os interesses da minha investigação. Atuei, do 
mesmo modo, na elaboração dos trabalhos destinados à obtenção 
de crédito. Em todo caso, foi uma fase importante que contribuiu 
para a construção do objeto dessa pesquisa. 

Enfim, devo dizer que no último relatório semestral de 
bolsistas (2006-2007) entregue ao Programa de Pós-graduação em 
Sociologia, destacava-se o otimismo e a plena confiança que tinha 
em relação ao andamento da minha pesquisa. Vários fatores 
contribuíram para a emergência de tal clima, que em momento 
nenhum significa negar as dificuldades encontradas na sua 
elaboração, como mostrarei em outros capítulos. As atividades 
que acabei de descrever nas seções precedentes, certamente, 
auxiliaram diretamente. Na ocasião da apresentação daquele 
relatório dizia que “a estrutura pedagógica do Programa de Pós-
graduação em Sociologia, as disciplinas cursadas, a presença do 
meu orientador possibilitaram-me, até aquele período, 
desenvolver o meu trabalho de pesquisa”. Não só isso, os debates 
intelectuais nos eventos científicos, comunitários e o processo de 
publicações ampararam-me no sentido de testar, cada vez mais, as 
hipóteses e os objetivos desta pesquisa, assim como o seu 
amadurecimento. Com tudo isto quero dizer que me ajudaram a 
criar estratégias de construção do objeto desta pesquisa e a teoria 
que a sustenta. 

Antes de apresentar os fundamentos da teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural, gostaria, ainda, de 
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continuar com a socioanálise, focando nos motivos que me 
levaram a investigar sobre o tema desse trabalho. 
 
2. Escolhas acadêmicas como escolhas da vida 

 
Este item, “Escolhas acadêmicas como escolhas da vida”, 

é parte da bioepistemologia. Na linguagem acadêmica é 
geralmente conhecido como o item de “justificativa e revisão da 
literatura”. O que as normas acadêmicas recomendam, 
geralmente, é colocá-lo na introdução do trabalho. Pelas minhas 
convicções epistemológicas e metodológicas quis exercer a minha 
liberdade no sentido de inseri-lo neste capítulo. Pois, para mim, 
tem muito a ver com as bases epistemológicas do referencial 
teórico deste trabalho. 

Parto da consideração de Antônio Joaquim Severino de 
que a justificativa implica também o que chamamos de revisão de 
literatura para explicar o objetivo deste item. 

 
Justificativa: nesse tópico do Projeto, cabe adiantar a 
contribuição que se espera dar com os resultados da 
pesquisa, justificando-se assim a relevância e a 
oportunidade de sua realização, mediante o 
desenvolvimento do projeto. Este é o momento de se 
referir então aos estudos anteriores já feitos sobre o tema 
para assinalar suas eventuais limitações e destacar assim a 
necessidade de se continuar a pesquisá-lo e as 
contribuições que o seu trabalho dará, justificando-o desta 
maneira. É o que denomina a revisão de literatura, 
processo necessário para que se possa avaliar o que já se 
produziu sobre o assunto em pauta, situando-se, a partir 
daí, a contribuição que a pesquisa projetada pode dar ao 

conhecimento do objeto a ser pesquisado (SEVERINO, 
2008, p. 130). 

 
Considero este capítulo como elemento da primeira parte 

desse trabalho que tem por objetivo oferecer os elementos 
epistemológico-metodológicos da pesquisa. Diferentemente do 
item anterior, que destacou os motivos de ordem pessoal, quero 
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mais mostrar as razões “científicas” que me levaram a escolher o 
assunto em pauta. Como se verá, não se trata de fazer uma 
revisão exaustiva, mas, na contingência da minha realidade de ser 
humano e pesquisador, tento mostrar, fundamentando-me no 
princípio da teoria do campo de Bourdieu (2004, 2001b), que é 
dentro dos limites de cada teoria que nascem novas descobertas 
científicas, os limites e avanços das produções que precederam 
esta tese. Além disso, devo confessar que houve uma evolução 
dos fatos desde o início desta minha investigação em 2006 até o 
início de 2010. Pois a sociedade e o campo científico são 
realidades dinâmicas.  
 
2.1. Ponto de partida: superando os reducionismos 

 
“Repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento no 

Brasil: política públicas de ações afirmativas para a população 
negra (19995-2009)” é o título desta pesquisa. Mas por que 
elaborar um trabalho com esse título? O que isso significa? Qual é 
a sua justificativa? 

Uma parte da resposta a essa pergunta foi dada no item 
que tratou da história de vida do autor deste trabalho. Para repeti-
la de outra forma, diria que as desigualdades raciais entre brancos 
e negros, reveladas pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 
(RDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), Brasil (2005), Racismo, pobreza e violência, e a maneira 
como o debate sobre as cotas e as ações afirmativas vêm sendo 
conduzido, nos interpelaram profundamente. Neste último caso, 
o reducionismo caracteriza os posicionamentos em favor ou 
contra cotas, perdendo-se de vista a complexidade do tema3. 

                                                 
3 A guerra simbólica entre os dois grupos pode se perceber em suas 
publicações. O ponto comum entre ambos é que se autodeclaram antirracistas. 
Os que são contra cotas escreveram, entre outros, estes textos: “A íntegra do 
manifesto contra diversos dispositivos” (2006), “Não somos racistas: uma 
reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor” (KAMEL, 2006), 
“Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo” (FRY et al., 
2007), “A revolução quilombola: guerra racial, confisco agrário e urbano, 
coletivismo” (BARRETO, 2007); “Manifesto” (2007), “Anticotas” (2008); as 
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Essas observações fazem parte da minha experiência de ativista e 
pesquisador negro envolvido com essa questão, como indicado na 
minha biografia. Outros pesquisadores, dentre eles, Marcelo 
Paixão (2005b, 2006a), Sérgio Costa (2006), Andreas Hofbauer 
(2006), vêm questionando o debate sobre ações afirmativas e 
cotas, no mesmo sentido. O que falta, no momento, é um diálogo 
entre os estudos das relações raciais, do multiculturalismo e do 
desenvolvimento na atualidade.  

Desde a gestação desta pesquisa, em 2005, até o 
momento, a minha observação dos fatos evocados acima vem se 
confirmando cada vez mais. Entendemos que a temática de 
políticas de ações afirmativas faz parte da velha questão da 
emancipação e da integração do negro. Como expressão de 
liberdade substantiva (SEN, 2000; PAIXÃO, 2005b, 2006a) 
buscada pelos próprios negros ou pensada pela classe dominante 
branca, essa velha questão tinha no seu bojo o tema do 
desenvolvimento dessa população. É dessa forma que se 
justificam as hipóteses e os objetivos desta pesquisa. Com isto 
estamos afirmando a urgência da construção de um marco 
teórico-metodológico que possa auxiliar a sociedade brasileira a 
pensar, na sua complexidade, as políticas de ações afirmativas; 
todavia, pensando-as na sua dimensão relacional com a temática 
do desenvolvimento social e econômico.  

Para tanto, não é preciso delimitar a investigação nos 
discursos acadêmicos que deram nascimento às ciências sociais 
brasileiras. É preciso, então, ter em mente que outros registros 
não-científicos (manifestações e organizações culturais, sociais, 
políticas e econômicas) produzidos pelos negros e brancos no 
Brasil, são vestígios históricos para a investigação do objeto deste 
estudo. Trata-se de uma reviravolta metodológica e conceitual no 
sentido de Boaventura de Sousa Santos (2003). Na perspectiva 
desse autor existe uma pluralidade de produções de saberes e 

                                                                                                        
reações dos que estão a favor das cotas expressaram-se nestas obras: 
“Manifesto em favor da lei de cotas” (2006), “Manifesto pró-cotas” (2008), 
“Manifesto em defesa da justiça” (2008). Tudo mostra que o grande problema 
é a questão de cotas. 
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conhecimentos que vão além do quadro acadêmico. 
 
2.2. Quatro fases dos estudos das relações raciais 

 
Acabamos de afirmar, acima, que o tema de cotas e ações 

afirmativas faz parte do debate da emancipação e integração do 
negro. A questão da emancipação era discutida no Brasil Colônia4 
pelos homens políticos e intelectuais como José Bonifácio de 
Andrade e Silva (2006), e no meio dos abolicionistas por Joaquim 
Nabuco (2002), Luís Gama e outros. No século XVIII, José 
Bonifácio de Andrade e Silva já discutia a abolição progressiva e a 
concessão de terras para o cultivo, tanto para negros como para 
os índios, apesar da sua postura colonizadora e racista. Os 
movimentos abolicionistas também discutiram a questão da 
reforma agrária e da emancipação de negros pela educação 
(NABUCO, 2002; CARDOSO, 1965); já com a atuação de Luís 
Gama como rábula, estamos na presença das primeiras “ações 
afirmativas” de assistência jurídica para negros. 

No período pós-abolição, esse debate girou em torno da 
temática da identidade nacional. Estávamos na primeira metade 
da República quando as ciências sociais foram se formando. Já na 
sua gênese, elas debatem o “problema do negro”. Tem-se 
dividido, geralmente, os estudos sobre o negro em quatro fases: a 
fase dos pioneiros (século XIX até 1930), a fase de Gilberto 
Freyre (1930-1950), a fase de Florestan Fernandes (1950-1980) e 
pós-Florestan Fernandes (1980 até hoje). Essa divisão não deve 
ser tratada de uma forma linear, pelo contrário, deve ser tratada 
de forma interativa (PAIXÃO, 2005a). 

A primeira fase é marcada pela discussão entre aqueles 
que defendiam a mestiçagem do povo brasileiro e aqueles que 
eram contra ela. O pensamento desses homens da ciência 
brasileira fundamentava-se na antropologia física racialista. Os 

                                                 
4  Segue-se a periodização da história brasileira de Ianni (2004e): Brasil 
Colônia (1500-1822), Brasil Monárquico (1822-1889) e o Brasil República 
(1889 a nossos dias). 
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que eram contra, como Nina Rodrigues, Oliveira Vianna, eram 
pessimistas ao mesmo tempo (MUNANGA, 2001); pois 
acreditavam que a mestiçagem seria causadora da degeneração do 
povo brasileiro (PAIXÃO, 2005). “Na história dos nossos estudos 
das relações de raça, os homens que mais se equivocaram foram 
Nina Rodrigues e Oliveira Vianna. Ambos se basearam no 
pressuposto da inferioridade do negro e do mestiço” (RAMOS, 
1995, p. 179). Para Ramos, Nina Rodrigues é tratado como 
apologista do branco, e a teoria de Vianna como arianizante. 
Entre aqueles que eram a favor e, obviamente, otimistas em 
relação à miscigenação, pode-se citar Sílvio Romero. Mas a sua 
teoria não escapou da “ideologia da brancura” (RAMOS, 1995). 
Retomando Paixão (2005a, p. 248): “O literato sergipano tendeu a 
ser mais otimista acreditando que desse processo caldeador, 
resultaria o próprio brasileiro do futuro, ou seja, branco e 
plenamente adaptado (racial e culturalmente) aos trópicos”. Outra 
vez, a cegueira teórica e ideológica da brancura ali está presente. 

A segunda fase do debate, nos anos de 1930, é marcada 
pela presença dominante de Gilberto Freyre (1992), cujo 
pensamento era fortemente influenciado pelo culturalismo 
(MUNANGA, 2001). Na mesma direção, Guerreiro Ramos 
(1995) e Paixão (2005) reconhecem que existiram, igualmente, 
outros culturalistas, como Arthur Ramos. Para Paixão (2005, p. 
248):  

[…] apesar das diferenças de enfoques presentes entre 
ambos os autores, unifica seus respectivos aportes a 
concepção de que na compreensão do caráter nacional, 
usando o termo de Moreira Leite (1976 [1954]), os fatores 
raciais seriam secundários frente às variáveis de ordem 
sociocultural. 

Em relação a Arthur Ramos, as críticas de Guerreiro 
Ramos (1995, p. 187-188), são duras:  

Arthur Ramos, continuando a linha de Nina Rodrigues, 
pelo prestígio que veio a ter nos meios intelectuais, 
perturbou, na verdade, a evolução do pensamento 
socioantropológico genuinamente brasileiro, encaminhou-
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se para o beco sem saída do ecletismo.  

A sua adesão à antropologia cultural e adoção do approach 
da aculturação são vistos, do ponto de vista do negro, por Ramos, 
com suspeitas. Para ele a aculturação, tal como tratada por esse 
autor, é tida como a preservação e expansão da “brancura”; 
dominação dos não-europeus. “Pesa-me dizer que, em alguns 
aspectos, a obra de Arthur Ramos não está eximida de 
charlatanismo” (RAMOS, 1995, p. 189). É para dizer que era a 
não-ciência; faltava-lhe uma certa iniciação à sociologia da 
sociologia, à apropriação da crítica. Além disso, contra o que 
Paixão afirmou, emprestando a fala de Moreira, para Ramos 
(1965) tratava-se de um nacionalismo colonialista e não 
emancipatório.  

A terceira fase (1950-1980) dos estudos do negro é 
identificada com a obra de Florestan Fernandes (1965; 1978). Do 
ponto de vista do negro, no sentido de Guerreiro Ramos (1995), 
diríamos que a obra dele foi dominante; mas havia, também, 
outros estudos e abordagens. Queremos nos contrapor à obra de 
Fernandes com a dos estudiosos negros ligados ao Teatro 
Experimental do Negro, na figura de Guerreiro Ramos (1995) e 
Abdias Nascimento (2002), e outros, como Clóvis Moura (1994). 
Para mim, a sociologia de Fernandes ganha notoriedade por 
quatro razões: o prestígio ligado à sua situação de ser um 
professor da USP; a sua produção intelectual; o seu 
posicionamento contra a obra dominante de Freyre e o 
financiamento de suas pesquisas pela UNESCO. 

O ponto comum entre esses autores da terceira geração é 
que suas obras se contrapunham às abordagens culturalistas 
dominantes. A ideia de que a escravidão portuguesa era branda, 
em comparação com o sistema norte-americano, é rejeitada. 
Fernandes (1965) em “A integração do negro na sociedade de 
classes: o legado da 'raça branca'”, Ianni (1988) em “As 
metamorfoses do escravo: apogeu e crise da escravatura no Brasil 
meridional” e Cardoso (1962) em “Capitalismo e escravidão no 
Brasil meridional: O negro na sociedade escravocrata do Rio 
Grande do Sul” mostra que a teoria da “democracia étnica” de 
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Freyre (1992; PAIXÃO, 2005), classificada por eles de 
“democracia racial”, é um mito de dominação da elite branca; 
seus estudos confirmam a presença do preconceito racial nas 
relações raciais entre negros e brancos.  

Grande parte dos estudos desses autores fazia parte do 
projeto da Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), que emergiu do clima de luta 
antirracista reinante após a Segunda Guerra Mundial e da ideia 
que se tinha do Brasil como um país da democracia racial. Esses 
fatores levaram seus financiadores a escolher este país como um 
laboratório. Esperava-se que, com os resultados obtidos, ele 
pudesse servir de modelo aos outros países do mundo. Marcos 
Chor Maio (1999), Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (1999), 
que estudaram a agenda da UNESCO, revelam que esse 
documento, apesar das diferenças de seus autores, identifica o 
Brasil como uma nação marcada pela diversidade cultural e racial; 
além disso, o preconceito racial, no Brasil, é visto como uma de 
suas características. Oracy Nogueira (1985), no mesmo contexto, 
em “Tantos preto quanto branco: estudos de relações raciais”, 
estabelece uma diferença entre o que ele chama de “preconceito 
de marca”, praticado no Brasil, e “preconceito de origem”, 
presente nos Estados Unidos. A primeira modalidade de 
preconceito acontece quando a pessoa ou um grupo social é 
discriminado à base da cor de sua pele; já a segunda, tem por 
critério discriminatório a origem, a ascendência étnica; são dois 
modelos típico-ideais que se complementam. 

Os intelectuais negros, tais como Guerreiro Ramos, 
Abdias Nascimento, Clóvis Moura, são dessa terceira geração dos 
estudos raciais. A única diferença é que a sua situação de negro 
não lhes permitia ter reconhecimento como parte da 
intelectualidade do país. Assim, pôde-se entender o radicalismo e 
seus posicionamentos intelectuais e políticos. Havia um 
confronto aberto entre esses intelectuais negros em relação aos 
seus pares brancos, apesar de compartilhar alguns princípios 
políticos e científicos ligados à ideologia da esquerda. Para 
Guerreiro Ramos (1995), a primeira, a segunda e a terceira 
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geração dos estudos do negro são, ideologicamente, alinhados 
com a celebração da brancura; apesar de diferenças de métodos, 
de técnica científica aplicada, eles não deixam de tratar o negro 
como “tema”. Nas próprias palavras de Ramos: “Há certamente, 
entre eles, diferenças de método, técnica científica. Todos, porém, 
veem o negro do mesmo ângulo. Todos o veem como algo 
estranho, exótico, problemático, como não-Brasil, ainda que 
alguns protestem o contrário” (RAMOS, 1995, p. 189). Ramos 
cita os nomes de Oscar Freire, Arthur Ramos, Debret, Maria 
Graham, Rugendas, Koster, Kidder, Manoel Querino, Roger 
Bastide, Gilberto Freyre e seus imitadores. 

Ainda entre esses estudiosos, incluo os mais recentes: 
Donald Pierson, Charles Wagley, Florestan Fernandes e 
Thales de Azevedo. Como os seus antecessores, 
continuam percebendo, descortinando no cenário 
brasileiro – o contingente corado, a mancha negra, 
detendo-se sobre ela, a fim de, sine ira ac studio, estudá-la, 
explicá-la, às vezes, discerni-la, quando, em elevadas 
posições da estrutura social, quase se confunde com os 
mais claros. Anota-se, em tais estudos, a existência de 
negros e mestiços no exercício de profissões liberais, 
participando das elites, unidos a cônjuges claros. Um 
destes autores jovens referiu-se mesmo a escritos 
sociológicos sobre negro de autoria de um estudioso 

negro, como documentos “curiosíssimos” (RAMOS, 
1995, p. 190).  

A crítica de Ramos contra as ciências sociais brasileiras 
tem o mesmo peso que as de Bourdieu (2001b), de Morin (2005), 
de Santos (2003) em relação à transferência dos mecanismos de 
poder das relações sociais no campo da produção da ciência. A 
relevância da crítica de Ramos dá-se pelo fato de mostrar o peso 
das relações raciais na produção do conhecimento. Isso é tão 
verdadeiro que, apesar da sua competência intelectual, tanto ele 
como outros intelectuais negros de sua geração só participaram 
indiretamente no projeto da UNESCO e dificilmente tinham 
acesso às universidades brasileiras. Mas aqueles que Guerreiro 
Ramos criticava tiveram uma participação direta: Arthur Ramos, 
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Fernandes, Bastide, Wagley (MAIO, 1999).  
A crítica dos intelectuais negros da terceira geração não se 

limitava somente aos critérios éticos que deveriam conduzir a 
ciência brasileira, mas afetava, também, a sua estrutura 
metodológica. É dessa forma que Guerreiro Ramos sugeria 
contra a sociologia do “negro como tema”, uma sociologia que 
tratasse “o negro desde dentro”. Trata-se de uma postura ético-
político e epistemológico-metodológico que tem por princípios 
explicar a realidade afro-brasileira como vivida pelos seus sujeitos. 
Abdias Nascimento em “Genocídio do negro brasileiro” (1978), 
“Sortilégio do negro brasileiro” (1978), “O quilombismo” (1980) 
e Clóvis Moura em “Rebeliões da senzala - quilombos, 
insurreições, guerrilhas” (1959), “Os quilombos e a rebelião 
negra” (1984), “Rebeliões da senzala” (1988), “Sociologia do 
negro” (1988), “Dialética radical do Brasil negro” (1994), 
assumem a mesma tática em que a militância e a ciência andam de 
mãos dadas. A visão funcionalista-marxista de Florestan 
Fernandes é corrigida por esses estudos. O negro não é mais 
tratado como tema, passa a ser sujeito de pesquisas que dizem 
respeito a sua comunidade, e a tratar os “temas”, objetos e 
sujeitos históricos numa perspectiva positiva; de rebeldia que 
reivindica a cidadania, a nacionalidade plena. Nesses autores, as 
abordagens culturalistas são tratadas conjuntamente com as 
abordagens materialistas. Quer dizer, essa geração, mesmo não 
usando a linguagem de ações afirmativas, entendia que a 
emancipação do negro brasileiro era uma questão do 
desenvolvimento social, cultural, político e econômico dentro da 
nação. 

A quarta geração, geralmente, é situada nos anos de 1980. 
A publicação da tese de Carlos Hasenbalg (2005) com o título de 
“Discriminação e desigualdades raciais no Brasil” é tida como um 
divisor de águas. Hasenbalg (2005), para além de corroborar as 
críticas de Florestan Fernandes em relação ao pensamento 
freyreano, o corrige ao mesmo tempo. Mostra que as 
desigualdades entre brancos e não-brancos, não são só resultados 
de uma herança escravagista, mas elas se reconfiguraram a partir 
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da nova realidade de uma sociedade de competição. Para ele, as 
desigualdades na sociedade brasileira estão estruturadas por dois 
sistemas dialéticos: as relações de classe e de raça. Conforme 
Paixão (2005a), os estudos desse autor e de Valle Silva (1980) 
contribuíram na inovação do uso dos indicadores demográficos 
para fundamentação das pesquisas e em uma concepção sobre o 
modo de funcionamento do racismo à brasileira. Eles colocavam 
em cheque o otimismo que marcou a pesquisa da escola de 
sociologia da USP, segundo o qual a modernização da sociedade 
brasileira, por si, geraria transformações progressivas na seara dos 
relacionamentos inter-raciais.  

O que se tem verificado é o contrário: a permanência das 
desigualdades raciais entre negros e brancos. Mesmo nos 
momentos de crescimento econômico ou degradação econômica, 
elas permanecem afetando, sempre, negativamente os afro-
brasileiros. Marcelo Paixão (2005a), na sua tese de doutorado, 
“Crítica da razão culturalista: relações raciais e a construção das 
desigualdades sociais no Brasil”, observou o que acabamos de 
afirmar. O estudo dele é muito importante para quem focaliza a 
questão de desigualdades raciais, pois nele encontramos um 
diálogo crítico com a literatura clássica e contemporânea sobre o 
assunto. Para esse autor, há uma necessidade de se criar uma 
agenda de pesquisa sobre o estudo das desigualdades raciais. 
Entendo que o ponto forte da tese de Paixão é a releitura dos 
índices do desenvolvimento humano, a partir de um recorte 
racial. O foco dessa abordagem estabelece uma diferença entre 
seus estudos e os de Hasenbalg. 

Do ponto de vista histórico, este meu trabalho situa-se na 
quarta fase dos estudos das relações raciais. Ele reconhece a 
importância de estudar as relações raciais em termos de 
desigualdades raciais, mas o foco dele não é estudar os 
indicadores de desigualdades raciais, como faz Hasenbalg e 
Paixão. E não só isso; localiza-se no campo dos estudos das 
relações raciais que têm dialogado com as teorias do 
multiculturalismo, ou de etnicidade, e do desenvolvimento. As 
teorias que investigam a maneira como os grupos étnicos 
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oprimidos, na sua situação de precariedade, de 
“subdesenvolvimento”, marcadas pelas desigualdades, pela 
negação de sua cidadania, fazendo uso da categoria 
“raça”/“etnia”, conseguem se mobilizar cultural, social, política e 
economicamente; dito em outras palavras, reconcilia as teorias da 
cultura com as do desenvolvimento. Mais adiante, mostraremos 
que Paixão (2003) é o principal referencial brasileiro que tem 
trabalhado nessa perspectiva; contudo, a sua opção teórica com 
os estudos raciais impede que ele estabeleça um diálogo com as 
teorias do multiculturalismo, como o faz D´Adesky (2001), 
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva e Luiz Alberto Gonçalves 
(2006) no contexto brasileiro. 

O debate, na perspectiva dos estudos raciais e do 
multiculturalismo, começou a se forjar com as novas 
reivindicações de movimentos negros contemporâneos (1970-
1990) sobre a questão de reparações. Como dito, é um debate 
antigo, desde a Colônia. A constituição Federal de 1988, ao 
reconhecer o Brasil como uma nação multicultural e multirracial, 
abrira portas para pesquisas com enfoque no multiculturalismo, 
nas ações afirmativas. As conexões internacionais do Movimento 
Negro com o pan-africanismo e o movimento da negritude, as 
independências africanas, os movimentos civis dos Estados 
Unidos nos anos de 1930-1970, já vinham preparando o terreno 
do debate atual (COSTA, 2006). Em 2001 e 2002, o pré-Durban e 
o pós-Durban marcaram para sempre o debate teórico e político 
numa perspectiva do multiculturalismo. 
 
2.3. A urgência de uma nova abordagem 

 
Há muitas coisas a se dizer, ainda, sobre a evolução da 

questão da emancipação, da integração do negro que, hoje, se 
expressa em termos de políticas de ações afirmativas. Há um 
certo reducionismo teórico que empobrece tanto o campo da 
ciência como o da política. Tudo se passa como se o debate sobre 
ações afirmativas se reduzisse à questão de cotas; como se o 
debate sobre políticas de ações afirmativas não tivesse nada a ver 
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com a questão do desenvolvimento econômico e social; esse 
debate é reduzido no campo dos estudos culturais, esquecendo-se 
de envolver outras disciplinas. É dessa forma que achamos que é 
urgente a elaboração de uma teoria da complexidade que pudesse 
criar uma discussão entre as ciências sociais para o 
enriquecimento do debate atual. Uma tal postura teórica exige 
uma discussão ampla com a história do desenvolvimento social, 
cultural, político e econômico do Brasil. 

Colocar o debate sobre as políticas de ações afirmativas 
na perspectiva da complexidade significa reconhecer limites nas 
reflexões existentes. Esses limites estão presentes até no meio 
negro. Todo esforço intelectual e político, de 1990 até hoje, está 
concentrado no campo da cultura (raça, identidade, religião, 
estética, música) e da educação. Entre as contribuições que datam 
dos anos de 1990 até 2002, no II Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores Negros, pode-se citar essas publicações que 
focalizaram a questão do multiculturalismo, de ações afirmativas e 
cotas: Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva publicam ([1998] 2006) “O jogo das diferenças: 
o multiculturalismo e seus contextos”; Petronilha Gonçalves e 
Silva e Valter Roberto Silvério (2002), “Educação e ações 
afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica”; 
D´Adesky (2001), “Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismo 
e anti-racismo no Brasil”. Essas publicações abordam o tema do 
desenvolvimento implícita ou indiretamente; não o assumem, 
explícita e diretamente, como uma abordagem teórico-
metodológica. 

Vinte trabalhos foram publicados em 2003, após o II 
Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros (COPENE) 
(2002). Só dois deles tocaram diretamente o objeto da minha 
investigação: as relações entre multiculturalismo e 
desenvolvimento da população negra. Ntombizolile Vakalisa, 
“Role of  distance in human development: a case study of  
diploma in youth development offered by UNISA”; e Valter 
Roberto Silvério, “Ação afirmativa: percepções da ‘casa grande’ e 
da ‘senzala’”. Como se vê, o primeiro trabalho é de um 
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estrangeiro sul-africano; trata a questão da educação com enfoque 
teórico do desenvolvimento. O trabalho nacional faz uma 
discussão teórica sobre a questão de ações afirmativas que era, 
ainda, incipiente entre nós. Portanto, trata do multiculturalismo 
sem, todavia, relacioná-lo com o desenvolvimento. 

A partir do III e IV COPENEs o que se verifica é uma 
certa “ação afirmativa” no meio acadêmico negro. Essa situação 
se expressa tanto pelo número significativo dos participantes 
como pela variedade de temas discutidos, que têm impacto direto 
no meu objeto de investigação. 

 
Tabela 1: Temas tratados nos Congressos de Pesquisadores 
Negros 2000-2006 

 

EVENTO 

 

DATA 

LOCAL 

INSTITUIÇÃO 

 

TEMA 

Nº DE 

PARTICIP. 

 

I CBPN 

22 a 

25/11/2000 
Recife, UFPE 

O negro e a produção do 

conhecimento: dos 500 anos ao 

século XXI 

 

320 

II CBPN 
25 a 

29/11/2002 
São Carlos UFSCar 

De preto a afrodescendente: a 

pesquisa sobre relações étnico-

raciais no Brasil 

 

450 

 

III CBPN 

05 a 

08/09/2004 
São Luís UFMA 

Pesquisa social e políticas de ação 

afirmativa para afrodescendentes 

 

595 

 

IV CBPN 

13 a 

16/09/2006 
Salvador UNEB 

O Brasil negro e suas 

africanidades: produção e 

transmissão de conhecimentos 

 

1500 

Fonte: (V COPENE, 2008, p. 2) 

 
O IV CBPN (abreviação encontrada nos documentos 

consultados) ou COPENE articulou-se em torno de oito 
temas/eixos. 

 
Tabela 2: Temas do IV COPENE - 2006 

1) Ciência, tecnologia e sociedade de informação 

2) Ações afirmativas, Estado e movimentos sociais 

3) Educação, gênero e diversidade étnicorracial 

4) Cultura, memória e história das populações negras 
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5) Artes, literaturas e linguagens 

6) Comunidades tradicionais, religiosidades e territorialidades 

7) África e africanidades da diáspora 

8) Direitos humanos e saúde da população negra 

Fonte: síntese do autor 

 
O que observamos, nesse congresso, em relação ao grupo 

de estudo de ações afirmativas, Estado e movimentos sociais, foi 
a presença de uma abordagem em conjunto das ações afirmativas, 
a partir das teorias políticas, dos movimentos sociais e das 
relações raciais. A maioria das apresentações voltou-se para ações 
afirmativas e cotas no ensino superior. Só dois trabalhos 
relacionaram a questão de ações afirmativas com o 
desenvolvimento: o de Bas´Ilele Malomalo, “Uma abordagem 
teórico-metodológica das relações entre etnicidade e 
desenvolvimento do negro no Brasil” e de Jader Luis Nogueira da 
Fontoura e Jair Silva dos Santos, “Políticas de ações afirmativas e 
desenvolvimento local” (COPENE, 2006). 

O V Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, do 
ponto de vista temático, ampliou-se demais. 

 
Tabela 3: Temas do V COPENE – 2008 

1.1. Teoria social e estudos raciais  

1.2. Os movimentos sociais negros brasileiros: do pós-abolição à contemporaneidade 

2.1. Corpo, gênero e sexualidade 

3.1. Relações étnicorraciais, educação e identidades 

3.2. Educação, formação de professores e relações étnicorraciais 

3.3. Questões negras na educação 

4.1. Literaturas africanas: história e etnicidade 

5.1. Desenvolvimento econômico social e discriminação racial 

5.2. Ações afirmativas, Estado e racismo institucional 

6.1. Afrodescendências e africanidades nas artes no Brasil 

6.2. Comunicação, mídia e representações: produção, sentidos e veiculação da imagem do negro 

6.3. Relações raciais em discursos midiáticos e literários 

7.1. Trajetórias e estratégias de ascensão social de afrodescendentes 

8.1. Territórios, religiões e culturas negras 

8.2. A cidade, a demarcação de territórios e o patrimônio material e imaterial 
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8.3. Ritmos da identidade: música, territorialidade e corporalidade 

9.1. Saúde da população negra e racismo ambiental 

10.1 Juventudes e (re)existência 

Fonte: síntese do autor 

 
A novidade nesse congresso é que os temas de 

“Desenvolvimento econômico-social e discriminação racial” e 
“Ações afirmativas, Estado e racismo institucional” estão no 
mesmo eixo temático. O que significa que os organizadores têm a 
consciência dessa aproximação. Essa necessidade se fez sentir, 
também, nas salas de debates no IV COPENE. Nesses, os 
pesquisadores do desenvolvimento e das ações afirmativas 
trocaram ideias. O grupo de trabalho “Os movimentos sociais 
negros brasileiros: do pós-abolição à contemporaneidade” 
também ganhou autonomia. Ficou isolado com o tema da “Teoria 
social e estudos raciais”. O nosso receio é que esse diálogo venha 
a se perder, e que as “falsas antinomias”, como diria Bourdieu 
(2002c, 2004), venham a ganhar terreno, parcelando o 
conhecimento e perdendo-se a complexidade com que merecem 
ser tratados os temas de ações afirmativas. 

Por isso, faz-se necessário investigar as relações entre 
ações afirmativas e o desenvolvimento social numa perspectiva 
das teorias da complexidade de Bourdieu (2004; 2001b), Santos 
(2003) e Morin (2005). Guerreiro Ramos já entendia essa 
exigência no seu tempo. 

Embora os princípios gerais de conhecimento positivo 
sejam universais, existe, em vários sentidos, uma ciência 
nacional em todo país de cultura autêntica. Em primeiro 
lugar, o trabalho científico está sempre, direta ou 
indiretamente, articulado com um projeto nacional de 

desenvolvimento (RAMOS, 1995, p. 162). 

O movimento dos intelectuais negros, do qual fazia parte, 
encarava a ciência com esta visão: uma ciência que emancipa o 
negro e o branco. Além disso, o que Guerreiro Ramos dizia em 
relação à antropologia vale, também, para  outras disciplinas das 
ciências sociais: 
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Os nossos grandes problemas “antropológicos” – o do 
índio e o do negro – são aspectos particulares do 
problema nacional eminentemente econômico e político. 
[...] 

Rigorosamente, é licito afirmar que, em um país como o 
Brasil, o trabalho antropológico terá sempre sentido 
dispersivo se não se articular com o processo de 
desenvolvimento econômico [...] (1995, p. 167) 

O que se vê é a preocupação de Ramos (1995) em  
articular os estudos culturais com os estudos do desenvolvimento 
econômico. Na atualidade, há trabalhos que tentam recuperar essa 
perspectiva dialética. Helio Santos (2001), em “A Busca de um 
caminho para o Brasil”, Sérgio Costa (2006) em “Dois Atlânticos: 
teoria social, anti-racismo, cosmopolitismo” (2006); cada um com 
um enfoque disciplinar diferente; o primeiro baseando-se na 
teoria do capital humano da disciplina de administração, e o 
segundo, na sociologia das relações raciais e políticas, abordam, 
“indiretamente”, o problema do negro na perspectiva do 
desenvolvimento. Sérgio Costa, aliás, acha oportuno, no debate 
atual sobre ações afirmativas, recuperar o sentido do conceito 
“integração”. Buscando estabelecer uma distinção entre a política 
de integração social e integração cultural, com intuito de 
esclarecer a luta antirracista no Brasil, escreve o seguinte: 

Seguindo a esclarecedora formulação de Joas (1997), tem-
se que o nível da integração social representa a esfera na 
qual se dão os conflitos de interesses e as lutas 
distributivas. É também nesse plano que as normas 
ganham validade. A integração cultural diz respeito às 
formas de decodificação social das estruturas e ao 
universo no qual se formam os valores. A dinâmica social 
é sempre resultado da combinação dos processos de 
integração que se dão nesses dois níveis, não se reduz a 
um nível nem ao outro. Nesse sentido, o desafio consiste 
precisamente em desvendar os processos de integração 
cultural e integração social, definindo as configurações 

sociais particulares (COSTA, 2006, p. 217). 
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Em Costa e Helio Santos, o debate entre ações 
afirmativas e desenvolvimento é implícito. Já nos escritos de 
Marcelo Paixão esta questão está posta de uma forma explícita, 
como se pode ver nessas suas publicações: “Desenvolvimento 
humano e relações raciais” (2003), “Nada haver ou tudo a ver? 
Diálogo entre a questão do desenvolvimento econômico e as 
relações raciais no Brasil” (2005), “Manifesto anti-racista: ideias 
em prol de uma utopia chamada Brasil” (2006), “O 
Desenvolvimento econômico e as relações raciais no Brasil” 
(2006), “O justo combate: reflexões sobre relações raciais e 
desenvolvimento” (2006); e, sobretudo, nesse seu trabalho que 
faz um balanço das discussões sobre o desenvolvimento nacional 
a partir de vários temas e enfoques metodológicos no 
Observatório da Cidadania: “Querelas do Brasil: contexto, 
contendas e conteúdos dos dez anos de Observatório da 
Cidadania” (2007). Aqui, pode-se ver que a agenda de pesquisa 
anunciada por Paixão (2005a) para os estudos das relações raciais, 
na sua dialética com a temática de indicadores de desigualdades 
sociais e do desenvolvimento, está sendo cumprida. Há outras 
obras, como as de José Álvaro Moisés (2002), “Diversidade e 
desenvolvimento nas Américas”, do PNUD Brasil (2005), que 
trabalham a partir da dialética do campo da cultura/sociedade e 
do desenvolvimento.  

A obra de Paixão é importantíssima para esta nossa 
pesquisa, do ponto de vista da fundamentação teórica, apesar da 
sua escolha teórica ser pelos estudos das relações raciais do que 
pelas teorias do multiculturalismo, como o fazem Jacques 
D´Adesky (2002) ou Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva e Luiz 
Alberto Gonçalves (2006). Além disso, do ponto de vista 
metodológico empírico, a nossa investigação inspira-se nos 
trabalhos de Rosana Heringer, “Políticas de promoção da 
igualdade racial no Brasil: um balanço do período 2001-2004” 
(2005), “Mapeamento de ações e discursos de combate às 
desigualdades raciais no Brasil” (2001), e de Aaron Myers (2003), 
“O valor da diversidade racial nas empresas”. Esses autores, para 
além de mapear as ações afirmativas, as avaliam enquanto 
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programas, o que não vimos nem em Paixão  nem em outros 
autores citados. A nossa crítica em relação a Heringer e Myers é 
que a questão do desenvolvimento social e econômico é discutida 
nos seus trabalhos de uma forma implícita. 

A análise das relações entre o multiculturalismo e o 
desenvolvimento econômico das populações negras mostra a 
diferença entre os estudos citados, até então, e os objetivos desta 
pesquisa, que fundamenta-se numa teoria da complexidade e 
apropria-se do instrumento da avaliação das teorias da nova 
sociologia econômica e da economia social, a “avaliação da quinta 
geração” (NEAMTAN, 2000; LE BEL et al., 2004; FONTAN; 
LACHANCE, 2005). Essas teorias, na maioria de origem 
canadense (região de Québec), trabalham com os pressupostos 
teóricos reivindicados por nós: analisam de forma explicita a 
relação entre o multiculturalismo, as ações afirmativas e a 
temática do desenvolvimento. Essa postura política e teoórica, 
como dito, está ausente ou aparece de uma forma implítita nos 
estudos brasileiros. Todavia, ao ter o Brasil como o contexto 
histórico particular, essa pesquisa marca também a sua diferença 
das teorias canadenses.  

Ao fazer isso, estamos contribuindo para a ampliação do 
entendimento teórico da questão de ações afirmativas na sua 
relação com a temática do desenvolvimento da nação brasileira. 
Da mesma forma, estamos enriquecendo o debate político 
brasileiro, superando os reducionismos ideológicos e as cegueiras 
epistemológicas que caracterizam os argumentos dos 
oposicionistas e uma parte do segmento dos defensores de cotas 
e ações afirmativas. Esta pesquisa, portanto, pretende contribuir 
para o aperfeiçoamento dos programas de ações afirmativas em 
cursos nas esferas do Estado, no setor privado e na sociedade 
civil e para a consolidação da democracia econômica, política e 
social. 
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3. Campo do desenvolvimento econômico multicultural 
 
O campo do desenvolvimento econômico multicultural é 

um referencial teórico-metodológico que se inspira nas tradições 
intelectuais alternativas ocidentais e africanas que acabamos de 
apresentar. Como tal, elege o método histórico-estrutural, 
sobretudo o da sociologia de Bourdieu (2004), como seu ponto 
de partida na viagem da imaginação sociológica. Nesse sentido, 
tem o mesmo teor o conceito de campo que se expressa em dois 
aspectos: de um lado, é uma noção, e, de outro, é um conceito. 

Como noção, traduzindo em termos bourdieusianos, o 
desenvolvimento econômico multicultural (DEM) é um 
macrocampo composto de dois microcampos: o campo do 
desenvolvimento e o campo do multiculturalismo. Em outros 
termos, é um espaço social que traduz a realidade das sociedades 
multiculturais. É um campo de força onde os agentes sociais 
elaboram as estratégias de dominação ou de emancipação de uns 
em relação aos outros. 

O campo do desenvolvimento econômico multicultural é 
usado, também, como um conceito metodológico. Como dito, 
fundamenta-se no método genético-estrutural da sociologia de 
Bourdieu. Funciona aqui, conforme Bourdieu (2002a, p. 27), 
como “[...] uma estenografia conceitual de um modo de 
construção do objecto que vai comandar – ou orientar – todas as 
opções práticas da pesquisa”. Em outras palavras, o campo é 
visto aqui como uma estrutura social construída pelos agentes 
históricos, pesquisadores, políticos, ativistas, cidadãos comuns. 
Por ser complexo, Bourdieu (2004) prefere falar de campos no 
plural. Assim, na perspectiva da sua teoria, existe um campo da 
cultura, um campo da política, um campo da economia, um 
campo da ciência etc. O valor heurístico do conceito campo, para 
Bourdieu (2002a), é a conversão do(s) fato(s) social(ais) banal(ais) 
em fatos sociológicos; transformação da linguagem do senso 
comum em linguagem científica. Isto significa que cada campo 
tem uma economia própria, ou seja, uma lógica particular; é o que 
Bourdieu denomina  “economia simbólica do campo”. Para além 
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dessas leis particulares, ele reconhece que há leis comuns a todos 
os campos. O papel da sociologia seria, então, o de apreender 
essas leis nas suas particularidades e universalidades. 

O desenvolvimento econômico multicultural, nesse 
contexto, é tratado como um campo de análise científica, 
portanto pertence ao campo da ciência. Para Bourdieu (2004, 
2002a, 2001b) cabe, ao pesquisador, construir a sua teoria para 
analisar o objeto de seu estudo. O objeto desta pesquisa, as 
políticas de ações afirmativas e o desenvolvimento social e 
econômico, desde o início, desafiaram-nos no sentido de 
construir um quadro referencial que assume, na perspectiva de 
Boaventura de Sousa Santos (2003), a “sociologia das ausências” 
e a “sociologia das emergências”, isto é, uma sociologia capaz de 
“traduzir” as experiências presentes, mas tornadas ausentes pelo 
pensamento dominante. A construção de um tal referencial 
exigiu-nos a adoção de um método e um referencial categorial 
precisos. A sua base é o pensamento alternativo, fundamentado 
na sociologia crítica e reflexiva de Bourdieu (2001b), no 
pensamento subalterno e localismo globalizado de Boaventura de 
Sousa Santos (2003) e outros teóricos que mencionamos em todo 
este trabalho. 

 
O trabalho de tradução feito com base na sociologia das 
ausências e  sociologia das emergências é um trabalho de 
imaginação epistemológica e de imaginação democrática 
com objectivo de construir novas e plurais concepções de 
emancipação social sobre as ruínas da emancipação social 
automática do projecto moderno. Não há nenhuma 
garantia de que um mundo melhor seja possível,  nem que 
todos os que não desistiram de lutar por ele o concebam 

do mesmo modo (SANTOS, 2003, p. 44). 
 
Ou ainda sobre seus objetivos: 

 
O objetivo de trabalho de tradução é  criar constelações 
de saberes e práticas suficientemente fortes para fornecer 
alternativas credíveis ao que hoje se designa por 
globalização neoliberal e que não é mais do que um novo 
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passo do capitalismo global, no sentido de sujeitar a 
totalidade inesgotável do mundo à lógica do mercantil. 
Sabemos que nunca conseguirá atingir integralmente esse 
objectivo e essa é talvez a única certeza que retiramos do 

colapso do procjeto da modernidade (SANTOS, 2003, 
p. 44). 

 
O desenvolvimento econômico multicultural é um 

instrumento “traduzido” e “traduzante” (“de tradução”) da 
realidade social, no mesmo sentido que Bourdieu (2002) dá ao 
poder simbólico entendido como “estrutura estruturada” e 
“estrutura estruturante”, ou seja, instrumentos de comunicação, 
de conhecimento e de poder. O poder simbólico do 
desenvolvimento econômico multicultural é um poder libertador 
das classes oprimidas. 

Um dos grandes erros das ciências modernas ocidentais 
foi, e está sendo, o parcelamento dos conhecimentos em 
disciplinas. Para superá-lo alguns estudiosos têm sugerido um 
procedimento multidisciplinar, ou até transdisciplinar, que 
consiste em introduzir o diálogo entre os métodos e os objetos 
conceituais de cada disciplina, com intuito de apreender a 
realidade social na sua complexidade (MORIN, 1999a, 1999b, 
2005). A teoria do desenvolvimento econômico multicultural 
obedece a esse princípio dialógico multidisciplinar. Se o seu 
método inspira-se nos métodos histórico-sociológicos, seus 
conceitos são extraídos da diversidade das teorias no campo das 
ciências sociais, que compartilham a mesma visão do mundo que 
a nossa. O conceito que estamos sugerindo como um novo 
quadro referencial vem do nosso contato com a literatura 
canadense do “desenvolvimento econômico comunitário” e da 
literatura nacional em ciências sociais. Trata-se de um trabalho de 
caráter epistemológico, orientado pela busca de um quadro 
teórico-conceitual, capaz de nos auxiliar na 
interpretação/tradução dos fatos sociais que a luta emancipatória 
do Movimento Negro vem colocando no cenário político 
nacional.  

Esta luta social, a nosso ver, reintroduz a velha questão da 
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integração do negro na sociedade de classes (FERNANDES, 
1978) em termos de políticas de ações afirmativas e cotas. O 
nosso esforço, nesse sentido, é construir um instrumento 
analítico capaz de nos assegurar na tradução objetiva dessa 
realidade, em termos do “desenvolvimento da população negra”, 
sem cair nos dualismos teóricos e radicalismos ideológicos 
presentes nas teorias dominantes. A primeira atitude se manifesta 
pelo reducionismo de debate sobre as ações afirmativas ao tema 
de cotas no campo da educação. Tal atitude estabelece-se em 
cegueira epistemológica que não deixa vincular a questão de cotas 
e ações afirmativas ao tema do desenvolvimento econômico e 
social da população negra. Já a segunda atitude impede o diálogo 
entre os defensores e os opositores de cotas e ações afirmativas. 
Cada grupo tende a esquecer as limitações de seus pontos de vista 
científicos; isto posto, impede o progresso da ciência e da 
democracia na situação atual. 

A construção do conceito “desenvolvimento econômico 
multicultural” precisa de uma estratégia de análise para superar as 
cegueiras epistemológicas e ideológicas presentes no debate atual. 
Para tanto, agrupamos as teorias encontradas, nesta pesquisa, em 
vários blocos de disciplinas das ciências sociais que foram 
compreendidos, basicamente, em termos de dois campos, 
prevalecendo o campo do desenvolvimento e o campo do 
multiculturalismo. 

 
 
 

Quadro 1:  Ficha de leitura bibliográfica 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO DEM 

Parte I: Epistemologia da Complexidade 

Teorias Conceitos 

Teoria do conhecimento 

(Sociologia e filosofia do 

conhecimento) 

• Objeto: produção do conhecimento 

• Posicionamento no espaço e pontos de vista 

teóricos; conhecimento como poder, saber local; 

complexidade 

(Ramos, 1995; Foucault, 2000; Sen, 2000; Bourdieu, 

2001b, 2002a, 2004; Santos, 2003; Morin, 1993, 2005) 



BAS´ILELE MALOMALO | 73 

 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO DEM 

Parte I: Epistemologia da Complexidade 

Teorias Conceitos 

Teoria dos campos de Bourdieu: ponto 

de partida 

• Objeto de análise: campo 

• Bourdieu: campo como uma estrutura social e 

conceito teórico 

• Análise genético-estrutural: história social e 

análise estrutural, as relações entre os agentes; análise 

posicional; o ; a economia dos bens simbólicos: 

bens culturais e econômicos; a produção do campo pelos 

agentes e reprodução desses pela estrutura social; 

estratégias de conservação e transformação do campo; 

campo, espaço de luta; as classes sociais e seus 

 

Fonte: síntese do autor 

 
Se olharmos de perto, veremos que três partes servem de 

ferramenta de construção da teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural. A primeira é o bloco que agrupa as 
teorias do conhecimento das disciplinas de sociologia e de 
filosofia. Parte-se de um pressuposto de Bourdieu (2001b, 2002a) 
de que toda investigação científica implica uma opção 
epistemológica. É dessa forma que ele considerava a “sociologia 
da sociologia”: como parte indispensável de qualquer produção 
científica, especificamente a sociológica. A teoria dos campos de 
Bourdieu é o ponto de partida para tal viagem de imaginação 
sociológica. Como visto, o campo é um conceito metodológico. A 
noção da relatividade do campo, isto é, suas relações com outros 
campos, é próxima da noção de “complexidade” da teoria de 
Morin (1999b, 2005). Os dois conceitos têm, por função 
heurística, lembrar, ao pesquisador, que a realidade social é uma 
teia de relações de poder. Ramos (1995), Foucault (2000), Sen 
(2000), Santos (2003), cada um à sua maneira, dedicaram seus 
trabalhos investigando as formas alternativas do poder. O 
conhecimento é tratado, para eles, como poder. A teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural faz parte das teorias 
alternativas inventadas pelos grupos subalternos da sociedade. 
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A segunda parte (quadro 2) do quadro teórico é formada 
pela literatura que nos ajudou a cunhar o conceito de 
desenvolvimento econômico multicultural, a partir das teorias 
ligadas às ciências do desenvolvimento; notadamente, as teorias 
da sociologia do desenvolvimento: do novo paradigma do 
desenvolvimento (PAIVA, 1993), do desenvolvimento local 
(ORTH, 1997), do desenvolvimento humano (PNUD, 2005), do 
desenvolvimento sustentável (CMED, 1987; VEIGA, 2005; 
CAMARGO, 2003), do desenvolvimento territorial integrado e 
sustentável (SANCHS, 2003), do desenvolvimento econômico 
comunitário (RDEC, 2005), a nova sociologia econômica e a 
sociologia da economia social ou da economia solidária 
(LÉVESQUE, 2004; MARC-FONTAN, 2004). Fora da 
sociologia, as teorias econômicas e políticas do desenvolvimento 
têm trazido, também, o seu aporte (SEN, 2000; ALLAIRE et al., 
2007). O nosso quadro referencial foi construído sobre a 
literatura do pensamento alternativo. Este se contrapõe ao 
pensamento dominante neoliberal. O objeto de análise em foco é 
o “desenvolvimento”. Este é empregado em dois sentidos: como 
teoria e política de transformação social e econômica; quer dizer, 
o desenvolvimento não visa somente ao crescimento econômico, 
como pensam os agentes do pensamento dominante neoliberal, 
mas, igualmente, ao bem-estar das populações. A economia, de 
seu lado, é concebida como uma realidade plenamente social 
(LÉVESQUE, 2005; FONTAN, 2004). 
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Quadro 2: Ficha de leitura bibliográfica 
 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO DEM 

Parte II: Campo do Desenvolvimento 

Ciências do desenvolvimento, Ciências políticas, Ciências econômicas, Sociologia 

• Objeto: desenvolvimento 

• Desenvolvimento humano; integral; sustentável; local: 

transformação social, cultural, político, econômico e 

ambiental; desenvolvimento econômico comunitário 

(Toye, 2004) 

• Novo Paradigma do desenvolvimento (Favreau, 2004; 

Sen, 2000; Moisés, 2002; Oth, 1997; Paiva, 1993; 

Paixão, 2003, 2006, 2007)  

 

• Objeto: instituições e organizações de poder; o Estado e 

a sociedade, o poder local e as organizações sociais 

(Weber, 2004a; Gramsci, 2000; Foucault, 2000; Tereza 

Kerbauy, 2000) 

• Instituições são as regras e organizações, atores (North, 

1999); são campos de luta pelo poder simbólico 

(Bourdieu, 2002a) 

• Teoria da política econômica ou política do 

desenvolvimento: políticas públicas (Klaus Frey, 2000) 

• Objeto: desenvolvimento econômico e social e 

sustentável (Sachs, 2003; Veiga, 2005); Comissão 

Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMED, 

1987)  

• Desenvolvimento como expansão das liberdades 

individuais; transformação de capacidades; IDH (Sen, 

2000; PNUD, 2005; Lopes, 2005); desenvolvimento 

social e econômico; capacidade de decisão; 

subdesenvolvimento como privação de liberdade; 

política de desenvolvimento, como planejamento 

racional da economia (Furtado, 1972, 1992; Pereira, 

1970) 

• Diferença entre crescimento e desenvolvimento; 

investimento no social, no capital humano, natural e 

físico contribui no crescimento econômico (Thomas, 

2002) 
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QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO DEM 

Parte II: Campo do Desenvolvimento 

• Teoria de dependência (Cardoso e Falleto, 1970); teoria 

do subdesenvolvimento (Fernandes, 1968); integração 

do negro: subdesenvolvimento como dependência 

estrutural 

• Teoria do colonialismo: dominação capitalista como 

reprodução das desigualdades entre escravo-senhor; 

trabalhador-capitalista; negro-branco 

• Teoria da mobilidade social (Hansenbalg, 2006), de  (?) 

desigualdades raciais se transformaram na sociedade 

capitalista (Paixão, 2006) 

• Nova sociologia econômica (Favreau, 2004; Lévesque, 

2001, 2002a, 2002b, 2004; Bourdieu, 2000) - objeto: 

economia 

• Economia como fato social; economia capitalista  

economia social e solidária; democracia e economia 

plural: novos valores, democracia, justiça, equidade; 

novos mercados: indústria cultural, bens e serviços, 

novas tecnologias turismo e lazer; novos arranjos: 

Estado-mercado-sociedade civil; reciprocidade entre 

investimento e produtividades em políticas sociais e 

crescimento econômico 

Fonte: síntese do autor 

 
A terceira parte (quadro 3), nos inspirando em Fredrik 

Barth (1998), nos estudos de Stuart Hall (2004), Boaventura de 
Sousa Santos (2003), foi chamada por nós ora de “campo da 
etnicidade”, ora de “campos do multiculturalismo” 
(MALOMALO, 2007). Enfim, ao ler o texto de Octavio Ianni 
(1995), que tratava de uma forma recíproca dos conceitos 
“etnicidade”, “multietnicidade”, “multiculturalismo” no contexto 
brasileiro, não tivemos mais dúvida de que o nosso quadro 
teórico levaria o “multicultural” como seu segundo adjetivo. O 
multiculturalismo, como observou Hall (2004), ora é usado como 
substantivo, “multiculturalismo”, ora como adjetivo, 
“multicultural”, para significar duas coisas: de um lado, as teorias 
que têm os objetos de análise vinculados à diversidade cultural, as 
sociedades multiétnicas e multirraciais e, de outro lado, o 
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“multicultural” remete às políticas públicas para a resolução das 
questões políticas, sociais, culturais, econômicas e ecológicas que 
essas sociedades enfrentam. O multiculturalismo, no contexto da 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural, será 
empregado nesse duplo sentido. 

 
Quadro 3: Ficha de leitura bibliográfica 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO DEM 

Parte III: Campo do multiculturalismo 

Quadro teórico construído a partir das contribuições de outros campos-teorias 

• Tem por objeto a cultura 

• Etnicidade, raça, etnia; nação; identidade, multiculturalismo, bens 

culturais, economia, bens econômicos, desenvolvimento, ações 

afirmativas, diversidade, política, etc., são os objetos desse campo 

de estudos 

• Suas disciplinas especializadas nos campos das ciências sociais se 

ocupam desses objetos; o foco principal é a análise histórica e 

relacional (genético-estrutural ou histórico-estrutural).(Hall, 2003; 

Santos, 2003, Costa, 2006) 

• Objeto de análise: relações raciais; relações entre raças negras e 

brancas; a cultura negra; identidade nacional; a mestiçagem; a 

democracia racial; integração do negro; política de ações 

afirmativas e cotas; multiculturalismo, pluralismo étnico. (Ianni, 

2004c; Munanga, 1999; D´Adesky, 2001; Guimarães, 1999; 

Costa, 2006) 

• Objeto de análise: a etnicidade 

• Etnicidade, formas de organizações sociais 

• Abordagem interacionista 

• Identidade: interação entre Nós e Eles (Barth, 1998) 

• Abordagem genético-estruturalista bourdieusiana: além da 

interação entre os agentes/atores, a identidade é determinada 

pela estrutura do campo e a posição desses no campo. (Barth, 

1998; Poutignat e Streiff-Fernart; 1998; Bourdieu, 2001b, 

2002a) 

• Objeto de análise: multiculturalismo; pluralismo étnico; 

diversidade cultural; luta pelo reconhecimento das diferenças e 

igualdades; política de ações afirmativas; políticas focalizadas e 

universais (Hall; Santos, 2003; Taylor, 1998; Ianni, 2004e; 

D´Adesky, 2001; Gonçalves e Silva, 2006). 
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QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO DEM 

Parte III: Campo do multiculturalismo 

Quadro teórico construído a partir das contribuições de outros campos-teorias 

• Objeto de análise: movimentos sociais; sociedade civil 

• Gohn (2000): movimentos sociais são formas de organizações 

sociais 

• Nos interessam: os movimentos sociais, as organizações sociais de 

luta contra a discriminação e desigualdades raciais (Silva, 2003); 

“Negrongs” (Ferreira, 2000), ONGs negras e não-negras que 

promovem as políticas de ações afirmativas como estratégia de 

integração do negro na sociedade. (Gonh, 2000; Castells, 1999; 

Vieira, 1996; D´Adesky, 2001) 

Fonte: síntese do autor 

 
Ao falarmos do multiculturalismo como teoria ou política 

de intervenção social, estamos assumindo, crítica e 
dialogicamente, os pressupostos metodológicos das teorias do 
multiculturalismo, da etnicidade, dos movimentos sociais, dos 
estudos das relações raciais, no seu confronto com as teorias da 
nova sociologia econômica, do novo paradigma do 
desenvolvimento5: desenvolvimento local, desenvolvimento 
humano, desenvolvimento sustentável, que orientaram a 
construção desse quadro teórico desde a sua gênese. O objeto de 
análise em foco, aqui, é a “realidade da população negra” no 
período de 1995 a 2009. Quando visto a partir de cada teoria, ela 
leva um nome próprio. Na teoria da etnicidade é tratada em 
termos de “etnicidade”; na teoria do multiculturalismo é analisada 
a partir de conceitos de diversidade cultural, do pluralismo, de 
desigualdades raciais, de políticas de ações afirmativas e cotas; os 
estudos das relações raciais, sem negar o que já foi dito, operam a 
partir das categorias seguintes: raça, classe e gênero, cultura negra, 

                                                 
5 É formado de conjuntos de teorias, em emergência desde os anos de 1990, 
que se contrapõem à visão dominante neoliberal do desenvolvimento. É 
conhecido também como paradigma alternativo do desenvolvimento. Para seus 
teóricos, o desenvolvimento não é só crescimento econômico mas implica 
também outras dimensões para o bem-estar das populações, como o cuidado 
com o social e o meio ambiente.  
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Movimento Negro, população negra; os conceitos da sociedade 
civil, dos movimentos sociais, aproximam-na da teoria dos 
movimentos sociais; a nova sociologia econômica de inspiração 
canadense traz para a discussão a trilogia: Estado, Mercado e 
Sociedade civil. 

Discutiremos esses conceitos, considerados fundamentais 
para o entendimento da teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural, nas outras partes deste trabalho, sendo a última a 
sua aplicação. 
 
4. Considerações finais 

 
Esse capítulo é o ponto de partida deste trabalho. O seu 

argumento principal é que a ciência é produto das experiências de 
vida acumuladas pelo pesquisador. Fundamentando-se na noção 
bourdieusiana de socioanálise, sugeriu-se a noção de 
bioepistemologia para a comprovação desse princípio. Mostramos 
que a teoria do desenvolvimento econômico multicultural é 
produto das tradições intelectuais libertárias do Ocidente, da 
África e de suas diásporas, especialmente a afro-brasileira.  

Num mundo globalizado, abalado pela crise de valores, a 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural opta pela 
ética na ciência, e usa da ciência como arma de emancipação dos 
povos oprimidos. A socioanálise, como autocrítica, nos levou a 
questionar o desenvolvimento dos temas científicos no campo 
dos estudos do negro. A suspeita da falta de publicações que 
abordem de forma explícita a relação entre a temática do 
desenvolvimento e a política de ações afirmativas foi um dos 
motivos que nos mobilizaram no sentido de construir esta nossa 
teoria. 

Ela será compreendida a partir da leitura dos capítulos 
que compõem este trabalho. O segundo capítulo focará sobre o 
seu arcabouço metodológico, enquanto os outros aprofundam as 
explicações de seus conceitos fundamentais. A última parte já 
mostra de que forma a teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural foi aplicado.  





 

CAPÍTULO II 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

MULTICULTURAL COMO 

REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
Introdução 

 
O desenvolvimento e o multiculturalismo não são 

somente teorias; formam um conjunto de ideias que faz pensar a 
realidade social; mas, além disso, são, também, práticas sociais, 
instrumentos de implementação e avaliação de políticas públicas.  

Neste último caso, a prática social avaliativa pode ser 
ativada por agentes sociais diferentes: políticos, ativistas dos 
movimentos sociais, especialistas e cientistas de diversas 
tendências ideológicas. Por outro modo, são os agentes sociais, da 
trilogia da teoria da nova sociologia econômica (NSE): Estado, 
mercado e sociedade civil, que se responsabilizam para a 
realização desse processo. 

Cabe-nos, neste capítulo, discutir as bases teóricas que 
sustentam o método e a metodologia do campo de 
desenvolvimento econômico multicultural. Tal discussão está 
condicionada aos objetivos desta investigação, que não pretende 
encerrar o tema aqui empreendido. Explicaremos a forma pela 
qual os futuros usuários do desenvolvimento econômico 
multicultural poderiam coletar, analisar e sistematizar seus dados. 
Para isso, optamos pela combinação do que Bourdieu (1983; 
2000) chama de “pesquisa teórica” e de “pesquisa prática”, ou 
pesquisa de campo.  

Este capítulo organiza-se em torno de uma dupla 
estrutura. A primeira busca explicar o método da teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural, que é o método 
genético-estrutural de Bourdieu (1998). Já a segunda se preocupa 
em analisar a forma como ela pode ser usada como uma 
ferramenta metodológica.  
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1. Pesquisa teórica 

 
Levando em conta a epistemologia de Bourdieu (2001b) e 

de Santos (2005), entendo que a “pesquisa bibliográfica” e a 
“pesquisa documental” fazem parte da primeira modalidade de 
investigação científica chamada de “pesquisa teórica”. Para Santos 
(2003), as academias não são os únicos espaços sociais onde se 
produz conhecimentos e saberes. Outros agentes sociais, as 
instituições públicas, privadas, a sociedade civil e mesmo o 
homem de rua produz através de suas ações, discursos e 
conhecimentos diferentes daqueles produzidos pelo homem da 
ciência. Tais conhecimentos são chamados de “saberes locais”, 
“saberes indígenas”, e é consenso, entre aqueles que trabalham 
com o desenvolvimento alternativo, que esses saberes podem se 
tornar interessantes para os saberes acadêmicos num contexto de 
busca de soluções para a emancipação da humanidade (RDEC, 
2005; GRENIER, 1998). 

Por que optamos pela combinação de duas modalidades 
dentro da pesquisa de campo? Primeiro, porque queríamos 
recolher o máximo de dados possível para atingir os objetivos 
desta tese. Segundo, porque acreditamos seja essa a razão 
principal: no início desta pesquisa, em 2006, havia escassez de 
informações teóricas sobre políticas de ações afirmativas, bem 
como sobre o desenvolvimento da população negra. A 
bibliografia que conhecia, até então, era estrangeira e as 
publicações a respeito, no Brasil, estavam em sua fase inicial. 

 
1.1.  Pesquisa bibliográfica 

 
Para Bourdieu (2001b, 2002a), a pesquisa teórica consiste 

na apreensão dos conceitos e dos métodos fabricados e 
empregados pelas escolas de conhecimento as quais pertencem os 
cientistas. Ela é conhecida, também, como pesquisa bibliográfica. 
Para Carlos Gil (1996), essa se desenvolve a partir do material já 
elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos 
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científicos. Essa é, igualmente, a opinião de Antônio Joaquim 
Severino. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do 
registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 
documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. 
Utiliza-se de dados ou categorias teóricas já trabalhadas 
por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores 
dos estudos analíticos constantes dos textos (SEVERINO, 

2008, p. 122). 

O desenvolvimento econômico multicultural é o 
referencial teórico-metodológico a partir do qual o “registro 
disponível” está sendo analisado. O seu ponto de partida teórico-
metodológico é a “sociologia reflexiva dos campos” de Bourdieu 
(2001b); mas, não se limita somente a ele. A interpretação 
epistemológica alimenta-se, ainda e como já dito, das análises da 
“teoria da complexidade” de Edgar Morin (2005), da “teoria do 
multiculturalismo emancipatório” ou “pós-colonial” de 
Boaventura de Sousa Santos (2003b; SANTOS; MENESES; 
NUNES, 2004) e das epistemologias africanas e da diáspora 
africana (HALL, 2003; GUTTO, 2006; HENRIQUE JUNIOR, 
2008).  

É a partir dessas teorias que o desenvolvimento 
econômico multicultural elabora o seu método de análise, mas, 
para não se dispersar, considera o método genético-estrutural ou 
histórico-estrutural de Bourdieu (2001b) como a sua fonte 
primária. Isto é, é a partir dele que se constrói o marco teórico-
metodológico desta pesquisa.  

Na epistemologia bourdieusiana, o campo científico é 
dividido em duas dimensões. De um lado, existem os cientistas, 
investigadores; e, de outro lado, existem seus meios de produções 
e produtos. Os conceitos, métodos, publicações, livros, artigos, 
escolas, fazem parte dessa segunda dimensão (BOURDIEU, 
2001b). É nesse campo que são construídas as bibliografias e 
biografias individuais e coletivas. A pesquisa teórica que pretende 
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garantir a sua objetividade, para Bourdieu (2004), é aquela que 
sabe distinguir as falsas antinomias científicas e apreender as 
“verdades”; as verdadeiras contribuições de cada campo ou 
microcampo científico. Essa estratégia consiste em reconciliar, 
por exemplo, os métodos e conceitos que, aparentemente, são 
irreconciliáveis. É dessa forma que a novidade da teoria 
bourdieusiana é resultado do seu esforço de reconciliar os 
pressupostos teórico-metodológicos de Karl Marx e de Max 
Weber. Na sua perspectiva, a abordagem de Weber, e as de seus 
seguidores, faz parte do campo das teorias idealistas e 
culturalistas; já as teorias marxistas são ligadas ao campo das 
teorias economicistas ou materialistas (BOURDIEU, 1990, 2000a, 
2000b, 2004).  

O esforço de reconciliação desses dois campos teóricos 
levou Bourdieu a produzir a sua teoria, conhecida como a “teoria 
dos campos”, a “teoria do poder simbólico” ou “teoria da 
dominação simbólica”. Um dos títulos de seus trabalhos que 
evoca o seu hibridismo marxiano-weberiano é este: “O campo 
econômico: a dimensão simbólica da dominação” (BOURDIEU, 
2000a). Dito em outros termos, o campo econômico é o “campo 
do desenvolvimento econômico” investigado, tradicionalmente, 
pela ciência econômica, reduzido hoje ao crescimento econômico, 
e tratado como ente a-histórico pela ciência econômica ortodoxa 
(BOURDIEU, 2000b).  

O campo simbólico, conforme as abordagens tradicionais 
da antropologia, reporta-se à cultura. O modernismo ou as 
teorias modernistas, para Bourdieu (2004), reduziram a cultura ao 
“texto”, perdendo, assim, o contexto histórico e suas relações de 
poder. Indo contra esses dualismos e reducionismos, Bourdieu 
introduziu a noção de campo, mostrando que tanto o 
“econômico” como o “cultural” são construções sociais; são 
sistemas simbólicos (re) produzidas pelos agentes sociais situados 
em determinadas estruturas sociais; são relações de forças sociais, 
por isso são chamados de “poder simbólico”. Como tal, são 
apreendidas pelo pesquisador enquanto representações sociais 
que têm efeitos na vida real. 
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A estratégia de reconciliação de abordagens teórico-
metodológicas – na medida do possível - é reapropriada pela 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural, levando-se 
em conta a realidade histórica particular desta pesquisa. Sendo 
assim, os agentes, os meios de produção e os produtos que 
interessam na construção do referencial teórico-metodológico 
desta pesquisa foram agrupados em dois campos. O primeiro 
campo leva o nome de “campo do desenvolvimento”. Trata-se de 
um campo teórico que aglomera as teorias que têm o 
desenvolvimento como objeto de investigação. O segundo é 
batizado de “campo de desenvolvimento multicultural”. 
Representa o espaço de diálogo das teorias que têm a cultura 
e/ou a sociedade, para sermos precisos, o “multiculturalismo” 
(HALL, 2003; SANTOS, 2003a), como o campo de investigação. 
É preciso dizer que as teorias do multiculturalismo, em si, são 
teorias híbridas que oscilam entre a ciência política, a 
antropologia, sociologia, filosofia e educação. 

Evitando o dualismo epistemológico-metodológico, 
inspirando-nos na teoria do desenvolvimento econômico 
comunitário do Canadá (RDEC, 2005), o quadro teórico-
metodológico desta pesquisa é denominado “teoria do 
desenvolvimento multicultural” ou de “desenvolvimento 
econômico multicultural” tout court. Na apuração da pesquisa 
teórica isto implica que os conceitos oriundos das teorias 
escolhidas para compor a teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural sejam analisados criticamente a partir de outras 
referências em disputa com elas. A autocrítica e o diálogo crítico 
são os nomes desse exercício, que identificamos, na teoria de 
Bourdieu (2002a), como a socioanálise. Como dito, ter a 
sociologia reflexiva bourdieusiana dos campos como ponto de 
partida para a análise não exclui o estabelecimento do diálogo 
com outras propostas teóricas, como já mencionado. Servimo-
nos da literatura nacional e internacional das ciências sociais 
ligadas, diretamente, aos campos de investigação desta pesquisa: o 
campo do multiculturalismo e do desenvolvimento. Essa postura 
analítica tem o contexto brasileiro como seu contexto particular, 
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onde se discute a “velha problemática” da integração do negro na 
sociedade de classes (FERNANDES, 1965, 1978), hoje 
centralizada no debate sobre política de ações afirmativas, em 
termos de desenvolvimento social e econômico da população 
negra.  

Portanto, sem ser uma novidade, o primeiro passo que o 
desenvolvimento econômico multicultural sugere para a pesquisa 
é o estabelecimento de uma bibliografia específica para a análise 
do problema a ser estudado. No caso da investigação aqui tratada, 
buscamos limitar o diálogo com os autores que tinham a ver com 
os objetivos estabelecidos. 

A constituição de uma bibliografia não é algo estático. 
Cada vez que passava o tempo, deparava-nos com publicações 
que datavam do mesmo ano desta investigação, como os textos 
de José Luis Petruccelli (2006), Delcele Marscarenhas e Jocélio 
Teles dos Santos (2006) e Vera Lúcia Benedito (2006). Todas são 
avaliações sobre as experiências de ações afirmativas e cotas nas 
universidades públicas, considerando-se a ação pioneira da sua 
implementação, em 2002, na Universidade Estadual de Rio de 
Janeiro (UERJ). O nosso interesse sobre essa bibliografia 
ampliou-se, em 2008, após o exame de qualificação, quando pude 
conhecer o trabalho de avaliação feito por Benedito (2006) sobre 
a política de cotas da Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul (UEMS). Pois, inicialmente, não pretendia discutir esse 
assunto. 

Fui convencido da necessidade de escrever um capítulo 
sobre políticas de ações afirmativas no ensino superior quando 
outras publicações, com enfoque metodológico avaliativo, foram 
lançadas no final de 2009, trazendo novos dados sobre a temática 
de ações afirmativas e cotas, indicando a possibilidade de 
estabelecimento de um diálogo explícito com a temática do 
desenvolvimento. São essas obras que me motivaram: “Caminhos 
convergentes: Estado e sociedade civil na superação das 
desigualdades raciais” (PAULA; HERINGER, 2009); 
“Construção de uma política de promoção de igualdade racial: 
uma análise dos 20 anos” (JACCOUD, 2009); “Relatório Anual 
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das desigualdades raciais no Brasil: 2007-2008” (PAIXÃO; 
CARVANO, 2008); “As políticas públicas e a desigualdade racial 
no Brasil: 120 anos após a abolição” (THEODORO, 2008). 
Devido a estes acontecimentos, ao limite de tempo e à realidade 
de outros programas, como a “Cor da Cultura”, as ações 
afirmativas da Unipalmares e do Banco Itaú, que não tinham 
documentos sistematizados, ficou decidido manter a pesquisa 
documental. 

 
1.2.  Pesquisa documental 

 
A pesquisa documental é o segundo passo da construção 

do marco teórico-metodológico desta pesquisa. Para Antonio 
Carlos Gil (1996, p. 51), a pesquisa documental assemelha-se 
muito à pesquisa bibliográfica. Porém, a diferença essencial entre 
as duas abordagens está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza, fundamentalmente, das 
contribuições dos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um 
tratamento analítico, ou que ainda possam ser reelaborados, de 
acordo com os objetivos da pesquisa.  

Outra diferença observada por Carlos Gil (1996) entre 
ambas é que, geralmente, as fontes da pesquisa bibliográfica são 
constituídas, sobretudo, de material impresso colocado nas 
bibliotecas; já as fontes da pesquisa documental são mais 
diversificadas e dispersas; são localizadas nos arquivos das 
instituições não-acadêmicas do Estado, do setor privado e da 
sociedade civil.  

Quanto à construção, a pesquisa documental é feita ora a 
partir dos documentos “de primeira mão”, fontes primárias que 
não receberam ainda nenhum tratamento analítico (cartas 
pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, 
regulamentos, ofícios, boletins, folhetos), ora a partir de 
documentos de “segunda mão”, fontes secundárias que, de 
alguma maneira, já foram analisadas, tais como relatórios de 
pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc. 
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O objetivo principal, nesta etapa da pesquisa, foi 
identificar os programas de ações afirmativas implementados 
pelos governos federal, estadual e municipal, pelo setor privado e 
a sociedade civil, as organizações sociais, negras ou não-negras, 
que se localizam no Estado de São Paulo, abarcando o período 
dos anos de 1995-2006.  

Notificamos que as delimitações periódicas e territoriais 
foram modificadas ao longo da pesquisa. As ações afirmativas 
pertencem um campo dinâmico. Suas mudanças afetam as 
práticas de seus formuladores, assim como as de seus 
pesquisadores. Sabendo disso, um dos critérios metodológicos 
que tínhamos estabelecido foi a dedicação à investigação das 
ações que davam um mínimo de acesso a alguns materiais para 
serem analisados. É dessa forma que as publicações, que 
começaram a surgir entre 2008 e 2009, convenceram-nos no 
sentido de ampliar o espaço histórico da análise, não mais de 
1995 até 2006; passamos a analisar, também, as ações ou efeitos 
dessas ações até o fim de 2009. Além disso, a noção territorial 
perdeu sentido. Em vez de focar somente São Paulo, a atenção 
sobre as análises voltou-se também para outras ações que 
aconteceram fora de São Paulo: o caso do projeto Cor da Cultura 
e políticas de ações afirmativas e cotas no ensino superior. 

Foi feito uso da internet para entrar em contato com os 
bancos de dados das instituições públicas, privadas e da sociedade 
civil investigadas. Solicitamos, via telefone ou e-mail, os 
documentos que nos interessavam; ou, ainda, foram cedidos 
durante as inúmeras visitas feitas a essas entidades. Depois de 
termos conversado por telefone, a responsável do Programa de 
Capacitação do Banco Itaú, Adriana Sabrina, enviou, via e-mail, 
no dia 18 dezembro de 20066, um esboço desse projeto. A sua 
insegurança e resistência, percebidas até o último contato feito 
em 2009, apontavam para duas questões: primeiro, pode ser que 

                                                 
6 SABRINA, Adriana. Programa de Diversidade Corporativa [Mensagem 
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até 2006 não houvesse um relatório sistemático sobre o 
programa; segundo, não queria revelar os segredos da empresa, 
como confessou no último e-mail de 2009. Assim, tínhamos que 
trilhar outros caminhos: caçar documentos na web. É o que foi 
feito. Já no caso da Unipalmares, depois de ter ligado e agendado 
com o reitor, José Vicente (a tentativa de agendamento tinha 
começado desde 2006), fomos bem recebidos em 03 de abril de 
2009: concedeu-nos uma entrevista e depois nos apresentou para 
a sua secretária, com quem, depois, tivemos uma longa conversa. 
No final, interessados pelo projeto apresentado, ofereceram-nos 
um “portfólio institucional” e muitas revistas da instituição. 
Tínhamos algumas delas, pois encontravam-se on-line. 

 
Tabela 4: Classificação por registros de programas avaliados 

Programa de ações afirmativas Registros 

Projeto Cor da Cultura Governo/Setor Privado/ 

Sociedade civil  

Políticas de ações afirmativas e cotas no ensino superior Governo/Sociedade civil 

Unipalmares: Projeto de inclusão de negros no ensino superior Sociedade civil 

Programa de capacitação de afrodescendentes do Banco Itaú  Setor privado 

Fonte: síntese do autor 

 
Carlos Gil (2006) classifica os registros em dois grupos: 

“registros oficiais” e “registros privados”. Os primeiros são dos 
governos/estados e das instituições não-governamentais: setor 
privado e sociedade civil. Neste trabalho, para não permanecer a 
confusão, este último termo é usado só para referência aos 
documentos das empresas, enquanto os documentos da 
sociedade civil são classificados em termos de “registros da 
sociedade civil”. Dessa forma, os dois anteriores são chamados 
também, como se vê na tabela 1, de “registros do governo” e/ou 
registros do setor privado”. 

O critério estabelecido para essa classificação segue o 
modelo da divisão dos atores da esfera pública feito pela nova 
sociologia econômica: Estado, setor privado e a sociedade civil 
(LÉSVESQUE, 2002a). Além disso, há que se levar em conta a 
responsabilidade de propriedade de cada agente na produção dos 



90 | REPENSAR O MULTICULTURALISMO E O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: vol 1 

 

registros. Reconhece-se que as publicações sobre as ações 
afirmativas implementadas pelas universidades públicas 
caracterizam-se pela ambiguidade. Dessa forma, poderiam ser 
classificadas nos registros do governo e/ou da sociedade civil. A 
autonomia dos colegiados universitários, na formulação dessas 
políticas, não é critério suficiente para colocá-las no campo da 
sociedade civil. Portanto, as políticas públicas de ações afirmativas 
nas universidades públicas serão classificadas no registro do 
governo, como vêm fazendo muitos pesquisadores (PAULA; 
HERINGER, 2009; JACOOUD, 2009): foram utilizados, aqui, os 
dados provenientes do site do MEC, da SECAD e PROUNI e os 
relatórios produzidos pelos pesquisadores ligados às 
universidades públicas ou outros organismos de pesquisa não-
governamentais.  

O Projeto Cor da Cultura nasceu de uma responsabilidade 
compartilhada entre o governo, setor privado e sociedade civil. 
Em relação à Unipalmares e ao Banco Itaú, usei os documentos 
utilizados pelas próprias instituições. Como se pode ver, a 
primeira instituição pertence à sociedade civil e a segunda, ao 
setor privado. 
 
2. Pesquisa de campo e campo de pesquisa  

 
A ausência de publicações com os mesmos objetivos 

desta investigação foi um dos motivos que nos levou a construir 
esse quadro metodológico. O contato feito com a literatura 
metodológica de avaliação de programas sociais no Canadá 
mostrava a necessidade da realização de uma pesquisa de campo.  

Porém, o contato realizado com trabalhos nacionais, a 
partir de 2008, sobre a avaliação de ações afirmativas e cotas, 
mostrava-nos o caminho contrário: a existência de alguns 
trabalhos voltados para a temática educacional.  

Mesmo assim, cumprimos uma parte de pesquisa de 
campo. Este fato e a outra razão evocada no parágrafo anterior 
possibilitaram a decisão sobre a delimitação do “campo de 
pesquisa” adotado aqui. É sobre isso que pretendemos falar nessa 
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seção para esclarecer nossos leitores, e oferecer um certo subsídio 
para os futuros pesquisadores. 
 
2.1. Pesquisa de campo 

 
A noção de “pesquisa de campo” é usada na literatura 

clássica das ciências sociais. Marcel Mauss, em “Manual de 
etnologia”, emprega o termo “campo de trabalho” para falar 
sobre métodos de observação da etnografia. O trabalho 
etnográfico, para ele, consiste em recolher e organizar objetos 
coletados no campo (MAUSS, 1972, p. 18). Durante esta 
investigação, as entrevistas e conversas informais feitas foram 
sempre registradas em um caderno de campo próprio.  

François Laplantine, falando da especificidade da prática 
da antropologia contemporânea, não usa o termo de “pesquisa de 
campo”, mas se refere à metodologia dessa disciplina como 
aquela que dá “prioridade à experiência pessoal no campo”. 

A abordagem antropológica de base, a que todo 
pesquisador considere hoje como incontornável, 
quaisquer que sejam, por outro lado suas opções teóricas, 
provém de uma ruptura inicial em relação a qualquer 
modo de conhecimento abstrato e especulativo, isto é, que 
não estaria baseado na observação direta dos 
comportamentos sociais a partir de uma relação humana 
(LAPLANTINE, p. 149).  

A observação direta dos comportamentos sociais, de um 
grupo social em estudo, é a característica principal da 
antropologia, conforme Laplantine. Mesmo não sendo um estudo 
etnográfico, esta tese faz parte das experiências pessoais do seu 
investigador. As vivências obtidas, conversas e/ou entrevistas 
“informais” com os gestores de programas de ações afirmativas e 
seus beneficiados possibilitaram o acesso às experiências de vida 
desses sujeitos. 

Além disso, para este autor, a outra diferença 
metodológica é que a antropologia é o “estudo do infinitamente 
pequeno e do cotidiano: “A abordagem etnológica consiste em 



92 | REPENSAR O MULTICULTURALISMO E O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: vol 1 

 

dar uma atenção toda especial a esses materiais residuais que 
foram, durante muito tempo, considerados indignos de uma 
atividade tão nobre quanto a atividade científica” 
(LAPLANTINE, 2000, p. 152-153). Ao considerar essa 
abordagem antropológica como uma abordagem 
microssociológica, Laplantine se aproxima das teorias 
sociológicas contemporâneas, como a do “poder simbólico” de 
Bourdieu, que estuda as dimensões simbólicas de dominação, que 
são invisíveis para a sociedade, em geral, e a ciência dominante; 
compartilha dos pressupostos da “sociologia das ausências e 
emergências” de Boaventura de Sousa Santos (2003b), que 
pretende dar credibilidade às práticas sociais desacreditadas pelo 
discurso da ciência dominante.  

Insistimos na questão da atenção especial aos materiais 
residuais que uma abordagem antropológica traz. Evocaremos 
dois aspectos. O primeiro é que as avaliações que estão, hoje, à 
nossa disposição são, em geral, pesquisas empíricas que 
organizam esses “materiais residuais”. Ao fazer isso, elas dão uma 
grande legitimidade à temática da igualdade racial, apesar das 
resistências encontradas. Segundo aspecto: sem visitas de campo 
realizadas, conversas informais, troca de e-mails e telefonemas, 
leitura dos documentos impressos e eletrônicos, não haveria 
condições reais para dissertar, por exemplo, sobre as ações 
afirmativas do Banco Itaú e da Unipalmares. 

Outra exigência da antropologia, para Laplantine, é que 
ela deve ser realizada como “o estudo da totalidade”: 

Uma das características da abordagem antropológica é que 
se esforça em levar tudo em conta, isto é, de estar atenta 
para que nada lhe tenha escapado. No campo, tudo deve 
estar ser observado, anotado, vivido, mesmo que não diga 
respeito diretamente ao assunto que pretendemos estudar. 
De um lado, o menor fenômeno deve ser apreendido na 
multiplicidade de suas dimensões (todo comportamento 
humano tem um aspecto econômico, político, psicológico, 
social, cultural...). De outro, só adquire significação 
antropológica sendo relacionado com a sociedade como 
um todo na qual se inscreve e dentro da qual constitui um 
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sistema complexo. Como escreve Mauss (1960), “o 
homem é indivisível” e “o estudo do concreto” é “o 

estudo do completo” (LAPLANTINE, 2000, p. 158). 

Esse princípio de saber relacionar o “particular” com a 
“totalidade”, na sociologia de Bourdieu, aparece em termos da 
capacidade de o pesquisador saber relacionar os campos: o 
microcampo com o macrocampo. A estratégia criada, no início, 
era a de fazer um levantamento de vários programas de ações 
afirmativas, ler as fontes documentárias e teóricas sobre eles, 
conhecer os programas pelas visitas no campo. Ao final, a decisão 
foi a de ficar com aqueles que correspondiam aos critérios da 
investigação. Não só isso; a partir de 2008, após a qualificação 
adquirida e o contato com novas publicações, percebemos que 
cada programa em atividade era um campo complexo. Para não 
desistir, ficamos com quatro deles, pois no início havia mais de 
onze programas que pretendíamos analisar. 

Laplantine (2000, p. 160-173) salienta a abordagem 
comparativa como parte da antropologia, e finaliza os 
pressupostos metodológicos dessa disciplina insistindo sobre os 
condicionamentos sociais e históricos em relação à produção 
social do discurso antropológico, relativizando o discurso da 
neutralidade científica, pois, para ele, o antropólogo, como 
“observador”, é parte integrante do seu objeto de estudo. Dessa 
forma, recomenda o uso da objetivação da parte desse cientista 
social para atingir a objetividade científica. Ao avaliar mais de um 
programa de ações afirmativas, é essa a visão da totalidade que 
queremos alcançar, e os estudos futuros devem estar focados na 
mesma direção.  

Este estudo não usa o método comparativo, mas 
querendo ou não, recorremos a este princípio para entender 
melhor as diferenças e os pontos comuns sobre os programas 
aqui analisados.  

Em relação ao princípio de objetivação, concordo 
plenamente com Laplantine. Começamos a lidar com ele a partir 
do contato feito com a literatura de Bourdieu. É o que chamamos 
de socioanálise. Sendo ativista do Movimento Negro e defensor 
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de ações afirmativas e cotas, a vigilância epistemológica tem que 
ser acionada para não cair no subjetivismo. 

Há, ainda, uma parte da literatura contemporânea que 
continua usando o termo “pesquisa de campo” no sentido dos 
clássicos. No livro de Severino (2008), “Metodologia do trabalho 
científico”, o termo “pesquisa de campo” é empregado. Na sua 
classificação de tipos de pesquisa, Severino define a pesquisa de 
campo como aquela modalidade onde:  

[...] o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente 
próprio. A coleta dos dados é feita nas condições naturais 
em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente 
observados, sem intervenção e manuseio por parte do 
pesquisador. Abrange desde os levantamentos (surveys), 
que são mais descritivos, até estudos mais analíticos 

(SEVERINO, 2008, p. 123). 

Faço as palavras de Deslande minhas: “Com base em 
Minayo (1992), concebemos campo de pesquisa como o recorte 
que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma 
realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas 
que fundamentam o objeto da investigação” (DESLANDE et al., 
2002, p. 53). Tanto Severino, como Deslande et al. usam o termo 
“campo de pesquisa” no seu sentido clássico, isto é, no sentido da 
etnologia, como vimos com Laplantine: “Análise das experiências 
vividas; sistematização dos objetos coletados no campo; um 
confronto de natureza teórica que ocorre entre o pesquisador e 
atores sociais que estão vivenciando uma realidade peculiar 
dentro de um contexto histórico-social” (DESLANDE et al., 
2002, p. 53). 

Reconhecemos que há necessidade, ainda, de fazer uso da 
pesquisa de campo na investigação de políticas de ações 
afirmativas e desenvolvimento. Pelos objetivos desta pesquisa, e 
as circunstâncias históricas do seu processamento, como já 
mencionado, ela não foi prioridade.  

Para não silenciar as experiências pessoais e coletivas de 
vida dos fazedores e beneficiados de programas de ações 
afirmativas, que não possam ser capturadas no campo visto como 
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espaço físico, privilegiou-se investir em outro conceito: “campo 
de pesquisa”. Não se trata de uma simples retórica, mas de um 
recurso metodológico pós-estruturalista que incorporamos ao 
desenvolvimento econômico multicultural. 
 
2.2. Campo de pesquisa 

 
No artigo de Peter Kevin Spink (2003), “Pesquisa de 

campo em psicologia social: uma perspectiva pós-estruturalista”, 
o conceito “pesquisa de campo” toma outra dimensão; ultrapassa 
aos limites do empirismo do conceito pesquisa de campo.  

Peter Kevin Spink (2003), fundamentado na teoria pós-
construtivista dentro da disciplina de psicologia social, afirma o 
seguinte: 

[…] o termo “pesquisa de campo” é normalmente 
empregado na Psicologia Social para descrever um tipo de 
pesquisa feito nos lugares da vida cotidiana e fora do 
laboratório ou da sala de entrevista. Nesta ótica, o 
pesquisador ou pesquisadora vai ao campo para coletar 
dados que serão depois analisados utilizando uma 
variedade de métodos tanto para a coleta quanto para a 
análise. Neste texto, relatamos as conclusões iniciais de 
uma série de discussões sobre pesquisas de campo feita 
numa perspectiva pós-construcionista. Partindo das 
dificuldades provocadas por uma noção de campo 
fisicamente determinada, a discussão retoma a perspectiva 
de Kurt Lewin sobre o campo como totalidade de fatos 
psicológicos, para depois se aproximar das propostas de 
Ian Hacking sobre “matriz” e a discussão mais ampla 
sobre materialidades. A conseqüência desta reflexão foi a 
proposição de um “campo-tema” onde o campo não é 
mais um lugar específico, mas se refere à processualidade 
de temas situados. O texto conclui com uma discussão 
sobre algumas implicações desta proposta para o processo 
de pesquisa e para as práticas narrativas usadas para relatar 
as suas conclusões (SPINK, 2003, p. 21). 

Antes de chegar a esse resumo, Spink analisou as três 
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fases do pensamento sobre o campo. A primeira fase é a visão de 
campo da antropologia tradicional, ou a sociologia de Chicago da 
década de 1930, quando Robert Park transferiu as práticas de 
pesquisa da primeira geração dos antropólogos para as ruas de 
Chicago. Para Spink (2004, p. 21), nessa visão, a pesquisa de 
campo se referia à observação e à interação com as pessoas “no 
seu habitat natural”. O campo se referia ao lugar físico onde o 
pesquisador ia fazer suas pesquisas. Esse primeiro pensamento se 
identifica com aquele que assinalamos acima, onde a “pesquisa de 
campo” é definida em termos de “trabalho de campo”. A nossa 
opinião é que este modelo de pesquisa tem a sua validade e deve 
ser usado quando necessário. 

A segunda fase das discussões sobre o campo é marcada 
pela retomada das ideias de Kurt Lewin, afirma Spink. Aqui o 
campo passa a ser tratado como:  

[...] a totalidade de fatos psicológicos que não são reais em 
si, mas são reais porque tem efeitos. Começou-se a incluir 
os meios de comunicação nos estudos, não como objetos 
específicos de investigação, mas como componentes do 
campo; inclui-se também documentos diversos e 
abordagens que buscavam acompanhar eventos no tempo 
em vez de congelá-los como numa fotografia instantânea 
(SPINK, 2004, p. 21-22). 

A partir do resumo de Spink sobre o campo, já se pode 
ter uma ideia sobre a sua fundamentação teórica: a teoria de Kurt 
Lewin e Hacking, sobretudo do primeiro autor. Não é essa a 
noção de campo, vista como totalidade de fatos psicológicos, que 
nos interessa. O foco aqui é sociológico, mesmo quando se trata 
de analisar os discursos dos atores envolvidos no campo do 
desenvolvimento econômico multicultural através das fontes 
bibliográficas e documentais. O que nos interessa em tudo isso 
são as relações; desvendar através de suas práticas e discursos as 
relações entre estes com a temática do desenvolvimento. 

A terceira fase do pensamento sobre o campo, para Spink 
(2003), é marcada pela preocupação crescente com a 
intersubjetividade e com a discussão construtivista sobre a 
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linguagem e a ação que levaria a uma perspectiva na qual os 
“horizontes” e os “lugares” são compreendidos como produtos 
sociais, e não como realidades independentes. 

O “campo” começou a ser visto não como lugar 
específico, mas como a situação de um assunto, a 
justaposição de sua materialidade e sociabilidade (LAW & 
MOL, 1995). Nesta ótica, não é o campo que tem o 
assunto, mas – segundo Bourdieu – (ORTIZ, 1983) – é o 
assunto que tem um campo (SPINK, 2003, p. 22). 

Nessa presente reflexão sobre o campo, Spink reconhece 
a existência dos trabalhos de Law e Mol e de Bourdieu, mas não 
se fundamenta neles como modelos teóricos. De Bourdieu 
mesmo, faz referência à importância do conceito de habitus para 
se entender o campo, mas fica só nisso. Tudo se passa como se a 
sua preferência estivesse mais voltada para as contribuições da 
disciplina de psicologia social. É dessa forma que dedica mais 
tempo na teoria de Lewin, na seção “Revisitando o professor 
Lewin”  (Spink, 2003, p. 33-36). Essa escolha teórica não tira o 
mérito do trabalho de Spink sobre a noção de pesquisa de campo. 
Aliás, foi graças a ele que nos demos conta da existência e do uso 
científico desse conceito no seio das epistemologias e 
metodologias heterodoxas.  

Sendo a sociologia a disciplina principal desse trabalho, 
além disso sendo a sociologia bourdieusiana o seu ponto de 
partida teórico, gostaríamos de recuperar as principais ideias 
sobre o campo de pesquisa a partir delas. 

Como Bourdieu define o campo? 

A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia 
conceitual de um modo de construção do objeto que vai 
comandar – ou orientar – todas as opções práticas da 
pesquisa. Ele funciona como um sinal que lembra o que 
há de fazer, a saber, verificar que o objeto em questão não 
está isolado de um conjunto de relações de que retira o 
essencial das suas propriedades. Por meio dele, torna-se 
presente o primeiro preceito do método, que impõe que 
lute por todos os meios contra a inclinação primária para 
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pensar o mundo social de maneira realista ou, para dizer 
como Cassirer, substancial: é preciso pensar 
relacionalmente (BOURDIEU, 2002a, p. 27-28). 

O campo, em primeiro lugar, é conceito sociológico. O 
campo significa o espaço social que o pesquisador, baseando-se 
num referencial teórico, constrói. Este pode analisá-lo recorrendo 
à pesquisa teórica ou à pesquisa prática. Este último conceito 
significa a mesma coisa que “trabalho de campo” ou “pesquisa de 
campo”. Só que Bourdieu (2002a) e Bourdieu et al. (1983c) 
condenam qualquer tipo de positivismo e empirismo em ciências 
sociais.  

Campo, como espaço, é composto por agentes sociais que 
lutam pelo monopólio de interesse específico de cada campo, o 
poder simbólico. Estes são reprodutores do campo; isto é, 
Bourdieu divide o campo em duas categorias de agentes: classe 
dominante e  classe dominada. Não são somente os agentes 
sociais que produzem o campo pelas suas práticas, mas eles 
também são reproduzidos pelo campo no qual estão interagindo. 
Essa dialética é expressada por Bourdieu (2002a) com estas duas 
noções: o campo é uma estrutura estruturada e estruturante. 

Dentro de um campo, os agentes sociais interagem a 
partir de práticas sociais, que se expressam através de linguagem, 
isto é, atos discursivos falados ou escritos ou não, gestos, ações 
sociais. Estes, na perspectiva de Bourdieu (2002a), são atos de 
poder, coerção. Os efeitos desse poder dependem da acumulação 
inicial do capital do campo específico. Em resumo, é o poder 
simbólico: a capacidade de mandar no outro sem, 
necessariamente, fazer uso da força física. Bourdieu chama isto, 
também, de violência simbólica. Na nossa dissertação de 
mestrado, chegamos a sugerir uma distinção entre o termo 
“violência simbólica dominadora” e a “violência simbólica 
libertadora”, pois, em Bourdieu, este aspecto não fica muito claro; 
quer dizer, uma prática social pode ter duas finalidades: 
dominação ou libertação (MALOMALO, 2005). A dominação se 
manifesta pela busca de conservação da doxa, a ordem social 
estabelecida, enquanto as práticas emancipatórias buscam a sua 
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transformação.  
As relações sociais, que se expressam através da interação 

social num determinado campo, podem ser apreendidas pelo 
sociólogo através da aplicação de análise genético-estrutural. Eis 
o nome do método sociológico de Bourdieu (1990). Dito em 
outros termos, a sociologia de Bourdieu opera a partir duas 
dimensões complementares. O genético significa introduzir a 
prática da história social do objeto em análise. Já a dimensão 
estrutural é a busca de apreensão das relações sociais entre os 
agentes envolvidos no campo. Investigar o campo, nesse sentido, 
significa analisar as práticas sociais: ações concretas, ou os  
discursos falados ou os discursos escritos (livros, documentos, 
imagens) que são portadores do poder simbólico, representações 
de grupos sociais situados numa determinada realidade histórica. 

Nessa perspectiva, entrar no campo para investigar 
pressupõe que o pesquisador e os sujeitos de investigação 
carregam habitus diferentes, isto é, práticas sociais que podem 
causar antipatia ou simpatia na pesquisa. Sendo, o campo, espaço 
marcado pelas relações de forças, para que não haja abusos o 
pesquisador deve se deixar  levar pela ética libertadora. Entrar no 
campo, então, significa negociar espaços, o acesso aos temas, aos 
discursos, aos documentos, aos produtos produzidos pelo outro: 
um pesquisador, um gestor ou um beneficiado de ações 
afirmativas. A missão do pesquisador é desvendar o “poder 
simbólico”, o escondido; organizar o “infinitamente pequeno e o 
cotidiano”, os “materiais residuais” (LAPLANTINE, 2000); ou, 
ainda, fazer emergir, na esfera pública, as coisas que foram 
tornadas ausentes pelas práticas dominantes (SANTOS, 2003). 
Como? Aplicando as técnicas de investigação sociológica. 

Como conceito sociológico, o campo é uma ferramenta 
metodológica de análise da realidade social. É um instrumento de 
delimitação do que se quer estudar. Os objetos banais do 
cotidiano são transformados em campos de estudo, o campo de 
pesquisa. A virtude dele é a de lembrar ao pesquisador quais são 
as fronteiras entre os campos de investigação: o objeto; e também 
as fronteiras entre ele e seus objetos e sujeitos de informações. 
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Enfim, lembrar ao pesquisador da sua mundanidade, de que ele 
próprio é parte do campo amarrado ao seu habitus social ou 
profissional. O campo é, portanto, uma construção social. A 
noção do habitus, como o social corporizado, vem lembrar que o 
pesquisador carrega o campo, ou seja, o social, no seu corpo. Para 
se livrar das pré-noções que carregamos no nosso corpo, via 
habitus adquirido, é preciso praticar a autossocioanálise 
(BOURDIEU, 2001b, 2002a), uma autocrítica sobre a sua 
biografia, e uma socioanálise, a crítica, a dúvida radical em relação 
aos objetos e sujeitos de investigação.  
 
2.2.1. Delimitando o meu campo de pesquisa 

 
A noção bourdieusiana do campo possibilitou-nos, em 

primeiro lugar, delimitar o nosso campo de pesquisa. Os estudos 
afro-brasileiros têm por objeto/sujeito de investigação o negro ou 
a cultura negra. Nesse quadro, a intenção inicial, neste trabalho, 
era a de estudar, especificamente, a população negra do Estado de 
São Paulo, beneficiada pelas políticas públicas de ações 
afirmativas implementadas pelas instituições públicas, do setor 
privado e/ou da sociedade civil, tendo como parâmetro histórico 
o período de 1995-2006. Mas, como já declarado, essas ideias 
iniciais foram se modificando ao longo da pesquisa. Ademais, 
pelo seu valor explicativo para esta tese e para as futuras 
investigações, resolvemos relatá-las. Esse exercício corresponde 
ao que Bourdieu chama de socioanálise. Não se trata de dogma 
metodológico. 

Animados pela ideia de querer apreender o nosso objeto 
na sua totalidade, pretendíamos estudar as ações afirmativas para 
negros nos territórios urbanos e rurais. Assim, referíamo-nos a 
essa população em termos de negros urbanos e negros rurais. 
Dentro dessa última categoria, preocupávamo-nos mais com as 
comunidades dos quilombos, mas percebemos que nem todo 
negro habitante da zona rural é quilombola, como nem todo 
quilombola é morador da zona rural (PIRES; OLIVEIRA, 2006).  

As tabelas 6 e 7 apresentadas a seguir retratam o campo 
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ou os campos de investigação da teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural. A definição desses campos é feita à base 
de alguns indicadores. Reconhecemos a existência da 
complexidade desses campos, por isso a regra de ouro, para cada 
pesquisador, é delimitar um ou mais campos para concentrar suas 
análises. Os indicadores seriam elementos fundamentais para tal 
estratégia. Mas o que entendemos por indicador?  

Apoiamos a definição da Réseau de Développement 
Communautaire (RDÉC - Rede de Desenvolvimento Econômico 
Comunitário) (CHAMPAGNE, 2005, p. 5) que, depois de analisar 
muitas outras definições, escreve o seguinte: “Guardamos dessas 
definições que um indicador é um dado ou um conjunto de dados 
utilizados para medir ou comparar uma variável, em função de 
um objetivo ou de uma concepção ideológica ou teórica” 
(tradução nossa). E defende que os indicadores servem para 
avaliar. Para o RDÉC (CHAMPAGNE, 2005, p. 8), o indicador 
“permite avaliar, julgar, comparar, seguir a progressão, verificar e 
controlar” o campo da pesquisa. Isto é ter acesso a informações 
relativas ao objeto de estudo. 

Como foram elaborados os campos da nossa pesquisa? 
“Os indicadores são construídos ou selecionados em função de 
objetivos precisos ou de uma compreensão teórica / ideológica. 
Eles são ferramentas que nos permitem verificar e medir o 
alcance de objetivos [...]”, escreve RDÉC (CHAMPAGNE, 2005, 
p. 11; tradução nossa). Os critérios que estipulamos são aqueles 
que visam garantir a vigilância epistemológica e metodológica. O 
primeiro passo foi estabelecer um recorte teórico que nos levou à 
construção de um referencial: o desenvolvimento econômico 
multicultural. 

O segundo passo foi o processo de identificação dos 
programas/projetos de ações afirmativas para negros, 
implementados, no Estado de São Paulo, pelo poder público ou 
federal, estadual ou municipal, pelo setor privado e/ou pela 
sociedade civil, as organizações sociais negras ou não-negras. 

O terceiro passo foi a seleção dos programas/projetos de 
ações afirmativas julgados relevantes, do ponto de vista da nossa 
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pesquisa, isto é, aqueles que correspondem aos seus objetivos. 
Significa que seu executor deve ser, pelo menos, um agente do 
governo federal, estadual, municipal, do setor privado e/ou da 
sociedade civil, organizações sociais negras, ou não-negras, que 
tenham implementado pelo menos um programa de ações 
afirmativas para negros em São Paulo. Além disso, seus 
beneficiários devem fazer parte das populações negras que 
ocupam o espaço geográfico urbano ou rural, as comunidades 
remanescentes de quilombos, do mesmo Estado. Aqui estamos 
preocupados com dois elementos de coleta de dados, o território 
e os agentes sociais, que são parte dos princípios das teorias do 
desenvolvimento local (ORTH, 197), comunitário 
(CHAMPAGNE, 2005) e da economia social (LE BEL et al., 
2005). Em outros termos, estamos atentos aos vários níveis de 
avaliação: as dimensões internas e externas dos programas 
(CHAMPAGNE, 2005, p. 8). 

Outro critério da seletividade é que esses programas 
devem visar ao desenvolvimento social e/ou econômico da 
população negra, ou seja, manter respeito mesmo que seja 
somente a um dos índices do desenvolvimento humano (IDH). 
Como se pode observar, não é só a teoria do desenvolvimento 
humano que nos ajudou na construção desses indicadores, mas 
fomos, também, guiados pela epistemologia do RDÉC. 

Com a utilização de indicadores, podemos tentar medir 
diferentes elementos. As avaliações clássicas colocam 
geralmente o acento sobre a avaliação da performance, do 
impacto, do resultado, do rendimento etc. No 
desenvolvimento econômico comunitário, esses termos 
não estão excluídos do vocabulário, sobretudo numa 
perspectiva de prestação de contas. Todavia, 
frequentemente, a avaliação no DÉC tenta medir o capital 
social, o desenvolvimento durável, a coesão social, a 
pobreza, a inclusão, a qualidade de vida, o bem-estar, o 
desenvolvimento humano etc. Estas são as medidas que 
frequentemente requerem dados de tipo qualitativo. Esse 
é, aliás, um dos grandes desafios da avaliação de DÉC: 
fazer reconhecer esse tipo de indicadores ou dar-lhe um 
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valor comparativo àquele que se baseia unicamente sobre 
os dados quantitativos ou monetários (CHAMPAGNE, 
2005, p. 8; tradução nossa). 

Voltaremos a discutir os pontos levantados pelo RDÉC 
quando falaremos da avaliação. Entretanto, queremos ressaltar 
que, nesta investigação, buscamos ter acesso, também, a dados 
qualitativos e quantitativos dos programas de ações afirmativas 
em curso no país. 

Do ponto de vista do desenvolvimento humano (PNUD, 
2005), os indicadores retidos são estes: índice de escolaridade, 
índice de trabalho e renda, índice de saúde e índice dos direitos. 
Por motivos analíticos, esses índices foram classificados em 
termos de “campos” no sentido da sociologia de Bourdieu (1997) 
e de Kunz, reinterpretada pelo RDÉC (2005a). Elaboramos dois 
campos: o campo do desenvolvimento sociocultural, conhecido, 
todavia, como desenvolvimento social: agrupamos, aqui, os 
programas, que visam à melhoria da dimensão social dos 
beneficiários; dividimos este campo em subcampos, os quais 
denominamos ações “afirmativas no campo da educação”, “ações 
afirmativas no campo da saúde e saneamento”, “ações afirmativas 
no campo dos direitos”; “ações afirmativas no campo da cultura e 
mídia” (educação popular, arte e mídia).  

O segundo campo é o do desenvolvimento 
socioeconômico ou desenvolvimento econômico que visa à 
melhoria do índice de trabalho e renda. É dividido, do ponto de 
vista da teoria da nova sociologia econômica (LÉVESQUE, 
2002a), em dois subcampos identificados como “ações 
afirmativas no campo da economia capitalista” e “ações 
afirmativas no campo da economia social e solidária”. 

Na construção dos campos tratados nesta tese, foram 
selecionados nove (9) programas da área urbana no espaço 
geográfico de São Paulo. A identificação desses programas foi 
feita a partir da minha experiência de vida como ativista e 
intelectual do Movimento Negro, bem como através da pesquisa 
bibliográfica e documental realizadas. 
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Tabela 5: Programas de ações afirmativas para a população 
negra urbana 

CAMPO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL (A1) 

Ações afirmativas no campo da educação 

(A1) Projeto Vestibular da Educafro de Santa Isabel
7
  

(A2) Projeto da inclusão do negro da Afrobras: Universidade Cidadania Zumbi dos Palmares 

(Unipalmares)
8
 

Ações afirmativas no campo da saúde e saneamento 

(A3) Ações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo: introdução do quesito cor nas informações de 

saúde e treinamento de profissionais para análise desse dado
9
. 

Ações afirmativas no campo da cultura 

(A4) Centro de Referência Afro do Município de Araraquara: Oficina de História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira (Aepir/Nupe Unesp)
10

 

(A5) Oficina de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira (Assaoc; Assessoria de Gênero e Etnia da 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e Nupe/UNESP). 

                                                 
7 Denomina-se Rede de Vestibulares Comunitários - Educação e Cidadania de 
Afro-descendentes e Carentes (Educafro). Organiza-se a partir de núcleos 
locais. Além de cursos de vestibulares, desenvolve também programas de 
bolsas para garantir a permanência dos estudantes nas universidades públicas e 
privadas. Mantive contato com essa organização até 2009. Disponível em: 
<http://www.educafro.org.br/>. Acesso em: 15 jul. 2007. 

8 Associação Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sócio-cultural (Afrobras) é 
uma organização da sociedade civil fundada em 1997 em São Paulo. Em 2002, 
funda o Instituto Afro-Brasileiro do Ensino Superior, mantenedor da 
Universidade da Cidadania Zumbi de Palmares (Unipalmares), como um 
projeto de inclusão de negros. Minhas visitas a essa instituição começaram em 
2006. Disponível em: <http://www2.zumbidospalmares.edu.br/>. Acesso em: 
12 de jan. 2010. 

9 Em 2006, foi feita uma pesquisa piloto. Entrevistamos o responsável pela 
Coordenadoria Estadual da Saúde da População Negra. Dessa conversa 
tivemos uma ideia clara sobre as ações em andamento e decidimos nos 
concentrar em dois programas, um na cidade e outro nos quilombos, presentes 
na Tabela 5, item A3. 

10 Esse projeto nasceu do diálogo estabelecido entre os integrantes do 
Movimento Negro local, os pesquisadores do Núcleo Negro da UNESP para 
Pesquisa e Extensão (NUPE) com a Prefeitura do Município de Araraquara. A 
Assessoria Especial de Promoção de Igualdade Racial (Aepir) é a sua reposta 
política no primeiro mandato do prefeito do Partido dos Trabalhadores.  

http://www.educafro.org.br/
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Ações afirmativas no campo da economia capitalista 

(A6) Atendimento jurídico do INPB
11

 

(A7) SOS Racismo da Assembleia Legislativa de São Paulo
12

. 

Ações afirmativas no campo da economia capitalista 

(A8) Programa de Capacitação G11 Dow
13

 

(A9) Programa de Capacitação de Afrodescendentes do Banco Itaú em parceria com Unipalmares e 

Educafro 

 Fonte: síntese do autor 

 
Entre as comunidades quilombolas, a pesquisa de campo 

pode ser organizada a partir de mais de uma comunidade, pois 
isso poderia facilitar a realização de uma “antropologia densa”. 
Sendo cada comunidade uma entidade diferente, o seu confronto 
com a outra abre mais horizontes para seus conhecimentos. 
Foram selecionadas essas duas: Ivaporanduva (B) e Cafundó (C)14. 
As duas diferenciam-se pelo poder de mobilização política, 
cultural e econômica. A primeira encontra-se em condições 
socioeconômicas melhores do que essa segunda, até a última 
visita que fizemos. Além disso, Ivaporanduva era beneficiada por 
investimentos públicos, as ações afirmativas, pelo fato de as ações 
afirmativas serem reconhecidas, legalmente, pelo Estado. Naquela 

                                                 
11 Organização da sociedade civil do Movimento Negro paulista fundada em 
1987 com o nome do Instituto do Negro (IN). Em homenagem ao seu 
fundador, falecido em 1992, leva o nome do Instituto do Negro Padre Batista 
(INPB). Foi tema de dissertação de mestrado (MALOMALO, 2005).                                                         

12 Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/menuitem> 
Acesso em: 10 jan. 2009. 

13 É um programa de capacitação profissional e de oferta de bolsas de estudos 
para onze jovens afrodescendentes que têm um desempenho escolar melhor 
nas universidades e que morram perto da empresa Dow AgroSciences no 
Brasil. Esta é uma empresa norte-americana do setor agro-químico. Mantive 
contato com um dos responsáveis por esse programa em 2006 e 2007, do qual 
me foi encaminhado só um documento eletrônico de apresentação 
institucional do programa. 

14 As duas comunidades foram visitadas por mim em 2006. 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/menuitem
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altura tinha selecionado, na primeira comunidade, sete 
programas/projetos, e na segunda também sete, totalizando 
quatorze programas/projetos.  

 
Tabela 6: Comunidade Quilombola Ivaporanduva (B) 

CAMPO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL (B1) 

Ações afirmativas no campo da educação 

(1) Projeto Vestibular da Educafro 

(2) Escola da comunidade 

Ações afirmativas no campo da saúde e saneamento 

(3) Ações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo: Investimento nos Programas de Saúde da 

Família (Qualis/PSF) em municípios com comunidades remanescentes de quilombos
15

 

(4) Projeto de construções de casas 

Ações afirmativas no campo da cultura 

(5) Projeto Quilombos Vivos: Oficina de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira (Assoc. Assessoria de 

Cultura para Gênero e Etnias da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e Nupe/Unesp) 

Ações afirmativas no campo da cidadania e direitos 

(6) Atendimento jurídico feito pelo ITESP
16 

CAMPO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (B2) 

Ações afirmativas no campo da economia social e solidária 

(7) Projeto de plantação de bananas orgânicas. 

 
Tabela 7: Comunidade Quilombola Cafundó (C) 

CAMPO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL (C1) 

Ações afirmativas no campo da educação 

(1) Projeto de alfabetização de adultos (Sebrae) 

Ações afirmativas no campo da saúde e saneamento 

(2) Ações da Secretaria da Saúde de São Paulo: investimento nos Programas de Saúde da Família 

(Qualis/PSF) em municípios com comunidades remanescentes de quilombos  

(3) Projeto de construções de casas 

                                                 
15 Disponível em: 
<http://portal.saude.sp.gov.br/content/geral_acoes_qualis.mmp>. Acesso 
em: 14 de julho de 2008. 

16 Fiz uma entrevista com um dos responsáveis pelo programa. 

http://portal.saude.sp.gov.br/content/geral_acoes_qualis.mmp
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Ações afirmativas no campo da cultura 

(4) Projeto Quilombos Vivos: Oficina de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira (Assoc. Assessoria de 

Cultura para Gênero e Etnias da Secretaria do Estado de São Paulo e Nupe/UNESP) 

(5) Projeto de capoeira. 

Ações afirmativas no campo da cidadania e direitos 

(6) Atendimento jurídico feito pelo ITESP  

CAMPO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (C2) 

Ações afirmativas no campo da economia social e solidária 

(7) Projeto de horta comunitária 

 
O último critério, inspirados em Camargo (2002), que nos 

leva a escolher os programas de ações afirmativas, é a garantia da 
colaboração de parte de seus executores e beneficiários. Isso 
implicava um acordo mínimo para o nosso acesso aos materiais 
produzidos por eles, antes, durante e após a implementação dos 
programas (desenho, avaliações, relatórios, vídeos, fitas, CDs etc.), 
para responder aos questionários e para que eles participassem 
das entrevistas no momento determinado, quando isto fosse 
necessário. No caso da impossibilidade desse critério, poder-se-ia 
optar pelos outros critérios metodológicos como a análise de 
documentos, já em mão do pesquisador. Foi essa última a opção 
que ficou prevalecendo. 

Além das razões já citadas para entender a escolha final 
feita, devemos acrescentar que, quanto mais nos aprofundávamos 
nesta pesquisa, mais nos dávamos conta da sua complexidade. A 
única virtude que sobrou, nesse sentido, foi a humildade 
científica: ninguém conhece tudo; ninguém pode pretender 
conhecer a realidade na sua totalidade. Era preciso ser realista. 
Assim, percebendo a contingência orçamentária, temporal (fator 
tempo) e humana (a impossibilidade de realizar esta pesquisa 
sozinho), ficou resolvido, no caso dos programas ligados aos 
quilombos de Ivaporanduva e Cafundó, substitui-los pelo 
Programa Brasil Quilombola (PBQ)17. Tudo isso porque, este 

                                                 
17 Disponível em: 
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último, preenchia muitos dos critérios que tínhamos estabelecido 
quanto à seleção. Um deles é a disponibilidade de acesso ao 
relatório que se encontrava no site da SEPPIR em 2008. No final 
de 2009 tive acesso ao texto “Políticas públicas para quilombos: 
terra, saúde e educação”, de José Maurício Arruti (2009), que 
muito nos animou para a sua investigação; no início de 2010, 
conseguimos ter acesso ao “Relatório de Avaliação do Plano 
Plurianual 2008-2011” da SEPPIR (exercício 2009; ano de base 
2008)18 sobre o PBQ e promoção de políticas afirmativas para a 
igualdade racial; mas foi preciso deixar de lado a análise desse 
programa.  

Confesso que a ousadia, fator que caracterizou a 
germinação desse projeto, é que nos levou a tomar decisões que 
julgamos certas até o momento. Foram essas decisões que 
possibilitaram a delimitação do campo de investigação dessa 
pesquisa. A tabela, abaixo, reflete a nossa decisão final. 

 
Tabela 8: Classificação de campo de ações afirmativas 

investigadas 

Ações Afirmativas Campo de Pesquisa 

Projeto Cor da Cultura Educação 

Políticas de ações afirmativas e cotas no ensino superior Educação 

Unipalmares: projeto de inclusão de negros no ensino superior Educação 

Programa de capacitação de afrodescendentes do Banco Itaú  Economia 

Fonte: síntese do autor 

 
Todos os programas de ações afirmativas que resolvemos 

avaliar foram aplicados no espaço urbano. Os dois primeiros, 
Projeto Cor da Cultura e políticas de ações afirmativas e cotas no 

                                                                                                        
<http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seppir/>. Acesso em: 
13 de maio de 2009. 

18 Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seppir/>. Acesso em: 
07 de fevereiro de 2010. 

http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/seppir/
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ensino superior, são de extensão nacional. Cor da Cultura tem 
essa intenção, apesar do projeto piloto ter se estendido somente 
em algumas regiões metropolitanas: São Paulo, Porto Alegre, 
Minas Gerais, Salvador. A razão não é, puramente, porque era 
piloto, mas imperou a questão orçamentária. Os dois, assim como 
os outros, pertencem ao campo da cultura, ou seja, são ações 
afirmativas que visam o desenvolvimento sociocultural. 

Os dois últimos programas, o da Unipalmares e do banco 
Itaú, são, territorialmente, localizados na cidade de São Paulo. No 
que tange às finalidades, o primeiro faz parte do campo da 
educação, e o segundo é uma ação da economia capitalista. 

Enfim, outra decisão que tínhamos tomado era a de 
investigar os programas de ações afirmativas apresentados, a 
partir da pesquisa avaliativa, com fundamento, específico, no 
“método de avaliação de quinta geração”. A razão para essa 
escolha é o fato de que seus pressupostos teórico-metodológicos 
condizem com os objetivos desta pesquisa. No contexto do 
Canadá, ela tem trabalhado a relação entre as políticas públicas do 
multiculturalismo e o desenvolvimento das comunidades locais; 
essa escolha de objeto não encontramos em Bourdieu. Além 
disso, compartilhamos os mesmos preceitos ideológicos e éticos; 
qual seja, que a ciência é uma atividade social e política que deve 
ser colocada a serviço da emancipação dos povos oprimidos 
(ALLAIRE et al., 2007; FONTAN; LACHANCE, 2005). 
 
3. Pesquisa avaliativa e avaliação dos programas 

 
O método e a técnica, às vezes, são usadas como 

sinônimos. Este aspecto aparece em Deslande et al.: “De forma 
como tratamos nesse trabalho, a metodologia inclui as 
concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que 
possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do 
potencial do investigador” (2000, p. 16).  

Por outro lado, há autores, como Bourdieu et al. (1983b) e 
Severino que veem uma certa diferença entre os dois conceitos. 

A ciência utiliza-se de um método que lhe é próprio, o 
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método científico, elemento fundamental do processo do 
conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la não 
só do senso comum, mas também das demais 
modalidades de expressão da subjetividade humana, como 
a filosofia, a arte, a religião. Trata-se de um conjunto de 
procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que 
permitem o acesso às relações casuais constantes entre 
fenômenos (SEVERINO, 2008, p. 102). 

Ou ainda nesta frase do mesmo autor: 

As técnicas são os procedimentos operacionais que 
servem de mediação para a realização de pesquisas. Como 
tais, podem ser utilizadas em pesquisas conduzidas 
mediante diferentes metodologias e fundamentadas em 
diferentes epistemologias. Mas, obviamente, precisam ser 
compatíveis com os métodos adotados e com os 
paradigmas epistemológicos adotados (SEVERINO, 2008, 
p. 124). 

“Servir de mediação” significa que a técnica é a 
manipulação de um método, ou um conjunto de métodos, que 
formariam uma metodologia. Deslande et al. (2000) consideram, 
como vimos na definição acima, a metodologia como conjunto 
de técnicas. Neste trabalho, empregamos as duas concepções. 
Consideramos técnica e método sinônimos. 

Os manuais metodológicos indicam vários métodos e 
técnicas para realização da pesquisa de campo: estudo de caso, 
estatística, observação participante, observação em massa, 
comparação; há, também, várias técnicas de coletas de dados 
qualitativos e quantitativos: observação simples, entrevista, 
formulário, questionário, história de vida (ABRAMO, 1978, p. 
32); discussão em grupo (DESLANDES et al., 2002, p. 58). Entre 
as estratégias de registro de dados no campo, Netto 
(DESLANDES et al., 2002, p. 62-63) menciona o uso da 
filmagem, da gravação, do diário. Cabe a cada pesquisador decidir 
sobre os recursos certos a serem empregados. Por não ser uma 
pesquisa etnográfica, não houve necessidade, neste trabalho, de 
empregar as técnicas mencionadas, pois, como já pontuamos, nas 
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minhas conversas e entrevistas informais fazia minhas anotações 
em um diário particular. 

Geralmente, as abordagens heterodoxas, ou melhor, 
aquelas que desafiam as regras estabelecidas pelo positivismo 
científico a partir da sua criatividade (BOURDIEU et al., 1983b), 
como a de Bourdieu (2002a), Morin (2005), Santos (2003), Spink 
(2003), aconselham a combinação de vários métodos e técnicas 
na coleta de dados. E, dessa forma, combinamos a pesquisa 
bibliográfica com a pesquisa documental e com a pesquisa 
avaliativa. 

Entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na 
sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que 
alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 
realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática 
teórica, a pesquisa vincula pensamento e a ação. Ou seja, 
nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver 
sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As 
questões da investigação estão, portanto, relacionadas a 
interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São 
frutos de determinada inserção no real, nele encontrando 
suas razões e seus objetivos (DESLANDE et al., 2000, p. 
17-18). 

Portanto, os problemas teóricos e práticos já levantados 
pela literatura ligada a essas três formas de pesquisas 
(bibliográfica, documental e avaliativa) proporcionaram condições 
para a investigação do meu campo de estudo: verificação de suas 
hipóteses e realização de seus objetivos. 

Já falamos do que entendemos por pesquisa bibliográfica 
e pesquisa documental. Agora, falta explicar o que entendemos 
por pesquisa avaliativa. Chianca e seus colaboradores fazem uma 
distinção entre a “pesquisa avaliativa” e “avaliação de programas”.  

A essência da diferenciação entre pesquisa avaliativa e a 
avaliação está na finalidade de cada uma delas. A primeira 
está claramente comprometida com geração de 
conhecimento, teste de teorias, estabelecimento da 
“verdade” e/ou generalizações no tempo e no espaço, 
enquanto o compromisso principal da avaliação de 
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programas está em gerar informações relevantes que 
ajudem a tomadas de decisões para melhorar programas 
existentes e para orientar o desenvolvimento de futuros 

programas (CHIANCA et al., 2001). 

Concordamos, em parte, com Chianca e seus 
companheiros sobre as diferenças que existem entre as finalidades 
dessas duas modalidades de avaliação. Quer dizer, o interesse 
principal do cientista é fabricar produtos a partir da lógica do 
campo científico: “geração de conhecimento”, “teste de teoria”, 
“estabelecimento da verdade” e/ou “generalização no tempo e no 
espaço” das informações encontradas. Por outro lado, o interesse 
principal da “avaliação de programas” é trazer dados relevantes 
para a melhoria do programa. 

Nessa perspectiva, a definição desses autores torna-se 
interessante por causa de algumas observações feitas no campo 
da pesquisa. Entre os documentos recolhidos, e que se encaixam 
bem nessa sua classificação, podemos citar alguns, como é o caso 
da avaliação de Valter Silvério feito sobre o Projeto Cor da 
Cultura, que é um produto científico, uma análise sociológica 
desse programa. Portanto, na classificação de Chianca et al. 
(2000), seria uma “avaliação científica”. Já a avaliação feita pela 
empresa “Innova: Assessoria e Pesquisa”, coordenada por Maria 
Dolores Bombardelli Kappel, sobre o mesmo projeto, não tinha 
essa finalidade científica. É uma “avaliação de programa”. Há, 
ainda, outros casos: publicações científicas sobre a política de 
igualdade racial (JACCOUD, 2009; PAULA; HERINGER, 2009), 
que se enquadram na primeira classificação. Esses documentos 
científicos são classificados como fontes da pesquisa 
bibliográfica. Outros documentos recolhidos diretamente do site, 
os próprios sites dos programas analisados, seus relatórios, seus 
papers, são considerados como pertencentes à avaliação dos 
programas. Portanto, são fontes da pesquisa documental. 

É preciso, portanto, problematizar essa classificação de 
Chianca et al. (2000). Do ponto de vista da definição, esses 
autores estão certos ao estabelecer a diferença entre avaliação de 
pesquisa e a avaliação de programas; entretanto, permanecem 
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alguns problemas de ordem teórica e prática, isto é, na concepção 
dos efeitos que as práticas avaliativas geram na sociedade. A 
concepção deles fundamenta-se num dualismo que não ajuda a 
avançar no debate. A concepção da ciência que eles trazem tem a 
ver, somente, com um modelo de ciência que não se compromete 
com os problemas da sociedade. Parece que a ciência em questão 
não tem sujeitos históricos. Para nós, não existe uma ciência sem 
“finalidades humanas”. A mesma crítica diz respeito a sua 
concepção dos programas sociais. Parece que não existem agentes 
históricos formuladores e beneficiados em tais práticas sociais. 
Esquecem que um programa nunca é avaliado por si só, mas a 
partir da realidade histórica de seus agentes. Aliás, dentro das 
ONGs, atualmente existe não só uma colaboração com os 
cientistas sociais como muitos deles são seus integrantes ou 
consultores. Como, então, classificar um produto que sai de tais 
organizações sociais híbridas? 

Dito em outros termos, não compartilhamos, salvo os 
pontos de concordância apontados acima, com o dualismo 
teórico presente nessa diferenciação que Chianca (2005) e seus 
companheiros fazem sobre as finalidades e efeitos do que 
denominam “pesquisa avaliativa” e “avaliação de programas”. É 
um dualismo que coloca em oposição os saberes acadêmicos e os 
saberes não-acadêmicos. Apoiando-se na epistemologia pós-
colonial de Santos (2003a; 2003b) e da nova sociologia econômica 
(FONTAN; LACHANCE, 2005), o desenvolvimento econômico 
multicultural entende que tanto as “pesquisas avaliativas” quanto 
“avaliações de programas” não-acadêmicos, quando bem 
elaboradas, refletidas e praticadas, geram conhecimentos, tornam-
se ações éticas e políticas emancipatórias. Isto significa que, como 
práticas sociais, podem ser usadas não só para melhorar os 
determinados programas, mas para discutir a transformação da 
sociedade na sua “totalidade”. Essa é concepção da nova 
sociologia econômica sobre a avaliação.  

Levando em conta uma estratégia social de avaliação de 
um grupo ou de uma organização que coloca, em 
consequência, estes atores no seio de um sistema social, 
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torna-se então possível interrogar o conjunto das ações 
realizadas pelos atores visados pelo problema social. 

A avaliação da quinta geração coloca então no pano de 
fundo a questão de articulação entre os atores e o sistema. 
Constitui um caminho de questionamento sobre a ação 
global de uma sociedade sob um ponto de vista particular: 
o desenvolvimento cultural, a qualidade de vida de um 
bairro, um setor de atividades econômicas ou um 
problema social (FONTAN; LACHANCE, 2005; 
tradução nossa). 

Trata-se, ali, de um posicionamento teórico que o 
desenvolvimento econômico multicultural tem sobre a avaliação. 
A avaliação e as ações a serem avaliadas, bem como os 
programas, são vistos como práticas sociais e, historicamente, 
contextualizados. O foco da avaliação deve ser a valorização 
recíproca dos saberes acadêmicos e dos saberes locais, das 
populações, dos movimentos sociais e comunitários.  

Tais pressupostos teórico-metodológicos são extraídos 
das teorias do desenvolvimento alternativo, tais como o  
“desenvolvimento como liberdade”, de Amartya Sen (2000, p. 
18), cujos princípios são essas duas razões: “a razão avaliatória – a 
avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se, 
primordialmente, se houve aumento das liberdades das pessoas”; 
e “a razão da eficácia - a realização do desenvolvimento depende, 
inteiramente, da livre condição de agente das pessoas”. O que 
importa nessas abordagens é a captura e a interpretação de dados 
qualitativos, o que não significa a negligência dos quantitativos. As 
pessoas, seus discursos e práticas, são tratados como fonte de 
informações (MANN, 1970). 

Este trabalho faz uso dos dados fornecidos pela pesquisa 
de avaliação e pelos documentos da avaliação de programas. Do 
ponto de vista da metodologia, a “avaliação da quinta geração” é 
um dos seus instrumentos de análise. Esta é o que Chianca et al. 
(2000) chamam de pesquisa de avaliação, a única diferença está no 
plano de concepção teórica. 
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3.1. Análise histórica da avaliação 

 
Toda a avaliação, como método de pesquisa, corresponde 

a uma teoria científica que a sustenta. A avaliação que dá suporte 
à metodologia do desenvolvimento econômico multicultural é 
chamada de “avaliação da quinta geração”. Pertence aos estudos 
sociológicos canadenses conhecidos como a nova economia 
sociológica e economia social. Começaremos esta análise pela 
teoria e a prática da “avaliação de quinta geração” proposta Jean-
Marc Fontan e Elaine Lachance (2005), membros da ARUC-ÉS 
(Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale - 
Aliança de pesquisa universidades-comunidades em economia 
social), da Universidade de Québec, em Montreal. Mais adiante, 
falaremos sobre os indicadores que devem guiar essa avaliação.  

No seu artigo, “Pour une évaluation de la cinquième 
génération”, Fontan e Lachance (2005) começam pela 
contextualização do surgimento desse tipo de avaliação, a partir 
da realidade do Canadá. Achamos que esses motivos poderiam 
iluminar o debate brasileiro também. O primeiro motivo foi a 
esperança das organizações da sociedade civil, particularmente o 
movimento associativo de natureza comunitária, depositada nas 
universidades para renovar os métodos de avaliação das 
intervenções que elas realizavam. Era uma esperança nascida da 
necessidade ligada, diretamente, às pressões que os financiadores, 
órgãos públicos e privados, exerciam sobre elas. Esses parceiros 
queriam conhecer melhor o impacto dos investimentos sobre as 
populações-alvo. As organizações da sociedade civil exigiam duas 
coisas dos pesquisadores. Primeiro, a adaptação do “método 
avaliativo” às características e às necessidades de suas 
organizações. A frase chave, para Fontan e Lachance, nesse 
contexto era essa: “Ajuda-nos a construir novos indicadores 
qualitativos que podem traduzir melhor nossa intervenção” 
(2005, p. 1; tradução nossa). A segunda exigência visava à 
possessão de uma legitimidade dessas organizações diante de seus 
“parceiros” poderosos, mediante os resultados que trazem a 
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avaliação. Como se pode ver, a avaliação é usada, aqui, como 
método de um poder simbólico de persuasão. Além disso, 
diferentemente do que pensam Chianca e seus colaboradores 
(2001), pode existir uma colaboração, na elaboração do método 
avaliativo, entre a academia e as organizações da sociedade civil. A 
avaliação da quinta geração, como novo paradigma de se pensar e 
praticar a avaliação, nasceu dos diálogos entre pesquisadores do 
Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES) e da ARUC-
ÉS. 

O que é a avaliação de quinta geração? Para responder a 
essa pergunta, Fontan e Lachance (2005, p. 3) fazem uma análise 
histórica do conceito “avaliação”. Encontram quatro gerações ou 
fases anteriores, e a última é o que eles chamam de “avaliação da 
quinta geração”. Três elementos caracterizam a emergência dessas 
fases: são produtos da modernidade ocidental, demandas políticas 
e científicas para dar respostas às necessidades sociais.  

A primeira geração de avaliação, para Fontan e Lachance 
(2005, p. 3), data de 1800 a 1900. Nasceu das transformações 
engendradas pela Revolução Industrial que suscitavam uma 
necessidade impressionante de definir os programas sociais e da 
educação da época. Vistas como idade da reforma, essas 
avaliações tinham a forma de Comissões reais ou presidenciais de 
inquérito. 

A segunda geração, que data de 1900 a 1930, é 
identificada por eles como a idade da eficácia e testes. Imperava, 
nesse período, a noção de gestão científica na educação e na 
indústria. A avaliação era, então, pensada no ângulo de 
padronização, de sistematização e, sobretudo, de eficácia 
(FONTAN; LACHANCE, 2005, p. 3).  

A terceira geração de avaliação se divide em duas fases: A 
idade tyleriana (1930-1946) e a idade da inocência (1946-1957), 
que levaram a um desenvolvimento agudo da avaliação em si e da 
dimensão técnica (FONTAN; LACHANCE, 2005, p. 3). Lendo 
Stéván Mészárós (2004, 2006), pode-se dizer que é o período 
marcado pela ideologia do progresso, do planejamento, do 
cientificismo, da administração planejada que encontra sua razão 
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de ser nesse período. O pensamento economicista e 
administrativo dominante era seu sustentáculo ideológico. Não é  
só uma coincidência que a terceira geração ocorre junto com o 
nascimento dos estudos do desenvolvimento tradicional onde 
imperava a visão etapista e economicista. 

A quarta geração de avaliação é identificada em dois 
momentos também. No final dos anos de 1950 e no início dos 
anos de 1960 estamos na fase da transformação de avaliação. A 
idade da expansão da avaliação vai de 1958 até 1972. “[...] Marca a 
aparição de profundas mudanças concedendo à avaliação um 
status de indústria e de profissão” (FONTAN; LACHANCE, 
2005, p. 4). 

A quarta geração levaria à quinta geração. O período 
histórico dessa avaliação é de 1973 até nossos dias. Para Fontan e 
Lachance (2005, p. 4), esta última fase é a idade da 
profissionalização. O que se nota é que, há dois séculos, a 
avaliação, na educação e em outros campos da vida social, sofreu 
transformações profundas. Ela, que tinha aparecido sob a forma 
de um inquérito público, constitui, no momento, uma disciplina 
autônoma dotada de regras e de métodos precisos. 

Não há uma ruptura histórica entre as cinco gerações de 
avaliação. Elas se complementam e, às vezes, excluem-se, 
dependendo de quem as teoriza ou as usa como ferramenta 
metodológica. Baseando-se nos estudos de Guba e Lincoln 
(1989), Fontan e Lachance (2005, p. 4-6) reconhecem que, na sua 
evolução histórica, cada geração teve a sua contribuição específica 
sobre a noção da avaliação, sobre suas medidas (mesure), 
indicadores, descrições, sobre o papel do avaliador sem, todavia, 
excluir a dimensão acumulativa do conhecimento oferecida pelas 
outras abordagens. 

Desse ponto de vista, inspirando-se nos estudos daqueles 
dois autores, Fontan e Lachance (2005, p. 4) entendem que a 
primeira geração (de 1895 a 1930) foi o período de medidas. A 
função da avaliação era a de medir os sucessos a partir de testes. 
O papel do avaliador é o de se comportar como um mero técnico. 
Trata-se de utilizar os instrumentos existentes ou de criar outros 
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novos para medir todas as variáveis.  
Já a segunda geração (de 1930 a 1967) vai deslocar as 

preocupações da medida para a descrição do objeto da avaliação. 
A função da avaliação é a de explicar as diferenças observadas 
entre os objetivos visados e os resultados obtidos. O papel do 
avaliador consiste em descrever os pontos fortes e fracos do 
objeto avaliado. 

A terceira geração (de 1967 a 1979), para Fontan e 
Lachance (2005, p. 5) constitui um primeiro reconhecimento do 
valor da subjetividade no ato da avaliação. Para além de 
incorporar as funções das duas primeiras gerações, ela é vista 
como um fato sobre o qual é possível “emitir um julgamento” 
(émettre um jugement, no texto original, em francês), cuja construção 
é socialmente orientada. A função da avaliação é, portanto, 
elaborar um julgamento “neutro” (sic) sobre o objeto avaliado. O 
seu exercício consiste em apreciar a eficácia do objeto avaliado e 
de julgar se o objeto responde ou não aos critérios identificados. 
O papel do avaliador consiste em se pronunciar sobre os méritos 
do objeto avaliado.  

O que se pode observar é que, a partir da terceira geração, 
as abordagens construtivistas dão um embasamento às reflexões e 
práticas das avaliações. A quarta geração (de 1979 a 2000, 
aproximadamente), para Fontan e Lachance (2005, p. 5), foi o 
tempo do salto qualitativo. Introduz-se um novo elemento para 
além dos que já foram mencionados: a negociação de termos de 
julgamentos do objeto a ser avaliado. A avaliação é vista como um 
processo de medidas, de descrição e de julgamento/apreciação do 
objeto que coloca na mesma cena, no mesmo campo, atores 
sociais; porém, tendo interesses diferentes. Desta forma, a 
avaliação exige uma negociação de consenso mínimo entre ambas 
as partes e o respeito pelos interesses de cada ator envolvido. A 
função da avaliação consiste, então, em emitir um julgamento 
coletivo sobre o objeto avaliado. Apreciar a eficácia do objeto 
avaliado exige que os atores sejam implicados no processo 
avaliativo. O papel do avaliador é fazer a mediação. Deve agir 
como negociador, portanto, político, e como pesquisador. 
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3.2. Avaliação da quinta geração 

 
É a partir dessa análise histórico-conceitual que Fontan e 

Lachance (2005, p. 7), chegam a elaborar o seu paradigma da 
quinta geração de avaliação. Ele nasce não somente das limitações 
de cada uma das teorias precedentes, mas também, como já dito, 
das demandas formuladas pela sociedade civil canadense na 
atualidade. Esse novo paradigma já existe nos trabalhos realizados 
pelo ARUC-ÉS e tem essas características essenciais: 1) é 
integrado na definição e na gestão corrente de todo projeto; 2) é 
utilizado para fins estratégicos; 3) leva em conta o fato de que 
todo objeto faz parte integrante de um sistema social; 4) propõe 
uma avaliação de natureza participativa, política e ética. 

Seguindo as pegadas da quarta geração, essa nova geração 
de avaliação, conforme seus autores, fundamenta-se sobre a 
negociação, mas o seu desenvolvimento dá-se num patamar 
diferente; pois suas discussões não estão focadas sobre o objeto e 
o método da avaliação em si, mas, preferencialmente, sobre os 
valores postos na mesa de negociações pelas partes, os 
especialistas e leigos, os financiadores públicos e privados e as 
comunidades locais. Nesse contexto, alegam os autores, a 
pertinência social das iniciativas tomadas pode ser reconhecida e 
integrada na concepção da avaliação em si. Dito em outros 
termos, passa-se de uma avaliação fundamentada no rendimento 
de um organismo para uma avaliação assente no reconhecimento 
de sua razão de ser e no apoio dado a ele pelo meio, a sua 
legitimidade social-popular (FONTAN; LACHANCE, 2005, 
p.74). 

 Insistimos sobre a dimensão política e ética da avaliação. 
De fato, o entendimento desse fator, como também o de outros 
pontos já discutidos anteriormente, nos ajudará a apreciar 
criticamente os critérios da avaliação adotada por esta pesquisa. A 
evolução qualitativa da avaliação deu-se a partir da ingerência da 
ciência no seu estudo como objeto científico para a resolução de 
problemas práticos da sociedade. Dessa forma, a sua teorização e 
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a sua prática pelos meios científicos, pela sociedade civil, 
organizações privadas e públicas fazem da avaliação um 
instrumento político. Para sustentar a sua argumentação, Fontan e 
Lachance (2005, p. 7) lembram que a ciência, como atividade 
social, é um ato político. Sendo isto um “ponto de vista”, só se 
aplica a certas questões, deslocando, mantendo ou reforçando o 
status quo; ela coloca só perguntas de interesse de suas teorias e 
nunca leva em conta as formulações propostas pelos sujeitos das 
coletividades. De fato, esses autores estão falando da ciência 
tradicional e da ciência dominante, que excluem alguns temas 
sociais da agenda pública. Os gestores públicos agem a partir da 
mesma lógica excludente. Tendem a escolher alguns temas para 
transformá-los em programas sociais. Aqueles que não são de seu 
interesse político, geralmente, são rejeitados. Mesmo quando 
pressionados pelos grupos de interesses, dependendo do poder 
de influência dos grupos em questão, ou eles acatam suas 
demandas e destinam-lhes recursos suficientes, ou fazem o 
contrário. A conclusão à qual Fontan e Lachance (2005, p. 8) 
chegam é que não existe neutralidade nem no meio político, nem 
no meio científico pode-se acrescentar que nem no meio 
empresarial; portanto, na sociedade. Ou seja, os valores que 
guiam o desenho, a execução e a avaliação dos programas sociais 
não são neutros.  

Será que isto significa que todas as avaliações são 
enviesadas? Não necessariamente, respondem Fontan e Lachance 
(2005). Apoiando-se nos teóricos da avaliação da quarta geração, 
acham que a saída que levaria à realização de uma avaliação 
objetiva está na adoção de princípios políticos e científicos, que 
não são outra coisa senão os próprios princípios éticos da 
economia social tidos como construções sociais, uma ética da 
humanidade (MORIN, 2003). Nessa perspectiva, os princípios 
fundamentais da quinta geração de avaliação são estes: o primeiro 
é a integração da avaliação na definição e na gestão corrente de 
todo projeto; o que exige sempre suas negociações a partir dos 
valores de ambas as partes. Isto pode ser realizado levando-se em 
conta outros princípios. O segundo é a utilização da avaliação 
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para fins estratégicos. O seu aspecto fundamental é a produção de 
riquezas e do bem-estar da coletividade. O terceiro princípio é o 
fato de que todo objeto faz parte integrante de um sistema social. 
Por isso, exige-se uma vigilância política e científica para que os 
programas e avaliações não se tornem instrumentos de 
dominação. O quarto princípio é a opção por uma avaliação de 
natureza participativa, política e ética. Como se pode ver, todos 
os princípios se complementam. 

Nancy Neamtan (2000, p. 8-9), em outros contextos, 
observa que, na perspectiva da economia social, para a realização 
de uma “verdadeira” avaliação, deve-se considerar três dimensões: 
a dimensão da eficácia econômica, a dimensão da utilidade social 
e a dimensão institucional. Para ela, a eficácia econômica está 
voltada à performance produtiva das iniciativas da economia 
social: o emprego, os custos, os benefícios, a rentabilidade e a 
performance relativos ao setor de atividades fazem parte dos 
principais indicadores. A dimensão da utilidade social representa 
um valor agregado característico da economia social, e encontra 
nos indicadores tais efeitos estruturantes, a mobilização de um 
local, as parcerias com outros atores sociais, a política de 
equidade e de redistribuição, entre outras coisas, e alguns 
indicadores econômicos, tal como o emprego. Enfim, a dimensão 
institucional reporta-se à estrutura do poder e ao lugar reservado 
a vários atores (empregados, utilizadores/consumidores, 
sociedade e público) nas decisões. As negociações, as consultas e 
a participação de vários atores são indícios de intenções da 
democratização do processo avaliativo. 

São esses os princípios de avaliação da quinta geração que 
devem guiar as pesquisas que se fundamentam nas propostas do 
desenvolvimento econômico multicultural. Servimo-nos deles 
para construir, também, o nosso instrumento de avaliação de 
programas de ações afirmativas no Brasil. 
 
3.3. Avaliação dos programas de ações afirmativas 

 
“Quando fazemos o que nós chamamos ‘pesquisa de 
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campo’, nós já estamos no campo; nós não estamos ‘indo ao 
campo’. Já estamos no campo, porque já estamos no tema”, 
escreve Spink (2003, p. 36). Evocando, Long (2001), continua 
ensinando que o quê se busca, geralmente, é localizar-se, 
psicologicamente e territorialmente, mais perto das partes e 
lugares mais densos das múltiplas interseções e interfaces críticas 
do campo-tema, onde as práticas discursivas se confrontam e, ao 
se confrontarem, tornam-se mais reconhecíveis.  

Já identificamos o nosso campo-tema: os programas de 
ações afirmativas voltadas às populações negras, como 
demonstrado acima. Do seu lado, sem demora, Spink (2003) 
chega ao que queria salientar na sua fala: “Para isso, não há 
métodos bons ou ruins; há simplesmente maneiras diferentes de 
estar no campo-tema, incluindo a poltrona da biblioteca. Método, 
nada mais é que a descrição do ‘como’, ‘onde’ e ‘o quê’” (SPINK, 
2003, p. 36). Spink (2003) sabe muito bem que há métodos bons 
e ruins do ponto de vista científico, ético e político; o seu 
discurso deve ser entendido a partir do seu posicionamento da 
epistemologia subalterna que quer afirmar sua existência perante 
as epistemologias dominantes. O método: eis a questão. Até aqui 
podemos recapitular nossa exposição dizendo que a metodologia 
de pesquisa adotada tem três fases: a pesquisa bibliográfica, a 
pesquisa documental e a pesquisa avaliativa de quinta geração. No 
momento situamo-nos nesta última. Além disso, acrescentamos, 
relembrando o que não compartilhamos com Spink (2003): é a 
sua abordagem psicológica. A nossa está no plano da sociologia.  

Nesse terreno é, ainda, a epistemologia da nova sociologia 
econômica e da economia social do ARUC-ÉS o ponto de 
referência aplicado aqui. O texto de Pierre-Mathieu Le Bel, Juan-
Luis Klein e Jean Carrière (2004), “Le portait des portraits: 
propositions méthodologiques pour l´evaluation d´un portrait 
régional de l´économie sociale”, servirá de base metodológica 
para a análise dos programas de ações afirmativas. O texto desses 
autores são confrontados com o de Mary Garcia Castro et al. 
(2001), “Cultivando vida, desarmando violências: experiências em 
educação, cultura, lazer, esporte e cidadania com jovens em 
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situação de pobreza”, de Thomas Chianca et al. (2001), 
“Desenvolvendo a cultura de avaliação em organizações da 
sociedade civil”, de Daniel Champagne (2005), “Instruments de 
communication et d´information pour le développement 
économique communautaire et l´inclusion sociale: Indicateurs et 
cartographie”, de Bárbara Pfister (2001), “Stratégies intégrées 
d´insertion en emploi de personnes vivant en logement social: 
Analyse d´expériences nord-américaines et françaises – Rapport 
synthèse”, de Célia Reis Camargo (2002), “Experiências 
inovadoras de educação profissional: memórias em construção de 
experiências inovadoras na qualificação do trabalhador (1996-
1999)”, Lycia de Tramujas Vasconcellos Neumann e Rogério 
Arns Neumann (2004), “Repensando o investimento social: a 
importância do protagonismo comunitário”, Jean-Marc Fontan e 
Élaine Lachance (2005), “Pour une évaluation de cinquième 
génération”, do Instituto Ethos (2005), “Perfil social, racial e de 
gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações 
afirmativas”, de Rosana Heringer (2005), “Políticas de promoção 
da igualdade racial no Brasil: um balanço do período 2001-2004”, 
de Rosana Heringer (2001), “Mapeamento de ações e discursos 
de combate às desigualdades raciais no Brasil”, de Marcelo Paixão 
e Luiz Marcelo Carvano (2007), “Oficina de indicadores sociais 
(ênfase em relações raciais)”. A partir desse confronto é que se 
construiu um dos passos do marco teórico-metodológico do 
desenvolvimento econômico multicultural. Não se trata de uma 
simples reprodução do que já existe, mas de sua apropriação para 
a análise dos programas de ações afirmativas no contexto 
brasileiro. Portanto, trata-se de uma modesta sugestão de um 
novo instrumento teórico-metodológico que estou colocando à 
disposição da sociedade e da academia. Como tal não é um 
dogma, mas algo a ser criticado e aperfeiçoado. Seus elementos 
essenciais encontram-se abaixo. 
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Tabela 9: Quadro temático de um desenho de análise para 
programas de ações afirmativas 

1. Identificação do(s) informante(s) 

2. Identificação da instituição/organização 

3. Identificação do programa 

4. Parcerias e financiamento 

5. Metodologia: Participação e estratégias 

6. Relações do programa com a questão do desenvolvimento da comunidade/população negra 

7. Impactos sociais e econômicos 

8. Avaliação da avaliação do programa 

Fonte: síntese do autor 

 
O “quadro temático de um desenho de análise para 

programas” (LE BEL et al., 2004) é um resumo de um 
instrumento mais complexo, pois cada tema envolve um conjunto 
de perguntas para coletar informações. Citaremos, apenas, 
algumas indagações.  

O tema 1 busca saber sobre o agente social produtor da 
informação coletada, e como foi coletada essa informação. Foi 
criado com a intenção de aplicar as entrevistas. Aproxima-se do 
tema 8 “Avaliação da avaliação do programa”, isto é, o 
emprendimento que consiste em saber se um programa foi 
avaliado ou não, e quais são os agentes avaliadores envolvidos; 
que métodos usaram. A única diferença é que essas informações, 
geralmente, são obtidas através dos documentos já prontos. 

O tema 2 implica a identificação dos agentes responsáveis 
pelo programa: se é uma instituição governamental, do setor 
privado ou da sociedade civil. Busca coletar dados sobre os 
gestores, os executores e beneficiados; o setor da atuação; 
descrição das atividades; duração do programa; o quadro 
territorial; a amplitude; os princípios gerais. O tema 4 geralmente 
vem ligado com aos anteriores e investiga as parcerias e formas 
de financiamentos. 

O tema 5 questiona a metodologia do programa; busca 
saber sobre os participantes; estratégias elaboradas para assegurar 
a sua participação; as pessoas que realmente se beneficiaram do 
programa; formas de acompanhamento do programa. 
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O tema 6 foi introduzido por nós para identificar se existe 
ou não a relação entre cada um dos programas analisados com a 
temática do desenvolvimento. Busca saber sobre as atividades que 
foram desenvolvidas e entender se a problemática do 
desenvolvimento aparece de forma explícita ou implícita; se o 
modelo do desenvolvimento em questão tem a ver com a 
emancipação ou a alienação dos beneficiados. 

O tema 7 questiona sobre os impactos sociais e 
econômicos do programa na vida dos beneficiados. Investiga, por 
exemplo, se ele teve um impacto na formação de uma identidade 
pessoal e coletiva; se o programa conseguiu criar uma certa 
mobilização política dos beneficiados, bem como dentro da 
empresa que o implementou. Além disso, analisa se o programa 
criou oportunidades de empregabilidade. 

O objetivo principal desta pesquisa é “emitir um 
julgamento científico”, isto é, analisar os programas de ações 
afirmativas escolhidos, tendo em conta estes três pontos: 1) 
apreender a visão dos executores e beneficiários dos programas 
escolhidos no que diz respeito à relação entre a política de ações 
afirmativas e o desenvolvimento das comunidades beneficiadas; 
2) apreender o impacto social e econômico desses programas nas 
vidas individuais e coletivas dos beneficiados; 3) avaliar os 
programas de ações afirmativas a partir da visão dos executores, 
tendo os documentos produzidos a seu respeito (relatórios e 
outras publicações) como fontes de informação. 

Parafraseando Perseu Abramo (1979, p. 42-43), uma vez 
visto o “segundo o nível de interpretação”, a pesquisa avaliativa 
implica capacidade de identificar, descrever, mensurar e 
interpretar os dados disponíveis a partir dos temas da tabela 9.   

Ao ler Pierre-Mathieu Le Bel, Juan-Luis Klein e Jean 
Carrière (2004), Bárbara Pfister (2001) e Daniel Champagne 
(2005), o que se nota é que eles sugerem a coleta de dados 
qualitativos, quantitativos e cartográficos19 para que se tenha 

                                                 
19 A cartografia é o método que faz uso de mapas, imagens, gráficos como 
formas de linguagens que veiculam informações sobre programas. 
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condições de avaliar cientificamente um programa. Esta pesquisa 
privilegia os dois primeiros tipos de dados.  

Le Bel et al. (2004) concordam que a aplicação de um 
“quadro temático de um desenho de análise para programas”, ou 
seja, a avaliação para ter um desempenho melhor, na coleta de 
dados, deve ser feita combinando a técnica de “questionário”, de 
“formulário” e de “entrevista”. Aqui também houve mudanças 
no andamento desta investigação. No início, julgávamos 
necessário tal procedimento. Assim, fundamentando-nos no 
“quadro temático de um desenho de análise de programa”, 
elaboramos um questionário e um formulário para serem usados 
como roteiros de entrevista. Estes seriam aplicados para os 
gestores e para os beneficiados de programas de ações 
afirmativas. Pelo fato de a maioria de gestores terem acesso à 
informática, o mesmo instrumento foi construído para ser 
respondido como um documento-questionário via computador. 
Em caso de dificuldades, podia, também, ser usado como um 
formulário e/ou roteiro de entrevista do pesquisador. 

Por outro lado, o “quadro temático de um desenho de 
análise de programa para beneficiados” foi construído para servir 
unicamente como formulário e/ou roteiro de entrevista. Levou-se 
em conta o fato dos membros das comunidades quilombolas, ao 
serem entrevistados, não terem o domínio da informática e da 
escrita. Além disso, pensamos nos fatores de economia de tempo 
e de praticidade: a maioria dos potenciais informantes, tanto na 
zona rural quanto na urbana, encontrados durante a pesquisa-
piloto, sentiam-se mais à vontade em falar do que em responder a 
um questionário. 

Só que os próximos passos dessa estratégia, seleção dos 
entrevistados, primeiros contatos com eles, definição de regras e 
compromissos, não foram cumpridos pelos motivos já evocados. 
Acreditamos que uma pesquisa de campo com essa visão traria 
uma contribuição diferente do que a opção metodológica final 
deste trabalho. De fato, a pesquisa é feita de escolhas reais e 
históricas. 

Cabe, aqui, explicitar o que foi identificado como fator de 
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complexidade de uma pesquisa. Cada vez que nos dávamos conta 
disso, convencíamo-nos de que o desenho desta investigação 
inicial só seria viável quando realizado a partir de uma equipe de 
investigadores. Pois exige um grande investimento de recursos 
humanos e financeiros. Quando o livro “Caminhos 
convergentes”, de Paula e Heringer (2009), chegou às nossas 
mãos, tivemos a certeza sobre essa questão. Trata-se de um livro 
coletivo com nove temas do interesse deste trabalho, sobretudo 
os três capítulos de avaliações sobre as políticas públicas de ações 
afirmativas sobre quilombos, sobre a lei 10.639/03 e as ações 
afirmativas e cotas no ensino superior. 

Essas descobertas, dúvidas, decisões só ajudaram a 
delimitar o nosso campo de estudo, de encarar com 
responsabilidade os objetivos propostos e as hipóteses estipuladas 
inicialmente, e a consolidar o nosso referencial teórico-
metodológico. A avaliação da quinta geração, como “pesquisa de 
avaliação”, é usada em dois sentidos: como método de coleta de 
dados e como método de interpretação de dados. No primeiro 
caso, foram valorizadas estas duas fases de seu procedimento: a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Como método de 
interpretação, seus passos analíticos são traduzidos no que 
denominamos  “quadro temático de um desenho de análise para 
programas de ações afirmativas” (tabela 9). 
 
4. Análise e organização dos dados coletados 

 
O desenvolvimento econômico multicultural como parte 

das ciências sociais é, entre outras coisas, um exercício da 
reflexividade no sentido de Bourdieu, isto é, parafraseando este 
autor: “sinônimo do método, mas uma reflexividade refletida, 
fundada sobre um ‘ofício’, um ‘olhar’ sociológico, que permite 
perceber [...]” (BOURDIEU, 1993, p. 1390; tradução nossa), 
controlar, no campo da pesquisa, os dados coletados e interpretá-
los como produtos da estrutura social. 

Refletir, neste trabalho, significa interpretar e analisar os 
dados da pesquisa. Estes dois verbos são considerados sinônimos. 
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Há autores que entendem a “análise” como descrição dos 
dados e a “interpretação” como articulação dessa 
descrição com conhecimentos mais amplos e que 
extrapolam os dados específicos da pesquisa. Outros 
autores já compreendem a “análise” num sentido mais 
amplo, abrangendo a “interpretação”. Somos partidários 
desse posicionamento por acreditarmos que a análise e a 
interpretação estão contidas no mesmo movimento: o de 
olhar atentamente para os dados da pesquisa 
(DESLANDES et al., 2002, p. 68). 

O desenvolvimento econômico multicultural assume esse 
posicionamento de Deslandes et al. (2002). Tal posicionamento 
está presente também na Teoria Interpretativa da Cultura, de 
Clifford Geertz (1989). A sua primeira fase é a etnografia, vista 
pelo autor como uma “descrição densa” da realidade, das 
culturas: “O etnógrafo ‘inscreve’ o discurso social: ele o anota” 
(GEERTZ, 1989, p. 29). Trata-se da fase de coleta de dados, e já 
mostramos a opção que adotamos nos parágrafos anteriores. Para 
este autor, o exercício antropológico, que é o segundo momento, 
começa quando os dados coletados estão inseridos numa Teoria 
Geral de Interpretação Cultural: “[...] pois aqui a tarefa essencial 
da construção teórica não é codificar regularidades abstratas, mas 
tornar possíveis descrições minuciosas; não generalizar através 
dos casos, mas generalizar dentro dos casos” (GEERTZ, 1989, p. 
36). Os dados coletados são tratados como bens simbólicos da 
ação social. Sendo assim, a postura metodológica da antropologia 
interpretativa deve ser esta: 

 
Olhar as dimensões simbólicas da ação social – arte, 
religião, ideologia, ciência, lei, moralidade, senso comum – 
não é afastar-se dos dilemas existenciais da vida em favor 
de algum domínio empírico de formas não-
emocionalizadas; é mergulhar no meio delas. A vocação 
essencial da antropologia interpretativa não é responder às 
nossas questões mais profundas, mas colocar à nossa 
disposição as respostas que outros deram [...] e assim 
incluí-las no registro de consultas sobre o que o homem 

falou (GEERTZ, 1989, p. 41). 
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No caso desta pesquisa, os dados da pesquisa documental 

serão analisados à luz da pesquisa bibliográfica. O “tornar 
possíveis descrições minuciosas” é encarado pela “sociologia das 
ausências e das emergências”, de Boaventura de Sousa Santos 
(2003), como um “trabalho de tradução”. “A tradução é o 
procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre as 
experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis, 
reveladas pela sociologia das ausências e pela sociologia das 
emergências” (SANTOS, 2003, p. 30). Mas não se trata de 
qualquer tradução; não se trata de uma tradução que atribui ao 
conjunto de experiências nem o estatuto de totalidade exclusiva 
nem o estatuto de parte homogênea. Pelo contrário, trata-se 
daquela que analisa as experiências do mundo como “totalidades 
ou partes e como realidades que não se esgotam nessas 
totalidades ou partes. Por exemplo, ver o subalterno tanto dentro 
como fora da relação de subalternidade” (SANTOS, 2003, p. 31). 
O procedimento analítico continua sendo o mesmo: a dialética 
entre a análise desconstrutiva e a análise construtiva, sem perder 
de vista os posicionamentos de seus espaços sociais e históricos 
(colonialismo/pós-colonialismo, Norte/Sul, etc.) de sua 
produção. O trabalho de tradução procura captar estes dois 
momentos: a relação hegemônica entre as experiências e o que 
nelas há para além dessa relação. É neste duplo movimento que 
as experiências sociais reveladas pela sociologia das ausências e 
pela sociologia das emergências estabelecem a relação de 
inteligibilidade recíproca que não redundam na canibalização de 
umas por outras (SANTOS, 2003, p. 31).  

Como dito, a sociologia reflexiva dos campos de Bourdieu 
é o referencial teórico-metodológico dessa investigação. Todavia, 
entendemos que o trabalho de “tornar possíveis descrições 
minuciosas” e de “tradução”, como momento hermenêutico, é 
tematizado na sociologia de Bourdieu a partir do termo 
“compreender” ou “prática de reflexividade” (BOURDIEU, 
1993, 2001b), ou, ainda, o que ele chama em dominação masculina 
revisada de “desvio etnológico como instrumento da 
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reflexividade” (BOURDIEU, 1998; p. 13-14). Tais conceitos só 
podem ser compreendidos uma vez inseridos na sua teoria dos 
campos, cujo método é o estruturalismo genético ou histórico. 
Para Bourdieu, compreender e explicar são uma única coisa 
(BOURDIEU, 1993, p. 1400); compreender é uma reconstrução 
realista dos discursos dos agentes sociais inseridos numa 
determinada estrutura social: “A análise de entrevistas, no seu 
verdadeiro sentido, lê nos discursos não somente as estruturas 
conjunturais de interação com o mercado, mas também as 
estruturas invisíveis que as organizam” (BOURDIEU, 1993, p. 
1409, tradução nossa). 

Como dito, não foi aplicada a técnica de entrevistas, o que 
não significa que não tenhamos mais registros discursivos nesta 
pesquisa. De fato, mostramos que as fontes bibliográficas e 
documentais utilizadas nesta pesquisa são, em si, linguagem, 
discursos escritos dos formuladores e beneficiados de políticas de 
ações afirmativas.  

As abordagens de Geertz, Santos, Bourdieu, vistas até 
aqui, valorizam a linguagem ou o discurso como elementos 
simbólicos. O método que Bourdieu (1982), sobretudo no seu 
livro “Ce que parler veut dire: l´économie des échanges 
linguistiques” (O que falar significa: a economia das trocas 
simbólicas) adota para analisar a linguagem, os discursos, a fala, 
aproximam-se do método hermenêutico-dialético proposto por 
Romeu Gomes (DESLANDES et al., 2002, p. 77), inspirando-se 
em Minayo no que diz respeito à abordagem dos dados coletados. 
Em ambos os métodos, os respectivos autores entendem que as 
informações qualitativas e quantitativas coletadas através da 
pesquisa teórica e da pesquisa documental devem ser tratadas em 
termos de análise de conteúdos, discursos ou linguagens, ou seja, 
como bens simbólicos.  

“O problema fundamental da interpretação dos dados de 
uma pesquisa é reconstituir, numa síntese, o mundo verbalizado, 
obtido analiticamente com a manipulação e sistematização das 
informações colhidas pelos instrumentos de observação”, afirma 
Abramo (1979, p. 85). Para tanto, é necessário organizar os dados. 
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Para a operacionalidade desta pesquisa, faz-se necessário 
seguirmos os passos propostos por Romeu Gomes 
(DESLANDES et al., 2002, 2002, p. 78), que se inspira em 
Minayo, quanto à análise dos dados. O autor sugere três pontos: 
1) ordenação dos dados: consiste em mapear todos os dados 
obtidos na pesquisa teórica e na pesquisa prática; 2) classificação 
dos dados: nesta fase é importante ter-se em mente que o dado 
não existe isoladamente. Ele é construído a partir de uma 
problemática, de objetivos, de hipóteses, de um questionário e 
roteiro de entrevista, que são elaborados sobre ele, com base 
numa fundamentação teórica; 3) análise final dos dados: procura-
se, nesta fase, estabelecer articulações entre os dados e os 
referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões da 
pesquisa, com base em seus objetivos. Assim, promovem-se as 
relações entre o concreto e o abstrato, o geral e o particular, a 
teoria e a prática.  

Nesse ponto é que a proposta de análise da avaliação de 
quinta geração, ou o uso do quadro temático de um desenho de 
análise para programas, torna-se útil; o roteiro proposto por ele 
foi seguido. Contudo, cada programa respondeu de uma ou de 
outra forma durante a nossa investigação. Dificilmente um 
programa conseguiu responder em todos os temas propostos. 
Além disso, por ser central, o tema sobre a relação entre o 
programa de ações afirmativas e o desenvolvimento econômico 
multicultural foi mantido em todos eles. Cada tema para nós é um 
indicador, isto é, fonte de informação. 

Ficamos com quatro programas de ações afirmativas com 
o intuito de confrontar os “pontos de vistas diferentes”, ou, 
como diria Bourdieu (1993), reconstituirmos o espaço de “pontos 
de vistas” sobre políticas públicas de ações afirmativas para 
negros no Brasil. 
 
5. Considerações finais 

 
Este capítulo analisou o método e o procedimento 

metodológico da teoria do desenvolvimento econômico 
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multicultural. Mostrou que o seu método é o método genético-
estrutural ou histórico-sociológico de inspiração bourdieusiana. 
Esta tem, por pressuposto metodológico, a conversão do fato 
social em termos de campo. O que implica a sua investigação em 
dupla direção: a análise da sua história social e a análise 
sociológica, a partir das relações de forças existentes entre seus 
agentes. Estes agentes foram identificados a partir de dois 
campos: o campo do desenvolvimento e o campo do 
multiculturalismo. A junção dos dois campos levou-nos a tratá-los 
em termos de campo do desenvolvimento econômico 
multicultural. Para além da teoria dos campos de Bourdieu que a 
sustenta, como veremos com detalhes em outros capítulos 
dedicados a esse conceito, afirmamos que o campo do 
desenvolvimento econômico multicultural inspira-se, também, 
nas teorias alternativas do multiculturalismo, com foco na teoria 
de Boaventura de Santos Sousa e Stuart Hall, nos estudos das 
relações raciais de Ianni, Hasenbalg, D´Adesky, Paixão e outros. 
Apoia-se, também, nas teorias alternativas do desenvolvimento, 
sobretudo do desenvolvimento econômico comunitário; 
desenvolvimento como liberdade de Sen, a nova sociologia 
econômica e a economia social dos intelectuais de ARUC-ÉS, do 
desenvolvimento humano e outras. 

Dialogando com as teorias alternativas, ficou 
demonstrado que o procedimento do desenvolvimento 
econômico multicultural que sustenta esta pesquisa combina a 
pesquisa teórica com a teoria prática. A primeira modalidade de 
pesquisa demonstrou-se eficaz na construção do referencial 
teórico que é o desenvolvimento econômico multicultural. Para 
tanto, ela foi identificada com a pesquisa bibliográfica e a 
pesquisa documental. 

A elaboração da pesquisa teórica nos possibilitou discutir 
as questões da pesquisa prática sem muita dificuldade. Vimos que 
é correto falar de uma pesquisa de campo para a investigação de 
um campo em ciências sociais contemporâneas. Este último foi 
identificado como campo-tema, não no sentido da psicologia, 
mas no da sociologia. Como tal, continua sendo um espaço de 
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forças sociais, por isso exige-se do pesquisador um certo cuidado 
ético, político e metodológico.  

Além disso, procurou-se mostrar as modificações que o 
objeto desta investigação sofreu. Com isso, pôde-se perceber que 
as ações afirmativas fazem parte dos objetos das ciências sociais 
que são dinâmicos. Com toda modéstia, reconhece-se que o 
instrumento metodológico aqui oferecido tem suas limitações, o 
que não retira a sua plausibilidade, como se verá nos capítulos 
adiante. 





 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO 

CAMPO DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO MULTICULTURAL 
 



Fonte : Ìrohìn. Brasília, ano XII, n. 20, jul. 2007 – capa. 



 

 

CAPÍTULO I 

POPULAÇÕES COMO AGENTES DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

MULTICULTURAL 

 
Introdução 

 
A segunda parte desta investigação denomina-se 

“Conceitos fundamentais do desenvolvimento econômico 
multicultural”. “Populações como agentes do desenvolvimento 
econômico multicultural” é o seu primeiro capítulo. Este 
pretende trazer alguns suportes teóricos focando o termo 
“multiculturalismo”, que no debate atual sobre políticas públicas 
voltadas para “minorias étnicas” remete aos sujeitos, cientistas, 
políticos, ativistas, envolvidos na discussão para refletir sobre eles 
mesmos, enquanto indivíduos e coletivos, formadores das 
sociedades e culturas. Portanto, investigar o multiculturalismo 
significa, para nós, retomar os conceitos clássicos da sociologia e, 
sobretudo, a sua abordagem dialética. 

O objetivo deste capítulo é falar sobre os agentes sociais 
que produzem e reproduzem o campo do desenvolvimento 
econômico multicultural, isto é, as populações que inventam a 
cultura, a economia, a política. A sua conceituação será feita a 
partir da análise dos conceitos de raça, etnia e classes, povo e 
população, comunidade, pequenas sociedades e nação. 

Essa análise será construída tendo como alicerce a teoria 
do desenvolvimento econômico multicultural. O interessante 
nesse exercício é que, ao mesmo tempo em que a análise daqueles 
conceitos nos informa, a partir deste primeiro capítulo e dos 
seguintes, sobre a referida teoria, também estará nos informando 
sobre seus conceitos. 

A nossa intenção não é a de esgotar a discussão sobre os 
referidos conceitos, mas sim  delimitar o seu uso e sentido no 
quadro desta pesquisa. É nessa perspectiva que o recurso 
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metodológico adotado, nesta segunda parte, é de fazer dialogar as 
teorias internacionais e nacionais sobre os temas em pauta, sem 
nos prender, necessariamente, no debate nacional. O nosso 
objetivo é simples e humilde: costurar os conceitos para alimentar 
a nossa discussão sobre o contexto nacional brasileiro. 
 
1. Precisando o conceito de raça  

 
Começaremos pela análise do conceito “raça” pelo 

simples fato de que, conforme o geneticista Luca Cavalli-Sforza e 
o filósofo Francesco Cavalli-Sforza, “[...] para compreender bem 
o racismo é preciso entender o significado da palavra raça” (2002, 
p. 304). A outra razão levantada por eles, que é do interesse desta 
pesquisa, é esta: “O termo raça pode ser usado para designar toda 
humanidade (a raça humana), porém com frequência indica uma 
de suas subdivisões. Muitas vezes é utilizado como sinônimo de 
nação ou povo” (Ibidem). É essa confusão que procuraremos 
esclarecer ao explicar os termos ligados a este conceito. “Raça” 
não será, obviamente, usada, aqui, como “sinônimo”, ou 
“metáfora”, mas será empregada como forma de “classificação” e 
“significante” (CASHMORE, 2000). 

Há, ainda, uma última razão que os Cavalli-Sforza trazem 
para o estudo científico do conceito raça, e que está ligada à sua 
definição etimológica: “Um dicionário etimológico define raças 
como ‘membros de uma espécie animal ou vegetal que 
apresentam uma ou mais características constantes em comum, as 
quais os distinguem de outros grupos da mesma espécie e podem 
ser transmitidas aos descendentes'” (CAVALLI-SFORZA, L.; 
CAVALLI-SFORZA, F., 2002, p. 304-305). Ao tratar a “raça” 
como classificação científica, no seu “Dicionário de relações 
étnicas e raciais”, Ellis Cashmore tende a corroborar as 
afirmações dos Cavalli-Sforza. 

Um grupo ou categoria de pessoas conectadas por uma 
origem comum. A palavra entrou para a língua inglesa no 
começo do século XVI; desde então e até o começo do 
século XIX foi usada principalmente para se referir a 



BAS´ILELE MALOMALO | 139 

 

características comuns apresentadas em virtude de uma 
mesma ascendência (CASHMORE, 2000, p. 447). 

De outro lado, ao penetrarem suas raízes etimológicas e 
históricas, os Cavalli-Sforza (2002) reconhecem, oportunamente, 
as incertezas que rodeiam a palavra raça; mesmo assim, arriscam 
afirmando que, aparentemente, a sua origem remonta ao século 
XV, ou até antes, e talvez provenha do latim geratio, ou 
alternativamente ratio, usado no sentido da natureza ou qualidade. 
Outra sugestão seria, para eles, que “raça” deriva de haras, uma 
antiga palavra francesa (ainda em uso) que significa “fazenda de 
criação de cavalos”.  

O que importa nessas definições, para a nossa pesquisa, 
são esses elementos: a “raça” remete aos membros que levam 
“características constantes em comum” que as diferenciam dos 
“outros”; a raça tem a ver com um grupo social ou categoria de 
pessoas que são “conectados por uma origem comum”, que têm 
uma mesma ascendência. É mais uma razão para que usemos a 
raça no sentido de nos referir às populações humanas, aos grupos 
humanos. Raça é empregada, aqui, não como uma categoria 
biológica, mas sim como uma categoria sociológica e política. No 
entendimento de Carlos Moore (2007, p. 23): 

Raça é um conceito, uma construção, que tem sido às 
vezes definida segundo critérios biológicos. Os avanços da 
ciência nos últimos cinquenta anos do século XX 
clarificaram um grave equívoco oriundo do século XIX, 
que fundamenta o conceito de “raça” na biologia. Porém, 
raça existe: ela é uma construção sociopolítica, o que não 
é o caso do racismo. 

Explicamo-nos: ao falar de elementos “constantes e 
transmissíveis” que caracterizam os grupos raciais, deve-se deixar 
explícito tratar-se da defesa do “essencialismo” biológico ou 
cultural. Não estamos defendendo nenhuma dessas posições; 
com isso, estamos compartilhando as posições de cientistas 
sociais, tais como Stuart Hall (2004) e Antonio Alfredo Sérgio 
Guimarães (1999).  
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O primeiro, interpretando a raça como categoria 
discursiva e não biológica, explica: 

Isto é, ela é a categoria organizadora daquelas formas de 
falar, daqueles sistemas de representação e práticas sociais 
(discursos) que utilizam um conjunto frouxo, 
frequentemente pouco específico, de diferenças em 
termos de características físicas – cor da pele, textura do 
cabelo, características físicas e corporais etc. – como 
marcas simbólicas, a fim de diferenciar, socialmente, um 
grupo de outro (HALL, 2004, p. 63). 

Como um dos intelectuais brasileiros que se têm 
empenhado em reabilitar o uso popular, que ele chama de 
definição nominal da raça, Guimarães pondera: 

Minha postura, neste livro, coincidirá, de um modo geral, 
com a dos que defendem o uso do conceito “raça” pelas 
ciências sociais. Isto porque acredito que seja possível 
construir um conceito de “raça” propriamente 
sociológico, que prescinda de qualquer fundamento 
natural, objetivo ou biológico. Acredito, ademais, que 
somente uma definição nominal de “raça” seja capaz de 
evitar o paradoxo de empregar-se de modo crítico 
(científico) uma noção cuja principal razão de ser é 
justificar uma ordem à crítica (ideológica.) (1999, p. 20). 

A apreensão da raça e do racismo no Brasil, para 
Guimarães, passa pela análise das particularidades de suas 
ideologias e teorias. “Para sumariar a discussão feita até aqui, 
afirmo que o conceito de ‘raça’ não faz sentido senão no âmbito 
de uma ideologia ou teoria taxonômica, à qual chamarei de 
racialismo” (GUIMARÃES, 1999, p. 28); isto é, ela é um conceito 
que ajuda o pesquisador “[...] a compreender certas ações 
subjetivamente intencionadas, ou o sentido subjetivo que orienta 
certas ações sociais” (IDEM, 1999, p. 29). Outra razão do seu uso 
é de ordem ética e política. O emprego, ou negação, da utilização 
da raça, pelas teorias dominantes, muitas vezes, têm sido 
administrado como arma ideológica para se manter as 
desigualdades entre negros e brancos. Sendo assim, para 
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Gumarães, os cientistas sociais e os ativistas do Movimento 
Negro devem empregar a categoria raça para que se construa 
uma sociedade antirracista, democrática. Além disso, por meio 
dela, “pode-se desmascarar o persistente e sub-reptício uso da 
noção errônea de raça biológica, que fundamenta as práticas de 
discriminação, e têm na ‘cor’ [...] a marca e o tropo principais” 
(GUIMARÃES, 1999, p. 68). 

Outro elemento que a apropriação da categoria de “raça” 
traz para esse estudo é aquele ligado à temática da “diversidade 
humana” e “diversidade cultural”. Essa ideia está presente em 
todos os autores estudados por nós, tais como Hall (2004), 
Cavalli-Sforza e Francesco Cavalli-Sforza (2000), Ianni (2004), 
Munanga (2005-2006), Boaventura de Sousa Santos (2003), Ellis 
Cashmore (2000). Quer dizer, o estudo da “raça” amplia nossos 
conhecimentos sobre o multiculturalismo e as sociedades 
multiculturais. 

Nesse sentido, retratando a raça como “significado”, 
Cashmore aponta a sua fecundidade na perspectiva da temática da 
diversidade. 

Em outras palavras, a mera menção à palavra raça 
empenha a nossa compreensão de uma diversidade 
permanente e, em consequência, uma concepção de 
“diversidade”. As críticas ao termo raça e as revelações de 
sua redundância como construção analítica 
desestabilizaram e desmembraram a sua compreensão 
com um critério com sentido nas ciências sociais e 
biológicas, mas enquanto as conversações 
contemporâneas continuarem a incluir a palavra, seu 
potencial persistirá. Isso ocorre porque o termo “raça” 
propõe descrever algo, mas inclui simultaneamente a 
diversidade. (CASHMORE, 2000, p. 452). 

O nosso foco está na questão da diversidade cultural. Mas 
isso não deve nos levar a esquecer as manipulações ideológicas 
feitas acima dela, tanto no sentido de separar para dominar, sendo 
a forma atual dessa técnica social o “racismo cultural”, como no 
seu uso emancipatório assumido pelos grupos dos oprimidos 
(TAGUIEFF, 1987; 1992). Assim, sem querer abordar a questão 
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das relações entre raça e racismo neste espaço, nos bastaria 
prestar atenção na fala de Carlos Moore (2007), que reivindica a 
interpretação do racismo na sua relação com a raça, não se 
limitando à história moderna ocidental, mas remontando à 
história da antiguidade da Humanidade. 

Não se trata, aqui, de desvalorizar a importância do 
surgimento da categoria raça enquanto um 
condicionamento relativo das possíveis interpretações 
contemporâneas do racismo; mas de observar o projeto 
científico moderno de uma compreensão sistemática e 
racializada da diversidade humana, operada nos séculos 
XVIII e XIX, que apenas foi possível em função do 
critério fenotípico em escala planetária (MOORE, 2007, p. 
10). 

Contra a manipulação ideológica da raça para dominar, 
este estudo focaliza-se nas formas de interpretações libertárias da 
raça, feitas pelo Movimento Negro brasileiro. São tais 
interpretações humanistas que levaram hoje ao debate público 
sobre ações afirmativas no Brasil.  

Resumindo: situando a “raça” no campo da produção 
cultural, o que podemos aproveitar de suas definições 
etimológicas, históricas e sociológicas é a ideia embutida nelas; 
aquela que se reporta aos “membros de uma espécie animal”, não 
qualquer, mas aquela que produz a sociedade e a cultura, o Homo 
sapiens (MOORE, 2007). É a partir desse ângulo sociológico-
antropológico que podemos apreender as implicações políticas da 
raça em suas relações com termos como racismo, nação, 
identidade e outros que abordaremos em momentos diferentes 
deste trabalho. 
 
2. Raça, classe e etnia 

 
Os estudos das relações raciais têm elegido a “raça” como 

categoria analítica. Mas essa escolha não é consenso. Seus 
estudiosos, afiliados ao marxismo, preferem substituí-la pela 
categoria de classe, alegando que a questão racial seria, de fato, 
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uma questão social, ou seja, a exploração econômica sofrida pelos 
grupos ditos étnicos.  

Por outro lado, há aqueles que entendem que a “raça” não 
tem nenhuma existência do ponto de vista científico, ou seja, do 
ponto de vista da ciência biológica. Nesse segmento, mesclam-se 
os defensores da Declaração da UNESCO, como os do 
universalismo liberal (NASCIMENTO, 2003; TAGUIEFF, 1991). 
Nesse último caso, um segmento de cientistas brasileiros vem 
alegando que o uso da “raça”, como categoria científica e política 
dividiria a nação brasileira. O livro “Divisões perigosas” sintetiza 
bem as ideias desses intelectuais (FRY, 2007). Assim, há os que 
preferem banir o uso do termo “raça” como há outros que 
preferem usar a categoria “etnia”, “populações”, povo, 
(GUIMARÃES, 1999, p. 21; CASHMORE, 2000, p. 449) 
diluindo a sua força hermenêutica e política.  

O dilema que a teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural há de enfrentar, nessa circunstância, é a superação 
do reducionismo teórico: como operar a partir de um conceito 
sem desmerecer os aportes analíticos do outro ou dos outros? A 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural, como vista, 
assenta-se na teoria da complexidade. Nesse sentido, entende que 
alguns elementos, daqueles que reivindicam o uso da categoria 
“classe e etnia”, devem ser apropriados, criticamente, partindo-se 
da “lógica conjuntiva”. Emprestando a expressão de Stuart Hall 
(2003, p. 345), da lógica de acoplamento, diríamos nesses termos: 
raça e classe, raça e etnia, ou raça e classe e etnia, ou se quiser, 
ainda, raça-classe-etnia. Trata-se de uma lógica de complexidade, 
um quebra-cabeças das lógicas reducionistas. Há os que deram, 
aos seus trabalhos, títulos ou subtítulos como raça e classes 
sociais; cor e status, raça; classe e estratificação, autores como 
Ianni (2004), Guimarães (1999), Hasenbalg (2005), no Brasil, têm 
buscado trabalhar as relações raciais no quadro referencial da 
complexidade.  

Concentrar-nos-emos somente na crítica de Carlos 
Hasenbalg (2005, p. 116), voltada ao marxismo ortodoxo. Para 
este autor, essa abordagem subestima a questão racial e o racismo. 
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O trabalho de O. C. Cox, por exemplo, tende a explicar a situação 
de negros e de outros grupos racialmente subordinados, quase 
exclusivamente, pela sua posição econômica como classe 
trabalhadora. Nesse quadro, o preconceito e a discriminação 
raciais são vistos como mecanismos manipuladores utilizados 
pelas classes dominantes capitalistas a fim de explorar as minorias 
raciais e dividir o proletariado. O racismo e o preconceito, para os 
marxistas ortodoxos, no entendimento de Hasenbalg, são 
tratados, meramente, como epifenômenos de relações 
econômicas, são inerentes e necessários à preservação do 
capitalismo.  

Qual é a estratégia metodológica adotada por Hasenbalg 
para superar o reducionismo das relações raciais às relações de 
classes trabalhadoras? É a lógica da complexidade, introduzindo 
na sua análise o acoplamento desses três conceitos: raça, classe e 
estratificação. Confrontando a teoria de classes com a teoria do 
colonialismo e das relações raciais, Hasenbalg chega a uma 
conclusão que gostaríamos de dividir em duas partes por razões 
pedagógicas.  

A primeira focaliza o conceito de raça: “Em suma, a raça, 
como traço fenotípico historicamente elaborado, é um dos 
critérios mais relevantes que regulam os mecanismos para ocupar 
posições na estrutura de classes e no sistema de estratificação 
social” (HASENBALG, 2005, p. 124). A segunda parte focaliza o 
racismo como ideologia de dominação das populações negras 
pelas populações brancas nas sociedades multiculturais. 

Apesar de suas diferentes formas (através do tempo e 
espaço), o racismo caracteriza todas as sociedades 
capitalistas multiculturais contemporâneas. Como 
ideologia e como conjunto de práticas cuja eficácia 
estrutural manifesta-se numa divisão racial do trabalho, o 
racismo é mais do que um reflexo epifenomênico da 
estrutura  econômica ou um instrumento conspiratório 
usado pelas classes dominantes para dividir os 
trabalhadores. Sua persistência histórica não deveria ser 
explicada como mero legado do passado, mas como 
servindo aos complexos e diversificados interesses do 
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grupo racialmente supraordenado no presente 
(HASENBALG, 2005, p. 124).  

O racismo como técnica social de dominação dos negros 
será estudado em um outro capítulo. O que importa, a essa altura, 
é observar a sua dialética com o conceito raça. Além disso, a 
população negra, tomada como uma “raça” constituída, 
historicamente, pelo olhar da classe dominante, ou seja, um “ser 
inventado” pelo iluminismo ocidental (SANTOS, 2005), forma a 
classe subalterna. A compreensão dessa sua “posição de classe 
dominada” exige a superação da visão marxista ortodoxa 
reducionista à categoria “classe social”, à categoria de “classe 
trabalhadora”. Não sendo Marx o único teórico das classes 
sociais, Jessé Sousa (2005, p. 45) alerta para se incorporar outras 
concepções: “A crítica weberiana ao contrário ao conceito de 
classe marxista já nega o vínculo direto estabelecido por Marx 
entre ‘situação de classe’ (Klassenlage) e certo ‘interesse de 
classe’”. Em seguida, esse autor recupera as abordagens 
culturalista e simbólica de Charles Taylor e de Bourdieu para falar 
dos interesses de classes, baseando-se na dialética do mundo da 
subjetividade e do econômico. Esse é o caminho feito, também, 
por Hasenbalg e outros autores já citados. 

Podemos, agora, nos reportar ao conceito de etnia. Se o 
perigo do conceito “raça” é o de fixar seus intérpretes e auditores 
sobre os elementos biológicos, o da categoria classe é o de fixá-
los sobre as dimensões econômicas da vida social e do mundo do 
trabalho. A categoria etnia tem a virtude de ressaltar a dimensão 
cultural de um grupo social ou diversos grupos sociais. “A etnia é 
o termo que utilizamos para nos referirmos às características 
culturais – línguas, religião, costume, tradições, sentimentos de 
‘lugar’ – que são partilhados por um povo”, ressalva Hall (2004, 
p. 62). Tomada tanto no seu sentido etimológico como 
antropológico, o conceito “etnia” nos remete aos agentes sociais 
produtores da cultura: “gente”, “população”, “povo”, “nação”; e 
isto reforça a nossa ideia de usar a categoria de população como 
agente social do campo do desenvolvimento e do 
multiculturalismo. 
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A antropologia e a sociologia contemporâneas vêm 
usando o termo “etnicidade” para escapar dos perigos dos 
essencialismos e fixações em relação aos termos raça e etnia 
(HALL, 2003, 2004). Assim, a raça e a etnicidade são empregadas 
como categorias analíticas que auxiliam na apreensão das relações 
sociais, dos processos de organizações sociais de diferenças 
culturais e de construções de identidades individuais e coletivas. A 
teoria da etnicidade, na perspectiva de Fedrik Barth, fundamenta-
se na análise relacional e insiste no estudo das “condições 
generativas”, históricas, da emergência da etnicidade: 

[...] a abordagem de Barth pressupõe o contato cultural e a 
mobilidade das pessoas e problematiza a emergência e a 
persistência dos grupos étnicos como unidades 
identificáveis pela manutenção de suas fronteiras. Essa 
inversão de problemática coloca o processo de atribuição 
categorial e de interação no centro da análise: na medida 
em que a existência dos grupos étnicos depende da 
manutenção de suas fronteiras, a questão é de saber de 
que modo as dicotomizações entre membros e outsiders 
são produzidas e mantidas e discernir seu efeito próprio 
nos comportamentos efetivos. Nesta perspectiva, o 
problema fundamental apresentado pela etnicidade é o das 
condições generativas de emergência das distinções étnicas 
e da articulação destas distinções com a variabilidade 
cultural. Tal perspectiva permite que se funde um 
empreendimento comparativo, não dos tipos de 
agrupamentos étnicos, mas dos tipos de organização 
social das diferenças culturais (POUTIGNAT; STREIFF-
FERNART, 1998, p. 112). 

A etnicidade, nessa perspectiva, tem a ver com a forma 
como as raças, as etnias, as populações humanas se organizam 
socialmente; tem a ver com as diversas formas de organizações 
sociais. Essa indagação de Ianni nos remete à questão do uso 
político da raça e etnia: 

Como se transforma a etnia em raça? Porque, 
tecnicamente, os grupos humanos distinguem-se por 
etnias – orientais, africanos, europeus etc. No entanto, nas 
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relações sociais, por serem não só hierarquizadas, mas 
também desiguais, proporcionando várias modalidades de 
alienação e de não participação na economia, na política e 
na cultura, ocorre essa transformação de etnia em raça 
(IANNI, 2004b, p. 17).  

Como Bourdieu (2001b), diríamos que, para que se 
entenda essa transformação, é preciso identificar os agentes 
sociais a partir da estrutura social onde se dão as relações de 
força. Dito em outros termos, a estrutura social tem um peso 
sobre as lutas pela disputa do poder que têm a etnicidade como 
recurso simbólico. Esta constitui, também, a crítica da teoria 
genético-estruturalista bourdieusiana em relação à teoria 
interacionista de Barth. 
 
3. Povo e população 

 
A literatura intelectual militante tem usado, também, os 

termos de povo, população, comunidade, para se referir aos 
grupos sociais. As abordagens marxistas dos anos de 1960-1970 
tinham a tendência de identificá-los com o termo “povo”. O livro 
de Darcy Ribeiro ([1995] 2006), “O povo brasileiro”, enquadra-se 
nessa linha. A ideia de mestiçagem de Darcy, para Munanga 
(2002, p. 18), assume uma posição de um “biologismo 
politizado”. E aproveito para corrigir o meu posicionamento em 
relação a obra ribeiriana, pois na defesa da minha tese de 
doutorado fui equivocado ao rejeitá-la. A teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural a assume a concepção 
de Darcy Ribeiro do povo brasileiro com resalvo da sua conexão 
crítica com a concepção dos fundadores do Teatro Experimental 
do Negro (TEN), Guerreiro Ramos e Abdias Nascimento. 

A concepção de “povo” defendida por Ramos está ligada 
à sua ideia sobre a nação brasileira, do nacionalismo brasileiro. 
Comecemos por esse último conceito. “O nacionalismo é uma 
ideologia dos povos que, na presente época, lutam por libertar-se 
da condição colonial” (RAMOS, 1960, p. 225). O nacionalismo de 
Ramos é historicamente situado; é periférico: o nacionalismo 



148 | REPENSAR O MULTICULTURALISMO E O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: vol 1 

 

brasileiro. Dentro deste, Ramos interessa-se pelo nacionalismo 
emancipatório. “Diversamente, porém, o movimento 
emancipacionista é, hoje, essencialmente popular e nacional” 
(RAMOS, 1960, p. 227). É esse tipo do nacionalismo que vai 
mobilizar Ramos no sentido de lutar pela emergência da 
consciência de classe entre o povo brasileiro e o povo negro. 

A novidade do movimento emancipacionista, no Brasil 
contemporâneo, para Ramos, foi a de trabalhar no sentido da 
emergência do povo brasileiro.  

Fomos, até recentemente, um país sem povo. Esta 
categoria histórica – o povo – não se verifica senão a 
partir de determinadas condições que não existiam no 
Brasil até data não muito remota. O povo é um conjunto 
de núcleos populacionais articulados entre si pela divisão 
social do trabalho, participantes de uma tradição e 
afetados de uma mesma consciência coletiva de ideais e de 
fins. (RAMOS, 1960, p. 228). 

Depois de analisar os elementos que constituem a 
situação histórica do povo brasileiro, a situação econômica, social, 
política e cultural, Guerreiro Ramos evoca os quatro “Princípios 
do povo brasileiro”: 

1) O povo é o principal empresário do processo econômico brasileiro. 
Pelo seu trabalho, criam-se as riquezas, combinam-se os fatores e os 
transformam em bens e serviços. Exerce o principal papel na realização 
das atividades produtoras, cabendo-lhe, portanto, o controle ideológico 
da programação global da economia. 

2) O povo é uma realidade social englobante que ultrapassa o âmbito 
exclusivo de toda classe. É constituído majoritariamente de 
trabalhadores, mas se compõe também de elementos oriundos de 
outras classes e categorias. 

3) O povo é dirigente político do processo histórico-social. Exerce esta 
função, extraordinariamente, de modo direto; normalmente, de modo 
indireto, por intermediário de sua vanguarda. 

4) O povo é o verdadeiro gênio da cultura nacional. Só existem cultura 
e ciência nacionais do ponto de vista do povo (RAMOS, 1960, p. 228). 
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O que se depreende desses princípios é que o conceito de 
“povo” de Ramos, não é reducionista; não se limita a diversidade 
de classes sociais à classe dos trabalhadores. Ficou muito claro, ao 
ler os quatro princípios do povo brasileiro, que é ele que é tratado 
como protagonista do desenvolvimento econômico e social como 
nos tem ensinado as teorias contemporâneas do desenvolvimento 
alternativo. Além disso, o povo, relendo Ramos a partir de nossos 
dias, identifica-se com a “parcela da população, como bem 
observou Guimarães (1999, p. 85), excluída do pleno gozo dos 
direitos civis e sociais, como acesso à educação, ao emprego e à 
assistência médica garantidos pela ordem constitucional”. O povo 
é, guiando-nos pelas ideias de Hall (2003) e de Ramos (1960, p. 
245), a vanguarda da cultura popular brasileira. “Povo era, pois, o 
oposto de elite ou de doutores, na dicotomia hierárquica da 
sociedade brasileira” (GUIMARÃES, 1999, p. 85). 

A concepção do nacionalismo e do povo brasileiro 
orientou, também, a luta intelectual e política de Ramos no seio 
de um dos movimentos negros do seu tempo, o Teatro 
Experimental do Negro (TEN). Para os integrantes desse grupo, 
os negros eram o povo brasileiro, e como tal era maioria, e não a 
minoria. 

Explico-me: desde que se define o negro como um 
ingrediente normal da população do país, como povo 
brasileiro, carece de significação falar de problema do 
negro puramente econômico, destacado do problema 
geral das classes desfavorecidas ou do pauperismo. Não é 
um componente estranho de nossa demografia. Ao 
contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E 
este fato tem de ser erigido à categoria de valor, como 
exige a nossa dignidade e o nosso orgulho de povo 
independente. O negro no Brasil não é anedota, é um 
parâmetro da realidade nacional. A condição do negro no 
Brasil só é sociologicamente problemática em decorrência 
da alienação estética do próprio negro e da hipercorreção 
estética do branco brasileiro, ávido de identificação com o 
europeu (RAMOS, 1995, p. 200). 



150 | REPENSAR O MULTICULTURALISMO E O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: vol 1 

 

O povo negro citado é definido de modo extenso, na fala 
de Guimarães, para incluir mulatos e pardos (GUIMARÃES, 
1999, p. 85). Ou seja, na linguagem do Movimento Negro 
contemporâneo incluem-se os pretos e os pardos do IBGE. 
Ainda o mesmo autor: “Longe de expressar os interesses de uma 
minoria, o Teatro Experimental do Negro e, de modo mais 
amplo, o Movimento Negro desses anos procuravam solucionar 
um problema nacional de integração social, econômica e política 
da grande massa da população brasileira” (GUIMARÃES, 1999, 
p. 85). Os movimentos negros contemporâneos operam na 
mesma direção política. 

O estudo “O Retrato das desigualdades”, publicado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2008) em 
parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a Secretaria Especial de Política para as Mulheres (SPM) 
e o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para Mulher 
(Unifem), feito a partir dos dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 2007 (Pnad 2007), veio a confirmar o que 
era a suspeita dos intelectuais e ativistas do Movimento Negro: o 
fato de que a população negra é maioria no Brasil. Outro 
importante fenômeno identificado ao longo dos últimos anos 
refere-se ao aumento da proporção de negros na população 
brasileira. Entre 1993 e 2007, a proporção de negros aumentou 
de 45,1% para 49,8%, enquanto a de brancos, inversamente, 
passou de 54,2% para 49,4% (IPEA, 2008, p. 15). 

A mesma pesquisa do IPEA (2008) mostra que no grupo 
masculino percebe-se a existência de uma curva ascendente da 
proporção de negros, que, desde 2005, colocou este grupo como 
majoritário entre os homens (51,1%, contra 48,8% entre os 
brancos).  

E concluiu afirmando que o aumento da população que 
se identifica como “preta ou parda” ocorreu em praticamente 
todas as faixas etárias, indicando que não se trata de uma questão 
geracional de autoafirmação identitária, ou de uma maior taxa de 
natalidade da população negra. Para muitos estudiosos 
(JACCOUD, 2009; SOARES, 2008), a população brasileira vem 
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demonstrando mudanças na sua forma de autodeclaração de 
pertencimento a um grupo de cor/raça, o que sinaliza que os 
padrões culturais populacionais vêm se alterando nos últimos 
anos. Jaccoud (2009) ressalta que o fato desse aumento ter-se 
intensificado no período de 1990 a 2001 não é simples 
coincidência; o debate sobre as políticas públicas de ações 
afirmativas teriam contribuído para a construção dessa 
autorrepresentação positiva da população negra. 

O negro continua se autoafirmando, portanto, como povo 
brasileiro. Visto como raça, classe ou etnia, o que importa é que 
forma um conjunto de seres humanos representativos da nação 
brasileira. Iremos buscar, desta vez, os recursos metodológicos da 
operacionalização das relações dialéticas entre outros conceitos 
vistos até aqui, como o da população, nos reportando ao 
antropólogo, Kabengele Munanga.  

Eu, pessoalmente, em meus trabalhos utilizo geralmente o 
conceito de negro e de branco no sentido político e 
ideológico. Ou às vezes utilizo o conceito de população 
branca e população negra, conceito que empresto de 
alguns biólogos antirracistas, como o geneticista Jean 
Rennaud, que entende por população o conjunto de 
indivíduos que participam de um mesmo círculo de união 
ou de casamento, que, ipso fato, conservam o patrimônio 
genético comum. É claro, isso é uma regra, mas as regras 
têm exceções sempre, há pessoas que passam para o outro 
grupo, mas a regra é o casamento de pessoas que tenham 
semelhanças e participam de um mesmo círculo de 
casamento e é isso que constitui uma população 
(MUNANGA, 2002, p. 17). 

Munanga é um símbolo da intelectualidade negra que faz 
parte da “revolução popular” antirracista. Ampliando a sua 
fundamentação teórica, diríamos que não só a genética lhe 
possibilita pensar os grupos raciais e étnicos em termos de 
populações, mas as ciências do desenvolvimento e da demografia 
também. É dessa forma que o IBGE classifica a população 
brasileira em cinco categorias: brancos, pardos, pretos, amarelos e 
indígenas. Não há como negar a luta política desenvolvida para a 
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escolha daquelas categorias. É nesse sentido que se encontram, 
ainda, aqueles que preferem estudar o povo brasileiro em termos 
de brancos e não-brancos (HASENBALG, 1992, 2005; COSTA, 
2003). Portanto, deve ficar claro: a teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural emprega o termo negro no sentido que 
lhe conferem os intelectuais e ativistas do Movimento Negro 
contemporâneo: os pretos e pardos do IBGE juntamente. 
 
4. Comunidade e pequenas sociedades 

 
Outros dois termos que a teoria do desenvolvimento 

econômico multicultural assume são estes: comunidade e pequena 
sociedade. É comum ouvir-se falar de comunidade negra; mas do 
que se trata? Uma primeira observação é que o adjetivo 
“multicultural”, que é o referencial teórico construído por nós, 
como dito, se inspira na abordagem conhecida como 
“desenvolvimento econômico comunitário”. O “comunitário” 
nos remete ao substantivo “comunidade”. Há duas abordagens 
nesse sentido: aquela que opera a partir do conceito de 
comunidade, não vendo um conflito de interpretação com outros 
conceitos como etnia e nação; e, há outra, a que estabelece uma 
distinção rígida recorrendo ao termo de pequena sociedade. No 
nosso entendimento, há possibilidade de conciliação, sem perder 
de vista o contexto histórico-geográfico da construção dessas 
teorias. 

Autores como Bauman (2005) e Hall (2004) fazem parte 
da primeira abordagem que focaliza a análise dos discursos, dos 
textos. 

As palavras têm significado: algumas delas, porém, 
guardam sensações. A palavra “comunidade” é uma 
dessas. Ela sugere uma coisa boa: o que quer que 
“comunidade” signifique, é bom “ter uma comunidade”, 
“estar numa comunidade” [...] se alguém se sente 
miserável, sofre muito e se vê persistentemente privado de 
uma vida digna, logo acusamos a sociedade – o modo 
como está organizada e como funciona. As companhias 
ou a sociedade podem ser más; mas não a comunidade. 
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Comunidade, sentimos, é sempre uma coisa boa 
(BAUMAN, 2005, p. 7). 

Bauman sabe que essa é a “comunidade de nossos 
sonhos”, a comunidade imaginada. Ela se diferencia da 
“comunidade realmente existente” que se apresenta, hoje, como 
um espaço de insegurança. Esta última comunidade é a 
“sociedade realmente existente”. Para se tornar a “comunidade de 
nossos sonhos”, analisada conforme princípios do 
multiculturalismo crítico, fazem-se necessárias escolhas e 
desempenho coletivo. Para esses dois autores, a primeira escolha 
feita pelos grupos hegemônicos no Ocidente foi a construção do 
Estado nacional. Ela se fez na exclusão de outras formas de 
nacionalidades, impondo a identidade da classe dominante. Para 
Hall (2004), no final do século XX, com a globalização, há um 
deslocamento das identidades nacionais e o ressurgimento das 
identidades particulares. As comunidades étnicas seriam seus 
agentes de produção no contexto dos Estados nacionais 
modernos. 

O elemento comum entre aqueles que defendem a 
comunidade e as petites sociétés et minorités nationales (pequenas 
sociedades e minorias nacionais) (BOUCHER; THÉRIAULT, 
2005) é pensar a sociedade atual a partir das teorias do 
multiculturalismo. A pergunta chave que se faz é esta: “como 
viver juntos com segurança?” Para responder a essa pergunta, a 
primeira diferença que os teóricos das “pequenas sociedades” 
fazem é definir o que elas são e o que não são. O primeiro 
princípio é esse: “Não saberíamos, todavia, assimilar as 'pequenas 
sociedades' a qualquer forma de dominação ou minorização. Uma 
pequena sociedade não é uma minoria, é ali que reside, aliás, a 
fecundidade do conceito que esta presente abordagem quer 
restabelecer” (BOUCHER; THÉRIAULT, 2005, p. 4; tradução 
nossa).  

A primeira observação a fazer desse princípio é que nem 
sempre a “categoria discursiva” transformadora de uma 
determinada “raça” ou “populações” em “minoria étnica” 
coincide com a realidade sociológica, a dimensão demográfica de 
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tal minoria. Esse princípio se aplica, igualmente, à realidade do 
povo negro brasileiro, moradores das favelas e habitantes dos 
quilombos, como definido pela ideologia do nacionalismo 
popular das lideranças do TEN, do quilombismo de Abdias 
Nascimento nos anos 1960 e do Movimento Negro 
contemporâneo (GUIMARÃES, 2001). Eles são como “minoria” 
do ponto de vista de sua pobreza política e econômica, e não do 
ponto de vista demográfico. Os povos indígenas, brasileiros e 
canadenses, que tinham suas nações e outras formas de 
sociabilidade, foram transformados em minorias étnicas pela 
classe dominante para integrar a identidade nacional dominante. 
Em relação ao tipo de dominação, há diferenças demais do ponto 
de vista da história de cada nação. A dominação enfrentada pelo 
povo branco do Quebec não é a mesma coisa daquela enfrentada 
pelo povo indígena do Canadá, nem dos povos negros dos 
Estados Unidos ou do Brasil. 

O termo “sociedade”, para os autores de Petites sociétés et 
minorités nationales, é usado no sentido da sociologia clássica, 
contrapondo-se a termos como “comunidade”, “agrupamento”, 
“etnia”. O termo sociedade descreve a unidade social estruturante 
da vida coletiva nas sociedades modernas. Nesse sentido estrito, 
ela implica duas coisas: implica um significado totalizante, isto é, 
que a sociedade é concebida como uma concentração de relações 
sociais, na qual é possível explicar a totalidade das dinâmicas 
sociais. Nessa perspectiva, para seus teóricos, a família, os grupos 
de vizinhança, as comunidades locais, as etnias, mesmo as classes 
e grupos sociais, não são sociedades, eles não têm a pretensão 
totalizante; elas são somente uma das partes inerentes – funções – 
de um conjunto diversificado que é a sociedade (BOUCHER; 
THÉRIAULT, 2005). Nesse sentido pode-se dizer que o Estado-
nação brasileiro se identifica com a “sociedade brasileira” como 
totalidade, todas as formas de etnicidades brasileiras; as 
“comunidades étnicas” (indígenas, negras quilombolas, japonesas, 
italianas, alemãs), as organizações de sua sociedade civil 
(associações de favelas, ONGs negras e outras) representam as 
“comunidades” no sentido das teorias de Petites sociétés et minorités 
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nationales, da sociologia de Bauman (2005), Hall (2003; 2004). As 
“comunidades” analisadas por esses dois autores estão 
plenamente inseridas na modernidade. Sendo assim, as 
qualificações que os autores de Petites sociétés et minorités nationales 
destacam para seus objetos dizem respeito, também, às “novas 
etnicidades”. 

A segunda questão é que a sociedade é considerada pelos 
teóricos de Petites sociétés et minorités nationales, como o lugar, por 
excelência da historicidade na modernidade, isto é, o lugar onde 
um agrupamento humano particular – uma sociedade – decide 
agir sobre a história, dá o sentido ao processo da civilização. A 
conclusão à qual chegam é esta: “Pretensão totalizante e 
historicidade marcam as especificidades do agrupamento 
particular que é uma sociedade. Seja ela pequena ou grande a 
sociedade tem, portanto, sempre grandes ambições” 
(BOUCHER; THÉRIAULT, 2005, p. 4; tradução nossa).  

Os autores de Petites sociétés et minorités nationales trazem 
outras precisões conceituais. A primeira é a distinção entre 
“pequena sociedade” e comunidade. Partem das concepções de 
Ferdinand Tönnies e Marx Weber, que consideram a comunidade 
como um agrupamento humano fundamentado sobre o 
sentimento de pertença emocional ou tradicional, e a sociedade 
como um agrupamento humano cujo laço de pertença é 
assumido por uma entidade racional de valor e de finalidade. 
Rejeitam a visão evolucionista que pensa a comunidade como 
algo tradicional e que seria substituída pela sociedade vista como 
o domínio do racional; a posição teórica desses autores é que a 
sociedade, e o tipo das relações que implica, é imposta na 
modernidade como o lugar por excelência de totalização e de 
historicidade das práticas humanas.  

Nesse sentido as sociedades modernas são organismos 
complexos, diversificados internamente, que podem 
recobrir e recobrem efetivamente uma larga diversidade, 
que são muitas comunidades. Em outras palavras, uma 
sociedade remete à elaboração de sentido de uma 
diversidade de práticas, enquanto a comunidade é dita 
homogênea e remete, nas sociedades modernas, a algo que 
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a ultrapassa: a sociedade (BOUCHER; THÉRIAULT, 
2005, p. 5; tradução nossa). 

A base de sua teorização é a sociologia das instituições e 
da modernidade. Com esse fundamento, eles introduzem outros 
aspectos em relação ao que foi afirmado acima: 

É por isso que as sociedades são também os lugares por 
excelência de institucionalização das práticas sociais. Por 
instituição, seja ela política, econômica ou cultural, a 
sociedade se assegura de uma perenidade que vai para 
além do sentimento subjetivo de pertença comunitária, 
uma “saída racional” que lhe permite certa historicidade – 
a consciência de fazer história. A sociedade integra antes 
de tudo pela institucionalização, a comunidade pela 
subjetivação (BOUCHER; THÉRIAULT, 2005, p. 5; 
tradução nossa). 

O debate está situado no contexto de luta política pela 
autonomia do Quebec. Para precisar o seu discurso, os autores de 
Petites sociétés et minorités nationales recorrem às contribuições de 
Marcel Rioux e Fernand Dumont que utilizam o conceito de 
“sociedade global” para tirar a sociologia quebequense das 
amarras de um estudo em termos de “comunidade”. Quebec, 
para esses dois autores, não é uma “folk society”, uma 
comunidade de tipo tradicional ou emocional, mas uma 
“sociedade global”. Esta é tomada como um eufemismo para 
designar toda sociedade com pretensão à totalização, isto é, uma 
coletividade que tem características de uma sociedade moderna: 
complexidade, diferenciação, divisão interna. Em resumo: “A 
pequena sociedade não é uma comunidade porque ao contrário 
dessa última é uma forma complexa de integração social e um 
lugar por excelência de historicidade” (BOUCHER; 
THÉRIAULT, 2005, p. 5; tradução nossa). 

No contexto brasileiro, as populações negras podem ser 
apreendidas em termos de “comunidades” e/ou como “pequenas 
sociedades”. O “e/ou” remete-nos à lógica das ambiguidades, das 
contradições que caracterizam as “raças”, “as classes” e as 
“etnias” no contexto da alta modernidade, ou melhor, as formas 
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particulares da cultura popular negra da diáspora. Para Hall (2004, 
p. 344), a cultura popular negra chegou a significar a comunidade 
negra, entendida como o lugar onde se guardam as tradições, e 
cujas lutas sobrevivem na persistência da experiência negra, da 
estética negra e das contranarrativas negras que os artistas, os 
intelectuais e o povo negro, em geral, lutam para expressar. 
Portanto, estamos falando das comunidades negras diasporádicas. 
Suas contradições e suas diversidades internas revelam que os 
elementos do pertencimento emocional e racional, a tradição e a 
modernidade, a objetividade e a subjetividade, coabitam. Dessa 
forma, o esquema adotado pela teoria de Petites sociétés et minorités 
nationales deve ser interpretado em conformidade com sua 
experiência histórica do povo do Quebec.  

Observadas a partir da realidade histórica brasileira, as 
populações negras que nos interessam serão divididas em duas 
categorias: as “comunidades urbanas” ou etnicidades negras 
urbanas, e as comunidades negras rurais ou etnicidades negras 
rurais. Todas são formas subjetivas e racionais de viver a 
negritude na modernidade brasileira com todas as suas 
contradições e ambiguidades que essa vivência implica. Ser 
“quilombola”, ou seja, carregar a identidade quilombola no Brasil 
moderno não significa, necessariamente, compartilhar a 
experiência rural, ou ser negro de pigmentação escura. Aliás, o 
termo negro, haja vista as mestiçagens e a miscigenação à 
brasileira, não nos autoriza a pensar nessa linha. A negritude 
quilombola, como a urbana, é vivida hoje como uma identidade 
política. É o que Sérgio Costa (2001, p. 151-152) chama de 
“reetnização” dos afrodescendentes. Desse modo, pode se 
afirmar que as experiências de comunidades negras podem ser 
relacionadas com o termo de “pequena sociedade”; as populações 
negras urbanas, inclusive as comunidades quilombolas urbanas, 
podem ser classificadas na “sociedade global brasileira”; fazem 
parte dela. 

Outra questão que a teoria da “pequena sociedade” traz é 
a diferença entre sociedade pequena, etnia e nação. “A mesma 
coisa se diz em relação à distinção entre nação e etnia. A etnia se 
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reporta a uma forma de relações comunitárias fundamentadas 
sobre sentimento de ter ancestrais comuns” (BOUCHER; 
THÉRIAULT, 2005, p. 5; tradução nossa). Sabemos que não são 
somente esses elementos, há outros como territórios, história, 
religião, mito, raça. São elementos culturais comuns que 
identificam seus membros como etnia. Na abordagem dos 
estudos culturais (HALL, 2005), a etnia, geralmente, tende a ser 
usada como sinônimo da comunidade. Nesse sentido, Hall (2005) 
traz a distinção entre “velhas etnias” das sociedades tradicionais, 
marcadas pela menor complexidade e diferenciação social e 
cultural, bem como as “novas etnias” ou comunidades inseridas 
nas sociedades modernas, que se caracterizam pela sua 
complexidade (GIDDENS, 2000). 

Elaborando a sua teoria no contexto da sociedade 
moderna, os pensadores da “pequena sociedade” recorrem à 
categoria de etnicidade para marcar as diferenças de formas de 
organização social dos indivíduos oriundos das migrações do 
século XX e das minorias nacionais das migrações do século 
XVI. 

Nas sociedades contemporâneas a etnicidade é 
extensamente associada aos indivíduos oriundos de uma 
imigração recente e que constituem uma relação de 
comunalização (communalisation) em torno da 
experiência do migrante. A etnicidade pode também ser o 
resultado das dificuldades da história que criam num 
Estado particular uma “minoria” incorporada 
frequentemente de forma forçada a ele (BOUCHER; 
THÉRIAULT, 2005, p. 5;  tradução nossa). 

E também para marcar as diferenças nas finalidades de 
formas de suas organizações. 

A diferença de trajetória entre esses dois tipos de grupos 
étnicos tem uma consequência decisiva sobre suas 
aspirações. Enquanto as comunidades étnicas oriundas das 
imigrações não têm pretensão em fazer sociedade – 
pequena ou grande –, as “minorias nacionais” estão numa 
outra situação (BOUCHER; THÉRIAULT, 2005, p. 5; 
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tradução nossa). 

Qual é a outra situação que distingue as minorias 
nacionais? Diferentemente dos migrantes do século XX, que são 
tratados como estrangeiros, as “minorias étnicas” são cidadãos 
dos Estados nacionais que começaram a se formar no século 
XVIII na modernidade europeia e no século XIX nas Américas. 
São classificadas pelo Estado nacional como “minorias étnicas”. 
Mas elas mesmas se definem como uma nação numa nação ou 
ainda como uma extensão de uma outra nação:  

Elas têm ao mesmo tempo a pretensão à totalização e a 
afirmação de uma historicidade particular, características 
de um agrupamento de um tipo societal. E se constituem 
assim tanto como pequenas sociedades que buscam se 
desenvolver e viver no meio da nação ou erguendo-se 
contra ela (BOUCHER; THÉRIAULT, 2005, p. 6; 
tradução nossa). 

Em outros termos, podemos dizer que as “minorias 
étnicas” buscam se constituir como “povo”, no sentido de 
Ramos, como “cidadãos”, isto é, sujeitos históricos com direitos 
reconhecidos. Ao fazer isso, contribuem diretamente na 
construção da “sociedade”, do Estado-nação e na ampliação do 
sentido da cidadania e da identidade nacionais. A formação do 
Estado-nação, na sua gênese, lembra Hall (2003), foi feita na base 
da homogeneização cultural: uma única língua, uma única 
história, tendo a cultura da classe dominante como referência e 
excluindo as contribuições culturais de outros grupos nacionais; a 
entrada de identidades locais na cena das sociedades 
multiculturais, no contexto da globalização, abre um novo espaço 
de questionamento das velhas identidades. 

Outra discussão que a teoria das “pequenas sociedades” 
traz é a distinção entre etnia e nação. Começamos pela primeira 
indagação: 

Ao contrário das etnias, as nações são sempre 
agrupamentos de tipo societal, elas têm sempre pretensão 
de ser um lugar de estruturação de um conjunto de 
práticas sociais (totalização) e de organização, de formas 
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de instituição visando desembocar numa historicidade 
particular (BOUCHER; THÉRIAULT, 2005, p. 6; 
tradução nossa). 

Na concepção desses autores, a diferença entre a etnia e a 
nação se estabelece a partir dos lugares de sua produção e 
reprodução. Os agentes de produção e reprodução da nação estão 
inseridos nas sociedades fortemente marcadas pela modernidade 
e a complexidade de suas instituições. Mas a distinção dos dois 
termos, etnia e nação, não leva em conta o que os teóricos da 
globalização chamam de “novas etnicidades”, isto é, as novas 
formas de mobilização política dos grupos étnicos no seio dos 
Estados nacionais reivindicando o reconhecimento de suas 
identidades particulares. A sua dificuldade está no fato do 
dualismo existente entre etnia e nação, e no desprezo em relação 
ao termo etnia, da sociologia clássica. Em vez de opor a nação e a 
etnia, deve-se considerar as “novas etnias” como formas de 
nacionalidades. Quanto à nação, vamos explicitar melhor o que 
acabamos de afirmar. 

Todas as sociedades não são nações – mas cada vez que há 
pretensão nacional, há uma pretensão de “fazer 
sociedade”. É por isso, aliás, que “pequenas sociedades” e 
“pequenas nações” são frequentemente utilizadas aqui de 
maneira indistinta. E, assim, como se verá nos textos que 
seguem, as “pequenas sociedades”, como as “pequenas 
nações”, devem, também, como as grandes nações, gerar a 
diversidade étnica no seu meio (BOUCHER; 
THÉRIAULT, 2005, p. 6; tradução nossa).  

Aqui também se deve evitar o dualismo entre sociedade e 
nação. Aliás, isto está posto no texto acima. Mas é preciso 
recuperar a abordagem de Bauman, afirmando que a sociedade 
representa a “comunidade realmente existente” e a “nação” 
representa a “comunidade imaginada”. Parece-nos que Weber 
achou um nexo teórico entre os dois, no conceito de poder. 

Sempre encontramos, junto com o conceito de “nação”, a 
referência à relação com o “poder” político abstrato, e 
evidentemente o “nacional” é, portanto – se for algo 
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homogêneo – , uma espécie particular de comoção que, 
num grupo humano unido por uma comunidade de 
língua, de confissão, de costumes ou de destino, se vincula 
à ideia da organização de uma unidade política poderosa 
própria, já existente ou ainda aspirada, e que se torna 
tanto mais específica quanto mais ênfase se põe no 
“poder”. Esse orgulho comovido do “poder” político 
abstrato já possuído, ou sua aspiração, podem estar muito 
mais difundidos numa comunidade quantitativamente 
“pequena” [...] do que noutra, qualitativamente igual, mas 
quantitativamente muito maior [...] (WEBER, 2000a, p. 
277). 

Entendemos, a partir da abordagem dos estudos culturais, 
com Hall (2004), que “pequenas nações” ou “pequenas 
sociedades” podem ser identificadas com as “novas comunidades 
étnicas” ou “novas etnias” que fazem parte dos Estados 
nacionais. Elas se apresentam como lugares de exercício de poder 
que visam ao desenvolvimento social e econômico de seus 
membros e reivindicar, publicamente, a implementação de 
políticas culturais, “políticas públicas de diversidade da gestão da 
diversidade” (ALLAIRE et al., 2007). 

Falando sobre os aspectos políticos e perspectivas 
comparadas, os autores de Petites sociétés et minorités nationales 
mostram que essas sociedades encontram-se em vários 
continentes: Europa do oeste (Catalã, países bascos), povos 
autóctones da Ásia do leste, do Chiapas do México, do Nunavut 
no norte de Canadá e as minorias nacionais acadianas, canadense-
francesa, turca da Bulgária. A ideia que ficou durante o colóquio é 
esta: “As pequenas sociedades, entende-se, são às vezes Estados, 
às vezes minorias nacionais, às vezes povos, mas sempre possuem 
essa dupla característica da fragilidade e do desejo de ‘fazer 
sociedade’” (BOUCHER; THÉRIAULT, 2005, p. 6; tradução 
nossa). No contexto do Brasil atual, para nós, elas se identificam 
com os povos ou populações negras e indígenas. Esses grupos 
são classificados, às vezes, como comunidades ou “nações”, mas 
nunca como Estados-nação, por não o serem, conforme a 
constituição brasileira. 
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Do ponto de vista dos modelos de desenvolvimento, as 
teorias e as práticas dos agentes das pequenas sociedades se 
encaixam nas abordagens das teorias do desenvolvimento 
alternativo. A hipótese que sustenta suas reflexões é esta: “a 
precariedade é fonte de criatividade”. “Isto é particularmente 
verdadeiro nas dinâmicas socioeconômicas. Os modelos de 
desenvolvimento alternativos são, frequentemente, nascidos nas 
pequenas sociedades, como tentativa de humanizar a lógica da 
homogeneização da economia dominante” (BOUCHER; 
THÉRIAULT, 2005, p. 7). 

Deve-se acrescentar, apoiando-se nos estudos culturais de 
Hall (2005), eles visam, também, à humanização da lógica da 
homogeneização cultural da cultura dominante. Tanto a teoria do 
desenvolvimento econômico comunitário como a do 
desenvolvimento econômico multicultural operam a partir dessa 
dialética de reconciliação dos elementos econômicos e culturais, 
da integração social e da integração cultural (COSTA, 2006). 
5. Considerações finais 

Procuramos defender a ideia de que, hoje em dia, as 
reflexões que permeiam os cientistas sociais do desenvolvimento 
alternativo têm por base que a população deve ser tratada como 
agente principal do desenvolvimento socioeconômico e 
sociocultural. Isto foi feito a partir do diálogo construtivo entre 
várias teorias que têm usado vários conceitos que, aparentemente, 
são antagonistas.  

Esse exercício começou com o conceito da raça e acabou 
com a restituição do conceito do povo negro visto como um 
conjunto de cidadãos brasileiros que formam a diáspora africana 
e negra. Tal construção teórica é de suma importância porque nos 
permitirá debater outros conceitos, tais como a identidade negra, 
o racismo, a discriminação e desigualdades raciais nos próximos 
capítulos deste trabalho. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

CULTURA E IDENTIDADE NACIONAL 

NA MODERNIDADE 

 
Introdução 

 
O capítulo dois, “Cultura e identidade nacional na 

modernidade”, integra a segunda parte desta investigação. Tem 
por objetivo ampliar uma das ideias chave do desenvolvimento 
econômico multicultural, o “multiculturalismo”, que viemos 
desenvolvendo desde o primeiro capítulo, dando ênfase às 
populações negras. 

Para tanto, busca-se analisar os elementos que compõem 
as culturas e identidades nacionais e as identidades particulares no 
contexto da modernidade brasileira. O conceito modernidade é 
usado num sentido político-pedagógico. Como se pode ver, já a 
partir do seu título, esse capítulo inspira-se em “A identidade 
cultural na pós-modernidade”, de Stuart Hall (2004). Um dos 
autores em que Hall fundamenta-se para desenvolver seus 
argumentos é Antony Giddens.  

Por compartilharmos a ideia desse último autor, segundo 
a qual a pós-modernidade é a radicalização da modernidade, e 
aquela não está se operando fora dessa (GIDDENS, 1991, p. 57), 
então preferimos usar o conceito de modernidade do que o de 
pós-modernidade. Modernidade é entendida como um período 
histórico diferente do tempo tradicional que nos remete à 
antiguidade e a Idade Média europeia. Hall (2004, p. 25) situa a 
sua emergência histórica entre a passagem do humanismo 
renascentista do século XVI e o iluminismo do século XVIII. A 
ideia básica da modernidade é a de que ela é um novo período 
histórico, marcado pelas mudanças, com intensidades diferentes 
daquelas que aconteciam nos períodos anteriores. Essas 
mudanças, para Giddens, afetam a maneira de se lidar com o 
tempo e com o espaço. A redução dos dois pela invenção de 
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novas tecnologias suscita a situação de desencaixe: “deslocamento 
das relações sociais de contextos locais de interação e sua 
reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço” 
(GIDDENS, 1991, p. 29). Outra de suas características é a 
“reflexividade”. “Reflexividade da vida social moderna consiste 
no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas 
e reformuladas à luz de informação renovada sobre estas próprias 
práticas, alterando assim, constitutivamente, seu caráter” 
(GIDDENS, 1991, p. 45). A reflexividade da modernidade levaria 
à criação de suas instituições que a diferenciam de outros 
períodos históricos: o capitalismo e o industrialismo, a vigilância, 
o Estado-nação e o poder militar (GIDDENS, 1991, p. 61-69). 
Ao invés de usar o conceito de pós-modernidade para se referir à 
radicalização da modernidade, Giddens prefere o conceito 
globalização. “A globalização se refere essencialmente a este 
processo de alongamento, à medida que as modalidades de 
conexão entre diferentes regiões ou contextos sociais se 
enredaram através da superfície da terra como um todo” 
(GIDDENS, 1991, p. 69). 

Não compartilhamos a visão eurocêntrica de Giddens 
sobre a modernidade. Para Costa (2006), a reflexividade da 
modernidade seria um apanágio da civilização europeia. Contra 
essa visão, entendemos que a reflexividade, a racionalidade e a 
emocionalidade são partes de todas as civilizações humanas 
(MORIN, 2005). Além disso, entendemos que, com a expansão 
da civilização europeia a partir do século XV, o projeto de 
liberdade da modernidade foi manipulado politicamente para a 
dominação dos não-europeus. Nesse caso, o que venceu foi a 
modernização, ao invés da modernidade (TOURAINE, 1995). 
“Em semelhante contexto histórico-social, ‘modernização’ 
significava mais e menos que ‘europeização’”, escreve Florestan 
Fernandes (1965, p. 25), ao questionar a implementação do 
projeto da “modernidade” nas colônias, especialmente, na 
portuguesa das Américas, o Brasil. 

O que pretendemos analisar é a inserção de negros na 
modernidade ocidental. Giddens (1991, 2004) não trabalha com 
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esse pressuposto, mesmo quando analisa suas consequências 
sobre as culturas nacionais e as identidades particulares. O 
discurso dele é universalista. Mas, autores como Florestan 
Fernandes (1965, p. 25), Stuart Hall (2004) e Paul Gilroy (2001) 
trabalham com esse pressuposto. 

O Atlântico negro desenvolveu-se a partir de minhas 
tentativas irregulares de mostrar a esses estudantes que as 
experiências do povo negro faziam parte da modernidade 
abstrata que eles achavam tão intrigantes; e de provar 
algumas coisas que os intelectuais negros haviam dito – às 
vezes como defensores do Ocidente, outras vezes como 
seus críticos mais agressivos – sobre seu sentido de 

inserção no mundo moderno (GILROY, 2001, p. 27).  

É a partir dessas ambiguidades da modernidade que a 
“cultura negra” é analisada. Ela significa um conjunto de 
produções simbólicas inventadas pelos descendentes dos ex-
escravizados africanos, identificada, também, como o “repertório 
cultural” da “diáspora negra” espalhada no mundo (HALL, 2003; 
GILROY, 2001). Essa cultura é vista por Clóvis Moura (1994) 
como “cultura de resistência”; será abordada como um suporte 
simbólico da formação de uma identidade afro-brasileira 
afirmativa (FERREIRA, 2000); uma identidade de resistência-
projeto. Ela é investigada a partir de uma abordagem dialética que 
coloca lado a lado os elementos culturais como raça, etnia, língua, 
linguagem, história, espaço, território, o corpo, a música, a dança, 
a religião e os movimentos negros urbanos e rurais, descartando-
se, assim, o seu “essencialismo” desde o início.  

Os conceitos analíticos, tais como miscigenação, 
diversidade cultural, hibridismo, são também abordados. É 
urgente tal investigação no momento em que, em todo o Brasil, 
tanto os intelectuais, ativistas e políticos recorrem a eles para 
defender ou se opor às políticas públicas voltadas para os 
“grupos étnicos” brasileiros. 
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1. Cultura e identidade nacional 
 
Os conceitos cultura e identidade são essenciais para 

apreender a mobilização social das comunidades étnicas, ou seja, 
os jogos das políticas identitárias das “pequenas sociedades”, as 
novas etnicidades. O conceito “cultura” tem uma extensão maior 
do que o de “identidade”’, mesmo que, às vezes, tendam a se 
confundir. A teoria do desenvolvimento econômico multicultural 
concebe a cultura como uma construção social e histórica, e não 
biológica. Como Ianni, diríamos: 

A cultura não é inocente. Todas as expressões culturais, 
compreendendo valores e padrões, maneiras de pensar e 
dizer, modos de viver e trabalhar, criam-se e recriam-se na 
trama das relações sociais. As diversidades e os 
antagonismos sociais, políticos e econômicos manifestam-
se também no âmbito da cultura (IANNI, 2004, p. 143). 

Para Ianni (2004), a cultura tem vida, a vida da sociedade, 
dos grupos raciais, regionais, religiosos e outros, da mesma forma 
que a vida das classes: burguesia, campesinato, operário, setores 
médios. Pode-se acrescentar que ela tem a ver, também, com a 
vida das mulheres, dos homossexuais, das novas gerações, dos 
negros, brancos, amarelos, indígenas. A cultura, aqui, é definida 
do ponto de vista das relações sociais e raciais e de seus contextos 
históricos. 

Ao analisar a cultura brasileira, Ianni a concebe como uma 
cultura plural.  

Apenas na aparência a cultura vigente na sociedade 
brasileira é “uma” cultura. O que parece ser “uma” cultura 
é um complexo de modos de viver e trabalhar, sentir e 
agir, pensar e falar que não se organizam em algo único, 
homogêneo, integrado, transparente (IANNI, 2004, p. 
143). 

O Brasil faz parte das sociedades modernas marcadas pela 
diversidade. O que levou Munanga a afirmar: “Com base na 
diversidade interna biológica e interna cultural eu defendo a 
minha posição de que a cara do Brasil não é a mestiçagem; a cara 
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do Brasil é a pluralidade das cores dos rostos, dos valores 
culturais e religiosos” (2002, p. 19). 

Há dois outros conceitos que ampliam o nosso 
entendimento sobre a pluralidade cultural brasileira: a 
transculturação e a mestiçagem. Esses dois termos se 
complementam; mas o seu uso político, como o de qualquer 
outro conceito, é que cria “divisões” dentro da sociedade. A 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural, neste 
aspecto, compartilha a visão de Ianni e Munanga.  

Para o antropólogo Munanga: 

Salvo a realidade das comunidades indígenas com as quais 
não convivemos no Brasil contemporâneo existe um 
processo de transculturação inegável. Em vista disso, aqui, 
as cercas das identidades culturais vacilam, os deuses se 
tocam, os sangues se misturam. Mas nem por isso 
devemos sustentar a ideia de uma identidade mestiça que 
seria uma espécie de identidade legitimadora 
ideologicamente projetada para recuperar o mito da 
democracia racial (MUNANGA, 2002, p. 19). 

O mito da democracia racial pela qual as elites 
dominantes manipulam os conceitos de transculturação e de uma 
identidade mestiça brasileira trata-se de uma estratégia de classe 
conservadora, de posicionamento contra projetos que visam 
estabelecer um debate sobre a definição de uma identidade plural 
do Brasil, as políticas de afirmação de uma identidade negra 
positiva.  

Com isso, queremos afirmar que o desenvolvimento 
econômico multicultural assume, criticamente, os conceitos de 
transculturação, mestiçagem e hibridismo. A transculturação é 
vista por este quadro teórico como fato histórico do processo de 
formação de uma sociedade. Usa-se, geralmente, metáforas para 
descrever esse fenômeno sociocultural. “Visto assim, em 
perspectiva histórica ampla, o Brasil revela-se uma formação 
social caleidoscópica; um labirinto de elementos culturais e 
étnicos, simultaneamente às diferentes formas de organização de 
trabalho e de produção [...]”, escreve Ianni (2004, p. 160). Deve-
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se ressaltar que o uso que Ianni faz do conceito de 
transculturação está baseado na crítica histórica. Apesar de 
reconhecer seus valores positivos, ele lembra, também, que se 
fomenta como um processo histórico marcado pelas contradições 
e por todos os tipos de desigualdades sociais e raciais. Nessa 
mesma perspectiva, podemos afirmar o seguinte: fundamentado 
no multiculturalismo crítico e democrático que é, conforme 
Boaventura de Sousa Santos (2003), um paradigma subalterno, a 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural rejeita a visão 
da modernidade encantada (PAIXÃO, 2005), ocultadora das 
hierarquias e desigualdades sociais, raciais, sexistas, geracionais, 
religiosas, que a razão indolente e as teorias dominantes 
produzem.  

Assim, é preciso reconhecer que os processos de 
transculturação, de mestiçagem e de hibridismo nas culturas e 
sociedades latino-americanas e, acrescentaríamos brasileiras, são 
sempre tratadas numa perspectiva da teoria cosmopolita de 
Boaventura de Sousa Santos. No seu texto-artigo “Nuestra 
América: reinventando un paradigma subalterno de 
reconhecimento y distribuición”, mostra que a nova lei 
cosmopolita que rege a sua teoria é recuperada do “ethos 
barroco”, isto é, dos movimentos de resistência, de revoluções, os 
movimentos contra-hegemônicos e subalternos. A construção de 
Nuestra América, por si só, é um conjunto de projetos políticos e 
compromissos com seus objetivos. Entre seus expoentes 
intelectuais e políticos, Santos identifica figuras tais como as dos 
cubanos Martí e Fernando Ortiz, dos brasileiros, Oswald de 
Andrade e Darcy Ribeiro. A inspiração nesses autores não 
significa que Santos compartilhe as falhas de sua abordagem. Pelo 
contrário, faz uma leitura crítica de suas teorias. 

Antes de se converter num projeto político, afirma Santos, 
Nuestra América foi uma forma de subjetividade e sociabilidade 
que incomodou o pensamento institucionalizado e legalista, e se 
caracteriza pelas suas afinidades com o pensamento utopista. 

Por utopia entendo aquela exploração imaginativa de 
novos modos e estilos de capacidade e vontade humana, e 
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a confrontação imaginativa da necessidade de tudo o que 
existe – só porque existe – sobre algo radicalmente 
melhor, sobre o que vale a pena lutar, algo que a 
humanidade merece plenamente [...] (SANTOS, 2001, p. 
12; tradução nossa). 

É este estilo de subjetividade e sociabilidade que Santos, 
seguindo o pensamento de Echeverría (1994), denomina ethos 
barroco. Seja ele visto como um estilo artístico, ou como uma 
época histórica, o barroco é, para ele, um fenômeno 
especificamente latino e mediterrâneo, que se apresenta como 
uma forma excêntrica, questionadora da modernidade euro-
americana, do Sul contra o Norte. 

A subjetividade e a sociabilidade sul-americanas, se 
inspirando em Fernando Ortiz (1973), afirma Santos (2001), são 
movidas pela transculturação. Conforme Santos, Ortiz propõe o 
conceito de transculturação para definir a síntese de processos de 
aculturação e neoaculturação, em extremo, intricados, que têm 
caracterizado a sociedade cubana. Rejeitando esses dois conceitos, 
ele sugere dois outros para interpretar os aspectos positivos da 
transculturação: o do sfumato e da mestiçagem como seus 
elementos constitutivos. 

O caráter positivo deste constante processo de transição 
entre culturas é o que Ortiz designa como transculturacão. 
Para reforçar este novo caráter positivo, prefiro falar de 
sfumato20 e não de aculturação; de mestiçagem e não de 
neoculturação. A transculturação designa, portanto, a 
velocidade e o extremismo com os quais a sociabilidade 
barroca trata as formas culturais. Esta mesma velocidade e 

                                                 
20 Santos usa o termo italiano sfumato no sentido conferido a ele pelo seu 
inventor, Leonardo da Vinci. Expressa a técnica de pintura em que sucessivas 
camadas de cor são misturadas em diferentes gradientes de forma a passar ao 
olho humano a sensação de profundidade, forma e volume. Esse termo, em 
particular, refere-se à mistura de matizes ou tons de um matiz de forma tão 
sutil que não ocorre uma transição abrupta entre eles. Tem também esses 
significados figurativos: 1. impreciso, indefinido, vago. 2. pálido, tênue (cor). 3. 
fraco, velado, distante (som) (DICIONÁRIO BABYLON. Disponível em: < 
http://portugues.babylon.com/index.html>. Acesso em: 15 nov. 2006. 
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este mesmo extremismo estão bem presentes na 
concepção da antropofagia do próprio Oswald de 

Andrade (SANTOS, 2001, p. 15 tradução nossa). 

Há duas coisas: a teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural aproveita da redefinição do termo “transculturação”. 
Primeiro, trata-se de um conceito crítico contra as formas de 
dominações políticas e intelectuais hierarquizantes e excludentes. 
Segundo, é uma autocrítica no seio do pensamento alternativo, 
sobretudo marxista que, muitas vezes, negligenciou as diferenças. 
É nessa perspectiva que Santos (2001) interpreta a 
transculturação, o sfumato, a mestiçagem, o hibridismo, a partir do 
ethos barroco latino-americano. Suas marcas são as bases de sua 
crítica e emancipação social. O seu extremismo enfatiza a 
qualidade de artefato retórico de práticas, discursos e modos de 
inteligibilidade. “O artifício permite à subjetividade barroca 
reinventar-se a si mesma quando as sociabilidades que conduz 
tendem a transformar-se em micrortodoxias” (SANTOS, 2001, p. 
15). A festa barroca, sempre desproporcionada, assume duas 
funções sociais emancipatórias: a inversão e a subversão dos 
valores e práticas sociais ditadas pelos centros de poderes 
estabelecidos.  

Enfim, a ideia chave que o ethos barroco traz para a 
interpretação positiva dos conceitos de transculturação, 
mestiçagem, hibridismo, para Santos (2001) é a dialética que 
existe entre o reconhecimento do direito de ser igual e o direito 
de ser diferente. “Tanto Martí como Andrade tomam em conta 
um novo tipo de lei e uma nova classe de direitos. Para eles, o 
direito de ser igual implica o direito de ser diferente, e vice-versa” 
(SANTOS, 2001, p. 18). O que Santos está defendendo é uma 
teoria do multiculturalismo que valoriza os princípios de 
igualdade e diferença.  

Há um momento em que ele cita Darcy Ribeiro. Só que 
no contexto brasileiro, para Munanga (1999, p. 100), as 
interpretações desse autor escondem as práticas de dominação 
que trazem o seu conceito de mestiçagem, de uma etnia nacional 
brasileira. Por isso, contra uma visão da unidade da identidade 
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nacional, tendo a mestiçagem como símbolo, Munanga opta pela 
pluralidade da sociedade brasileira; vê a sociedade brasileira como 
multiétnica. Para Sérgio Costa (2006), são as interpretações 
semelhantes à de Munanga que levaria ao que ele denomina “a 
agonia do mestiço brasileiro” ou “o fim da ideologia da 
mestiçagem” (COSTA, 2001).  

A observação das transformações no espaço público 
brasileiro nas últimas três décadas evidencia um processo 
de pluralização cultural e política expressos em 
desenvolvimentos muitos variados, destacando-se entre 
esses: etnicização de muitas identidades políticas, 
vertiginoso crescimento do associativismo étnico, um 
novo direito indígena que pressupõe não mais uma 
paulatina assimilação dos grupos indígenas, mas a 
permanente preservação de suas formas de vida 
(COSTA, 2001, p. 149). 

Sérgio Costa destaca três fenômenos particulares que 
traduzem tais transformações: a construção de uma etnia 
quilombola, a reintrodução do conceito raça no debate político, e 
a etnicização de diferentes grupos socioculturais. Trata-se, ali, da 
emergência do “novo povo brasileiro”, não da cultura monolítica 
do Darcy, mas sim de um povo brasileiro marcado pela 
pluralidade do IBGE e do Movimento Negro.  

Num contexto de modernidade globalizada, marcada pela 
velocidade das mudanças e das indeterminações, é que o conceito 
“hibridismo” impõe-se na literatura das ciências sociais 
contemporâneas. Seus conteúdos também dependem do 
posicionamento de seus produtores e reprodutores. Visto como 
processo de misturas culturais e de “raças”, populações, é 
interpretado, aqui, do ponto de vista dos estudos culturais 
antirracistas militantes, inspirando-se em Paul Gilroy, Stuall Hall, 
Ianni, Costa. Com esses autores, a globalização se apresenta 
como um desafio teórico para a não-fixação das identidades e, ao 
mesmo tempo, fica-se atento para não cair na visão celebrativa 
mistificadora da mestiçagem ou do hibridismo no sentido do 
pensamento dominante. O que nos assegura isso é o 
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reconhecimento da cultura brasileira como uma cultura plural e 
não mestiça, isto é, misturada indiscriminadamente. Contra 
aqueles que afirmam que é difícil saber “quem é quem”, “quem é 
negro” e “quem é branco” na sociedade brasileira, nós afirmamos 
que é possível, por parte dos sujeitos envolvidos no debate 
identitário, se posicionar, se autodeclarar quem são. Além disso, as 
ciências sociais, na atualidade, oferecem-nos instrumentos 
confiáveis para a comprovação dessa nossa posição. Para tal, 
vamos investigar o que vem a ser identidade nacional e a 
identidade negra na modernidade. 
 
2. Identidade nacional e identidade negra 

 
No contexto brasileiro, tanto o artigo de Munanga, “A 

identidade negra no contexto da globalização” (2002), como o 
seu livro, “Rediscutindo a mestiçagem: identidade nacional versus 
identidade negra” (1998), são ferramentas para o início de tal 
debate. No plano internacional, as obras de Stuart Hall, “Da 
diáspora: identidade e mediações culturais e a identidade cultural 
na pós-modernidade” (2003), são suportes indispensáveis para tal 
aventura. Tanto o pensamento de Munanga como o de Stuart 
Hall (2004) ressaltam essa ideia: a cultura nacional, como cultura 
dominante, é a porta de entrada para se analisar as relações de 
forças existentes entre a identidade nacional e as identidades 
particulares. Num contexto mais amplo, Stuart Hall formula essa 
problemática nos termos seguintes: 

A questão da identidade está sendo extensamente 
discutida na teoria social. Em essência, o argumento é o 
seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 
surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 
moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. Assim 
a chamada “crise de identidade” é vista como parte de um 
processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 
estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam aos 
indivíduos uma ancoragem estável no mundo social 
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(HALL, 2004, p. 7). 

Stuart Hall, nesse livro, se concentrou na análise da 
situação da “identidade cultural”, ou melhor, vamos colocá-la no 
plural, “identidades culturais”, isto é, conforme ele, “[...] aqueles 
aspectos de nossas identidades que surgem de nossos 
‘pertencimentos’ às culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas 
e, acima de tudo, nacionais” (HALL, 2004, p. 8). Esse é também o 
nosso foco: analisar a identidade cultural brasileira, tendo a 
“cultura negra” como ponto de partida e chegada. Nesse sentido 
nem a cultura, nem a identidade são vistas de modo biológico ou 
biologizante, mas sociológico-cultural. 

Nessa mesma perspectiva, a busca de uma definição para 
o conceito de identidade nos leva a observar que há uma 
pluralidade de identidades. Dependendo dos agentes que as 
estudam, notadamente, as teorias científicas são traduzidas em 
termos de identidade cultural, identidade social, identidade 
nacional, identidade étnica, identidade racial, identidade 
particular, identidade pessoal, identidade individual, identidade 
coletiva, identidade de gênero, identidade sexual, identidade 
religiosa, identidade política, identidade legítima ou legitimadora; 
identidade de resistência, identidade de projeto etc. Além disso, os 
contextos históricos, geográficos e culturais são importantes para 
apreender as particularidades de cada uma delas (CASTELLS, 
2000; MUNANGA, 2002). 

Qual é o ponto comum entre todas essas concepções? 
Antes de nos perder nas especificidades de cada abordagem, 
retomaremos a definição de Manuel Castells (2000, p. 22) sobre 
identidade: “Entende-se por identidade a fonte de significado e 
experiência de um povo”. Explicitando: 

 
No que diz respeito a atores sociais, entendo por 
identidade o processo de construção de significado com 
base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 
atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) 
prevalece(m) sobre outras fontes de significado. Para um 
determinado indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode 
haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é 
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fonte de tensão e contradição tanto na autorrepresentação 
quanto na ação social. Isso porque é necessário estabelecer 
a distinção entre a identidade e o que tradicionalmente os 
sociólogos têm chamado de papéis, e conjuntos de papéis 
(CASTELLS, 2000, p. 22). 

 
Para ele, os “papéis” são definidos por normas 

estruturadas pelas instituições e organizações sociais. A 
importância relativa desses papéis no ato de influenciar o 
comportamento das pessoas depende de negociações e acordos 
entre indivíduos e essas instituições e organizações. Em termos 
genéricos, para ele, os papéis organizam as funções sociais e as 
identidades organizam os significados: “Identidades constituem 
fontes de significados para os próprios atores, por eles originadas, 
e construídas por meio de um processo de individuação” 
(CASTELLS, 2000, p. 23).  

O autor define o “significado” como a identificação 
simbólica, por parte de um ator social, da finalidade da ação 
praticada por tal ator. A sua ideia principal é que, para a maioria 
dos atores sociais na sociedade em rede, o significado organiza-se em 
torno de uma identidade primária, isto é, uma identidade que 
estrutura as demais, autossustentável ao longo do tempo e do 
espaço. Apesar de se inspirar na abordagem de Erikson, que 
trabalha a identidade individual, Castells concentra suas análises 
na identidade coletiva. Enfim, acrescenta que “o individualismo 
(distinto da identidade individual), contudo, pode também ser 
considerado como uma forma de ‘identidade coletiva’, conforme 
observado na ‘cultura do narcisismo’ de Lasch” (2000, p. 23). As 
velhas e novas formas de etnicidades negras, tendo a 
solidariedade e a resistência como elementos mobilizadores, para 
nós expressam as tentativas históricas de costura de identidades 
coletivas. 

O que gostaríamos de ressaltar ainda são as três formas 
de construção e a origem da identidade coletiva identificadas por 
Castells. A primeira é a “identidade legitimadora”, que é 
“introduzida pelas instituições dominantes da sociedade, no 
intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos 



BAS´ILELE MALOMALO | 175 

 

atores sociais. Tema este que está no cerne da teoria de 
autoridade e de dominação de Sennet, e se aplica a diversas 
teorias do nacionalismo” (CASTELLS, 2000, p. 24). A cultura 
dominante, chamada de cultura nacional, relaciona-se com esse 
modelo. Conforme a teoria de Hall (2004), a cultura nacional 
tende a produzir a identidade nacional tida como  legitimadora, 
ou, conforme Bauman (2005, 2006), vista como a “identidade-
maior”. Esta está sempre em disputa com as identidades 
particulares.  

No Brasil, a identidade nacional, em todas as três fases da 
história nacional, sempre foi legitimada a partir da cultura branca 
europeia. O monoculturalismo tem marcado tanto o período 
colonial como o pós-colonial, melhor, pós-abolicionista. Mesmo a 
teoria da mestiçagem freyreana, que se proclamou como 
definidora definitiva da identidade legitimamente brasileira, não 
escapou da cegueira epistemológica e política que a obstinação 
pela europeidade, ou melhor, pela brancura, camufladora do 
racismo embutido, proporciona aos seus adeptos. Entram nesse 
contexto as críticas formuladas contra o pensamento dominante 
formulador da identidade nacional brasileira por autores como 
Chiavenato (1988), Moura (1994), Ramos (1995), Ianni (2005), 
Munanga (1997). 

É preciso ressaltar um ponto importante antes de 
falarmos da segunda forma de identidade da teoria de Castells: as 
consequências da identidade dominante sobre as identidades 
particulares. Trata-se da situação da dominação ou do 
“subdesenvolvimento” dessas últimas. O psicólogo social Ricardo 
Franklin Ferreiro (2000, p. 70), estudando o processo de 
desenvolvimento da identidade afro-brasileira, classifica essa 
situação como “estágio de submissão”, que é marcado pela 
“idealização do mundo do branco como escudo” por parte dos 
negros alienados. Portanto, é uma situação de alienação do 
colonizado negro retratada por Franz Fanon (1979), Munanga 
(1988). 

A ruptura ou a rebeldia contra essa situação de alienação 
conduz à segunda forma de identidade que Castells chama de 
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“identidade de resistência”:  

[que é] criada por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas 
pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras 
de resistência e sobrevivência com base em princípios 
diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade, 
ou mesmo opostos a estes últimos, conforme propõe 
Calhoun ao explicar o surgimento da política de 

identidade (CASTELLS, 2000, p. 24). 

Esse segundo seria, para nós, no esquema teórico de Hall, 
a “identidade de guerra”, e o que Ferreira chama de “identidade 
militante”. É uma identidade que tende a se fechar. Vista como 
processo, para chegar até ela o seu portador, ou seja, o agente 
individual ou coletivo, precisa, uma vez nos apoiando em Ferreira 
(2000, p. 75), passar pelo segundo “estágio de impacto”, que é a 
descoberta do grupo étnico-racial de referência. Para esse autor, 
trata-se de uma fase intermediária que leva o afrodescendente 
para a terceira fase, que é o “estágio de militância”. A sua 
característica é a construção de uma “identidade afrocentrada”. 
“O reconhecimento de uma identidade referenciada em valores 
africanos a ser desenvolvida sinaliza a entrada da pessoa no 
estágio de militância” (FERREIRA, 2000, p. 75). “É uma situação 
extremamente incômoda e ansiógena, pois o indivíduo não tem 
referências claras do significado de tornar-se ‘verdadeiramente’ 
negro, e tem a necessidade de sinais patentes de estar 
progredindo na direção ‘correta’” (FERREIRA, 2000, p. 80). 

No seu texto, “Que negro é esse na cultura negra?’”, 
refletindo sobre novas estratégias culturais que poderiam 
conduzir à política de identidade negra, Hall (2003, p. 339), 
inspirando-se em Gramsci, repreende o que ele qualifica de 
política cultural tratada como “guerra de manobra”; isto é, o uso 
do jogo da inversão da lógica dominante, excludente por parte 
dos agentes das culturas ou identidades populares. O único jogo 
que vale a pena jogar, para ele, seria o das “guerras de posições” 
culturais. A “identidade de guerra”, ou identidade militante de 
Ferreira, ou “identidade de resistência” de Castells, na perspectiva 
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de Hall (2004), é marcada pelo exclusivismo, essencialismo, 
monolitismo, fundamentalismo cultural, absolutismo étnico, o 
que a torna ahistórica, um mito de dominação; uma contradição 
do seu próprio projeto libertador. Essas estratégias conservadoras 
podem afetar as identidades nacionais dominantes assim como as 
identidades particulares que ocupam posições subalternas. 

Para Castells (2000, p. 25), diferentemente de Hall, as 
“comunas”, as “comunidades”, são as formas de identidades de 
resistência, isto é, identidades fechadas. Para nós, colocar a 
questão nesses termos é só apresentar uma parte da verdade, no 
momento em que, ao fazermos o uso do termo “comunidade” 
queremos insistir na sua dimensão de abertura. Para ficarmos fiel 
ao esquema da teoria da complexidade, diríamos que a alternativa 
oferecida pela teoria de Petites sociétés et minorités nationales 
(BOUCHER; THÉRIAULT, 2005) e pela teoria de rede de 
Castells é reducionista e equivocada. Essas teorias não percebem 
nenhuma abertura dentro das comunidades que elas classificam 
de tradicionais ou portadoras de uma identidade de resistência.  

Para sair desse engodo teórico, o recurso metodológico 
apropriado deve ser dos estudos culturais de Hall: buscar 
interpretar as identidades das comunidades de diásporas negras a 
partir da lógica de acoplamento de Hall e a lógica da 
complexidade de Morin (2005). É para dizer que, sobretudo no 
contexto da modernidade, elas são híbridas, fechadas e abertas, 
tradicionais e modernas, subjetivas e racionais. Esse jogo de 
duplicidade faz parte da sua lógica de sobrevivência. No Brasil, 
por exemplo, é difícil definir a identidade negra quilombola a 
partir de uma lógica disjuntiva e reducionista do tipo: ser 
quilombola é ser rural, ser negro, ser tradicional. As coisas não 
funcionam assim. Pode-se ser quilombola, sim, e ser negro e 
branco, candomblecista, católico e evangélico, e assim por diante. 
Porque no Brasil, escreve Ianni (2005, p. 215-216): “As diferenças 
de classes sociais e o desenvolvimento dessas relações dessas 
classes mesclam-se com diferentes confissões religiosas, 
identidades étnicas, raciais e outras modulações da sociabilidade, 
cultura, economia, política e história da sociedade brasileira [...]”.  
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Entendemos que, para além das tentações de pureza 
étnica que caracterizam as identidades fechadas de tipos 
nacionalistas radicais, fundamentalistas, a “identidade de posição” 
das comunidades da diáspora negra é marcada pela abertura. É o 
que Castells identifica como a terceira forma de identidade, ou 
seja, a “identidade de projeto”, que, conforme ele, acontece “[...] 
quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de 
material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 
capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de 
buscar a transformação de toda estrutura” (CASTELLS, 2000, p. 
24).  

Para Castells, a identidade de projeto, como processo 
histórico, produz “sujeitos” livres e autônomos. “Sujeitos não são 
indivíduos, mesmo considerando que são constituídos a partir de 
indivíduos. São o ator social coletivo pelo qual indivíduos atingem 
o significado holístico em sua experiência” (2000, p. 26). O que 
importa, aqui, é a experiência coletiva de libertação. Essa 
concepção do sujeito como ator social corresponde com a teoria 
do desenvolvimento econômico multicultural: as populações são 
vistas como agentes sociais principais do desenvolvimento social 
e econômico de uma nação. A situação de precariedade, na qual 
se encontra a maioria das coletividades subalternas, faz com que 
inventem novos projetos de desenvolvimento alternativos. 
Inventam e tentam a bricolagem de novas tradições libertárias, 
emancipatórias.  

Do ponto de vista da política de identidade, Castells 
escreve: “Neste caso, a construção da identidade consiste em um 
projeto de uma vida diferente, talvez com base em uma 
identidade oprimida, porém expandindo-se no sentido da 
transformação da sociedade como prolongamento desse projeto 
de identidade” (CASTELLS, 2000, p. 26). 

Hall (2004) chama isto de “identidade-de-
posicionamento”; Ferreira a identifica como a “identidade 
articulada”. É uma identidade que tende para a abertura; a sua 
lógica é dialógica. Os exemplos históricos conhecidos são dos 
movimentos feministas e movimentos negros. Buscando dar uma 
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definição satisfatória da identidade para um público brasileiro, 
inspirando-se em Castells, Munanga (Ethos, 2002, p. 11), 
menciona estas palavras: 

Vista a partir desse ponto, a identidade pode ser definida 
como um processo de construção de sentido, como fonte 
de sentido, de experiência, mas um processo com seu 
sentido construído a partir de um conjunto coerente de 
atributos considerados prioritários em relação às outras 
fontes. Esses atributos podem ser históricos, geográficos, 
biológicos, sociais, culturais, religiosos e até filosóficos. 

Interessa-nos apreender a identidade do povo negro 
brasileiro. A teoria do desenvolvimento econômico multicultural 
busca tal definição a partir de um diálogo interdisciplinar, como o 
que tem feito Stuart Hall (2004) e Munanga (2002). 

O estudo das sociedades contemporâneas plurais, 
globalizadas, exige uma abordagem interdisciplinar 
recorrendo ora à história e à geografia, porque a 
identidade é um processo cuja matéria-prima é tirada dos 
lugares. Lugares, como me ensina o professor Milton 
Santos considerados como espaço de exercício da 
existência plena; ora à antropologia e à sociologia porque a 
elaboração de uma identidade empresta seus materiais das 
categorias culturais e das estruturas de produção e 
reprodução; ora à psicologia e à psicanálise porque a 
identidade se constrói pela tomada de consciência através 
de um processo de individualização no qual interfira o 
quadro da memória coletiva e os fantasmas pessoais; ora à 
ciência política, pois os aparelhos do poder manipulam a 
identidade e fabricam falsas identidades e suas estratégias 
pelo controle do poder; ora à filosofia porque a identidade 
pede um fundamento ontológico. Quem sabe se, a curto 
prazo, vamos precisar da etologia e de algumas 
descobertas nas áreas biológicas para entender esse 
fenômeno social tão dinâmico (MUNANGA, Ethos, 
2002, p. 15). 

Stuart Hall (2004) faz também uso do recurso 
interdisciplinar para definir a identidade do sujeito pós-moderno. 
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Para isso, distingue três concepções de identidades ao longo da 
história. A filosofia iluminista, a psicanálise e a psicologia 
modernas, de cunho cartesiano, forjaram o “sujeito do 
iluminismo”. “O centro essencial do eu era a identidade de uma 
pessoa” (HALL, 2004, p. 11). A sociologia, interacionista e 
simbólica, trouxe a figura do “sujeito sociológico”: o sujeito não é 
mais visto só como um “eu” racional e unificado, mas como 
produto das relações com outras pessoas (sociedades) e os valores 
(cultura). O terceiro sujeito, o “sujeito pós-moderno”, é resultado 
das mudanças radicais dentro das estruturas e instituições da 
modernidade: no campo da sociedade, da política, da economia, 
da cultura, da ciência. O diálogo com as novas teorias científicas, 
a psicanálise de Freud e Lacan, o pós-estruturalismo e a 
sociologia simbólica, armam Stuart Hall para apreender a 
identidade do sujeito pós-moderno que, conforme ele, é resultado 
da crise das duas precedentes.  

Argumenta-se, entretanto, que são exatamente essas coisas 
que estão “mudando”. O sujeito, previamente vivido 
como sendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas 
de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não 
resolvidas [...] O próprio processo de identificação, através 
do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, 
tornou-se mais provisório, variável e problemático 
(HALL, 2004, p. 12).  

Nesse contexto, o sujeito pós-moderno é conceitualizado 
por Hall (2004, p. 12-13) como “não tendo uma identidade fixa, 
essencial ou permanente. A identidade tornou-se uma ‘celebração 
móvel’ [...]”. Ou seja, “[o] sujeito assume identidades diferentes 
que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ corrente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes 
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuadamente deslocadas” (HALL, 2004, p. 13). A 
consequência teórica de tal concepção é que a identidade é, ou 
deve ser, definida historicamente e não biologicamente. É o que a 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural está fazendo. 
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O que interessa a este trabalho não é tanto a identidade 
individual ou pessoal, mas sim a identidade coletiva ou identidade 
comunitária das populações negras brasileiras. A nossa hipótese é 
que o entendimento da particularidade dessa identidade passa 
pela análise da construção da identidade nacional brasileira. 

Já ouvimos, em nosso cotidiano, pessoas que dizem 
“identidade racial negra”, outros falam “identidade étnica 
negra”, tem quem junte os dois e fale “identidade étnico-
racial”. Afinal, qual é o conteúdo da identidade negra? O 
conteúdo é racial, étnico-racial, o que nós entendemos por 
tudo isso? A confusão vem do próprio conceito de raça e 
etnia e, por isso, penso ser relevante retomá-los para 
verificar o que nós entendemos pela expressão “identidade 
negra.” (MUNANGA, Ethos, 2002, p. 15). 

O que Munanga está propondo é uma análise 
desconstrutiva e construtiva dos conceitos de raça e etnia. 
Mostramos, também, que a teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural faz parte das interpretações que juntam 
os termos raça e etnia para falar de uma identidade étnico-racial. 
O “hífen”, no contexto da teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural tem por propósito relembrar as relações ambíguas e 
complexas, implícitas e explícitas que acontecem na vida social 
entre seus aspectos caracterizados pelas teorias de “étnicos” e 
aqueles outros caracterizados como “raciais”.  

Nessas circunstâncias, antes de tudo, é preciso afirmar 
que a identidade é um fato totalmente social, cultural, político, 
econômico e histórico. O adjetivo “étnico” tem por função 
apontar para os elementos culturais “condicionantes” da 
construção e definição das identidades. Enquanto o adjetivo 
“racial”, numa perspectiva crítica contra as abordagens 
biologizantes, essencialistas, racistas, tem a virtude de ressaltar os 
elementos biológicos (cor da pele, nariz, cabelo) “condicionantes” 
da construção e definição das identidades sociais. A teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural entende que há 
elementos comuns que caracterizam a identidade étnico-racial dos 
descendentes dos africanos que formam o Atlântico Negro do 
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Norte e do Sul. Como bem tem lembrado os estudos culturais, a 
identidade negra deve ser interpretada sempre no plural (HALL, 
2003, 2004). 
 
3. Identidade negra como resistência-projeto 

 
A identidade negra que nos interessa é aquela que foi 

identificada como identidade de resistência e identidade de 
projeto. Muitas vezes, as duas são classificadas, simplesmente, de 
identidade de resistência ou a cultura de resistência negra 
(MOURA, 1994). Essa pressa pode ser um perigo 
epistemológico, constituindo um impedimento para não enxergar 
as contradições internas a essa identidade. Reconciliando essas 
duas abordagens e outras já citadas, a teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural opta pelo termo composto de uma 
identidade de resistência-projeto para se referir à identidade negra 
no contexto brasileiro. A identidade, para a teoria, não é uma 
“essência”, mas um repertório discursivo sobre o modo das 
comunidades negras se situarem no mundo e formas de se falar 
desse posicionamento existencial. 

A forma como o historiador norte-americano Darien J. 
Davi (2000) tenta explicar a contribuição dos afro-brasileiros à 
cultura nacional brasileira é interessante para a teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural. Pois nos auxilia na 
definição da identidade negra brasileira. Para esse autor, a 
literatura histórica sobre africanos e seus descendentes no Brasil 
cobre três amplos temas: 1) os mecanismos da instituição da 
escravidão, 2) a acomodação dos africanos no Novo Mundo, e 3) 
a resistência à escravidão e à colonização. Reconhece que, dos três 
temas, o último tem sido particularmente desafiador para os 
historiadores.  

Pois as experiências africanas no Brasil foram múltiplas. 
Muitos africanos e afro-brasileiros escravizados e, mais 
tarde, libertos trabalharam para o sistema político 
português, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural. Outros resistiram à 
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autoridade portuguesa, preservando as tradições e os 
costumes africanos fora da estrutura da dominação 
portuguesa (DAVI, 2000, p. 22). 

E finaliza, afirmando: “Hoje, muitos brasileiros acreditam 
que os afro-brasileiros não valorizam suas raízes culturais, mas 
poucos compreendem a profundidade com que a colonização 
afetou muitos dos pontos de vista dos brasileiros sobre sua 
cultura nacional” (DAVI, 2000, p. 22). Portanto, uma avaliação da 
identidade cultural afro-brasileira tem que levar em conta a 
relação de seus sujeitos com a identidade legitimadora. De 
maneira geral, a identidade negra, no Brasil, ocupa a posição de 
identidade de resistência e identidade de projeto; ou melhor, 
“identidade de resistência-projeto”. 

Ela se define como tal a partir da tomada de consciência 
de seus sujeitos pela sua situação de dominados que os leva a 
lutar contra o escravismo racial, o colonialismo e o racismo pós-
abolição. Clóvis Moura (1994) é um dos intelectuais e ativistas 
negros que tem trabalhado a cultura negra como uma “cultura de 
resistência”. Num esforço de definir a identidade negra, Jacques 
d´Adesky, lança mão da identidade coletiva dos grupos étnicos ou 
da identidade étnica, tendo por recurso metodológico a análise 
crítica dos materiais culturais, isto é, elementos identificadores, 
como raça, etnia, língua, religião, história e território. 

A noção de um grupo étnico não se deixa captar com 
facilidade. Não é possível reter, como elementos 
exclusivos da definição, a existência de um único idioma, 
de uma única raça, de uma única religião, nem mesmo a 
existência de um território comum. A realidade é muito 
mais complexa e reveste-se de formas variadas. Porém, de 
forma geral, pode-se identificar a raça, a religião e a língua 
como fatores fundamentais, a história como epicentro de 
uma herança cultural comum, o espaço como área 
territorial e categoria de permanência, a consciência de 
pertencimento e a vontade de viver em conjunto como 
expressões de uma certa comunidade cultural 
(D´ADESKY, 2001, p. 39). 
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A “consciência de pertencimento”, a “vontade de viver 
em conjunto”, são noções fundamentais para se entender as 
mobilizações coletivas, as manifestações de novas formas de 
etnicidades nas sociedades globalizadas (HALL, 2004; BAUMAN, 
2005, 2006). A apropriação dos elementos culturais torna a 
identidade um elemento político, uma trincheira na guerra da 
política de identidade e redistribuição (BAUMAN, 2006). 

Os ativistas do Movimento Negro e os intelectuais 
comprometidos para com a construção de uma identidade negra 
afirmativa vêm trabalhando nessa perspectiva de D´Adesky. O 
material didático publicado por Kabengele Munanga e Nilma 
Lino Gomes (2006), num contexto de consolidação do debate 
sobre ações afirmativas, “traduzem” o envolvimento desses atores 
sociais na construção de uma identidade de resistência-projeto 
negra no século XXI.  
 
3.1. Raça como recurso identitário 

 
Organizarei, conforme o meu pensamento, a ordem 

sugerida por D´Adesky (2001): 1. Raça como conceito ambíguo 
(p. 44); 2. Língua (p. 49); 3. Religião (p. 51); 4. Espaço e território 
(p. 53); 5. História (p. 55) e 6. Imprecisão da noção de etnia (p. 
56) para a análise da identidade negra. Como se pode ver no 
sumário acima, o primeiro capítulo do livro de Munanga e 
Gomes vem com o título: “O Brasil, o que é afinal?”. Seus 
subtítulos são esses: 1) Brasil: país do encontro de culturas e 
civilizações; 2) Africanos no Brasil: origem e contribuições; e 3) 
Tráfico e escravidão na África. Quando comparados o objetivo 
desse capítulo com a análise de D´Adesky, trata-se de explicar o 
que a raça e a etnia têm a ver com a definição da identidade 
negra. Ao tratarem o subtítulo 1, Munanga e Gomes (2006, p. 11) 
começam a se perguntar: quem somos? De onde viemos? Para 
onde vamos? 

Raça, para esses autores, nunca é usada como categoria 
biológica, mas sim política. Ao contrário, foi a colonialidade 
política e científica que transformou as “pessoas negras” e suas 
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culturas em representações simbólicas inferiores, negativas. Dito 
em outras palavras, foi a identidade legitimadora brasileira que se 
encarregou de elaborar um discurso unificador da cultura 
nacional; para isso, exclui outras identidades competidoras: a 
negra e a indígena, e outras. Na realidade, a identidade legítima 
brasileira é eurocêntrica e monocultural, e não mestiça como 
pretendem os opositores da definição de uma identidade 
pluralista brasileira.  

Os que afirmam uma identidade nacional multiétnica 
reconhecem que o “Brasil é um país de encontro de culturas e 
civilizações”; deve-se acrescentar, de “raças”, entendidas como 
“povos”. Estes são identificados pelo IBGE, após longos debates 
políticos e intelectuais, em cinco categorias: brancos, pardos, 
pretos, amarelos e indígenas. É preciso acrescentar mais:  os 
ativistas e intelectuais do Movimento Negro usam “negro” para 
se reportarem aos pardos e pretos que são agrupados na categoria 
de negros pelas instituições governamentais como IBGE e IPEA. 
Além disso, a identidade negra também é marcada pela 
diversidade racial, graus diferentes de pigmentação, diversidades 
regionais, geracionais, religiosas, sexuais. 
 
3.2. Língua e linguagem da cultura negra 

 
Quanto à importância da língua e da linguagem como 

recursos metanarrativos, no contexto dos estudos culturais 
trabalharemos, em conjunto, estes dois elementos culturais. É 
nesse sentido que, buscando uma definição certa para a 
identidade negra, D´Adesky traz a questão da língua. “A língua é 
outro elemento possível de identidade. Embora sendo um 
elemento da cultura entre outros, a língua transcende os outros 
elementos à medida  que tem poder de os nomear, de os exprimir 
e de os veicular” (D´ADESKY, 2001, p. 49).  

Ao levantar a questão da língua, para a apreensão da 
identidade negra dentro da identidade nacional brasileira, 
D´Adesky (2001) não almejava somente tratá-la como meio de 
comunicação, mas explorar, também, outros aspectos do seu 
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poder de invenção das tradições diaspóricas.   

Meio de comunicação, a língua representa também a 
memória das comunidades em que a palavra se sobrepõe à 
língua escrita. É assim no Brasil, onde a oralidade 
predomina na transmissão das últimas notícias e na 
preservação da história coletiva das comunidades negras. 
A oralidade exprime-se também na música. O sucesso do 
samba, do pagode e do samba-reggae atesta a importância 
da oralidade como meio de comunicação nas festas e 
atividades lúdicas das comunidades (D´ADESKY, 2001, p. 
50). 

Para não confundir as coisas, os estudos culturais 
trabalham com o termo linguagem. Dito de outras formas, o 
termo linguagem da cultura negra, entendida como modos de 
expressividades culturais negras, é mais amplo do que o termo 
língua. Ocupa o campo chamado de estética negra (HALL, 2003; 
TREECE, 2003). Os elementos como música, dança, arte, 
religião, história, território, que D`Adesky (2001) e outros 
estudiosos culturais têm investigado para apreender a “essência” 
da cultura negra, ultrapassam o campo da língua como objeto da 
linguística. São formas de linguagens que muito têm a ver com o 
campo da oralidade. Noção vista como uma forma de expressão 
cultural das culturas africanas e de suas diásporas. Os 
descendentes que foram privados do acesso à “língua escrita”, 
vista como a cultura erudita, reinventaram, na diáspora, a “cultura 
popular negra”, que tem a oralidade como o elemento principal 
(HALL, 2003).  

Davi Treece (2003, p. 2003, p. 53) chama a atenção para 
que não se reduza toda a produção musical da diáspora negra a 
esse aspecto, correndo o risco de reforçar o paradigma dominante 
que identifica a musicalidade negra, exclusivamente, com o corpo, 
o gesto, o ritmo, o tambor; compensando e contrapondo-se, 
assim, a uma suposta deficiência intelectual e linguística atribuída, 
implícita, ou explicitamente, ao “afrodescendente”. Contra esse 
paradigma, pelo menos no contexto da música popular brasileira 
(MPB), ele identifica a existência de uma “poética da palavra 
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cantada” produzida pelos negros da diáspora brasileira, 
contrariando o paradigma bipolar da MPB, segundo o qual de um 
lado está a dimensão letrada, melódico-harmônica, cerebral, que é 
de origem européia; e de outro lado está a dimensão corporal, 
percussiva e rítmica, de raiz africana. O autor defende a tese de 
que essas duas dimensões encontram-se, conjuntamente, fundidas 
no seio das tradições estéticas afro-brasileiras ou negras. Ou seja, 
há uma mestiçagem da escrita e da oralidade. 

Se nos restringirmos a considerar a “cultura popular 
negra” somente como produção cultural e artística, então o 
capítulo 5, “A produção cultural e artística dos negros no Brasil”, 
do livro de Munanga e Gomes (2006), é que ressalta seus 
elementos: religiosidade negra; resistência político-cultural; o 
corpo como expressão de luta, arte e resistência a capoeira; estilos 
musicais da juventude negra: o rap e o funk. Não temos dúvidas 
de que todos os setes capítulos contêm os elementos para uma 
discussão sobre a política cultural negra no Brasil. 
 
3.3. Movimentos sociais negros como reprodutores da 
identidade negra 

 
Certamente, entre os elementos sugeridos por D´Adesky 

(2001) no primeiro capítulo (p. 39-56) para estudar a identidade 
étnica, o Movimento Negro não está mencionado. Este aparece 
no sétimo capítulo, “O Anti-racismo diferencialista do 
Movimento Negro” (p. 151). Todavia, no livro de Munanga e 
Gomes, o Movimento Negro é abordado de uma maneira ampla, 
cobrindo o maior número dos capítulos do livro, e apresentando 
uma grande quantia de informações que, hoje, quase é consenso 
no meio dos intelectuais negros.  

No capítulo 3, Munanga e Gomes traçam a resistência do 
movimento social negro a partir do regime escravocrata, 
discutindo a questão de quilombos, em geral e, em particular, o 
quilombo de Palmares, que tem em Zumbi um dos seus líderes 
mais conhecidos; a revolta dos Malês e a resistência dos 
movimentos negros em diferentes regiões. No capítulo 4, eles 
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retomam a questão da resistência negra, demarcando a sua 
presença no Movimento Negro contemporâneo; são lembrados 
alguns acontecimentos históricos, tais como a revolta da Chibata, 
a Frente Negra Brasileira, a presença do negro durante a ditadura 
e a redemocratização tendo o Teatro Experimental do Negro 
(TEN) e o movimento de mulheres negras como focos. No 
capítulo 5, eles trazem para discussão os movimentos negros 
envolvidos com a produção cultural, artística e religiosa tratados 
como elementos de resistência político-cultural. No capítulo 7, 
“Homens e mulheres negros: notas de vida e de sucesso”, 
Munanga e Gomes (2006), analisam, brevemente, as biografias de 
homens negros e mulheres negras que, de uma ou de outra 
forma, construíram o Movimento Negro contemporâneo; ou, 
ainda, quem o constrói, na atualidade, pode usar seus discursos e 
ações como elementos políticos na construção de política de 
identidade no Brasil de hoje. Assim citam: Abdias Nascimento; 
Adhemar Ferreira da Silva; Alzira Rufino; André Rebouças; 
Benedita da Silva; Carolina Jesus; Cartola; Castro Alves; Chica da 
Silva; Clementina de Jesus; Domingas Maria do Nascimento; 
Dom Silvério Gomes Pimenta; Elisa Lucinda; Emanoel Araújo; 
Fátima de Oliveira; Francisca; Geni Guimarães; Gilberto Gil; 
Grande Otelo; João Cruz e Sousa; Joel Rufino dos Santos; Jorge 
dos Anjos; José do Patrocínio; Lea Garcia; Lélia Gonzáles; Lima 
Barreto; Luís Gama; Luísa Mahin; Machado de Assis; Mãe Stella; 
Manuel Querino; Mestre Didi; Milton Gonçalves; Milton Santos; 
Paulo Paim; Pinxiguinha; Raquel Trindade; Ruth de Sousa; 
Teodoro Sampaio; Toni Tornado; Zezé Mota. 

Essa organização do saber negro não é feita 
aleatoriamente. É uma construção política. Tanto quanto 
Guerreiro Ramos (1995) reivindicava a sua fundamentação 
teórica nas ações e discursos de ativistas e intelectuais negros e 
brancos simpatizantes pela causa negra, citando, na ocasião, o 
africano Chico Rei e os abolicionistas Joaquim Nabuco, Luiz 
Gama, Leopoldo Sédar Senghor, pela sua obra; Kabengele e 
Gomes (2006) compartilham essa cumplicidade política e 
intelectual e militante. Eles falam a partir de um lugar, que Ramos 
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(1995) chamava de “negro desde dentro”. De Guerreiro Ramos 
aos escritos de Munanga, Munanga e Gomes, estamos à frente de 
discursos antirracistas, diferencialistas, feitos pelos negros e seus 
simpatizantes. 

 No sétimo capítulo do seu livro, D´Adesky (2001, p. 
151), debruça-se na análise do discurso diferencialista do 
Movimento Negro contemporâneo para perceber de que forma 
seus agentes definem a identidade negra, cujos elementos estão 
em outras seções desse capítulo. O antirracismo diferencialista é 
um discurso assumido pelos movimentos negros dos anos de 
1960 e 1970 para enfrentar o racismo. Discurso, aqui, deve ser 
entendido como uma linguagem. O contexto histórico que vai 
condicionar a emergência desse discurso é classificado por Luiz 
Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva 
(2006) de “o multiculturalismo na América Brasileira”. “Uma das 
suas estratégias políticas foi a desestabilização da 'imagem de 
paraíso racial', com a qual a sociedade brasileira se acostumou a 
representar-se desde o final do século passado” (GONÇALVES; 
SILVA, , 2006, p. 67).  

Ao trazer o Movimento Negro para dentro dos elementos 
formadores da identidade negra brasileira, quero chamar a 
atenção para o fato de que estamos tratando de temas relativas à 
linguagem, à estética da cultura negra, que, nos anos de 1960-
1970, foram influenciadas pelas teorias do multiculturalismo.  

Admitindo-se, provisoriamente, a tese do 
multiculturalismo crítico, que versa sobre o papel da 
linguagem na produção das experiências, pode-se dizer 
que é a língua que tem oferecido aos negros, índios e 
mestiços, no Brasil, a estrutura de inteligibilidade, para que 
eles possam compreender a própria experiência, está 
atravessada por este jogo de inclusão e exclusão. Em 
outros termos, os signos que a compõem “são parte de 
uma luta ideológica, que cria um regime particular de 
representação, que serve para legitimar certa realidade 

cultural.” (GONÇALVES; SILVA, 2006, P. 68). 

Apesar da sua complexidade, existem elementos 
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identificadores do discurso desse movimento. Um discurso 
antirracista, independentemente de ser universalista, 
assimilacionista, comunitarista ou diferencialista. Em todo caso, o 
Movimento Negro dominante dos anos de 1960 e 1970 aos dias 
de hoje é aquele que assumiu o discurso diferencialista. É desse 
Movimento Negro que D´Adesky se ocupa, e nós também. Com 
D´Adesky, pode-se perguntar: Qual é o conteúdo do discurso 
diferencialista do Movimento Negro contemporâneo? É a luta 
contra o racismo, as desigualdades socioeconômicas que separam 
brancos e negros. Ainda mais: 

Esse conjunto de cidadania e o adequado reconhecimento 
da identidade de grupo caracterizam o movimento negro. 
O que constitui não um racismo às avessas ou invertido, 
mas sim um antirracismo diferencialista à procura de uma 
reidentificação do negro em termos étnico-culturais 
(D´ADESKY, 2001, p. 151).  

D´Adesky entende que o Movimento Negro 
contemporâneo, que surge nos anos de 1970, é um movimento 
plural, mas com um objetivo comum: “[...] vai estruturar-se sobre 
premissas diferentes. Seu objetivo é subverter, de alto a baixo, a 
ideologia do branqueamento, desmascarando o mito da 
democracia racial e seu uso em proveito da classe dominante” 
(D´ADESKY, 2001, p. 153). 

O Movimento Negro contemporâneo é um conjunto de 
movimentos populares, associações e organizações sociais, 
predominantemente, estruturado em volta das organizações não-
governamentais (ONGs). Na sua classificação, D´Adesky (2001, 
p. 157), encontra três correntes ou três formas de expressão 
coletiva do Movimento Negro: a primeira de natureza cultural; a 
segunda, religiosa; e a terceira de natureza política; e deixa bem 
claro que essa divisão é, evidentemente, de ordem ideal-típica, 
pois, na realidade, o corte não é absoluto entre os militantes. Isto 
é, o hibridismo é uma das características de sua identidade. É esse 
Movimento Negro, hoje, que é o autor das políticas públicas 
diferencialistas, as políticas de ações afirmativas no Brasil. 

Outro fato a ser mencionado é a diversidade do 
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Movimento Negro do ponto de vista da ocupação territorial. Há, 
praticamente, duas classificações nesse sentido: os movimentos 
negros urbanos e os rurais. Geralmente este último é 
representado pelas comunidades quilombolas. As lutas sociais 
desses movimentos têm mostrado uma das suas características, 
que é a construção de uma identidade de resistência-projeto. 
 
3.4. História como elemento identitário  

 
O Movimento Negro, como ator social, é um agente de 

tradução da história negra, do Brasil, numa perspectiva 
libertadora. É nesse sentido que D´Adesky interpreta a categoria 
de história como elemento analítico da identidade negra. 

A dimensão temporal da história encontra-se no cerne do 
conceito de etnia. É parte integrante dessa noção, uma vez 
que a história se refere ao conjunto de recursos do 
passado para interpretar o presente e antever o futuro. A 
história é também o epicentro em torno do qual se 
constroem a coesão e a solidariedade de grupo. Para a 
população negra brasileira, a história revela a sua 
marginalização, seus personagens míticos, suas rebeliões, a 
luta contra o racismo, os momentos fortes de seu passado 
(D´ADESKY, 2001, p. 55). 

A noção de “história” equivale à noção de “tempo”, 
sugerida por Hall (2004), apropriando-se da sociologia do tempo-
espaço de Giddens (2001), para se analisar as identidades “pós-
modernas”. É o mundo da narração e construção do mundo 
simbólico real ou imaginário. 

Tanto na África como nas diásporas negras a apropriação 
da história como ciência, quanto como “mitologia”, tem servido 
na construção da identidade negra como estratégia de resistência-
projeto. Os agentes dos movimentos negros tentam redefinir a 
história oficial do mundo e do Brasil. Munanga e Gomes (2006) 
se interrogam: o Brasil, o que é afinal?. Com isso, refazem a 
história da formação das culturas e civilizações dos povos que 
compõem o país; interrogam-se sobre as origens e contribuições 
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de seus antepassados e contemporâneos; enfim, indagam de uma 
forma crítica sobre o tráfico e escravidão na África. 

A história da escravidão, do sofrimento, do racismo e da 
exclusão social é elemento que tem contribuído na formação de 
uma identidade negra afirmativa ou negativa. Os intelectuais do 
Movimento Negro têm trabalhado no sentido de construir uma 
identidade afirmativa. Assim, recorrem à África como 
reservatório real ou mítico, para costurar suas narrativas das 
histórias reais ou imaginadas, contando uma história real para as 
novas gerações brasileiras. Os sete capítulos do livro de Munanga 
e Gomes (2006) são construídos com objetivos científico-
pedagógicos e políticos de afirmação de uma identidade negra no 
Brasil e no mundo. 

Munanga e Gomes (2006), no capítulo 2, do seu livro, 
“África: berço de diversas civilizações. Antigas civilizações; 
Estados da África Negra entre os séculos X e XVI”; e “Alguns 
Estados da África Central e Austral”, em diálogo com as 
pesquisas e políticas culturais negras internacionais, rejeitam a 
imagem ocidental da África como “barbárie”. O capítulo 3, “A 
resistência negra no regime escravocrata”, o capítulo 4, “A 
resistência negra: das revoltas ao Movimento Negro 
contemporâneo” e o capítulo 5, “A produção cultural e artística 
dos negros no Brasil”, contam a história brasileira tendo o negro 
como sujeito, e não como agente passivo. O capítulo 7, “Homens 
e mulheres negros: notas de vida e de sucesso”, confirma o que 
acabamos de dizer. A construção de uma identidade individual e 
coletiva precisa de referência dentro da sua comunidade. O 
capítulo 6, “Racismo, discriminação racial e ações afirmativas”, 
mostra quanto a política de identidade implica questões 
epistemológicas. Aliás, o último subtítulo é este: “Ações 
afirmativas: definições e legislações em vigor”. Isto mostra 
quanto os discursos e ações dos atores do campo científico, 
político-jurídico e da sociedade civil determinam o debate público 
em torno da identidade negra e a política da identidade em geral. 
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3.5. Espaço e território e a identidade negra 

 
O espaço e o território são dois outros elementos 

manipulados, simbolicamente, pelos agentes sociais, com a 
finalidade de construção de identidade. No caso da identidade 
étnica, D´Adesky (2001, p. 53) escreve o seguinte: 

O sentimento de pertencimento étnico, se não procede, 
necessariamente, de uma referência territorial física 
claramente definida e delimitada, supõe, entretanto, que tal 
grupo pode definir-se por um elo material, ou por 
representações coletivas que tomam formas em um 
espaço, que não é somente um espaço físico, mas, 
também, um onde estão em jogo interesses econômicos; 
ou, ainda, atividades sociais, culturais e políticas 
(D´ADESKY, 2001, p. 53). 

Explicitando suas afirmações, D´Adesky prossegue: 

Na realidade, o espaço não se define unicamente pela 
materialidade territorial, mas também por sua construção, 
sua organização, sua disposição e suas inscrições. 
Portanto, o espaço não é somente um lugar geográfico. É 
também, e sobretudo, uma rede relacional com 
representações coletivas que permitem aos membros de 
uma coletividade dar às características de seu espaço 
significados reconhecidos de maneira geral. 

Essa concepção do espaço e território, como elementos 
definidores de identidades coletivas, condiz com a proposta dos 
estudos culturais desenvolvidos por Gilroy e Hall. O conceito-
chave, escolhido por Gilroy, para a análise da política de 
identidade da diáspora negra, é o Atlântico negro. A diáspora 
significa, para ele, “uma forma de dispersão catastrófica mais 
simples, que possui um momento original identificável e 
reversível – a sede do trauma – em algo bem mais complexo e 
frutífero” (GILROY, 2001, p. 19-20). O Atlântico negro é, 
primeiramente, uma imagem que evoca o movimento do navio: 
“Decidi-me pela imagem de navios em movimento como símbolo 
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organizador central para este empreendimento e como ponto de 
partida [teórica]” (GILROY, 2001, p. 38). A escolha do autor, por 
essa metáfora, tem por base as razões teóricas e históricas. Ao ler 
as passagens sobre essa noção, não fica dúvida que torna-se uma 
noção para apreender as formas de ocupação do espaço e 
território e tempo pelos negros da diáspora. 

A imagem do navio – um sistema vivo, microcultural e 
micropolítico em movimento – é particularmente 
importante por razões históricas e teóricas que espero se 
tornem mais claras a seguir. Os navios imediatamente 
concentram a atenção na Middle Passage [passagem do 
meio], nos vários projetos de retorno redentor para uma 
terra natal africana, na circulação de ideias e ativistas, bem 
como no movimento de artefatos culturais e políticos 
chaves: panfletos, livros, registros fonográficos e coros 
(GILROY, 2001, p. 38). 

Tanto a noção da diáspora como a do Atlântico negro são 
produções culturais; por isso se tornam o objeto do interesse dos 
estudos culturais. Como conceitos teóricos, na perspectiva de 
Gilroy, são mobilizados para “a teorização sobre crioulização, 
méstissage, mestizaje e hibridez” (GILROY, 2001, p. 35). Como tais 
reagem, criticamente, contra o poder coercitivo e autoritário da 
unidade racial e de todos os tipos de essencialismos biológicos e 
culturais. “Minhas preocupações nesta etapa são basicamente 
conceituais: tentei abordar o constante engodo dos absolutismos 
étnicos na crítica cultural produzida tanto pelos negros como 
pelos brancos” (GILROY, 2001, p. 37). Tendo no foco de sua 
análise a diáspora negra britânica, Gilroy observa que a cultura 
negra “produz um padrão sincrético no qual os estilos e as 
formas do Caribe, dos Estados Unidos e da África foram 
reelaborados e inscritos no contexto moderno do próprio 
conjunto desordenado de conflitos regionais e classistas do Reino 
Unido moderno” (GILROY, 2001, p. 36). O conceito do 
Atlântico negro retrata a forma como os negros transportados 
para o Ocidente se apropriaram do tempo e espaço da 
modernidade ocidental para contar suas biografias e realizar suas 
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lutas políticas. 

Desde então, a história do Atlântico negro, 
constantemente ziguezagueando pelos movimentos de 
povos negros – não só como mercadorias mas engajados 
em várias lutas de emancipação, autonomia e cidadania – 
propicia um meio para reexaminar os problemas de 
nacionalidade, posicionamento [location], identidade e 
memória histórica (GILROY, 2001, p. 59). 

Ou ainda: 
 

A especificidade da formação política e cultural moderna 
que pretendo chamar Atlântico negro pode ser definida, 
em um nível, por este desejo de transcender tanto as 
estruturas do estado-nação como os limites da etnia e da 
particularidade nacional. Estes desejos são pertinentes ao 
entendimento da organização política e cultural. Eles 
sempre se sentiram pouco à vontade com as escolhas 
estratégicas impostas aos movimentos negros e com 
indivíduos imbricados em culturas políticas nacionais e 
estados-nações na América, no Caribe e na Europa 

(GILROY, 2001, p. 65). 
 
O Atlântico negro traduz a forma pela qual a ocupação 

do espaço-território e a interpretação do tempo-história, pelos 
movimentos negros, desafiam as formas tradicionais, ou 
modernas, caracterizadas pelo absolutismo étnico, e a imposição 
de uma identidade nacional. No Brasil, por exemplo, o Atlântico 
negro protestou contra uma identidade mestiça imposta, até levá-
la à sua agonia, que passa pela redefinição da identidade nacional 
e da identidade negra. Ambas são vistas como plurais. No 
primeiro caso, as cinco categorias do IBGE estão lá para 
testemunhar essas mudanças. No segundo, a africanização das 
identidades negras urbanas e quilombolas têm contribuído para 
mostrar a sua pluralidade de pontos de vista, tanto morfológica 
como histórica e geográfica.  

De sua parte, Hall (2004, p. 71) recupera as noções do 
tempo e espaço de Antony Giddens para explicar as identidades 
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pós-modernas, cujas identidades diaspóricas fazem parte. O 
espaço representa o lugar fixo, concreto, onde se desenvolvem as 
práticas sociais que moldam nossas identidades. É o território 
físico, geográfico. O tempo é o mundo das representações 
simbólicas, é a geografia imaginada. É o mundo da simbolização, 
das representações. 

Com uma análise profunda, D´Adesky (2001) retoma a 
questão da reinvenção do tempo e espaço, da história e do 
território. No quinto capítulo, “A mídia como reflexo da exclusão 
e de depreciação”, e sexto capítulo, “O acesso diferenciado dos 
modos de representação afro-brasileira no espaço público”, o 
autor mostra quanto os sistemas simbólicos da sociedade 
brasileira desempenham um papel negativo na construção da 
identidade étnica negra, mas, ao mesmo tempo, aponta caminhos 
alternativos que essa população vem trilhando na realidade 
brasileira. 

O foco de sua análise é a mídia. A televisão, por exemplo, 
em relação aos negros, cria uma imagem de extroversão e de 
invisibilidade. No cinema desaparece o negro. A imprensa 
brasileira se desinteressa por ele. Em relação à música negra, o 
autor observa que a sua apropriação pela indústria cultural, em 
vez de melhorar a situação do negro, tende a prejudicá-lo. A 
marginalização do negro se reflete, também, na publicidade. “A 
publicidade traduz também o estado de exclusão e de quase 
invisibilidade a que estão sujeitas as populações negras e pobres” 
(D´ADESKY, 2001, p. 103).  

O sexto capítulo de D´Adesky discute a questão da 
exclusão dos negros do espaço público brasileiro. “No Brasil, o 
modo de organização espacial dominante é marcado pela 
influência européia. Ele tomou forma durante o período colonial, 
subjugando uma eventual expansão das formas de construção 
africana e indígenas” (D´ADESKY, 2001, p. 124). A distribuição 
da maior população negra nas favelas e nos quilombos; na 
perspectiva do autor reflete “[...] as relações antagônicas da 
sociedade, bem como traduz as hierarquizações que atravessam as 
classes sociais e os grupos étnicos” (D´ ADESKY, 2001, p. 124). 
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Contra essas formas desiguais de distribuir os espaços e 
de interpretar a história, que acabam por contribuir no processo 
da negação da identidade negra, D´Adesky (2001) reconhece 
também outros esforços alternativos para superar esse quadro. 
Além disso, deve-se dizer que a mídia televisiva, pelos menos, 
vem mudando, aos poucos, o seu tratamento em relação ao negro. 
O campo onde o Movimento Negro organizado tem 
demonstrado a sua criatividade cultural é o da imprensa, chamada 
de “imprensa negra” (PIRES, 2006). Tem-se também o campo da 
música e das organizações sociais. Para nós, essas ações 
elaboradas pelos movimentos negros, ao longo da história do 
Brasil, para afirmar a sua identidade de resistência-projeto, 
compõem o conjunto de políticas de ações afirmativas. É dessa 
forma e igualmente que Darien J. Davis (2000) percebe as ações 
dos afro-brasileiros, tratadas como contribuição de uma cultura 
particular à cultura nacional brasileira, para a inclusão dos 
excluídos. Não é por coincidência que o autor começa com a 
análise das religiões brasileiras e das línguas africanas. 
 
3.6. Identidade religiosa negra 

 
“Sob vários aspectos, a religião é um ângulo cultural e, 

também, político, importante da sociedade brasileira”, escreve 
Ianni sobre “Religiões populares” (IANNI, 2005, p. 214). 
Compartilhando essa visão, D`Adesky (2001), investiga para 
definir a identidade étnica negra no Brasil. A verdadeira pergunta, 
ao nosso ver, que deve se dirigir a esse campo para nos revelar a 
sua verdadeira identidade, deve se inspirar nesta pergunta de Hall 
(2003): “Que ‘negro’ é esse na cultura negra?”, e outra feita pelos 
teólogos negros do Centro Atabaque – cultura negra e teologia: 
“Existe um pensar negro?” (SILVA, 1998). Se a resposta fosse 
afirmativa, a tarefa a ser executada seria a de achar o seu 
repertório identitário.  

Para nós, a resposta sobre a existência de campo religioso 
afro-brasileiro deve ser respondida afirmativamente, sem 
complexo nenhum. Para tanto, traremos algumas precisões 
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conceituais, com base no que Roger Bastide (1989) chama de 
“religiões africanas no Brasil”. O autor fala de “religiões afro-
brasileiras” para se referir ao Candomblé e à Umbanda. Estes, 
como o cristianismo negro com suas duas vertentes: o 
catolicismo negro e o protestantismo negro, e o Islão negro, no 
Brasil, compõem o que se pode chamar de “religiões negras”. 
Elas se diferenciam da categoria de “religião do negro”, dentro da 
qual o autor coloca o protestantismo e o catolicismo do negro, 
pelo fato da autonomia de produção religiosa que os negros têm. 
Ainda, tratava-se de religiões tipicamente étnicas e, nelas, os 
negros compunham, majoritariamente, o corpo de sacerdotes, ou 
liderança religiosa, e o dos fiéis. Não se tratava de uma autonomia 
absoluta, pois o sincretismo, ali presente, mostra a face de suas 
limitações características das manifestações culturais da diáspora 
negra no Atlântico. O protestantismo e o catolicismo do negro 
traduzem a nova situação do negro no cristianismo branco, ou 
ocidental, no Brasil, após as reformas internas de controle de suas 
liturgias, doutrinas e teologias. No caso do catolicismo, a sua 
demarcação histórica dá-se a partir do período da romanização, 
no século XIX. Isto não significou a morte do catolicismo 
popular, em que a cultura negra tem uma grande influência, mas a 
retomada do seu controle pela autoridade eclesiástica. Nessa 
perspectiva, tanto as irmandades negras, os Agentes de Pastoral 
Negros e a Pastoral Afro-Brasileira, fazem parte do catolicismo 
do negro, que eu chamo de catolicismo afro-brasileiro 
(MALOMALO, 2005).  

As religiões afro-brasileiras, sobretudo o Candomblé, 
apesar das mudanças que sofreram no contexto da modernidade 
globalizada, passando, conforme Reginaldo Prandi (2004), de uma 
religião étnica para uma religião universal, não perderam a sua 
dimensão de religiões negras. A lógica de produção de seus bens 
religiosos, suas liturgias, estéticas, a partir de “casa”, até um certo 
ponto não retira a autonomia de seus agentes religiosos, nem dos 
sacerdotes, das sacerdotisas, nem dos adeptos negros e brancos; o 
que não significa negar a concorrência interna. 
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Tabela 10: Religiões em número, por raça ou cor – Censo IBGE – 
2000 

RELIGIÃO/TOTAL 

Total Branca  %  Preta % Amarela % 

         

         

 169.872.856 91.298.042  53,74  10.554.336 6,21 761.583 0,45 

Católica apostólica 

romana 
124.980.132 68.159.978 54,54 1.301.811 1,04 486.651 0,39 

Católica apostólica 

brasileira 
500.582 203.523 40,66 45.461 9,08 1.634 0,33 

Igreja Deus é 

amor 
774.830 336.791 43,47 69.545 8,975517 1.100 0,141967 

Umbanda 397.431 216.738 54,53 66.398 16,71 780 0,20 

Candomblé 127.582 47.763 37,44 29.123 22,83 336 0,26 

RELIGIÃO/TOTAL 

Parda % Indígena % Sem declaração % 

      

65.318.092 38,45 734.127 0,43 1.206.675 0,71 

Católica apostólica 

romana 
47.781.294 38,23 432.172 0,35 818.225 0,65 

Católica apostólica 

brasileira 
242.827 48,51 4.356 0,87 2.781 0,56 

Umbanda 108.656 27,34 2.668 0,67 2.190 0,55 

Candomblé 47.989 37,61 1.340 1,05 1.031 0,81 

Igreja Deus é amor 355.633 45,8982 6.019 0,776816 5.743 0,741195 

 
Depois dessas ressalvas, começaremos o fundamento da 

nossa resposta, partindo dos agentes religiosos do campo das 
religiões negras, no Brasil, iniciando pelos números fornecidos 
pelo censo do IBGE 2000. 

O primeiro dado é que o pluralismo que caracteriza o 
campo das religiões negras reflete a diversidade cultural e racial 
do país. O primeiro hibridismo existente nesse campo religioso é 
de ordem racial, isto é, todas as raças ou cores estão presentes em 
todas as instituições religiosas, apesar das distribuições desiguais 
em algumas delas. Dentro da igreja católica, que é a maior 
denominação cristã em número, a demografia religiosa reflete a 
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da população brasileira: os brancos somam a casa de 54,54%, 
contra 44,57% de negros, isto é, 6,21% de pretos e 38,54% de 
pardos. Nesse universo cristão, os negros são maioria nas igrejas 
pentecostais, a tal ponto que Marco Davi Oliveira qualificou esse 
campo de a religião mais negra do Brasil, e se interrogando nesses 
termos: “Porque mais de oito milhões de negros são 
pentecostais?”. Ficando, ainda, na questão de números, a Igreja 
Pentecostal Deus é Amor é a denominação com maior número 
de negros (54,87%), ou seja, 8,97% de pretos e 45,89% de pardos, 
contra 43,47% de brancos. É importante, também, contemplar o 
universo religioso de matrizes africanas, composto de Candomblé 
e Umbanda, pois são os velhos territórios de reconstrução da 
identidade étnica negra (BASTIDE, 1989; D´ADESKY, 2001). 
Do ponto de vista da “demografia negra”, o Candomblé ganha 
da Umbanda. Ele é frequentado por 60,44% de negros, isto é, 
22,83% de pretos e 37,61% de pardos, contra 37,44% de brancos. 
Quando se olha para a Umbanda, observa-se um movimento 
demográfico contrário, também. Esse segmento religioso, afro-
brasileiro, é frequentado por 54,53% de brancos, contra 44,05% 
de negros; isto é, 16,71% de pretos e 27,34% de pardos. 

O pluralismo que caracteriza a identidade religiosa negra 
desafia qualquer tendência do absolutismo racial no contexto da 
modernidade globalizada. Ser negro não significa, 
necessariamente, pertencer ao Candomblé ou à Umbanda. 
“Segundo o recenseamento de 2000, apenas 0,3% da população 
brasileira adulta declaram-se pertencentes” (PRANDI, 2004, p. 
224-225). Além disso, ser negro urbano ou quilombola não 
equivale a pertencer às religiões afro-brasileiras. As pessoas são 
obrigadas, ou forçadas, a fazer suas escolhas religiosas. 
Focalizando somente os afroquilombolas, esta declaração de 
Rafael Sanzio Araújo dos Anjos é instrutiva: 

Talvez seja na prática religiosa que mais claramente se 
percebam as dificuldades ainda existentes para a afirmação 
cultural dos quilombos. Os cultos e as manifestações de 
origem africana estão se encolhendo, tolhidos pelo avanço 

dos movimentos neopentecostais (ANJOS, 2006, p. 89). 
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Entre as manifestações religiosas africanas identificadas 
nos quilombos pode-se citar as festas ligadas aos santos negros, 
como São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, congadas, práticas 
de rezas e curas. Os neopentecostais estão atacando, tanto na 
cidade como nos quilombos, os negros candomblecistas, 
umbandistas, católicos e protestantes, manipulando, 
ideologicamente, a dimensão da pobreza com a identidade negra 
ou a cultura negra que eles têm diabolizado (ANJOS, 2006, p. 89). 

Defender a tese do pluralismo religioso brasileiro é, 
certamente, se posicionar contra a teoria da mestiçagem 
freyreana, que sustenta o mito da democracia racial. Isto significa 
trilhar outro caminho; ao invés do uso das estatísticas e da 
retórica voluntarista investiga-se o campo religioso numa 
perspectiva histórico-estrutural. Desse ponto de observação, o 
que se nota é que o campo religioso brasileiro é um campo de 
disputa pelo poder. O negro foi introduzido, nesse campo de 
disputa, pela teologia da escravidão católica e protestante 
(BEOZZO, 2006, p. 23); desde cedo suas práticas culturais e 
religiosas foram demonizadas, e domesticadas na modernidade 
pelo discurso raciológico nascente. Mesmo após a abolição, o 
racismo, a discriminação e o preconceito, as práticas religiosas 
negras, enfrentam, por parte das instituições religiosas cristãs, 
sobretudo pentecostais, para além de encontrar suas justificativas 
na ideologia racista, presente nas doutrinas e no corpo de seus 
sacerdotes, fundamenta-se nas razões do mercado religioso de 
disputa de fiéis (PRANDI, 2004). 

Além do enfrentamento externo, o campo religioso afro-
brasileiro, em geral afrocristão e candomblecista, e ainda 
umbandista, tem se caracterizado por uma disputa interna. No 
universo cristão, os negros têm ocupado sempre uma posição 
subalterna em relação aos brancos. Tanto nas igrejas históricas 
como nas pentecostais, as produções teológicas negras são 
colocadas à margem, sendo substituídas por uma teologia 
eurocêntrica. Nas igrejas pentecostais são quase inexistentes, mas 
ganham das igrejas históricas pelo número significativo de 
lideranças religiosas negras (pastores negros). Ao mesmo tempo, 
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existe uma contradição no meio dessa liderança pentecostal 
negra. Ela é treinada para atacar as práticas religiosas do 
Candomblé e da Umbanda, considerando-se uma visão 
eurocêntrica e até racista. O número expressivo dos negros no 
meio pentecostal e em outros segmentos religiosos não 
corresponde a um nível elevado de sua conscientização sobre a 
negritude, sobre a sua identidade negra. Marco Davi de Oliveira 
(2004, p. 88), vê os negros pentecostais como uma massa de 
manobra política e, pode-se acrescentar, ideológica. 

 Mas, às vezes, a religião é usada pelos agentes sociais 
como recurso simbólico para a recomposição da identidade 
negada, para a libertação das camadas oprimidas (HERVIEU-
LEGIER, 1987). Não seria difícil mostrar que os espaços 
religiosos negros têm se erigido em lugares de produção de ações 
afirmativas bem anteriores aos movimentos de direitos civis. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, as igrejas afro-cristãs, num 
contexto de segregação racial, não tardaram a construir escolas, 
universidades, hospitais para suas comunidades. Com isso, 
queremos afirmar que as propostas de ações afirmativas dos anos 
de 1960-1970 foram influenciadas pelas visões religiosas das 
lideranças negras, tal como a do pastor batista Martin Luther 
King Júnior.  

O Candomblé teve um processo emancipatório étnico, 
cedo, na história brasileira. Durante toda a história do negro no 
Brasil, ele foi reinventado como identidade de resistência-projeto. 
A Umbanda trilha o mesmo caminho. No campo do cristianismo 
negro colonial, as irmandades negras se ocuparam de uma e de 
outra forma pela integração do negro. Mais recentemente, nos 
anos de 1970, ao lado das organizações sociais que denominamos 
de Movimento Negro civil, existiu, e existe, um Movimento 
Negro eclesial (MALOMALO, 2005) que tem apoiado a luta de 
libertação do negro brasileiro. Não são somente as organizações 
sociais mais conhecidas atualmente, tais como Educafro, o 
CENACORA, Grupo Identidade, Atabaque, que têm 
desenvolvido as ações afirmativas através de seus cursos 
vestibulares, cursos de formações sobre a consciência negra, 
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pesquisas acadêmicas para a valorização do negro; mas 
identificamos que em São Paulo, já no ano de 1983, os Agentes 
de Pastoral Negros (APNs) e o Instituto do Negro Padre Batista, 
em 1988, desenvolviam tais ações. Este último já contava com um 
programa de bolsas de estudos para alunos negros de 
universidades particulares (MALOMALO, 2005, 2007). 

A realização dessas ações transformadoras implica uma 
certa disputa de poder exógena e endógena. Concentremos-nos, 
somente, no interior do campo religioso afro-brasileiro. 
Conforme Prandi (2004), o processo de africanização do 
Candomblé, que se iniciou entre os anos de 1960 e 1970, e cuja 
grande marca foi a reinvenção das tradições africanas no Brasil 
pela aprendizagem de línguas, dos ritos e mitos que foram 
deturpados e perdidos na adversidade da diáspora, trouxe duas 
consequências internas: a entrada de uma classe média branca e 
escolarizada e a concorrência dela contra “os negros pobres, que 
evidentemente, pela sua situação de afro-brasileiros, se sentem, 
com frequência, os legitimados donos das tradições dos orixás. 
Disputam cargos, regalias e posições de mando e de prestígio no 
intrincado jogo de poder dos terreiros”. Assim: 

Levam consigo valores, costumes e aspirações próprios de 
sua condição social. O hábito de leitura, o gosto pelo 
estudo, o prazer do consumo descortinam um mundo de 
novidades a serem buscadas nos livros, nas revistas, na 
internet, nas atividades universitárias, no mercado de 
artigos religiosos (PRANDI, 2004, p. 236).  

Esse fenômeno explica, hoje, a universalização de 
Candomblé com todas as consequências sobre a sua identidade. 

Voltando às duas perguntas feitas acima: Que “negro” é esse 
na cultura negra? E existe um pensar negro? Respondemos, começando 
pela primeira. Sim, existe um universo religioso negro no Brasil. 
Ele é um universo plural. Ele não é uma essência. É um produto 
cultural com um repertório formado em torno de divindades 
africanas, orixás, deuses, santos, Deus, Jesus, entidades 
sobrenaturais interpretadas pelos especialistas, teólogos, 
sacerdotes e pais e mães de santo, que não são, necessariamente, 
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negros. O discurso teológico ou religioso produzido a partir de 
cada microcampo religioso afro é feito a partir da realidade social 
dos negros e da cultura negra. O elemento “negro”, “afro”, como 
produto da diáspora, é o seu eixo interpretativo-identitário. As 
teologias e as liturgias negras, sendo elas candomblecistas, 
umbandistas ou afro-cristãs, quando construídas com objetivos 
libertários, chegam a cumprir uma função emancipatória, como 
outros campos da vida social. É o que a história do Candomblé, 
do cristianismo afro-cristão tanto popular (congadas, 
moçambique etc.) e institucional, como as irmandades negras e a 
Pastoral Afro-Brasileira têm feito: recompor as identidades 
étnicas e sociais. O pluralismo, olhando-se pela ótica demográfica 
dessas religiosidades, não nos autoriza afirmar que essa redenção 
identitária se limita somente aos negros; pelo contrário, há 
brancos, também, que se alimentam dos bens religiosos afro-
brasileiros, e por eles são salvos, atestando, assim, a tese do 
hibridismo desse campo (SOARES, 2003; MALOMALO, 2005).  
 
4. Considerações finais 

 
Acabamos de mostrar que a cultura é um conceito mais 

amplo do que a identidade. A cultura serve de suporte simbólico 
para a construção de subjetividades históricas, portanto, de 
identidades socais. Vimos que a identidade nacional brasileira é 
plural, com isso rejeitamos a tese da cultura mestiça dos 
defensores do paradigma da democracia racial. A identidade 
cultural negra é uma das identidades particulares brasileiras. A sua 
construção histórica nos autoriza a qualificá-la de identidade de 
resistência-projeto. Para definirmos essa identidade apoiamo-nos 
nas teorias culturais. Com estas analisamos alguns elementos que 
compõem a identidade étnica negra, tais como raça, língua e 
linguagem, movimentos sociais negros, história, tempo, espaço, 
território, religião. A análise desses elementos mostrou que a 
identidade negra é aberta, híbrida e fluida. É crítica em relação ao 
absolutismo racial e étnico. Nesta pesquisa, são considerados 
negros os pretos e os pardos autodeclarados; porém, a abertura 
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da cultura negra faz com que os não-negros se tornem seus 
agentes, produtores e consumidores, clientes. No campo religioso, 
eles podem tornar-se sacerdotes e clientes, ao mesmo tempo. O 
que não significa que logo terão “direito” a identificar-se como 
“negros”, sem a censura da sociedade. Partindo dessas 
ambiguidades é que a política da identidade, no Brasil, contamina 
ainda mais o debate sobre as políticas de ações afirmativas. 





 

 

CAPÍTULO III 

RACISMO, DESIGUALDADE E 

SUBDESENVOLVIMENTO 

 
Introdução 

 
Discutir o tema do racismo, desigualdade e 

subdesenvolvimento não é tarefa fácil. Cada um desses conceitos 
está ancorado a uma teoria que o sustenta. O nosso objetivo, 
neste capítulo, não é analisar cada uma dessas teorias. Ele é bem 
modesto. Pretende-se analisar, somente, os conceitos básicos que 
elas trazem, tais como racismo, preconceito, discriminação racial, 
subdesenvolvimento, exclusão social, desigualdades sociais e 
desigualdades raciais.  

Ao fazer isso estaremos consolidando a construção do 
nosso quadro referencial, ou seja, a teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural que viemos abordando desde as seções 
anteriores. 

A estratégia metodológica montada baseia-se na 
combinação de uma literatura básica, retirada do contexto 
internacional e nacional, e de abordagens diferentes. Persegue-se, 
com isso, o princípio da epistemologia da complexidade. Tal 
propósito não é um mero modismo, como veremos, constitui-se 
num instrumento crítico para o campo que ora se pretende 
estudar e para o próprio investigado. 
 
1. Racismo, preconceito e discriminação racial 

 
A definição que a teoria do desenvolvimento econômico 

multicultural propõe para “racismo” é aquela aceita pelos 
estudiosos, tais como Pierre-André Taguieff, Kabengele 
Munanga, Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, Carlos Moore. 
Como se pode ver, se o diálogo com o primeiro nos ajuda a 
definir o racismo, partindo-se de um contexto francês, essa 
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mesma tarefa, com os três últimos autores, nos possibilita situar a 
definição do racismo no contexto latino-americano e brasileiro. 
Em todo caso, não se pode negar que todos escrevem em 
conexão com o contexto internacional. 

Todos concordam que há duas formas de definir o 
racismo: uma é a forma extensa ou ampla e a outra, estrita. Na 
forma extensa de se entender o racismo, podemos identificar três 
tendências. A primeira é a opinião do senso comum, que 
confunde o racismo com qualquer comportamento reprovável 
socialmente; por exemplo, um insulto. As duas outras opiniões 
são oriundas do senso douto. A primeira aceita a existência do 
racismo, contudo a relaciona com qualquer tipo de dominação. 
São, geralmente, autores marxistas, ou não-marxistas, que 
encontram dificuldades em estabelecer uma distinção entre a 
categoria classe e raça, ou etnia. Assim, Bourdieu (2001) entende 
que a dominação masculina, ou sexismo, a homofobia, a 
dominação linguística, o imperialismo, o colonialismo são todas 
formas de manifestação de racismo. No contexto do senso douto, 
existe outra proposta teórica bem diferente dessa que acabamos 
de mencionar; ela nega a existência da “raça” do ponto de vista 
biológico, o que a leva a concluir  também pela inexistência do 
racismo. 

Os autores mencionados acima trabalham o racismo no 
sentido estrito. Nesse plano, geralmente, a precisão do uso e do 
sentido estrito do racismo deve levar em conta a sua situação 
histórico-cultural. Para Munanga, a emergência do racismo está 
relacionada com a história da cultura e da civilização ocidental, 
que ele situa a partir do século XVIII e o início do século XIX.  

Visto como ideologia, o racismo não é um fenômeno 
universal, pois tem uma história conhecida e situada na 
civilização ocidental. Esta ideologia utiliza, 
necessariamente, argumentos emprestados a uma biologia 
falsificada. É preciso distinguir a ideologia racista 
intelectual estruturada, do racismo corrente e ordinário, 
dos simples utilizadores que podem ignorar a biologia, da 
mesma maneira que qualquer um pode falar corretamente 
uma língua, embora ignore a gramática. Não é preciso 



BAS´ILELE MALOMALO | 209 

 

estudar e conhecer a biologia para ser racista 
(MUNANGA, 1998, p. 46). 

Carlos Moore (2007, p. 10-11), numa obra recente, 
defende que a datação do racismo a partir do século XVI, e a 
ideia de que ele teve um único berço e seu período de gestação, 
não parecem consistentes com a realidade histórica. Assim, ele 
situa a sua compreensão nas relações históricas entre os negros 
africanos com os não-negros africanos, europeus e árabes. Já a 
ideia que nega a existência da raça é tida, por ele, como absurdo, 
“ao qual se pode chegar através de uma postura ahistórica”. Qual 
é a saída proposta por ele? “Assim, é preciso executar uma 
espécie de reorientação epistemológica, a qual nos levaria a 
examinar a problemática do racismo muito além do horizonte 
estreito dos últimos 500 anos de hegemonia europeia sobre o 
mundo” (MOORE, 2007, p. 11). Nada custa relembrar que a 
reorientação epistemológica dos antirracistas é uma luta política. 

Na luta antirracista, no contexto franco-europeu, Taguieff  
(1991, p. 15) tem chamado a atenção em relação às mudanças 
históricas que têm acompanhado as práticas racistas: a ruptura 
que houve nas representações e argumentos racistas estruturados, 
que é o deslocamento da desigualdade biológica para a 
absolutização das diferenças culturais, em outras palavras, a 
passagem do racismo biológico para o racismo cultural no 
contexto europeu. 

Taguieff  (1991), no seu livro Face au racisme, distingue três 
sentidos do racismo: racismo-ideologia, racismo-preconceito e 
racismo-comportamento. Autores, tais como Munanga (1998), 
Guimarães (2004 [1998]) e Jacques D´Adesky (2001), no Brasil, 
têm se servido dessa classificação. 

Numa perspectiva histórica mais ampla, Carlos Moore 
traz essas precisões em relação ao racismo: 

Com efeito, desde seu início, na Antiguidade, o racismo 
sempre foi uma realidade social e cultural pautada 
exclusivamente no fenótipo, antes de ser um fenômeno 
político e cultural pautado na biologia. O fenótipo é um 
elemento objetivo, real, que não se presta à negação ou 
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confusão; é ele, não os genes, que configura os fantasmas 
que nutrem o imaginário social. É o fenótipo que serve de 
linha de demarcação entre os grupos raciais, e como 
ponto de referência em torno do qual se organizam as 

discriminações raciais (MOORE, 2007, p. 11). 

Na perspectiva de Moore, tudo indica que não se deve 
falar do racismo como construção ideológica, senão, deve ser 
tratado como construção histórica:  

Todos fomos socializados na noção, bem familiar, de que 
o racismo fora uma construção ideológica, ou seja, uma 
elaboração intelectual com fins políticos e econômicos e, 
consequentemente, permeável à lógica (educação, 
demonstração científica, pregação ético-moral). No 
entanto, as fortes evidências históricas apontam para o 
sentido de que o racismo teria se constituído 
historicamente, e não ideologicamente (MOORE, 2007, p. 
2009). 

Portanto, o autor está fundamentando seus argumentos 
num materialismo histórico crítico que não se confunde com o 
materialismo histórico do marxismo ortodoxo que nega a questão 
racial e de gênero contra a filosofia intelectualista. Autores como 
Bourdieu (2001), Taylor (1995), Jessé Sousa (2001) assumem essa 
abordagem crítica. 

Assim, estabelecendo uma diferença entre racismo e 
preconceito, Moore leciona: 

O racismo não é, em si, um preconceito, mas ele gera 
os piores e mais violentos preconceitos, dentre eles, a 
ideia da inferioridade e superioridade entre os seres 
humanos, noção que legitima a hierarquização da 
humanidade segundo as características fenotípicas. É 
essa fenotipização das diferenças culturais entre seres 
humanos que conduz originariamente à nascença do 
fenômeno do racismo como forma de consciência 
historicamente construída e determinada (MOORE, 
2007, p. 209). 
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Da mesma forma, falando do racismo como doutrina, 
Guimarães (2004, p. 17) pondera: 

[...] Racismo, em primeiro lugar, é referido como sendo 
uma doutrina, quer se queira científica, quer não, quer 
pregue a existência de raças humanas, com diferentes 
qualidades e habilidades, ordenadas de tal modo que as 
raças formem um gradiente hierárquico de qualidades 
morais, psicológicas, físicas e intelectuais.  

O autor reconhece que existem duas outras posições entre 
os que aceitam esta acepção de racismo qua doutrina. Por um 
lado, há os que defendem que a simples crença em raças humanas 
já constitui racismo; e de outro lado há aqueles para quem tal 
crença é tida, apenas, como “racialismo”; isto é, Guimarães, 
citando Kwame Antony Appiah e a doutrina segundo a qual 

[...] há características hereditárias, partilhadas por 
membros de nossa espécie, que nos permitem dividi-la 
num pequeno número de raças, de tal modo que todos os 
membros de uma raça partilhem entre si certos traços e 
tendências que não são partilhados pelos membros de 

nenhuma outra raça (GUIMARÃES, 2004, 27-28).  

As características hereditárias apontadas são vistas como 
elementos formadores da “essência racial”. A crítica de 
Guimarães em relação a Appiah é esta:  

Devo observar, entretanto, que Appiah parece acreditar 
que essa “essência racial” tem características absolutas 
que, para ele, coincidem com a definição norte-americana 
de “raça”. Para mim, ao contrário, essa “essência” é 
definida pela cultura, utilizando diferentes regras para 
traçar filiação e pertença grupal, a depender do contexto 
histórico, demográfico e social (GUIMARÃES, 2004, p. 
28). 

Sendo assim, para quem discursa sobre o racialismo, 
prossegue Guimarães, pode-se  falar do racismo tão somente em 
relação às doutrinas que pregam a superioridade ou inferioridade 
das raças. Devo insistir dizendo que é exatamente no contexto 
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das relações de poder estabelecidas na esfera sócio-histórico-
cultural que o racismo é apreendido pela teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural. 

Seguindo a tipologia de Taguieff, há duas outras 
manifestações de racismo: preconceito e discriminação. 
Observando pela ótica do contexto brasileiro, Guimarães traz 
precisões sobre o “preconceito de cor ou preconceito racial”:  

Além de doutrina, o racismo é também referido como 
sendo um corpo de atitudes, preferências e gostos 
instruídos pela ideia de raça e de superioridade racial, seja 
no plano moral, estético, físico ou intelectual. Assim, por 
exemplo, as pessoas que consideram os negros feios, ou 
menos inteligentes, ou menos trabalhadores, ou 
fisicamente mais fortes são comumente referidas como 
racistas. Popularmente no Brasil, se diz que tais pessoas 
têm preconceito de cor. Tais atitudes não derivam de uma 
doutrina. Podem formar, e geralmente formam, um 
simples difuso de predisposições, de crenças e de 
expectativas de ação que estão formalizadas ou expressas 

logicamente (GUIMARÃES, 2004, p. 17). 

Para esse sociólogo brasileiro, preconceito racial tem a ver 
com as atitudes, com os propósitos e disposições interiores. 
Mesmo que, como atitudes, possam se espelhar em 
comportamentos, é possível o autocontrole e as normas de 
conduta para impedir sua manifestação pública. 

A “discriminação”, na opinião de Guimarães, já diz 
respeito aos comportamentos e ações: “Por isso, diz-se que a 
discriminação racial consiste no tratamento diferencial de pessoa 
baseado na ideia de raça, podendo tal comportamento gerar 
segregação e desigualdade raciais” (GUIMARÃES, 2004, p. 18). 
 
2. Subdesenvolvimento, exclusão social e desigualdade 

 
A teoria do desenvolvimento econômico multicultural 

entende que o racismo, o preconceito, a discriminação, são 
responsáveis pela situação de desigualdades sociorraciais. Tal 
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situação é entendida como situação de “subdesenvolvimento” da 
população negra. 

No seu texto, “A problemática do subdesenvolvimento”, 
Charles Bettelheim (1973), criticando a visão “etapista” ou 
“gradualista” do pensamento dominante sobre o 
desenvolvimento e o seu uso ideológico, sugere outra abordagem 
fundamentada na visão compartilhada pelos pensadores do 
CEPAL dos anos setenta: “De um ponto de vista científico, é 
necessário, a meu ver, substituir a expressão ‘países 
subdesenvolvidos’ pela expressão mais exata de 'países 
explorados, dominados e de economia deformada’” 
(BETTELHEIM, 1973, p. 52). As teorias do subdesenvolvimento 
(FLORESTAN, 1968; FURTADO, 1992), da dependência 
(CARDOSO; FALLETTO, 1970), do colonialismo e outras, cada 
uma sua maneira, compartilham essa posição. A nossa crítica é 
que ficaram, no seu tempo, presas na análise macroeconômica, 
esquecendo-se das populações, coletividades, que são os agentes 
principais do desenvolvimento. Daí a crítica de que a maioria 
dessas teorias era de tendência economicista. O CEPAL, por 
exemplo, no seu auge, não tratava as questões raciais e de gênero 
como assuntos prioritários. Foi preciso esperar a emergência das 
teorias do desenvolvimento alternativo, nos anos de 1980-1990, 
para que as coletividades com seus problemas de raça, gênero, 
gerações, meio ambiente, entrassem na agenda das teorias do 
desenvolvimento. Amartya Sen é um desses teóricos que 
revolucionaram os estudos do desenvolvimento. 

Até aqui já estamos calibrados para sugerir a nossa 
definição do subdesenvolvimento. Se o desenvolvimento é tido, 
por Amartya Sen, como um processo de expansão das liberdades 
que as pessoas desfrutam, entendemos o “subdesenvolvimento” 
como o processo de sua ausência, sua negação; processo de 
privação de liberdades. 

O desenvolvimento requer que se removam as principais 
fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência 
de oportunidades econômicas e destituição social 
sistemática, negligência dos serviços públicos e 
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intolerância ou interferência excessiva dos Estados 

repressivos (SEN, 2000, p. 18). 

Sen não usa o termo subdesenvolvimento, que faz parte 
das teorias de tendências marxistas, mas lança mão dos termos  
pobreza e desigualdades. Todavia, não há dúvida de que a teoria 
do desenvolvimento de Sen pertence à corrente alternativa. Ele 
usa a teoria econômica das desigualdades no sentido heterodoxo, 
ampliando o cânone tradicional economicista. A “pobreza” é 
vista, por ele, como privação de capacidades, fonte de privações 
de liberdades. Em suas análises, o uso do termo “desigualdades”, 
ao lado de pobreza, é inserido com o propósito de ampliar o 
quadro informacional sobre o que vem a ser a privação de 
capacidades e liberdades substantivas. O que se pode afirmar é 
que a pobreza é analisada, por ele, como parte da teoria 
econômica sobre as desigualdades. Estas são vistas como 
abismos, diferenças profundas, que dividem raças, sexos e classes, 
captadas pelas análises científicas, geralmente pelas estatísticas 
(SEN, 2000, p. 131-134). Esta é a dialética que encontramos entre 
os dois conceitos. 

O Réseau Canadien de Développement Économique 
Communautaire (RDÉC) trabalha com o conceito de “inclusão 
social” para destacar o tema tratado, por nós, em termos de 
“pobreza” e “exclusão social”. 

O conceito de “inclusão social” apareceu relativamente 
recentemente nos meios das ciências sociais e das políticas 
sociais como uma nova maneira de definir os fatores e 
sistemas complexos que sustentam as desvantagens e a 
marginalização. Este conceito está fundamentado, 
notadamente, sobre os conhecimentos atuais em matéria 
de pobreza e de exclusão social, e é complementar às 
teorias relativas ao capital social e aos determinantes da 
saúde. Todavia, o conceito da inclusão social se distingue 
dos outros sendo normativo mais que descritivo. Em 
outros termos, o princípio de inclusão social é baseado em 
uma estratégia de mudança e em perspectivas concretas 
em relação ao melhoramento das condições de vida dos 
cidadãos. Não se trata somente de uma maneira de 
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compreender o problema em particular. Nesse sentido, o 
conceito é semelhante àquele de desenvolvimento 
econômico comunitário (RDÉC, 2004, p. 7-8; tradução 
nossa) 

Essa identificação do termo inclusão social com o 
desenvolvimento econômico comunitário é fundamental para a 
nossa pesquisa; nela se inspira a teoria do desenvolvimento 
econômico multicultural. O que mais importa, para o RDÉC, é 
que as estratégias de inclusão social emergem da análise do 
conceito de inclusão social, que em si é uma extensão da noção 
de pobreza. “É, portanto, importante examinar com atenção 
essas duas noções fluidas que são a pobreza e a exclusão, de onde 
o conceito de inclusão social tira a sua fonte” (RDÉC, 2004, p. 8; 
tradução nossa). 

O que o RDÉC entende por pobreza e exclusão social? 
Começo pelo primeiro conceito. Situamo-nos, primeiro, sobre o 
uso do termo pobreza no plano internacional e canadense. O 
pensamento tradicional, nesses contextos, associa a pobreza à 
falta de recursos financeiros. Esse pensamento distingue a 
pobreza “absoluta” da pobreza “relativa”. O primeiro tipo, 
citando François Bourguignon, se refere à ausência de um nível 
de renda suficiente para a obtenção de bens necessários para 
sobrevivência. A teoria da pobreza relativa leva em conta as 
desigualdades globais no meio de uma sociedade. Conforme essa 
teoria, uma pessoa é pobre se a sua renda é inferior a uma certa 
porcentagem de renda média, ou mediana, de uma determinada 
população (RDÉC, 2004, p. 8). Cada país ou os agentes que 
analisam a pobreza se servem desses dois modelos. 

O RDÉC, certamente, não compartilha essa visão 
reducionista da pobreza; lança mão da concepção sociológica da 
pobreza, ou empobrecimento, de Gareau e Ninacs, que a 
descrevem como um fenômeno multidimensional e dinâmico. 
“Essa concepção da pobreza como sendo um processo leva a 
examinar o impacto dessa e os fatores ligados a ela, da mesma 
forma que as possíveis intervenções” (RDÉC, 2004, p. 9; 
tradução nossa). 
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O RDÉC, baseando-se em Kunz, observa que a 
concepção sociológica, que considera a pobreza como um 
processo multidimensional e complexo, levou muitos 
pesquisadores a examinar, conjuntamente, a pobreza com a 
exclusão social. Em contato com a literatura de Fréchet e Lanctôt, 
o RDÉC ressalta que as últimas publicações têm estabelecido a 
distinção entre a pobreza e a exclusão social; definem a pobreza 
como um dos múltiplos fatores da vulnerabilidade social, sujeitos 
a acrescentar os riscos de exclusão (RDÉC, 2004). 

Para o RDÉC, a compreensão da pobreza avançou graças 
aos trabalhos de Amartya Sen, Townsend, Kunz. É destes que 
elabora a sua definição de “pobreza”. Como o conceito de 
inclusão, para ele, identifica-se com o do desenvolvimento 
econômico comunitário, o RDÉC finaliza a sua análise do 
conceito pobreza recorrendo ao índice de pobreza humana do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
(que faz parte do Relatório sobre Desenvolvimento Humano que 
Sen tanto ajudou na elaboração). Para o RDÉC (2004), o PNUD 
ampliou a noção de pobreza, estabelecendo um laço com a 
exclusão social. Como se verá, o Glossário da Pobreza e do 
Desenvolvimento traz duas precisões. A primeira diz respeito à 
definição da “pobreza humana”, vista como: 

[…] negação das escolhas e oportunidades básicas para o 
desenvolvimento humano, refletida em vida curta, falta de 
educação elementar, falta de meios materiais, exclusão e 
falta de liberdade e dignidade. A pobreza humana é 
multidimensional, ao invés de unidimensional; centrada 
nas pessoas, privilegiando a qualidade da vida humana, e 
não as posses materiais21.  

A segunda precisão é sobre o índice de pobreza humana: 

O índice de pobreza humana (IPH) mede as carências 
quanto ao desenvolvimento humano básico nas mesmas 

                                                 
21 PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano 1997. Glossário da pobreza 
e do desenvolvimento humano. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/hdr/hdr97/rdh7-1.htm>. Acesso em: 15 jun. 2008.  

http://www.pnud.org.br/hdr/hdr97/rdh7-1.htm
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dimensões que o IDH. As variáveis utilizadas para indicar 
essas dimensões são: o percentual de pessoas com 
esperança de vida inferior a 40 anos; o percentual de 
adultos analfabetos; e o estabelecimento de condições 
econômicas essenciais para um padrão de vida adequado, 
medidas pelo percentual de pessoas sem acesso a serviços 
de saúde e água potável e pelo percentual de crianças 
menores de 5 anos com insuficiência de peso22.  

O RDH do PNUD, Brasil de 2005, tendo por tema 
Racismo, pobreza e violência”, contando com a presença massiva 
de ativistas e intelectuais do Movimento Negro, reinterpretando o 
conceito da pobreza a partir da realidade histórica brasileira, traz 
três elementos importantes. 

O primeiro elemento foi encontrado no Glossário do 
Relatório. É o entendimento desse coletivo, ou melhor, desse 
“intelectual coletivo”, no sentido bourdieusiano, sobre a pobreza 
política e suas relações com o Relatório de PNUD de 1997. 

Pobreza política: é a pobreza vista em sua complexidade 
não-linear. Tal conceito compreende que a realidade social 
não se restringe à sua face mensurável. Ela inclui outras 
dimensões metodologicamente mais difíceis de 
reconstruir, mas nem por isso menos relevantes para a 
vida das sociedades e pessoas. A pobreza inclui não 
apenas a esfera do “não ter”, mas, principalmente, a do 
“não ser”; não ser, por exemplo, capaz de construir as 
próprias oportunidades. Desde o Relatório de 
Desenvolvimento Humano (RDH) de 1997 o PNUD usa 
o conceito de pobreza humana para indicar que, ao lado 
da pobreza material, existem outras dimensões 
importantes. O contrário de pobreza política é “qualidade 
política”, designando em especial a dinâmica da cidadania 
individual e, sobretudo, coletiva (PNDUD, 2005, p. 147). 

 Como se vê o referido intelectual coletivo se contrapõe à 
visão economicista da pobreza com uma visão mais ampla, que 
leva em conta a dimensão subjetiva cultural: a pobreza não é 

                                                 
22 IBIDEM. 
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apenas a esfera do “não ter”, mas, principalmente, a do “não ser”. 
Trata-se, para a teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural, da questão da afirmação ou negação de identidades 
debatida no capítulo anterior. Além disso, a pobreza política é 
indicador da negação da cidadania.  

Os dois últimos elementos estão presentes em “A 
dimensão política da pobreza”, que forma o segundo capítulo do 
Relatório PNUD Brasil de 2005. O segundo elemento, para nós, 
fundamenta-se numa abordagem sociológica crítica da pobreza. 

A pobreza é um fenômeno multidimensional, que não se 
restringe aos aspectos socioeconômicos com os quais é 
com frequência identificada. Em geral, os pobres são 
vistos como uma categoria privada de bens econômicos e 
sociais facilmente mensuráveis. Por essa razão, as medidas 
voltadas ao enfrentamento da situação não ultrapassam o 
campo dos programas e das políticas sociais, quase sempre 
traçados sem a participação dos maiores interessados. 
Poucos estudiosos enfocam a dimensão política da 
pobreza abordando os processos históricos de destituição 
de poder da população submetida a essa condição, assim 
como a falta de representação desse contingente nas várias 
esferas de decisão do Estado, entidade eleita como 
fundamental nessa análise. É nesse âmbito que residem os 
aspectos primordiais para entender tanto a pobreza 
socioeconômica dos brasileiros de origem africana quanto 

a persistência dessa situação no tempo (PNUD, 2005, p. 
44). 

A abordagem sociológica, embutida neste texto, tem 
muito a ver com a abordagem histórico-estrutural que incide 
sobre as relações de poder e que, ao longo da história, tem levado 
as populações mais vulneráveis a se encontrarem na situação de 
pobreza e, muitas vezes, a serem excluídas de programas políticos 
que definem seu destino como povo. No nosso pensamento, 
estamos fazendo análise das abordagens metodológicas e 
conceituais de autores brasileiros como Ianni, no “Pensamento 
social brasileiro” (2004), Hasenbalg, na “Discriminação e 
desigualdades raciais no Brasil” (2005), Marcelo Paixão, no 
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“Manifesto anti-racista” e no seu artigo “Querelas do Brasil: 
contextos, contendas e conteúdos dos dez anos de Observatório 
da Cidadania” (2007). 

O terceiro elemento relaciona a questão da pobreza 
política com a de desigualdades enfrentadas pelos negros 
brasileiros. 

A carência material é uma dimensão crucial, que não pode 
ser relegada a plano secundário. Mas a dinâmica da 
pobreza não se restringe a esse campo. Cada vez mais se 
aceita que a pobreza tem, subjacente, o problema da 
desigualdade social. No caso brasileiro, acrescente-se a 
desigualdade racial. O centro da questão estaria no 
confronto entre minorias que comandam e maiorias que 
sustentam os privilégios daquelas. Em sociedade, não se 
disputam apenas bens materiais escassos. Carência 
material, em si, não implica necessariamente desigualdade, 
se for a mesma para todos. A desigualdade aflora entre 
agentes históricos que disputam poder e dimensões 
correlatas, como prestígio, oportunidades, vantagens, 

liderança (PNDUD, 2005, p. 44). 

Aqui, também, o foco está nas populações, nos agentes 
sociais. O intelectual coletivo do Relatório PNUD, Brasil de 2005, 
tem nas mãos os instrumentos da sociologia do status e das 
relações raciais, na sua análise das relações entre pobreza política 
e desigualdades raciais. Além disso, a citação acima corrobora as 
denúncias feitas pela velha guarda dos ativistas e intelectuais 
negros. Estamos pensando na sociologia de Ramos (1995) e do 
Sen, como coletivo. Não vamos esquecer de que esse grupo 
reivindicava a sua afiliação teórica ao africano Chico Rei e aos 
abolicionistas. Mas, antes desses, não nos esqueçamos que houve 
a presença de Zumbi e dos quilombos. Eles sabiam que o povo 
negro era a maioria oprimida, e isso era motivo suficiente para 
lutar pela liberdade. 

Voltemos ao RDÉC. Para esse grupo de intelectuais 
canadenses, vai ser o conceito de “exclusão social” a ampliar o 
entendimento da dimensão da pobreza, ou, usando a expressão 
de PNUD, da “política da pobreza”. O RDÉC percebe que, 
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baseado em Gaultier, se a exclusão social é considerada sinônimo 
da palavra “pobreza”, é, hoje, objeto de várias análises relacionais 
de forças de exclusão nas estruturas sociais e de poder (RDÉC, 
2004, p. 10). A partir das conclusões de estudos feitos por Gareau 
e Ninacs, o RDÉC entende que a exclusão social é, ao mesmo 
tempo, um “estado” e um “processo”; explicando melhor, trata-se 
de um fato social que pode ser apanhado pela análise 
matemático-estatística, mas só isso não basta. Portanto, é preciso, 
também, analisar o processo histórico. As análises sincrônicas e 
diacrônicas se complementam aqui. 

Do diálogo que o RDÉC estabelece com vários 
especialistas no assunto de exclusão social, o que podemos 
guardar é essa ideia: a exclusão social é um fenômeno social 
complexo, não tem só uma característica individual, mas é o 
resultado de mudanças sociais e de políticas governamentais; afeta 
pessoas e grupos de pessoas, coletividades. 

Por consequência, tomado no sentido largo, o conceito 
pode levar a uma discussão sobre desigualdades de poder 
e sobre os processos que levam à marginalização de 
indivíduos e de coletividades. Conforme Saloojee (2001: 
2), o “conceito de exclusão social é altamente convincente 
porque se aproxima ao da opressão e permite aos grupos 
marginalizados e vitimizados tomar a palavra e expressar à 
sua maneira de conceber as forças mobilizadoras da nossa 
sociedade” (RDÉC, 2004, p. 11, tradução nossa) 

Para o RDÉC, a exclusão social tem, frequentemente, 
origens históricas que são produzidas pelas estruturas tradicionais 
ou as novas nas sociedades contemporâneas. Baseando-se no 
estudo de Salooje, cita essa gama de fontes de exclusão: 

 
Fontes estruturais/econômicas (condições econômicas 
injustas, fracos salários, mercado de trabalho ambivalente 
e segregado, etc.); Opressão histórica (colonialismo); 
Discriminação; Ausência de reconhecimento 
jurídico/político; Recusa de aceitar as estruturas 
institucionais/cívicas; Autoexclusão (RDÉC, 2004, p. 11; 

tradução nossa). 
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Em relação aos determinantes da exclusão social, o 

RDÉC recorre à classificação de Kunz, que se estrutura acima de 
quatro categorias de “capital”. 

 
Tabela 11: Categorias de capital de Kunz 

Capital Financeiro Capital Humano Capital Social Capital Físico 

Recebimentos Educação Família e amigos Moradia 

Riqueza Competências Vida comunitária Infraestruturas 

Divisão de rendas 
Títulos de 

competências 
Poder político 

Localização geográfica 

Fonte: RDÉC, 2004, p. 12 

 
“A quantidade de capital que uma pessoa possui 

determina em que medida ela é apta a participar na sociedade” 
(RDÉC, 2004, 11; tradução nossa). Esse modelo de indicadores 
nos interessa porque condiz com os de PNUD e de Bourdieu, 
que sustentam a teoria do desenvolvimento econômico 
multicultural. Ademais, tais modelos são importantes porque 
auxiliam a realização de políticas públicas voltadas para grupos 
excluídos da sociedade. Só que tais modelos não devem ser 
tomados como “dogmas” metodológicos e conceituais. É preciso 
criticá-los, interpretá-los, a partir de uma abordagem inter e 
multidisciplinar, e contextualizá-los a partir da realidade histórica 
de cada população. Como tem mostrado a teoria de “Petites 
sociétés et minorités nationales” (BOUCHER; THÉRIAULT, 
2005) e quase todas ligadas ao desenvolvimento alternativo 
(FAVREAU, 2006), muitas vezes a precariedade tem-se 
constituído em fonte de mobilização e criatividade da parte dos 
grupos excluídos. 

As abordagens ampliadas e críticas do 
subdesenvolvimento, da pobreza e das desigualdade, da exclusão 
e inclusão social possibilitam-nos ampliar os conceitos 
economicistas que tivemos e temos no mundo, na América Latina 
e no Brasil, em relação aos temas de desenvolvimento-
subdesenvolvimento e desigualdades sociais. Com Fernandes 
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(1968), com Cardoso e Faletto (1970), entendemos que a situação 
de subdesenvolvimento da população negra corresponde à sua 
situação de não-integração socioeconômica e sociocultural, com a 
situação de dependência, isto é, retomando Sen (2000), da falta de 
liberdade. Para nós, o racismo, a discriminação e o preconceito 
racial, como elementos causadores de privações entre negros, não 
são interpretados como heranças “eternas” do passado escravista, 
mas sim fazendo parte delas e se configurando nas novas 
estruturas do Brasil moderno e globalizado. 
 
3. Desigualdades sociais e desigualdades raciais 

 
A amplitude do debate teórico e político sobre o tema de 

desigualdade levou-nos a colocar a análise do conceito de 
“desigualdades de oportunidades” e “desigualdades raciais” feita 
por Guimarães (2004, p. 18) nessa seção. Tanto as investigações 
desse autor como as de Paixão (2007), Carlos Hasenbalg (2005), 
Jessé Sousa (2005) revelam a necessidade de se aproximarem as 
teorias de classes sociais e status social para se entender a questão 
racial brasileira. 

Nesse sentido, acredito que o tema de desigualdade só 
adquire compreensibilidade se vinculado ao tema da 
especificidade de nosso processo de modernização. Isso 
significa dizer que a determinação do peso específico da 
variável racial no tema maior da desigualdade social como 
um todo exige um quadro de referência teórico amplo, 

inclusivo e totalizador (SOUSA, 2005, p. 45). 

Concordamos com a proposta de ampliação teórica do 
autor, mas divergimos do ponto de vista da periodização das 
desigualdades que afetam os negros brasileiros. Para nós, suas 
raízes devem ser buscadas na história colonial e moderna. Trata-
se de uma combinação da história do negro no Brasil, de longo, 
médio e curto alcance. É como se fosse combinar Florestan-
Ianni-Cardoso com Moura-Hansenbalg-Paixão e outros, como 
Guimarães. Teórica e politicamente, nos identificamos com esses 
“outros”. Pois Jessé Sousa, apesar de sua grande contribuição 
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crítica, implicitamente acredita que as desigualdades no Brasil são 
de caráter social e não racial; é um problema de classe. A variável 
racial, na teoria dele, ocupa um lugar secundário. Para nós, tanto a 
variável social quanto a racial (raça e racismo), numa perspectiva 
da epistemologia conjuntiva, são primárias. E, dessa forma, nos 
baseando em Paixão (2007) e no PNUD Brasil (2005), falaremos 
de desigualdades sociorraciais.  

Voltemos à definição de Guimarães sobre as 
desigualdades raciais, definição que, de certo modo, amplia a 
compreensão do racismo.  

Chama-se, ainda, de racismo o sistema de desigualdades 
de oportunidades, inscritas na estrutura de uma sociedade, 
que podem ser verificadas apenas estatisticamente através 
da estrutura de desigualdades raciais, seja na educação, na 
saúde pública, no emprego, na renda, na moradia 
etc.(GUIMARÃES, 2004, p. 18). 

E afirma que o “sistema de desigualdades raciais” não 
pode ser confundido, seja com a doutrina (racismo-ideologia), 
seja com o sistema de atitudes (racismo-preconceito), seja com os 
comportamentos individuais concretos (racismo-
comportamento). Isso porque, conforme Guimarães, não 
depende do indivíduo, de sua raça ou cor, o fato de que, 
historicamente, usufrua de menos oportunidades de vida; não 
necessita, para se encontrar numa posição de inferioridade social, 
ser discriminado, sofrer preconceitos ou ser inferiorizado 
doutrinalmente. “O próprio sistema de desigualdades raciais se 
encarrega de reproduzir sua inferioridade social de fato, bastando 
para tanto que ele nascesse e se socializasse em uma família típica 
de sua situação racial” (GUIMARÃES, 2004, p. 18-19). 

Num contexto diferente, defendendo as políticas de ações 
afirmativas a favor de negros, pode-se apreender a proposta 
teórica das desigualdades raciais de Guimarães: 

As premissas dos argumentos em favor de ações 
afirmativas, e em relação aos negros, são, para ser 
acaciano: (i) as desigualdades sociais no Brasil têm um 
fundamento racial, ou seja, a cor explica parte importante 
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da variação encontrada nos níveis de renda, educação, 
saúde, habitação, etc., dos brasileiros; (ii) a relação entre 
cor e esses níveis não pode ser explicada pela biologia 
(pela inferioridade racial, por exemplo), mas por causas 
históricas e sociais; (iii) esta constelação de condições 
históricas e sociais não pode ser revertida apenas pelas leis 

do mercado e por políticas de cunho universalista (1999, 
p. 185). 

Além disso, é preciso repetir, já, o que foi mencionado, 
diferentemente de Jessé Sousa, que situa historicamente a causa 
da naturalização do racismo (a causa) e das desigualdades raciais 
(resultado) no período da modernização do Brasil, ou seja, nos 
anos de 1930. Com Fernandes (1965; 1978), Ianni (1988, 2004), 
Cardoso (1962), entendemos que é preciso situá-las a partir do 
escravismo racial do tempo colonial. Todavia, sem ficarmos 
presos na tese do legado do escravismo, com Hasenbalg (2005), 
entendemos que, no contexto do capitalismo moderno, o racismo 
à brasileira tomou novas configurações, mas suas consequências 
continuam sendo as mesmas: negação da cidadania à maioria dos 
afro-brasileiros (PAIXÃO, 2007). 

Colocando de lado a sua concepção equivocada pela visão 
dominante da mestiçagem, da cultura brasileira, Bernardo Sorj 
(2000, p. 21-24) resume bem os elementos definidores das 
desigualdades brasileiras: 1) o acesso diferenciado a bens de 
consumo coletivo é um elemento central na composição da 
desigualdade social no Brasil (p. 21); 2) a desigualdade social tem 
um forte componente espacial; 3) a desigualdade social no Brasil 
tem um forte componente racial e de gênero e 4) o eixo central 
de estratificação social é o acesso desigual aos bens de consumo 
coletivo administrado pelo Estado. A nossa crítica se localiza 
nesse último ponto: a estratificação social se expressa no acesso 
desigual de negros e brancos em relação aos bens de consumo e 
serviço produzidos, não só pelo Estado mas, também, pelo 
mercado e pela sociedade civil. 
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4. Considerações finais 

 
A teoria do desenvolvimento econômico multicultural 

entende que o racismo, o preconceito de cor, a discriminação 
racial são, sem negligenciar outros elementos não-raciais, o que os 
oponentes identificam como “causas sociais” ou "econômicas”, 
responsáveis pela situação que as teorias do desenvolvimento 
chamam de subdesenvolvimento, de desigualdade, de pobreza, de 
exclusão social dos afro-brasileiros. 

Para chegarmos a essa conclusão, a estratégia adotada foi 
de evitar as falsas dicotomias teóricas para estabelecer um diálogo 
construtivo. O nosso ponto de vista, sociológico, é que o 
“subdesenvolvimento” da população negra brasileira, no 
momento atual, traduz a situação de dominação histórica ao qual 
esse povo está sujeito há séculos. 

Com toda modéstia, diríamos que as definições propostas 
dos conceitos analisados nos permitirão entender melhor o 
processo de “subdesenvolvimento” e de desigualdade da 
população negra brasileira, e os esforços que essa vem fazendo 
através de sua mobilização intelectual e política para mudar esse 
quadro dos eternos “condenados da terra”. Esse duplo aspecto 
será abordado em outros capítulos deste trabalho. 





 

 

CAPÍTULO IV 

ESTADO, MERCADO E SOCIEDADE 

CIVIL COMO AGENTES DO 

DESENVOLVIMENTO 

 
Introdução 

 
As ciências sociais desenvolvidas pelos clássicos operavam 

a partir da transdisciplinaridade como princípio metodológico e 
buscavam analisar a realidade social ou antropológica na sua 
totalidade. O fenômeno da especialização, marca da metade do 
século XX, tem sido encarado como uma fragmentação da 
ciência moderna. É nesse contexto que se explicam os esforços 
da integração das ciências, ou seja, uma aventura pela abordagem 
da complexidade que opta pela multi e transdiciplinaridade como 
princípio metodológico (MORIN, 1999a; 1999b).  

A nova sociologia econômica tem incorporado essa 
preocupação. É assim que investiga o seu objeto, a economia, na 
sua totalidade, como um fato social, buscando revelar suas 
relações com outros fatores, ou até as ações de outros atores 
sociais, tidas, geralmente, pelas abordagens mais ortodoxas como 
não-econômicas. É nessa perspectiva que estuda a sociedade a 
partir da trilogia Estado–Mercado–Sociedade Civil. Na mesma 
perspectiva, Antony Giddens entende que para interpretar a 
modernidade é preciso levar em conta quatro de suas dimensões 
institucionais básicas e suas inter-relações, são elas: capitalismo / 
vigilância/poder militar /industrialismo. 

Começando da esquerda do círculo, o capitalismo envolve 
a insulação do econômico em relação ao político contra a 
tela de fundo do trabalho e mercado de produtos 
competitivos. A vigilância, por sua vez, é fundamental a 
todos os tipos de organização associados à ascensão da 
modernidade, em particular o estado-nação, que entrelaça 
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historicamente com o capitalismo em seu 
desenvolvimento mútuo. Da mesma forma, há vínculos 
substantivos íntimos entre as operações de vigilância dos 
estados-nação e a natureza alterada do poder militar no 
período moderno. [...]. 

Avançando em torno do círculo, há relações diretas entre 
poder militar e industrialismo, uma expressão importante 
disto é a industrialização da guerra [...] (GIDDENS, 1991 
p. 64-65). 

Na mesma perspectiva, tendo em conta as transformações 
da modernidade, Giddens sugere o esquema analítico das 
dimensões da globalização - esta vista como ampliação da 
modernidade -, ressaltando as suas quatro dimensões sistêmicas: 
economia capitalista / sistema de estados-nação/ordem 
militar/dimensão internacional do trabalho. (GIDDENS, 1991, p. 
64-65). Além disso, reconhece a importância dos movimentos 
sociais como atores que fornecem pautas para potenciais 
transformações futuras da modernidade globalizada. 
(GIDDENS, 1991 p. 158). 

O desenvolvimento econômico multicultural compartilha 
e assume, criticamente, os pressupostos teóricos tanto da nova 
sociologia econômica, como da sociologia da modernização ou da 
globalização. Parte das análises clássicas de Marx Weber e Karl 
Marx, mas as complementa com outras abordagens que 
apresentaremos a seguir.  

A teoria do desenvolvimento econômico multicultural 
entende que, para compreender a relação do Estado com a 
diáspora negra, é preciso situá-la no contexto da história da 
modernidade (GILROY, 2001). No contexto do Atlântico negro 
brasileiro, a busca de tal relacionamento deve ser feita levando-se 
em conta a história política brasileira nas suas três fases: colonial, 
monárquica e republicana (IANNI, 2005, p. 41-65).  

O objetivo deste capítulo será mostrar as relações entre o 
Estado, o setor privado e a sociedade civil, tidos como agentes do 
desenvolvimento econômico multicultural. 
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1. Estado, governo e política 

 
Max Weber e Karl Marx são os dois teóricos que têm 

influenciado as teorias sobre o Estado. Começamos pelo 
primeiro. Em “A política como vocação”, Weber (2004c) 
pergunta-se o seguinte: como definir sociologicamente o Estado? 
A resposta encontrada por esse autor foi: o Estado não se deixa 
definir sociologicamente por seus fins. Ele se deixa definir a não 
ser pelo específico meio que lhe é peculiar, da forma como é, 
peculiar a todo outro agrupamento político, a saber, o uso da 
coação física. Fiel à sua metodologia sociológica, que se 
caracteriza pelo rigor da análise conceitual, combinando 
interpretação e comparação dos registros textuais e históricos, 
Weber (2004b, p. 529), em “Economia e sociedade”, define o 
Estado da seguinte maneira: 

Para nossa consideração, cabe, portanto, constatar o 
puramente conceitual: que o Estado moderno é uma 
associação de dominação institucional, que dentro de um 
determinado território pretendeu, com êxito, monopolizar 
a coação física legítima como meio da dominação e 
reuniu, para este fim, nas mãos de seus dirigentes, os 
meios materiais de organização, depois de desapropriar 
todos os funcionários estamentais autônomos que antes 
dispunha, por direito próprio, destes meios e de colocar-
se, ele próprio, em seu lugar, representado por seus 
dirigentes supremos. 

É esse Estado moderno que interessa à teoria do 
desenvolvimento econômico multicultural. Ele é, para Weber, o 
agente principal da gestão política. Isso se ilustra na resposta que 
ele mesmo dá a essa pergunta: “Que entendemos por política?” 
Em “A política como vocação”, escreve: “Por política 
entendemos, tão somente, a direção do agrupamento político 
hoje denominado ‘Estado’ ou a influência que exerce nesse 
sentido” (Weber, 2004c, p. 59). Portanto o Estado é um agente 
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importante para se entender a política de uma determinada 
sociedade no contexto da modernidade. 

O texto de Weber mencionado acima fala do Estado 
moderno, conhecido, também, como Estado-nação ou Estado 
nacional. Este autor projeta a sua opinião à sociologia, em termos 
de uma teoria social da compreensão da ação social. Por isso, é 
vista como a sociologia compreensiva ou a sociologia da ação. 
Sem negligenciar os aspectos históricos e culturais em suas 
análises, Weber define o seu método como “típico-ideal”, ou seja, 
para ele, a “Sociologia constrói [...] conceitos de tipos e procura 
regras gerais dos acontecimentos. Nisso contrapõe-se à História, 
que busca a análise e imputação causal de ações, formações e 
personalidades individuais culturalmente importantes” (WEBER, 
2004a, p. 12). 

A ressalva dessas dimensões é essencial pelo fato de se 
estabelecer em vigilância epistemológica. Ajuda-nos a analisar a 
teoria weberiana, sem preconceito ou estabelecimento de rótulos, 
que impede um proveito de seus aportes teóricos. É o que 
autores, como Giddens, vêm fazendo. Com ele, o primeiro 
elemento que se pode extrair dessa definição de Weber é a 
dimensão institucional do Estado moderno. Ela nos ajuda a 
apreciar outras definições sobre o governo, a política e o poder 
trazidas por Giddens: 

Assim como outros tantos aspectos das sociedades 
contemporâneas, o domínio do governo e da política 
também vem passando por grandes mudanças. O governo 
refere-se à representação regular de políticas, decisões e 
assuntos de Estado por parte dos servidores que 
compõem um mecanismo político. A política diz respeito 
aos meios pelos quais o poder é utilizado para influenciar 
o alcance e o conteúdo das atividades governamentais. A 
esfera política pode ultrapassar em muito os limites do 
campo das próprias instituições do Estado (GIDDENS, 
2005, p. 342-343). 

Voltando a Weber (2004c, p. 61), a política é vista como 
um jogo de poder em direção a uma finalidade. Os agentes da 
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política em seu trabalho visam o poder: “Qualquer homem que se 
entrega à política aspira ao poder – seja porque o considera como 
instrumento a serviço da consecução de outros fins, ideais ou 
egoístas, seja porque deseja o poder ‘pelo poder’, para gozar do 
sentimento de prestígio que só o poder confere”. Weber entende 
que, como todos os agrupamentos políticos, o Estado é um 
agrupamento estruturado nas relações de dominação do homem 
pelo homem com base no instrumento da violência legítima. Em 
outros termos, pode-se dizer que o Estado existe como campo de 
poder porque há, nele, dominantes e dominados: “Por 
conseguinte, o Estado pode existir somente sob a condição de 
que os homens dominados se submetem à autoridade 
continuamente reivindicada pelos dominadores”. (WEBER, 
2004c, p. 61). 

Como é que Weber explica a questão da legitimidade da 
dominação ou do poder? É através dos três tipos-ideias de poder: 
o poder tradicional, carismático e legal. Tratando-se do Estado 
moderno, portanto, nos interessa o último tipo de poder. Weber o 
define da forma seguinte: 

Em suma, existe a autoridade que se impõe pela 
“legalidade”, pela crença na validez de um estatuto legal e 
de uma “competência” positiva, estruturada em regras 
racionalmente estabelecidas ou, em outras palavras, a 
autoridade fincada na obediência, que reconhece 
obrigações concernentes ao estatuto estabelecido. Assim é 
o poder, tal qual o exerce o “servidor do Estado” 
atualmente e como o exercem todos os detentores do 

poder que dele se aproximam sob este aspecto (WEBER, 
2004c, p. 61) 

Portanto, na perspectiva de Weber, o Estado moderno 
fundamenta a sua autoridade numa base jurídico-racional. É 
através das leis que ele exerce a sua dominação. Como veremos, 
no caso brasileiro, a dominação dos negros durante quatro 
séculos se deu via “direito tradicional”, fundamentado na 
legitimidade religiosa e imperial e, mais tarde, no direito moderno; 
e a luta por sua libertação e emancipação tem se baseado, e 
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baseia-se, ainda, no direito moderno burguês. Basta olhar a luta 
do movimento abolicionista do século XIX como a do 
Movimento Negro contemporâneo que justifica a legitimidade da 
política de ações afirmativas a partir da Constituição Federal de 
1988 (SILVA JUNIOR, 2002; GOMES, 2003). 
 
1.1. Racionalidade estatal e capitalista 

 
O conceito “racionalidade” é uma das mais polêmicas na 

sociologia de Weber. Conforme seus críticos, além da visão 
eurocêntrica que carrega, é visto também como um conceito 
ideológico para o ocultamento da dominação social exercida pelas 
classes dominantes sobre as dominadas (MÉSZÁROS, 2004). 
Concordamos, somente, com a primeira crítica. A segunda, que é 
uma crítica marxista, até um certo ponto não se justifica. O 
eurocentrismo de Weber aparece em frases como esta: “O 
Estado, no sentido racional, somente se deu no Ocidente” 
(WEBER, 2004b, p. 517). Ele afirma a mesma coisa em relação 
ao capitalismo ocidental; apesar de não compartilhar a visão 
biologizante das teorias racistas e raciológicas da sua época, não 
escapa em apontar a superioridade do Ocidente em relação às 
outras regiões. Tudo se passa como se a “Razão” fosse o 
monopólio da civilização ocidental, e as outras regiões estariam 
no estágio da “tradição”, que as teorias da modernização 
interpretariam como o “estágio do atraso” (COSTA, 1997). 

Não compartilhamos a crítica marxista que acusa Weber 
de omitir o aspecto da dominação da classe dominante. Em 
muitos lugares, ele reconhece esse aspecto. Por exemplo, ao tratar 
do Estado racional estipula este título: “O Estado racional como 
grupo de dominação institucional com o monopólio da violência 
legitima”, e explicita:  

“Todo Estado fundamenta-se na coação, disse em seu 
tempo Trotski, em Brest-Lotovsk”. Isto é de fato correto. 
Se não existissem apenas complexos sociais que 
desconhecessem o meio da coação, teria sido dispensado 
o conceito de “Estado”; ter-se-ia produzido aquilo a que 
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caberia o nome de “anarquia”, nesse sentido específico do 
termo. Evidentemente, a coação não é o meio normal ou 
único do Estado – não se cogita isso -, mas é seu meio 
específico (WEBER, 2004b, p. 517). 

É verdade que Weber optou por uma teoria social que 
valoriza os tipos-ideias, e Karl Marx pelo materialismo histórico. 
Mas isso não significa, necessariamente, que o primeiro não tinha 
consciência da luta de classe.  

A luta constante, em forma pacífica e bélica, entre Estados 
nacionais concorrentes pelo poder criou as maiores 
oportunidades para o moderno capitalismo ocidental. 
Cada Estado particular tinha de estabelecer-se em 
qualquer lugar e lhe ditava as condições sob as quais o 
ajudaria a tornar-se poderoso. Da aliança forçada entre o 
Estado nacional e o capital nasceu a classe burguesa 
nacional – a burguesia no sentido moderno da palavra. É, 
portanto, o Estado nacional fechado que garante ao 
capitalismo as possibilidades de um império e, enquanto 
não cede lugar a um império universal, subsistirá também 

o capitalismo (WEBER, 2004b, p. 517). 

Aliás, é nesse ponto que as análises de Weber e Marx se 
equiparam: a existência de relações recíprocas entre o Estado 
moderno e o capitalismo na modernidade ocidental, onde os 
interesses das elites burguesas, intelectuais, políticos e capitalistas 
coincidem a partir das alianças estabelecidas entre os agentes de 
cada Estado nacional e do capitalismo ocidentais, as classes 
burguesas. Em outros termos, há uma aliança entre o poder 
político e econômico, desde a gênese do Estado e do capitalismo 
ocidentais: “A situação é diferente no Estado racional, o único em 
que pode florescer o capitalismo moderno. Este descansa sobre 
um funcionalismo especializado e um direito racional” (WEBER, 
2004b, p. 518).  

Além das alianças estabelecidas entre as duas instituições 
de poder, o Estado e o capitalismo ocidental, há também a 
terceira, que se junta àquelas: a instituição do direito racional do 
Estado ocidental moderno, formalista e previsível, manipulado 
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pelo funcionalismo especializado (WEBER, 2004b, p. 519). A 
criação de um direito deste tipo conseguido, ao aliar-se o Estado 
moderno aos juristas, para impor suas pretensões de poder que, 
no contexto da colonização da África, começou no Século XV. 
Para funcionar, esse direito contou com os funcionários 
formados na base deste mesmo direito, os técnicos 
administrativos (WEBER, 2004b, p. 520). Portanto, as 
universidades, as escolas, como instituições da produção do saber, 
da cultura, do capital cultural (BOURDIEU, 1977), se aliaram ao 
poder do Estado e do capitalismo desde esse período histórico. E 
Weber conclui: “Do ponto de vista da história econômica, este 
fato tornou-se importante porque a aliança entre o Estado e a 
jurisprudência formal favorecia indiretamente o capitalismo” 
(WEBER, 2004b, p. 520). 
 
1.2. Estado burguês e o capital como forças de dominação 

 
Em todo caso, cabe salientar que a teoria social de Marx 

foi mais contundente em ressaltar a dominação do Estado 
burguês e dos capitalistas em relação à classe dos trabalhadores 
do que a de Weber, devido ao seu posicionamento ideológico 
diferenciado. O primeiro foi um protagonista do movimento 
socialista e o segundo um intelectual liberal.  

As teorias posteriores a esses dois grandes mestres, Marx 
e Weber, ora tendem a interpretar as obras desses clássicos, ou a 
integrá-las. Stuart Hall (2003), um dos expoentes dos estudos 
culturais, em seu artigo, “A relevância de Gramsci para o estudo 
de raça e etnicidade”, recupera os elementos teóricos que esse 
autor retira da teoria de Marx e situa suas análises sobre o Estado, 
a economia e à sociedade civil no campo da cultura. Para Stuart 
Hall, Gramsci ampliou a visão marxista desses conceitos. Ficando, 
somente, no Estado, que é o quê nos interessa, no momento: o 
Estado não é mais concebido simplesmente como um aparato 
coercivo, mas também como agente educativo e formador.  

Portanto, argumenta ele:  

[...] cada estado “é ético na medida em que uma das suas 
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funções principais é elevar a grande massa da população a 
um nível (ou tipo) cultural e moral que atenda às 
necessidades de desenvolvimento das forças produtivas e, 
daí, aos interesses da classe dominante (CP, p. 258). 
Observa-se como aqui Gramsci prevê novas dimensões de 
poder e política, novas áreas de antagonismo e luta – a 
ética, a cultura, a moral.” (HALL, 2003, p. 138-139). 

Ou seja, para Hall: 

No interior desse quadro que Gramsci elabora sua nova 
concepção de Estado. O Estado moderno exercita a 
liderança moral e educativa – ele “planeja, estimula, incita, 
solicita e pune”. É o local onde os blocos de forças sociais 
que o dominam não apenas justificam e mantêm seu 
domínio, mas conquistam pela liderança e autoridade o 
consentimento ativo daqueles sobre os quais ele governa. 
Assim, o Estado exerce uma função central na construção 
da hegemonia. Nessa leitura, ele se torna não apenas uma 
coisa a ser apoderada, derrubada ou “esmagada” de um 
único golpe, mas uma formação complexa nas sociedades 
modernas, que deve se tornar o foco de uma variedade de 
estratégias e lutas, pois é uma arena de distintas 
constelações (HALL, 2003, p. 138-139). 

Essa concepção é fundamental para se entender o papel 
do Estado moderno na defesa dos direitos constitucionais, 
direitos humanos, nas políticas sociais, econômicas, como nas 
políticas de ações afirmativas.  

Para isso, precisamos esclarecer alguns pontos da nossa 
discussão. Primeiro, o conceito mercantilismo de Weber nos ajuda a 
perceber a implicação dos Estados coloniais (séculos XV-XVIII) 
no desenvolvimento da economia internacional, na produção de 
riquezas de suas nações, especificamente no uso dos negros 
africanos como meios de produção durante o período da 
escravidão, e o autoritarismo e repressão do Estado em relação à 
sociedade civil. Segundo, os Estados-nações, que emergiram no 
século XVIII, e só mudaram suas práticas exploratórias em 
relação aos africanos e seus descendentes em meados do século 
XX.  
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Dito em outras palavras, de um lado, o processo de 
abolição da escravatura negra, em nível mundial, coincide com a 
ascensão do capitalismo industrial e a necessidade da colonização 
do continente africano. De outro lado, as lutas libertárias dos 
africanos e seus descendentes das Américas, especificamente nos 
Estados Unidos, isto é, as independências africanas e os 
movimentos dos direitos civis, que levariam à implementação das 
políticas das ações afirmativas nos Estados Unidos, se 
concretizam a partir dos anos de 1960-1970. Este mesmo período 
de 70, especificamente 1978, é considerado como período de 
ouro do Movimento Negro Brasileiro por Ivair Augusto Alves 
dos Santos (2006). Este movimento radicaliza a sua luta pela 
defesa dos direitos dos afro-brasileiros. Este período pode ser 
considerado de amadurecimento da democracia mundialmente.  

O terceiro ponto é que, do século XV até os anos de 
1990, o modelo do desenvolvimento econômico e social baseava-
se no par Estado-Mercado. A sociedade civil não era valorizada. 
Falando do desenvolvimento regional antes da globalização, entre 
os anos de 1960-1975, Lévesque (2001, p. 11) salienta:  

A sociedade civil tinha uma conotação tradicional porque 
reportava à Igreja assim como à elite tradicional e as 
brigas de sino [...] As iniciativas do desenvolvimento 
econômico e do desenvolvimento social eram inspiradas 
pela abordagem keynesiana na economia e pela de 
Beveridge no social. Num caso como no outro, o modelo 
de desenvolvimento provinha de uma abordagem 
hierarquizada e centralista. (tradução nossa).  

Isto também se deu nos países socialistas. Nos anos de 
1970-1990, o par Estado-Mercado, continuou prevalecendo. Com 
a queda do “socialismo realmente existente” da URSS e o 
monopólio do neoliberalismo, o binômio continuou, porém com 
uma ressalva: o comando estava na mão do mercado. Isto não 
significou a morte das ideologias alternativas. Paradoxalmente, a 
luta de seus agentes se consolidou no período de 1990-2001, 
marcando, conforme Lévesque (2001, p. 15), a abertura das 
fronteiras e descentralização, e apontando para novos elementos 
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de um outro modelo de desenvolvimento que transforma o par 
Estado-Mercado, na trilogia: Estado-Mercado-Sociedade civil. 
Essa nova configuração marca a terceira fase do desenvolvimento 
social e econômico em emergência desde os anos de 1985. 

O desenvolvimento regional [ou desenvolvimento social e 
econômico] tal como o entendemos hoje, tem mais pouco 
a ver com aquele dos anos de 1960-1980. Participa de uma 
outra abordagem, uma abordagem que não se assenta 
mais sobre o par Estado-Mercado, mas sobre um lar a: 
três Estado-Mercado-Sociedade civil, uma abordagem que 
não almeja mais a hierarquia e a centralização, mas a 
parceria, a descentralização, as redes. Nesse ângulo, o local 
e o regional e o mundial se inscrevem numa configuração 
de desenvolvimento, de outras relações entre o econômico 
e o social, de outros modos de regulamentação e de 
governança (LÉVESQUE, 2001, p. 15; tradução nossa).  

O Estado, nessa perspectiva da nova sociologia 
econômica, é visto como regulador e parceiro de outros agentes 
sociais; isto é: o mercado e a sociedade civil. Roberto Ribeiro 
Bazilli e Ludmila da Silva Bazilli Montenegro afirmam que, 
diferentemente de um Estado intervencionista, marcado pelo 
gigantismo, trata-se de um Estado subsidiário, que alguns 
denominam de Estado participativo, construído no seio da 
doutrina da Igreja Católica.  

Essa nova concepção implica que o Estado seja repensado 
com definição clara de seu papel, ou seja, de suas tarefas e 
das que a sociedade civil deve assumir. O estado restringe 
a sua atuação àquelas tarefas que a iniciativa particular não 
tem condições de realizar a contento, elege um núcleo de 
serviços públicos essenciais e nele concentra os seus 
esforços para bem servir a comunidade. Com relação às 
demais, atua como regulador, fomentador, controlador e 
coordenador da iniciativa privada (BAZILLI; 
MONTENEGRO, 2003, p. 16). 
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Sabemos que se trata de uma nova concepção de Estado, 
que agrega um complexo de agentes sociais ligados ao 
pensamento alternativo do desenvolvimento. 
 
2. Uma economia plural: a economia capitalista versus a 
economia social-solidária 

 
A economia neoclássica absolutiza o mercado e faz 

abstração das condições sociais da economia. Contra essa visão, a 
teoria do desenvolvimento econômico multicultural compartilha a 
visão da nova sociologia econômica. Este é um campo complexo. 
No seu artigo, “Pour penser l´économie em vue d´un 
développement durable, um aperçu de la nouvelle sociologie 
économique”, Benoit Lévesque (2002a) analisa as diversas 
correntes desse ramo da disciplina da sociologia. As hipóteses 
evocadas por ele dizem respeito aos propósitos deste estudo. 

A primeira hipótese é que a nova sociologia econômica se 
distancia da sociologia econômica dos anos de 1920-1970, ou 
seja, o paradigma parsoniano: “economia e sociedade”, ou ainda, 
o paradigma de várias especializações, que são: a sociologia do 
trabalho, a sociologia industrial, a sociologia das empresas, a 
sociologia do desenvolvimento etc. Estas, para Lévesque (2002a, 
p. 3), teriam deixado nas mãos dos economistas o que 
consideravam o núcleo duro da economia, tal como, por exemplo, 
o mercado ou ainda a moeda. Agindo assim, criou um dualismo, 
voltando-se a tratar somente as condições do desenvolvimento 
econômico, ou somente, ainda, suas consequências sociais. A 
nova sociologia econômica distancia-se, também, da sociologia 
marxista, especialmente a estrutural-funcionalista, questionando a 
insistência sobre a reprodução em detrimento de uma análise de 
crises, de riscos e de mutações, sobre a determinação econômica 
da sociedade em detrimento de um preceito social da economia. 
Paradoxalmente, afirma Lévesque (2002 a), a nova sociologia 
econômica relaciona-se com outros clássicos (Weber, Durkheim, 
Simmel, Polany), entre outras coisas, a partir de suas tentativas de 
discutir a economia na sua totalidade social. 
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A segunda hipótese, conforme Lévesque (2002a, p. 3-4), 
sugere que a nova sociologia econômica emergiu num contexto 
comparável àquele dos clássicos, ou seja, num contexto de 
“grandes transformações”, retomando a expressão de Polany. São 
as transformações que ocorreram nos finais dos séculos XIX e 
XX, marcadas pelo dogma de laisser-faire do liberalismo, as 
relações internacionais calcadas no imperialismo, descrédito das 
propostas sociais dadas pelo marxismo, keynesianismo, e o 
domínio do neoliberalismo. Paradoxalmente, é nessas 
circunstâncias que emergiram, também, os movimentos de 
resistências e reivindicações ou, nas palavras de Lévesque (2002a), 
os vetores das transformações.  

O primeiro vetor da crítica remonta aos anos 60, ou seja, 
a crítica social encabeçada, principalmente, pelos sindicatos, que 
pretendiam ser uma corretiva do capitalismo industrial e que 
exigiam a presença de um Estado de redistribuição, cuja 
radicalização seria prolongada pela crítica ecológica.  

O segundo vetor é aquele ligado à temática da 
mundialização. Ela questiona o crescimento das desigualdades 
sociais, no contexto de crescimento econômico entre o Norte e o 
Sul, ou entre as populações do mesmo Estado-nação. De outro 
lado, Lévesque (2002 a, p. 5) faz observar que as novas 
interdependências em ocorrência, entre o local e o mundial, 
constituem realidades profundamente interligadas, abrindo, assim, 
um espaço comum aos militantes antimundialistas e aos 
promotores de uma outra mundialização. Isto é feito através, 
dentre outras coisas, do encontro de experiências oriundas de 
uma economia social e solidária enraizada na proximidade das 
demandas por uma nova regulamentação da economia mundial 
que responde às exigências de uma transparência e da 
democracia. Nessa mesma perspectiva, o terceiro vetor da crítica 
é sobre a financiarização, que é vista como a vanguarda da 
mundialização neoliberal, ou globalização hegemônica. A 
globalização contra-hegemônica apela para questões de fundos 
éticos, e mais amplamente, para um debate sobre investimentos 
responsáveis, através de fundos públicos.  
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O quarto vetor da crítica diz respeito à nova economia e 
tecnologias de informação e de comunicação, cujos elementos 
são, cada vez mais, da ordem do conhecimento, do saber e da 
informação; fatores estes que implicam as interdependências 
entre as questões do desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social, desenvolvimento local, ou 
desenvolvimento econômico comunitário, que exigem um 
tratamento recíproco entre o econômico e as questões sociais e 
de identidades. 

A terceira hipótese, levantada por Lévesque (2002 a, p. 6), 
é que a nova sociologia econômica participa de um novo 
paradigma, especificamente no que diz respeito ao lugar dos 
atores na mudança; nas fronteiras entre ciências e valores, nas 
relações, entre o que se designa, geralmente, como economia e o 
social e as regulamentações correspondentes. As implicações 
teóricas desse novo paradigma seriam estas: 

Diferentemente da sociologia econômica de 
predominância marxista dos anos de 1960-1970, a nova sociologia 
econômica devolve a cena aos atores sociais e também aos 
indivíduos socialmente situados, valorizando seus discursos, suas 
práticas coletivas e competências. A diversidade das práticas 
sociais e dos saberes é valorizada. 

As relações entre o econômico e o social não somente são 
reconfiguradas, mas também seus conteúdos são redefinidos. A 
economia não é mais reduzida ao comercial (marchand) para 
incluir o “não comercial” e o “não-monetário” na perspectiva 
teórica de Polany, de onde surgiu o termo de economia plural, 
escrito por Laville. Da mesma forma, o social não é mais 
reduzido à distribuição e às despesas de consumo para 
representar um “capital social”, na perspectiva teórica de Putnam, 
visto como um espaço de “investimento social”. Basta se orientar 
rumo à prevenção e à preparação do futuro. É nesse contexto que 
se justifica a importância das políticas sociais voltadas para as 
crianças, a educação, a segurança, a qualificação para a superação 
da exclusão social. 
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Enfim, se o par Estado-Mercado teria relegado a 
sociedade civil a um segundo plano, ao benefício da solidariedade 
abstrata da redistribuição estatal, as novas regulamentações, 
associadas a elas, orientam-se, doravante, para a sociedade civil, 
para o engajamento do cidadão e das partes envolvidas; para além 
da valorização do poder de compras, do Estado e da técnica, 
emergem novos valores referentes à qualidade de vida, à 
democracia (o poder tout court e não somente o poder de compra) 
e o respeito ao meio ambiente e à natureza. 

A última e quarta a hipótese de Lévesque (2002a, p. 7) é 
que a maioria das abordagens da nova economia sociológica, 
apesar da sua diversidade, não somente eram legítimas, mas 
também pertinentes para compreender a economia e repensá-la 
como objeto. O artigo de Lévesque analisa as contribuições da 
literatura francesa e inglesa sobre a nova economia e sociologia, 
buscando ressaltar os pontos convergentes. Na conclusão, ele se 
pergunta: uma economia socialmente enraizada se inscreve na 
temática do desenvolvimento sustentável? A sua resposta, a 
seguir, ao mesmo tempo define o que a nova sociologia entende 
por economia. 

O que concluir desse apanhado sobre a nova sociologia 
econômica, senão que suas diversas construções de objeto 
economia mostram que a economia faz plenamente parte 
do social. Dito em outras palavras, a economia é social 
devido a seus elementos internos (inputs) que provêm 
também do não-comercial e não-monetário, ora se trate de 
subsídios, de bens coletivos e públicos ou ainda do 
sistema social de inovações (exemplo, pesquisa, educação, 
cultura, clima de cooperação), do engajamento social dos 
empregados manifestando-se através de tempos não pagos 
ou intervenções não-previstas pelo contrato de trabalho, 
ora se trate das comunidades locais onde se encontra a 
cooperação e o capital social, sem esquecer das 
capacidades naturais, institucionais e culturais dos 
territórios. Ela é também [social] devido a seus elementos 
externos (outputs) que não são somente os bens e serviços 
produzidos, mas também o que os economicistas chamam 
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de externalidades [externalités] positivas e negativas, ou seja, 
os empregos, o desenvolvimento de coletividades, o 
relacionamento com o meio ambiente, a qualidade de vida 
(LÉVESQUE, 2002a, p.27; tradução nossa). 

A economia é, também, social, através de suas relações de 
regulamentações institucionais e não-institucionais. Isto é, a nova 
sociologia econômica entende que que a economia é social não 
somente pelo que entra (en amont) e o que sai (en aval), mas que ela 
é plenamente social igualmente pelas suas instâncias de 
regulamentação assentadas nos arranjos institucionais e que o é 
ainda em suas modalidades de coordenação das atividades, 
inclusive aquelas que o são pelo mercado. Assim, tanto a 
coordenação das atividades econômicas como a circulação de 
bens tornam-se possíveis somente pelo mercado e a hierarquia 
cuja demanda de engajamento permanece fraco, mas, também, 
pelas governanças baseadas sobre um nível elevado de 
engajamento social como é o caso nas associações, nas redes, nas 
alianças, nas comunidades e coletividades mais diversas 
(LÉVESQUE, 2002a, p.27-28). 
 
2.1. Mercado e setor privado 

 
Acabamos de ver que há uma relação entre o nascimento 

do capitalismo e o Estado moderno. Vimos, ainda, que o conceito 
de racionalidade, muitas vezes, esconde a realidade de dominação 
que a classe dominante exerce sobre a classe dominada pela 
mediação do Estado e do capitalismo burguês. A nossa intenção, 
nesta seção, é a de trazer algumas definições em relação à 
economia, mercado e setor privado. 

Comecemos pela economia. Vista numa perspectiva dos 
clássicos, a economia é tratada como um fato social. Nessa 
perspectiva, tanto a abordagem marxiana e weberiana coincidem.  

Weber (2004 a, p. 50-51): 

§ 8. Denominamos situação de mercado de um objeto de 
troca a totalidade das possibilidades de troca do mesmo 
por dinheiro, que podem ser reconhecidas pelos 
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interessados na troca, no momento de sua orientação na 
luta de preços e de concorrência; 

mercabilidade, o grau de regularidade com que um objeto 
costuma tornar-se objeto de troca no mercado;  

liberdade de mercado, o grau de autonomia de cada 
interessado na troca, dentro da luta de preços e de 
concorrência; 

Regulação do mercado, ao contrário, a situação em que 
estão materialmente limitadas, por determinadas ordens, a 
mercabilidade de possíveis objetos de troca e a liberdade 
de mercado para possíveis interessados na troca [...].  

A regulação do mercado, para Weber (2004a), pode ser 
feita de modo tradicional, convencional, jurídico e voluntário. Os 
principais atores conhecidos pelas teorias clássicas da política e 
sociologia econômica são o Estado e o empresário. Mas, como já 
apontamos acima, a nova sociologia econômica e a economia 
social vêm mostrando que nos últimos tempos, a sociedade civil é 
um ator não desprezível para se entender a situação da 
transformação do mercado nos séculos XX e XXI. 

Antes de nos debruçar sobre a sociedade civil cabe 
ressaltar que o Mercado é visto como espaço de transações de 
bens econômicos e simbólicos, portanto, é um espaço de poder. 
A reconfiguração do que se entende por economia, levou à 
redefinição de atores do Mercado. A nova sociologia econômica 
vê a economia como uma construção social; como espaço de 
produção, e nele se produzem os bens econômicos e simbólicos e 
sociais. Assim, para além, dos empresários capitalistas, há outros 
atores identificados como empresários e empreendedores sociais 
(LÉVESQUE, 2002a; BOUDIEU, 2002b). 

O mercado é chamado, também, de setor privado. A 
esfera privada, conforme Jürgen Habermas (2003), nasce com o 
desenvolvimento da industrialização e do capitalismo no 
Ocidente. É um dos setores que forma o espaço público ou, 
usando o conceito habermasiano, a esfera pública, ao lado dos 
outros dois setores do Estado e da sociedade civil. Nesse 
trabalho, ele é identificado com os agentes do capitalismo, os 
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empreendedores capitalistas, os empresários e seus valores 
investigados por autores como Marx (2005), Weber (1997, 2004a). 
Há outros que são os atores da economia social e solidária, os 
empreendedores sociais (LÉVESQUE, 2004).  
 
3. Sociedade civil como agente do desenvolvimento 

 
Não existe uma definição pronta e acabada da sociedade 

civil. Para começo da conversa, sugerimos a definição do 
Programa Combate ao Racismo Institucional (PCRI).  

Em linhas gerais, o conceito de Sociedade Civil remete às 
organizações e instituições formadas por cidadãos e 
cidadãs, constituídas de relativa ou plena autonomia 
perante as estruturas do Estado e do mercado, que atuam 
com o objetivo de pressionar essas instâncias em nome da 
garantia e da promoção da cidadania em contextos 
específicos e/ou ampliados. Logo, a Sociedade Civil lida 
diretamente com as demandas dos vários segmentos 
populacionais e envolve sujeitos e atores diferentes a partir 
de formas institucionais também diversificadas23.  

Esse marco referencial é compartilhado pelos agentes 
implementadores do PCRI no Brasil, quais sejam: os intelectuais e 
ativistas do movimento social negro, representantes do Ministério 
do Governo Britânico para o Desenvolvimento Internacional 
(DFID) e do Programa do Desenvolvimento das Nações Unidas 
(PNUD).  

Em busca de uma fundamentação teórica sobre a 
cidadania, Vieira (2001, p. 33), nos oferece pistas para 
encontramos um referencial teórico para o conceito de sociedade 
civil. Ele afirma que na última década do século XX assistiu-se, 
em todo mundo, a uma multiplicação dos estudos sobre a 
cidadania, fazendo-se um grande esforço para enriquecer a 

                                                 
23 Programa de Combate ao Racismo Institucional. Sociedade Civil. Disponível 
em:< 
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=27&Itemid=115>. Acesso em: 04 de março de 2008. 

http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
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abordagem conceitual da noção de cidadania. Recorrendo a um 
trabalho de Thomas Janoski, mostra que existem três vertentes 
teóricas que se ocupam de fenômenos relacionados à cidadania: a 
teoria de Marshall, acerca de direitos de cidadania; a abordagem 
de Tocqueville/Durkheim, a respeito da cultura cívica e a teoria 
marxista/gramsciana acerca da sociedade civil. 

O que é interessante nesse trabalho de Vieira (2001, p. 33-
34), é a sua concepção de sociedade civil. Das teorias de 
inspiração de cidadania de Marshall, passando pela do conflito de 
Turner, a marca que fica, lendo Vieira, é que os movimentos 
sociais são forças dinâmicas necessárias ao desenvolvimento de 
direitos de cidadania: direitos políticos, econômicos, sociais, 
culturais e ecológicos.  

Das teorias durkheimianas, o que se pode guardar, 
fundamentando-se em Vieira (2001), é que a cidadania não se 
restringe àquela sancionada por lei e tem na virtude cívica outro 
aspecto capital. Para ele, esta concepção abre espaço para que, na 
esfera pública, grupos voluntários, privados e sem fins lucrativos, 
formem, assim, a chamada sociedade civil. Não compartilhamos 
dessa concepção.  

A terceira abordagem que Vieira (2001) analisa é um 
conjunto de propostas marxistas. Para Vieira, elas enfatizam a 
reconstituição da sociedade civil partindo da ideia primeiramente 
ventilada por Hegel, retomada por Marx e, significativamente, 
revisada por Gramsci em 1920. 

Na realidade, pode-se afirmar que Gramsci opera uma 
mudança paradigmática com sua visão tripartite Estado-
mercado-sociedade civil, uma vez que, para Marx e Hegel, 
a noção de sociedade civil abrange todas as organizações e 
atividades fora do Estado, inclusive as atividades 
econômicas das empresas. 

A atual referência à sociedade civil traz o viés gramsciano 
de produção contra os abusos estatais e do mercado. Esta 
terceira vertente teórica pode ser compreendida como 
uma intermediação entre o enfoque estatal adotado por 
Marshal e o enfoque da virtude cívica centrada na 
sociedade, característico das teorias durkheimianas 
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(VIEIRA, 2001, p. 34). 

O conceito da sociedade civil usado neste trabalho está 
em sintonia com a abordagem gramsciana. Entende-se que ela é 
um agente social diferente do Estado e do mercado. Retomando a 
teoria da nova sociologia econômica (LÉVESQUE, 2002a, 
2002b) e dos campos (BOURDIEU, 2000b, 2002a), a sua 
identidade se firma pela finalidade de suas ações. A especificidade 
do interesse do Estado, como vimos, é a conquista do poder; o 
mercado tem por finalidade a racionalização do lucro; enquanto o 
interesse principal da sociedade civil é a não conquista do “poder 
político partidário”, a não lucratividade capitalística. Por isso, suas 
organizações são chamadas, muitas vezes, de organizações não-
governamentais (ONGs) ou de Terceiro Setor. A sociedade civil 
visa exercer a sua hegemonia no sentido de efetivação da 
cidadania. 

Ao recuperar a teoria de Gramsci (2000) do Estado com 
Stuart Hall (2003), vimos que não se trata só de uma entidade 
repressora, pelo contrário, é também educativa, no sentido de que 
suas ações são preventivas e valorizativas. Portanto, a virtude 
cívica durkheimiana deve ser reconhecida pelo Estado moderno. 
Assim, torna-se um Estado ético. Para a nova sociologia 
econômica (LÉSVESQUE, 2002a; 2002b), o Estado, o mercado e 
a sociedade civil são agentes éticos; o que não significa que são 
infalíveis.  

Joana Coutinha (2005, p. 60) percebe, por exemplo, que 
existe “uma relação embolada” entre as ONGs neoliberais e as 
empresas globais financiadoras de suas ações; Sérgio Bianchin, 
em seu filme “Quanto vale ou é por quilo?”24 denunciou a 

                                                 
24 Filme de Sérgio Bianchin. Sinopse: Uma analogia entre o antigo comércio de 
escravos e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que forma uma 
solidariedade de fachada. No século XVII, um capitão-do-mato captura uma 
escrava fugitiva, que está grávida. Após entregá-la ao seu dono e receber sua 
recompensa, a escrava aborta o filho que espera. Nos dias atuais uma ONG 
implanta o projeto Informática na Periferia em uma comunidade carente. 
Arminda, que trabalha no projeto, descobre que os computadores comprados 
foram superfaturados e, por causa disto, precisa agora ser eliminada. Candinho, 
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exploração cometida, contra as populações, pelas organizações e 
associações chamadas de organizações não-governamentais 
(ONGs). As narrativas desses dois críticos revelam a 
cumplicidade ou a sujeição dos homens políticos nesses abusos. 
Para nós, as ações antiéticas desses agentes sociais estão alinhadas, 
usando o termo de Mészáros (2003), com a lógica do capital, ou 
parafraseando Weber (2004b, p. 196-198), com a dominação.  

Nesse texto, Weber (2004b) só explica os fundamentos da 
validade da dominação por meio da “organização”, mas não 
aprofunda a reflexão. Bourdieu (2000), ao reconciliar o uso do 
termo de dominação de Weber e de Marx, percebe as ações 
sociais como portadoras de poder simbólico. Ficar só nisso não 
ajuda em muito. Pois, para além da “neutralidade científica 
weberiana”, é preciso mostrar que existe um poder simbólico 
“da” e “para a dominação”, oposto ao poder “da” e “para” a 
emancipação. Assim, reivindicamos a diferença entre o termo 
poder simbólico hegemônico e o poder simbólico libertador 
(MALOMALO, 2005). As “verdadeiras”, eticamente falando, 
organizações da sociedade civil, isto é, aquelas comprometidas 
com a ética, situam-se nesse segundo campo onde lutam para a 
construção de uma sociedade democrática, igualitária, justa e 
solidária. 

Nesse ponto, podemos compreender o que a definição de 
PCRI denominou como “relativa ou plena autonomia” da 
sociedade civil. Não diz só respeito ao Estado, mas também às 
empresas capitalistas. A autonomia relativa, como 
interdependência no campo social, não significa só cumplicidade 
na realização de crimes, mas quer mostrar mais; quer mostrar a 
possibilidade de realização de trabalhos em conjunto entre o 
Estado, o mercado e a sociedade civil no sentido de expansão das 
liberdades políticas, econômicas, sociais e culturais. Por outro 
lado, a autonomia plena significa que cada um desses agentes 

                                                                                                        
um jovem desempregado cuja esposa está grávida, torna-se matador de aluguel 
para conseguir dinheiro para sobreviver. Disponível em: 
<http://www.quantovaleoueporquilo.com.br>. Acesso em: 4 jul. 2009.  
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pode tomar algumas decisões, fazer escolhas sem, 
necessariamente, depender dos outros. Trata-se aí de alguns 
princípios básicos de uma teoria de campo (BOURDIEU, 2002a).  

Chegando nesse ponto há, ainda, outro problema teórico 
a resolver. Como classificar as universidades públicas executoras 
de políticas de ações afirmativas e cotas? Fazem parte do Estado 
ou da sociedade civil? A resposta que encontramos é que devem 
ser tratadas como agentes sociais híbridos, isto é, oficialmente 
falando, seus funcionários são agentes do Estado brasileiro; são 
funcionários públicos. Porém, gozam de uma autonomia plena, e 
esta é assegurada pelo direito constitucional. Desse ponto de vista 
é que, mesmo sendo parte do Estado, espera-se que os 
funcionários das universidades (o corpo docente) exerçam o seu 
papel de intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 2000) ou intelectuais 
coletivos (BOURDIEU, 2001b): formadores de consciências 
críticas e éticas que almejam a efetivação dos direitos dos 
excluídos; questionadores das estruturas opressoras do Estado, do 
mercado e mesmo da sociedade civil. Dessa forma, no capítulo 
em que referimo-nos às políticas públicas de ações afirmativas 
nas universidades, essas ações são tratadas como políticas estatais, 
sem perder de vista a realidade ambígua dos formuladores dessas 
ações. 

Na definição do PCRI, a sociedade civil, além de outros 
enfoques, é vista como conjunto de organizações. Pôde-se 
aproveitar disso para estabelecer uma diferença desse conceito 
com o das instituições no sentido de encontrar outros elementos 
explicativos. Colocando de lado o individualismo teórico de 
Douglass North (1990), sugerimos as diferenças que este autor 
estabelece entre esses dois conceitos: os papéis que cada um 
desempenha no jogo social. Para ele, as “organizações” são os 
atores que definem as regras de jogo.  

Organizações incluem corpos políticos (partidos políticos, 
Senado, conselheiros, agências regulatórias, corpos 
econômicos, firmas, associações de comércio, famílias de 
fazendeiros, cooperativas), corpos sociais (igrejas, clubes, 
associações esportivas) e corpos educativos (escolas, 
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universidades, centros de treinamentos vocacionais). São 
grupos individuais compostos por um projeto comum de 
realizar seus objetivos (NORTH, 1990, p. 5; tradução 
nossa). 

Para North (1990), o ponto comum entre as organizações 
e instituições é que ambas criam estruturas para a interação 
humana. O específico papel das “instituições” numa sociedade é 
o de reduzir a incerteza estabelecendo (não necessariamente de 
forma eficiente) uma estrutura para a interação humana (North, 
1990, p. 6). As instituições exercem um papel de controle, de 
viabilização, de imposição, interiorização de normas, leis, regras e 
papéis sociais. (BERGER; LUCKMANN, 2004; NORTH, 1990; 
BOURDIEU, 1978).  

Então as organizações da sociedade civil desempenham, 
entre outras coisas, um papel de reprodução dos direitos e da 
virtude cívica. Concordamos com Stuart Hall (2003), quando 
alerta que a releitura da teoria de Gramsci torna-se interessante 
para se entender a construção da etnicidade e as lutas dos grupos 
étnicos pelo seu acesso aos bens culturais e econômicos, 
historicamente negados. Com Bernard Enjolras (2005), que é um 
dos autores da nova sociologia econômica, entendemos que o 
discurso normativo sobre a sociedade civil coloca o acento sobre 
o papel das associações civis, que não pertencem nem à esfera do 
Estado, nem à do mercado, como atores do processo político. 
Este reconhece que a polissemia do conceito sociedade civil no 
pensamento político cobre diferentes dimensões, em diferentes 
autores, como Ferguson, Kant, Hegel, Tocqueville. Salienta que é 
possível apontar três dimensões desse conceito a partir desses 
autores: a sociedade civil como esfera da moralidade, como 
elemento constitutivo da esfera pública e como fundamento da 
comunidade cívica. Bernard Enjolras (2005) observa que o 
discurso normativo da sociedade civil se renovou nos últimos 
vinte anos sob o impulso das mudanças sociais e de um novo 
surto do pensamento político e, na perspectiva da nova sociologia 
econômica, essa renovação deu-se no período dos anos de 1990-
2000 (LÉVESQUE 2002a, 2002b). Isto fez com que, para 
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Bernard Enjolras (2005), nas últimas décadas, se desenvolvessem 
os novos movimentos sociais, reivindicações e comportamentos 
culturais que visam à promoção de uma identidade de gênero 
(mulheres, homossexuais); ou colocando na frente da luta a 
defesa de uma identidade étnica no momento em que as 
modalidades de imigração se transformavam, consideravelmente, 
a partir da acumulação das mudanças econômicas estruturais e 
das políticas públicas. 
 
3.1. Movimentos sociais, terceiro setor e organizações não-
governamentais 

 
Queremos, ainda, discutir três outros conceitos para a 

ampliação do que entendemos por sociedade civil. Trataremos do 
terceiro setor, dos movimentos sociais e das organizações não-
governamentais. No seu livro, “Teorias dos movimentos sociais”, 
Maria da Glória Gonh (2002) faz uma revisão dos paradigmas 
clássicos e contemporâneos sobre esse tema, levando em conta o 
contexto internacional e o brasileiro. Sugere esse conceito de 
movimentos sociais: 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas 
por atores sociais coletivos pertencentes a diferentes 
classes e camadas sociais, articuladas em certos cenários 
da conjuntura socioeconômica e política de um país, 
criando um campo político de força social na sociedade 
civil. As ações se estruturam a partir de repertórios criados 
sobre temas e problemas em conflitos, litígios e disputas 
vivenciados pelo grupo na sociedade. As ações 
desenvolvem um processo social e político-cultural que 
cria uma identidade coletiva para o movimento, a partir 
dos interesses em comum. Esta identidade é amalgamada 
pela força do princípio da solidariedade e construída a 
partir da base referencial de valores culturais e políticos 
compartilhados pelo grupo, em espaços coletivos não-
institucionalizados. Os movimentos geram uma série de 
inovações nas esferas públicas (estatal e não-estatal) e 
privada; participam direta e indiretamente da luta política 
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de um país, e contribuem para o desenvolvimento e 
transformação da sociedade civil e política. Estas 
contribuições são observadas quando se realizam análises 
de período se médio e longa duração histórica, nos quais 
se observam os ciclos de protestos delineados. Os 
movimentos participam, portanto, da mudança social 
histórica de um país e o caráter das transformações 
geradas poderá ser tanto progressista como conservador 
ou reacionário, dependendo das forças sociopolíticas a que 
estão articulados, em suas densas redes; e dos projetos 
políticos que constroem com suas ações. Eles têm como 
base de suporte entidades e organizações da sociedade 
civil e política, com agendas de atualização construídas ao 
redor de demandas socioeconômicas ou político-culturais 
que abrangem as problemáticas conflituosas da sociedade 
onde atuam (GOHN, 2002, p. 251). 

A teoria marxista tem concentrado a sua energia na 
análise dos movimentos operários, oferecendo, assim, os 
instrumentos teóricos e a estratégia da aniquilação do Estado 
burguês. Portanto, o seu foco é a classe dos trabalhadores (Marx, 
2006a, 2006b). As teorias pós-marxistas têm buscado ampliar o 
conceito de classe trabalhadora, trazendo novos elementos do 
mundo da cultura. Malomalo (2005) mostrou que os movimentos 
sociais, como qualquer outro objeto da sociologia, poderiam ser 
tratados como “campos”, isto é, como um sistema de poder 
simbólico, conforme menciona a sociologia de Bourdieu (2002a, 
2001a). Podem ser analisados, também, como campo de 
etnicidade, isto é, conforme a teoria da etnicidade de Barth 
(1998), como forma de organização social constituída em torno 
de critérios culturais, étnicos. Os estudos culturais oferecem um 
suporte para tratar os movimentos sociais como campo da 
“cultura”. É nessa perspectiva que Stuart Hall (2003) considera os 
estudos de gênero, de raça e de discurso como seus novos 
subcampos teóricos, em que o gênero, a raça e o discurso passam 
a ser abordados analiticamente como fatos sociais que implicam 
relações de poder (HALL, 2003). Considera-se, nesse quadro, o 
movimento feminista e o Movimento Negro como atores sociais 



252 | REPENSAR O MULTICULTURALISMO E O DESENVOLVIMENTO NO BRASIL: vol 1 

 

importantes na constituição desses novos campos teóricos e 
políticos. De fato, as teorias dos movimentos sociais (GOHN, 
2002), reivindicam esse campo político-social como um objeto 
autônomo da sua investigação. Sabemos que há muita 
arbitrariedade nessa divisão da teoria social em subteorias. Em 
todo caso, o que se nota é que cada uma denomina o fato social 
que quer investigar com um “nome próprio”. Essa nominação 
funciona como um “direito de propriedade” sobre uma 
determinada realidade social a ser investigada. Tudo isso é uma 
ficção científica, como escreveu Bourdieu (2001b). Todavia, 
funciona como um poder simbólico eficiente na divisão do 
trabalho científico. 

Continuamos propondo um enfoque plural para o 
entendimento dos movimentos sociais. Isto significa que eles 
fazem parte do campo do desenvolvimento econômico 
multicultural: há elementos da economia capitalista e da economia 
simbólica (político, social, psicológico, cultural) presentes neles 
que é preciso levar em conta para não se perder a sua 
complexidade. O movimento social negro, pelo fato de ser o 
principal ator que tem discutido uma agenda para a emancipação 
das populações negras brasileiras, é o foco deste trabalho.  

Como parte da sociedade civil brasileira que pertence aos 
Novos Movimentos Sociais, (NMS) (Gohn, 2002), que surgiram 
no período dos anos de 1960-1970, são, teoricamente falando, 
uma ampliação das análises marxistas centradas nos movimentos 
operários. Alegando para os NMS a dimensão internacional, no 
período dos anos de 1990, Bourdieu (2001a), os vê como espaços 
de organização das “solidariedades” destruídas pelas forças 
econômicas neoliberais. Para ele, essas “novas solidariedades”, 
baseadas na “utopia racional”, teriam por função construir um 
poder simbólico alternativo contra o poder simbólico 
hegemônico neoliberal. Na perspectiva de Peter Berger e Thomas 
Luckmann (2004), os NMS são tidos como “comunidades 
intermediárias”, porque têm por função dar sentido às ações 
sociais e transformar a sociedade. Autores como Boaventura de 
Souza (2003) e Tourain (1995), veem nos movimentos sociais 
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uma vontade coletiva de lutar pelo reconhecimento e 
redistribuição. Usamos os termos de desenvolvimento 
socioeconômico e sociocultural para ressaltar essas duas 
dimensões de sua luta. 

Os movimentos negros, ao longo da história do Brasil, 
têm orientado suas ações levando em conta as dimensões 
socioeconômicas e socioculturais. A justiça social e a igualdade 
racial sempre conduziram o sonho pela liberdade, desde as lutas 
de Quilombo de Palmares, passando pelos movimentos negros 
dos anos de 1915-1945 (Pires, 2006), e os contemporâneos 
(ALBERTI; PERREIRA, 2007). Mas interessam-nos mais as 
ações dos movimentos negros de 1995-2006, que se dirigiram 
para a implementação de políticas públicas de ações afirmativas. 

D´Adesky (2001) elabora três tipos ideais ou expressões 
coletivas para classificar as ações do Movimento Negro 
contemporâneo, que surge nos anos de 1970: a primeira de 
natureza cultural; a segunda, religiosa; e a terceira de natureza 
política. Essa classificação esquece a sua natureza econômica. 
Aliás, como sugerido na minha dissertação de mestrado, existem 
outras organizações negras, como o INPB, que não se 
encaixariam em nenhum desses tipos. Portanto, é preciso levar 
em conta as formas híbridas. Metodologicamente, eles só podem 
ser classificados depois de terem sido submetidos a uma análise 
do tipo da “economia dos bens simbólicos” para apreender o 
jogo duplo da sua verdade social. Essa análise baseia-se numa 
aproximação dupla: histórica e estrutural, buscando apreender as 
ambiguidades das estruturas sociais (BOURDIEU, 1994), o 
hibridismo que caracteriza as práticas culturais negras (HALL, 
2004). Dito em outras palavras, as ações das organizações negras 
no campo sociocultural têm, também, condicionamentos 
econômicos; emprestando a terminologia da nova sociologia 
econômica, pode-se dizer que há do “econômico” no “social” 
dos movimentos negros e vice versa. 

Historicamente, os movimentos negros, como a maior 
parte das organizações sociais brasileiras, se transformaram 
passando de movimentos populares para novos tipos, os novos 
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movimentos sociais com predominância de ONGs. Para 
apreender essa realidade é preciso entender o processo dito 
“onguização” dos anos 90 (GONH, 2002; BURITY, 2003), de 
que  os movimentos populares brasileiros passaram a ser objeto. 
Esse processo, no Brasil, se deu com as reformas do Estado. É 
nesse contexto que se deve entender essa declaração do CRI: 

Na esteira de entidades forjadas sob uma perspectiva 
nacional, os últimos anos assistiram à atuação marcante 
das Organizações Não Governamentais (ONGs), com 
destaque para as organizações de mulheres negras. Seja em 
ações gerais ou direcionadas, boa parte desses organismos 
tem ampliado sua atuação perante o Estado no exercício 
do controle social – monitoramento e avaliação de 
políticas públicas e programas de governo. Trata-se, pois, 
de um trabalho de longo prazo, no qual imperam os 
desafios para o aprimoramento de ferramentas que 
permitam a atuação cada vez mais incisiva dos organismos 
da sociedade civil no combate ao racismo institucional e à 
discriminação racial contra negros no contexto 
brasileiro25.  

No contexto da sociedade civil brasileira, para Gohn 
(2002, p. 303), as ONGs são novos atores sociais em emergência 
nos anos de 1990. São entidades sem fins lucrativos que se 
orientam para a promoção e para o desenvolvimento de 
comunidades carentes a partir de relações baseadas em direitos e 
deveres da cidadania. As novas organizações sociais negras, que 
nascem nesse período histórico, são designadas por Franklin 
Ferreira (2001) como “Negrongs”, as ONGs negras que têm 
orientado suas estratégias de luta para reivindicar o bem-estar da 
população negra, exigindo, do Estado e do mercado, a adoção das 
políticas públicas para o desenvolvimento desta. Retomando a 
fala do CRI, citamos: 

                                                 
25 Programa de Combate ao Racismo Institucional. Sociedade Civil. Disponível 
em:< 
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=27&Itemid=115>. Acesso em: 04 de março de 2008.      

http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
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No que diz respeito ao combate do racismo no Brasil, há 
pelo menos três décadas o protagonismo de primeira 
instância é atribuído ao Movimento Social Negro e seus 
diferentes organismos. Com o apoio de organizações 
internacionais e por meio de parcerias com outros 
movimentos sociais e instituições governamentais, o 
Movimento têm desenvolvido inúmeras ações antirracistas 
e implementado outra série de estratégias em diversas 
áreas, tais como educação, saúde, gênero, meio ambiente, 
trabalho e emprego, distribuição de renda, direitos 
humanos e acesso à justiça etc.26. 

É nesse período de 1990 que o discurso do 
multiculturalismo, baseado na preconização de uma política de 
reparações e ações afirmativas, começara a se desenvolver nos 
meios urbanos, rurais, acadêmicos e políticos de negros e não-
negros. Tais políticas, conforme Sérgio Costa (2001), 
contribuíram para a “etnicização” dos grupos culturais no Brasil, 
tanto nas áreas urbanas como rurais e, notadamente, nas 
comunidades quilombolas. Mas voltamos a insistir na 
epistemologia conjuntiva dessa luta: trata-se do uso político-
econômico da etnia/ da raça. Os marcos culturais e fisiológicos 
africanos, objetos de discriminação e racismo, são usados como 
armas simbólicas na luta antirracista para alcançar os benefícios 
econômicos, políticos e simbólicos, isto é, o reconhecimento. 

Como se pode observar, a divisão geográfica das 
populações negras, no Brasil, exige do pesquisador levar em 
conta, na sua análise, os discursos e as ações articulados pelo 
Movimento Negro nas áreas urbana e rural. Em relação a esse 
último espaço geográfico, as comunidades remanescentes de 
quilombos são aquelas que são maioria, e vêm beneficiando-se 
das políticas públicas da parte do Estado (ARRUTI, 2009). Entre 

                                                 
26 Programa de Combate ao Racismo Institucional. Sociedade Civil. Disponível 
em:< 
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=27&Itemid=115>. Acesso em: 04 de março de 2008.      

http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
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tantas outras definições para caracterização desses grupos sociais 
negros rurais, destacamos essa duas: 

A primeira é esta da da Fundação Cultural Palmares 
(FCP): 

O Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, em seu 
artigo 2º, considera os remanescentes das comunidades 
dos quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo critérios 
de autoatribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida27. 

Apesar dessa definição não atrelar a identidade 
quilombola à ruralidade, é sabido que a maioria dessas 
comunidades habita as zonas rurais do país. O que tem levado 
alguns pesquisadores a tratá-las como “comunidades negras 
rurais” (PIRES; OLIVEIRA, 2006) ou como parte do 
campesinato brasileiro (ANJOS, 2006, p. 52). 

A segunda definição é a do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA): 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos – 
predominantemente constituídos pela população negra 
rural ou urbana –, que se autodefinem a partir das relações 
com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as 
tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em 
todo o País existam mais de três mil comunidades 
quilombolas28.  

A definição de INCRA reconhece que as comunidades 
quilombolas podem pertencer aos territórios rurais ou urbanos. 
Com isto está se destacando a sua complexidade. Mas, mesmo 

                                                 
27  Programa de Combate ao Racismo Institucional. Sociedade Civil. 
Disponível em:< 
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=27&Itemid=115>. Acesso em: 04 de março de 2008.      

28 Disponível em:<http://www.incra.gov.br/portal/>. Acesso em: 03 de fev. 
2010. 

http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
http://www.combateaoracismoinstitucional.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=115
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assim, voltamos a insistir, com Rafael Sanzio Araújo dos Anjos: 
“Hoje os quilombos estão localizados em quase todo território 
nacional, principalmente nas áreas rurais [...]” (2006, p. 52).  

Fundamentado numa pesquisa de campo sobre as 
tradições e territorialidades das comunidades quilombolas, o 
geógrafo, Rafael Sanzio Araújo dos Anjos, nos oferece esta 
definição dos quilombos contemporâneos: 

O conceito de comunidade quilombola, portanto, tem 
origem no campesinato negro, povos de matriz africana 
que conseguiram ocupar uma terra e obter autonomia 
política e econômica. Ao quilombo contemporâneo está 
associada uma interpretação mais ampla, mas que 
perpetua a idéia de resistência do território étnico capaz 
de se organizar e reproduzir no espaço geográfico de 
condições adversas, ao longo do tempo, sua forma 
particular de viver. Não podemos perder de vista que nem 
todos os territórios quilombolas existentes no Brasil, que 
se enquadram nesse conceito ampliado, são remanescentes 
dos antigos quilombos e os que porventura são, muitas 
vezes, não têm como provar sua historicidade (ANJOS, 
2006, p. 52).  

O pesquisador deve ficar atento para a complexidade da 
definição dos quilombos contemporâneos para não virar refém 
de mitos e ideologias que rodeiam essa realidade social.  

Os estudos das relações raciais que têm abordado as 
questões dos negros urbanos e rurais, ou do negro tout court, têm 
evoluído bastante nos últimos tempos, no Brasil. A “integração” 
do negro, discutida pelos intelectuais da escola paulista de 
sociologia (FERNANDES, 1979; IANNI, 1971), a partir dos 
anos 50 tomou novos rumos. Deve-se dizer que, se nos anos 80, 
as teorias do multiculturalismo de cunho pan-africanista 
(NASCIMENTO, 2003; NASCIMENTO, 2002) deram suportes 
teóricos e políticos ao Movimento Negro para inserir suas 
reivindicações na Constituição Federal (1988), a partir dos anos 
de 1990, essas teorias vão auxiliar no debate sobre a política de 
ações afirmativas e cotas.  
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Em outras palavras, pode-se argumentar que, no contexto 
da modernidade globalizada, a questão da integração do negro na 
“sociedade de classe” é discutida em termos de “políticas de 
ações afirmativas” (GUIMARÃES, 1999; SILVA, 2001; 
SILVÉRIO, 2003) numa sociedade multicultural, pluriétnico-
racial. Para Boaventura de Sousa Santos (2003a; SANTOS; 
NUNES, 2003), no quadro da teoria do multiculturalismo, trata-
se da “racialização” da política e da economia a partir dos 
movimentos emancipatórios, os movimentos de “baixo”. No 
sentido de Foucault (2000), diríamos que esses movimentos 
representam formas de saber e poder “locais” que militam para o 
reconhecimento de seus diretos de igualdade e diferença em 
termos de políticas focalizadas. (D`Adesky, 2001). Portanto, as 
ações afirmativas não são outra coisa senão “políticas públicas” 
contra as desigualdades raciais e visam à promoção da igualdade 
racial no Brasil (SANTOS; LOBATO, 2003).  

A implementação das ações afirmativas no Brasil, nos 
governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e de Luiz 
Inácio Lula da Silva (2002-2009), só é compreendida se levar-se 
em conta o ativismo do Movimento Negro: sua interação com o 
resto da sociedade, isto é, a capacidade desse movimento social 
em negociar com o Estado, o mercado e com outras organizações 
da sociedade civil. Isto posto, é preciso não só levar em conta o 
seu ativismo em nível nacional, mas também, conforme Costa 
(2006), as suas redes transnacionais. Assim, pode-se entender, por 
exemplo, o impacto da Conferência de Durban, em 2001, sobre o 
arranjo da nova agenda nacional em torno das políticas públicas 
de ações afirmativas para negros. Isto nos ajuda a entender as 
grandes transformações culturais, políticas e econômicas que as 
“etnicidades” brasileiras vêm trazendo nas últimas duas décadas.  

A sociedade civil é definida igualmente como Terceiro 
Setor, entre outras coisas, conforme a cartilha da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), “Capacitação de recursos para o 
Terceiro Setor: aspectos jurídicos”: 

A expressão Terceiro Setor tem origem no termo inglês 
Third Sector. São empregadas também outras 
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denominações, como, Voluntary, Independent ou Non-
profit Sector e Public Charities. 

O conceito de Terceiro Setor tem gerado muita 
controvérsia dentro e fora do mundo acadêmico, não 
existindo unanimidade entre os diversos autores, inclusive 
no tocante a sua abrangência. 

De qualquer maneira, podemos dizer que, no Brasil, a 
denominação Terceiro Setor é utilizada para identificar as 
atividades da sociedade civil que não se enquadram na 
categoria das atividades estatais (Primeiro Setor, 
representado por entes da Administração Pública) ou das 
atividades de mercado (Segundo Setor, representado pelas 
empresas com finalidade lucrativa)”. 

Em linhas gerais, o Terceiro Setor é o espaço ocupado 
especialmente pelo conjunto de entidades privadas sem 
fins lucrativos que realizam atividades complementares às 
públicas, visando contribuir com a sociedade na solução 
de problemas sociais e em prol do bem comum29. 

O controle do Estado brasileiro sobre as mobilizações 
sociais dos anos de 1990 o levou a exigir das organizações 
sociais (OS) interessadas em receber seus recursos a se 
organizar em associações reconhecidas juridicamente 
como pessoas jurídicas. Conforme a cartilha de OAB: 
“Questão relevante, sob o aspecto da captação de 
recursos, é a definição de associação, presente no artigo 53 
do Código Civil (Lei nº 10.406/02): 'Constituem-se as 
associações pela união de pessoas que se organizem para 
fins não econômicos' ”30.  

Em outros termos, conforme a mesma cartilha: 

                                                 
29Disponível em: 
<http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/captaca
oderecursos.pdf>. Acesso em: 10 abril 2009.           

30 IBIDEM.            

http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/captacaoderecursos.pdf
http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/captacaoderecursos.pdf
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Assim, para a realização das atividades de mobilização de 
recursos recomenda-se que as associações observem os 
seguintes requisitos: 

a) não partilhar os resultados decorrentes das atividades 
de captação de recursos entre diretores, conselheiros, 
associados e demais colaboradores; 

b) definir rigorosamente no estatuto da entidade, em local 
específico e separado das finalidades da entidade, quais 
serão as fontes utilizadas como meio para a realização dos 
projetos, programas e sustentação operacional da 
organização; 

c) destinar integralmente os resultados das atividades de 
captação de recursos à consecução do objetivo social da 
entidade31. 

É dessa forma que as comunidades quilombolas estão se 
transformando em “associações” jurídicas sem fins lucrativos, 
organizadas nos moldes do Estado moderno brasileiro. Por outro 
lado, as novas organizações negras urbanas tendem a se 
estabelecer em termos de Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP). Na cartilha intitulada, “Os e OSCIP”, 
a OAB, através da sua Comissão do Direito do Terceiro Setor, 
baseando-se num jogo de perguntas e respostas, traz esses 
detalhes: 

1. O que quer dizer OSCIP? 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

2. O que é OSCIP? 

É uma qualificação que pode ser outorgada pelo Poder 
Executivo às pessoas jurídicas sem fins lucrativos que a 
pleitearem e cumprirem os requisitos legais para obtê-la. 

3. Qual a natureza jurídica da OSCIP? 

                                                 
31 Disponível em: 
<http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/captaca
oderecursos.pdf>. Acesso em: 10 abril 2009.           

http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/captacaoderecursos.pdf
http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/captacaoderecursos.pdf
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As pessoas jurídicas que desejarem obter esta qualificação 
deverão estar prévia, formal e juridicamente constituídas 
sob a forma de associação ou fundação sem fins 
lucrativos, conforme regras definidas pelo Código Civil. 

4. A qualificação de OSCIP altera a natureza da pessoa 
jurídica que a recebe? 

Não. A pessoa jurídica que recebe tal qualificação continua 
sendo associação civil ou fundação de direito privado. 

Ela é considerada não-estatal justamente por ser privada e, 
consequentemente, não fazer parte da Administração 
Pública. 

5. Quando nasceu a qualificação de OSCIP? 

Com a edição da lei federal 9.790/99, que foi 
regulamentada pelo decreto 3.100/99, e parcialmente 
alterada pelas leis federais 10.539/02 e 10.637/02.32  

O que importa na discussão é a não-fixação nos “ismos”, 
nem o sociologismo assim como o juridicismo na análise da 
sociedade civil. Como realidade social é um fenômeno histórico e 
cultural bem datado. Apesar de dialogarmos com a literatura 
internacional canadense, é importante que se leve em conta o 
contexto brasileiro. É o que fizemos ao trazer as noções do 
direito civil brasileiro a respeito da sociedade civil. 

Como já foi mencionado, na perspectiva da nova 
sociologia econômica, há uma complementaridade entre o 
desenvolvimento econômico e o social. A virtude heurística do 
conceito de desenvolvimento social é a sua capacidade de nos 
levar a investigar as políticas de ações afirmativas, de promoção 
de diversidade racial elaboradas para atender as necessidades das 
populações negras no campo da educação, da saúde, da moradia, 
dos direitos sociais. Jennifer L. Moher (1999) observa que, desde 
os anos 1990, desenvolvimento social está na primeira escala das 

                                                 
32 Disponível em: 
<http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/os.pdf>. 
Acesso em: 10 abril 2009.                         

http://www2.oabsp.org.br/asp/comissoes/terceiro_setor/cartilhas/os.pdf
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prioridades mundiais; tudo isso porque é, hoje, difícil falar de 
desenvolvimento econômico sem falar do desenvolvimento 
social, de investimento nas políticas sociais. Nesse sentido, 
reconhecemos, com a mesma autora, que as ONGs se colocaram 
como “armas miraculosas” de luta contra a pobreza, o 
analfabetismo, a falta de acesso aos direitos.  

Como se pode ver, esta pesquisa incorpora uma visão 
integracionista do desenvolvimento (SCHNURR; HOLTZ, 1999). 
A nova sociologia econômica, tendo por objeto a economia 
social, dá-nos condições de analisar as relações entre as ações 
afirmativas e o campo social e econômico. Visto desde o ponto 
de vista deste nosso quadro teórico-conceitual, pode-se dizer que 
o desenvolvimento social e o econômico são conceitos dinâmicos 
e integrados. Isto significa que o desenvolvimento da população 
negra deve ser concebido como um objeto em que, para além das 
estratégias elaboradas pelos ativistas das organizações sociais 
negras em seus diálogos com o Estado, o setor privado e a 
sociedade civil brasileira, o Movimento Negro, como 
representante das comunidades locais participa, ativamente, como 
agente da sociedade civil na busca da efetivação dos programas de 
ações afirmativas. Portanto, as organizações sociais negras 
tornam-se, indiretamente, sujeitos-objetos indispensáveis para se 
pensar um programa de desenvolvimento local e sustentável em 
seu benefício; isto é, uma política do desenvolvimento baseada na 
convergência das políticas sociais, ambientais e econômicas 
(SCHNURR; HOLTZ, 1999) em favor da população negra das 
regiões urbanas e rurais. 
 
4. Considerações finais 

 
Este capítulo tinha por objetivo definir esses três 

conceitos: o Estado, o mercado e a sociedade civil. O argumento 
construído foi fundamentado numa perspectiva multidisciplinar 
cujo alcance foi possível pelo diálogo estabelecido com a nova 
sociologia econômica e a teoria dos campos. 
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Nessa perspectiva, buscou-se mostrar que o Estado, o 
mercado e a sociedade civil, são agentes promotores do 
desenvolvimento das sociedades. Esse processo se dá através das 
ambiguidades que caracterizam as ações de cada agente social, 
permeadas de tensão, entre a dominação e a emancipação. Dessa 
forma, o julgamento científico que se deve fazer sobre essas 
práticas tem que ser feito, posteriormente, após a observação dos 
fatos e não antecipadamente para não se cometer equívocos. 

Outra ambiguidade identificada foi a dificuldade de 
classificação das ações dos funcionários das universidades 
públicas. Apesar de gozar de uma autonomia plena em relação ao 
Estado brasileiro, optou-se classificar as políticas de ações 
afirmativas que vêm implementando como políticas públicas do 
Estado, como se verá num dos capítulos dedicado a esse assunto. 

 
 





 

 

CONCLUSÃO GERAL 

 
Entendemos que toda prática científica comporta 

implicações políticas; política cotidiana e institucional. Por isso, 
compartilhamos, igualmente, a ideia segundo a qual a 
responsabilidade do cientista é dupla quando comparada com a 
do político profissional e do homem comum. O cientista tem, em 
suas mãos, a responsabilidade de orientar o campo científico, o 
campo político e o cotidiano. Do político e do homem comum, 
não se espera que tenham uma vocação científica; isso não é da 
sua responsabilidade. São essas ideias que nos levaram a pensar a 
hipótese deste trabalho, que transformamos em tese defendida, 
ao longo das quatro partes que a compõem. 

A tese desta investigação é de que o desenvolvimento 
sociocultural e socioeconômico do negro exige uma dupla 
mudança teórica e ético-política. Essa mudança situa-se no plano 
da epistemologia e das políticas públicas que têm alimentado o 
debate republicano para a integração do negro na sociedade. O 
período histórico escolhido para a construção dessa tese foi 
aquele que coincide com os dois mandatos do governo Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002) e do Lula (2002-2009). Pois, o 
pós-constituinte tem sido considerado, como visto, como o 
tempo da emergência e estruturação das políticas públicas de 
ações afirmativas. No início da investigação, pensou-se em limitar 
até o primeiro mandato do governo Lula (2002-2006), mas as 
mudanças ocorridas no âmbito desta pesquisa e da nação nos 
convenceram que era preciso levar em conta outras informações 
e ações em destaque no final de 2009.  

A primeira ideia de mudança que defendemos é de ordem 
epistemológica. Esta ideia levou-nos a reivindicar a elaboração de 
um novo referencial teórico-metodológico; teoria que 
denominamos  “desenvolvimento econômico multicultural”. Para 
conseguir alcançar os objetivos estabelecidos, era preciso abordar, 
em termos diferentes, a problemática da integração do negro 
levantada pela geração de Florestan Fernandes e que a geração 
atual vem abordando, desde os anos de 1990, em termos de 
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políticas de ações afirmativas. Era necessário ter coragem para 
pensar esta última questão, que faz parte das teorias do 
multiculturalismo, na sua relação com a temática do 
desenvolvimento. 

É nesse ponto que levantamos a crítica sobre a falta de 
diálogo substancial no campo da ciência e da política que pudesse 
levar em conta essa relação dialética entre o multiculturalismo e o 
desenvolvimento. Por isso, exigíamos que a teoria do 
desenvolvimento a ser construída nascesse das entranhas das 
teorias da complexidade conjuntiva. As teorias epistemológicas de 
Edgar Morin, de Boaventura de Sousa Santos, de Pierre 
Bourdieu, em muito nos auxiliaram nessa empreitada científica. A 
teoria da nova economia sociológica de Jean-Fontan e Elaine 
Lachance foi, também, uma ponte de apoio que nos ajudou a 
introduzir os recursos teórico-metodológicos da “avaliação da 
quinta geração” no desenvolvimento econômico multicultural. 

Dentro das discussões epistemológicas feitas ficou 
entendido que é necessário diferenciar as críticas formuladas 
contra as abordagens dos pensamentos dominantes e dos 
pensamentos alternativos no quadro dos estudos das relações 
raciais e do desenvolvimento. O desenvolvimento econômico 
multicultural situa-se no paradigma alternativo; o que nos 
diferencia do paradigma dominante. Quanto ao entendimento da 
questão do desenvolvimento, este grupo o reduz ao crescimento 
econômico. Do ponto de vista da divisão de trabalho científico, 
portanto, do poder, este é concebido como um assunto dos 
economistas. Entendemos, pelo contrário, que o econômico é 
plenamente social. Portanto, qualquer cientista social, respeitando 
as regras do jogo da ciência, pode trazer suas contribuições. Além 
disso, defendemos que o econômico não se reduz ao crescimento. 
Para evitar a disjunção e a simplificação, levando-se em 
consideração as particularidades do campo da economia 
capitalista e do campo do sociológico, sugerimos o uso dos 
termos desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento 
sociocultural com o propósito de apreensão desses dois aspectos 
da vida social. Trata-se, ali, de uma atitude de prática científica, do 
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ponto de vista da complexidade: a busca de capturar a realidade 
social nas suas relações dialéticas (MORIN, 2005).  

No contexto brasileiro, o pensamento dominante tem a 
tendência de recusar as cotas. Estes pensadores foram 
classificados como os “profetas do ódio racial”. Entre os 
estudiosos que trabalham a temática do desenvolvimento de 
forma explícita, a maioria ligada às ciências econômicas, a 
ideologia de tornar invisível as relações entre o desenvolvimento 
nacional e as desigualdades étnico-raciais predomina. A temática 
racial ocupa um lugar marginal. De outro lado, entre os cientistas 
sociais que estudam as relações raciais o reconhecimento das 
desigualdades que negam o pleno exercício da cidadania da 
maioria de negros é reduzido à mera questão social. Ali estão 
alguns elementos do paradigma da democracia racial que 
exploramos. 

De uma forma diferente, o desenvolvimento econômico 
multicultural se situa no campo dos estudos que pensam as 
relações raciais de forma complexa ou conjuntiva: as 
desigualdades que afetam a vida dos afro-brasileiros são vistas 
como de ordem étnico-racial e de ordem social. Esse foi o nosso 
foco. Mas reconhecemos que há, também, outros fatores que 
agravam essa situação, como o de gênero, geração, território 
geográfico, por exemplo. 

A segunda mudança ético-política, reivindicada por esta 
pesquisa, também foi abordada, mesmo que de forma rápida. Os 
dados de ordem quantitativa e de ordem qualitativa tratados 
autorizam-nos afirmar que existem as desigualdades sociais e 
raciais entre brancos e negros no Brasil. A prática de uma 
“cegueira epistemológica” da parte dos “profetas do ódio racial”, 
para nós, compromete o exercício de uma verdadeira ciência 
comprometida com a “verdade” e a ética. O uso da ciência com a 
finalidade de dominar cultural, política e economicamente, a 
população negra é antiético e condenável. 

Por outro lado, a nossa crítica aos estudos do paradigma 
da igualdade racial é que seu diálogo é tímido em relação à 
temática do desenvolvimento. Não há como falar em termos de 
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sua ausência; mas sim em termos de uma presença minoritária 
entre os economicistas; de uma presença dispersa; de um diálogo 
implícito. Situamos esse paradigma na geração após os estudos de 
Carlos Hasenbalg e Nelson Valle dos Santos, nos anos de 1980. A 
nova geração dos estudos das relações raciais é aquela que vai 
turbinar suas ferramentas científicas para responder às críticas de 
seus opositores e às demandas das populações negras em 
emergência entre os anos de 1990 e 2000. Os estudos das relações 
raciais feitos por ela têm dialogado com as teorias culturais do 
multiculturalismo no campo das ciências humanas e sociais. 
Quando iniciamos esta pesquisa, em 2006, muitos estudiosos 
dessa nova geração concentravam suas investigações na temática 
de políticas de cotas, vistas como a nova problemática do debate 
republicano. 

Ao longo da construção do campo desta pesquisa, ela 
levou este subtítulo: “ações afirmativas, um debate republicano 
para além das cotas”. Ao fazer isso, a nossa intenção era a de 
introduzir uma “mudança de olhar” sobre esse debate. 
Pretendíamos mostrar que há outras questões e formas de se 
pensar os problemas que afetavam os afro-brasileiros no início do 
século XXI. Em relação às novas questões, a nossa intenção foi a 
de evitar o tratamento das políticas de cotas. Para tanto, era 
preciso identificar outros assuntos de políticas públicas de ações 
afirmativas no meio das comunidades quilombolas, no campo 
jurídico, no campo das empresas capitalistas e de economia 
solidária; no campo religioso, no campo da mídia. Porém, como 
mostramos, muitos dos temas que apontávamos no início da 
realização desta pesquisa não puderam ser incorporados por 
motivos já evocados. A verdade é que o campo da pesquisa 
coloca, ao pesquisador, algumas exigências que o levam, muitas 
vezes, por um caminho que ele mesmo não pretendia ir. Isso 
aconteceu conosco. Talvez seja essa uma das razões da presença 
de algumas questões que ficaram pendentes nesta investigação. 

 Tivemos que fazer muitas opções arriscadas para a 
realização desta pesquisa. Escolhemos, somente, projetos e 
programas que nos ofereciam condições mínimas para a sua 
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análise. A parte IV nos possibilitou concretizar um dos objetivos 
deste trabalho: avaliar alguns programas/projetos de ações 
afirmativas. Cada um, com suas exigências, possibilitou-nos 
alimentar o debate teórico e a prática do desenvolvimento sobre 
as políticas públicas multiculturais no Brasil. Para nós, não é nem 
tanto nas escolhas de objetos que se situa a modesta contribuição 
desta pesquisa, mas na forma como o seu campo de investigação 
foi construído. Basta relembrar, aqui, as palavras do mestre 
Bachelard, retomadas pela pluma de Bourdieu, Chamboredon e 
Passeron (1983, p. 24): “O fato científico é conquistado, 
construído e constatado”. É o que tentamos fazer, sem a 
pretensão de ter o monopólio da verdade.  

E é nesse ponto que se situa a nossa diferença com os 
estudiosos das relações raciais da nova geração. Carlos Hasenbalg 
e Nelson Valle dos Santos, nos anos de 1970-1980, em muito 
ajudaram os estudos raciais a incorporar os indicadores de 
desigualdades raciais. Marcelo Paixão ampliou estes estudos em 
2005 com a publicação da sua tese, quando levantou essa questão 
dos estudos de IDH. O mesmo autor confessou que vinha 
criando essa metodologia com Wania Sant´Anna, já nos anos de 
1990. A inovação de Paixão ainda consiste - reportando-nos à sua 
tese de 2005, como aos outros estudos dele - em refletir sobre as 
paridades existentes entre os estudos das relações raciais e o 
desenvolvimento humano das populações negras. Para nós, o 
sociólogo e economista Marcelo Paixão, bem como o economista 
Mário Theodoro, têm uma boa contribuição no que diz respeito 
às relações entre a temática racial e o desenvolvimento numa 
perspectiva alternativa. 

Porém, a nossa diferença em relação às suas abordagens, e 
outras que fazem parte dessa geração, reside nos procedimentos 
metodológicos que ditam os interesses de nossas pesquisas e a 
formação de nossos campos de estudo ou objeto de pesquisa. Os 
objetos que investigamos são os mesmos; mas suas construções e 
abordagens são diferentes. Mesmo havendo um diálogo teórico 
com muitos dos autores da nova geração dos estudos das relações 
raciais, há sempre algo que é da particularidade de nossas 
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escolhas. E isso, em muito, tem a ver com as experiências de vida 
que direcionam a vida profissional de cada pesquisador. É nesse 
nível que acreditamos que o conceito de bioepistemologia toma a 
sua força. Como dito, essa prática epistemológica é identificada 
em Bourdieu como a socioanálise ou a autossocioanálise. Foi o 
que chamamos de escolhas de vida como escolhas 
epistemológicas. 

É dessa forma que, mesmo entre os estudiosos das 
relações raciais que usam a pesquisa avaliativa como instrumento 
analítico, existem algumas diferenças com a nossa abordagem. 
Todas as pesquisas avaliativas que dialogaram conosco abordam a 
temática do desenvolvimento de forma “implícita”, 
diferentemente de Paixão e Theodoro, que a trabalham de “forma 
explícita”; mas, estes, como mencionado, não usam a avaliação 
como recurso analítico. 

A contribuição da nossa investigação é a sua coragem em 
dizer que há possibilidade de analisar as relações entre o 
multiculturalismo e o desenvolvimento. A sua novidade, no 
entanto, no contexto brasileiro, foi a de oferecer um instrumento 
teórico e metodológico para futuras investigações sobre as 
políticas públicas multiculturais. As teorias da nova sociologia 
econômica e do desenvolvimento alternativo ajudaram na 
elaboração deste trabalho de tradução. A aproximação com a 
teoria de “avaliação da quinta geração” canadense veio a auxiliar 
na verificação dos avanços e limitações do referencial teórico-
metodológico desta pesquisa e dos programas investigados. Aqui, 
a noção de falsificação da teoria para a sua renovação, do filósofo 
da ciência Karl Popper, nos serviu de lição de vida. As 
descobertas científicas só são feitas a partir das críticas que se 
recebe e das limitações das teorias que as antecederam. O nosso 
trabalho não escapa dessa regra. 

A parte IV, “Desenvolvimento econômico multicultural 
como avaliação”, analisou quatro projetos de ações afirmativas. 
Em todos foi possível verificar o nexo entre o multiculturalismo 
brasileiro e o tema do desenvolvimento. Em alguns, essa relação 
se expressa de forma explícita e, em outras, de forma implícita. A 
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explicação dessa situação passa pelo entendimento dos interesses 
particulares de cada campo avaliado. No caso, dos documentos 
científicos analisados, a sua explicação está ligada à questão de 
opções teóricas dos agentes envolvidos; já no caso dos 
documentos não-científicos (relatórios, site, imagens, tabelas), 
seus agentes não têm nenhuma preocupação em relacionar suas 
práticas nem com as teorias do desenvolvimento, nem com as do 
multiculturalismo. 

No tocante à questão da identidade dos atores envolvidos 
nas políticas públicas de ações afirmativas no Brasil, verificou-se a 
existência de colaboração entre mais de um agente social: o 
Estado, o setor privado e a sociedade civil, apontando, assim, para 
a complexidade desse campo. A avaliação do Projeto A Cor da 
Cultura mostrou que a trilogia formadora da esfera pública é 
responsável pela sua construção no Brasil. Não se sustenta, 
portanto, a visão que reduz as políticas públicas à ação do Estado. 
Foi possível entender a complexidade das relações entre a 
temática do desenvolvimento com essas políticas públicas 
multiculturais brasileiras, recorrendo-se à história social de cada 
parceiro presente nessa arena política focalizando ora seus 
objetivos, ora missões ou valores. O que importava era encontrar 
uma temática que oferecesse pistas para liberar a “imaginação 
sociológica”: a prática da avaliação reflexiva. Falando em termos 
de Boaventura de Sousa Santos: possibilitar fazer o trabalho da 
tradução. Só dentro das Organizações Globo é que a relação 
entre ações afirmativas e desenvolvimento se traduziu de forma 
“implícita”; mas, ao recorrer à noção de responsabilidade social 
presente em suas práticas, logo pode-se observá-la em termos de 
“relações explícitas”. Essa parte já é uma hermenêutica do 
segundo grau, feita pelo pesquisador, sobre os materiais 
disponíveis. Trata-se uma das fases da prática da Antropologia 
Interpretativa que aprendemos com Clifford Gueertz. 

Nas ações afirmativas implementadas pela Unipalmares e 
pelas universidades públicas, também a relação com o tema do 
desenvolvimento não aparece de forma “explícita” nos 
documentos analisados. Todavia, uma análise apurada sobre as 
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finalidades dessas ações de inclusão de negros para o ensino 
superior apontou para esse tema. Mesmo que não tenha sido o 
nosso objetivo relacionar as ações dessas instituições, do ensino 
superior, privadas e públicas, com os Planos do Desenvolvimento 
e outros instrumentos jurídicos dos governos que as regem, é 
preciso afirmar que é, a partir desses, que elas orientam suas 
políticas no campo da educação. Nesse contexto, também, a 
responsabilidade social dessas instituições de ensino é acionada 
como justificativa de suas ações para com a comunidade: inclusão 
dos grupos desfavorecidos; portanto, para o desenvolvimento da 
nação. 

Muitas das brechas deixadas nesta pesquisa devem ser 
vistas como parte das dificuldades que tivemos para encontrar os 
materiais. Assim, por exemplo, ao analisarmos o Programa de 
Capacitação de Afrodescendentes do Banco Itaú, a nossa 
primeira impressão era de que a lógica de suas políticas de 
diversidade relacionava-se de forma “implícita” ou indireta com a 
temática do desenvolvimento. É dessa forma que o material 
residual que tínhamos nos informava. Mas, por insistência e por 
longas buscas, chegamos a descobrir que era o contrário. O tema 
da responsabilidade social empresarial é que tem ditado a 
aproximação das instituições empresariais com a temática do 
desenvolvimento sustentável. Na perspectiva do Banco Itaú, por 
exemplo, as políticas da diversidade fazem parte desse bloco 
temático. Aqui descobrimos, também, que as políticas públicas de 
diversidade atendem a um público diversificado que vai além do 
étnico; são mulheres, homossexuais e portadores de necessidades 
especiais. Tudo aponta para relações de complexidade, entre 
políticas multiculturais e desenvolvimento, do que de 
simplicidade. 

 Na avaliação desses programas, a segunda hipótese 
também foi colocada à prova. Como já avisado, a mudança ético-
política requerida no campo das políticas de ações afirmativas 
deve ser interpretada a partir da lógica do campo em que cada 
programa investigado encontra-se inserido. Reconhecemos que 
essa questão, apesar de ser anunciada como parte da nossa 
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hipótese, não recebeu grande atenção. Assim, torna-se um motivo 
para futuras investigações. Essas limitações não nos impedem de 
dizer algumas palavras a respeito. Como informado, ao 
pesquisador não cabe fazer pré-julgamentos, mas sim emitir a sua 
opinião depois de uma verificação minuciosa. 

O que se pode afirmar, após a análise de todos os 
programas, é que as políticas de ações afirmativas existentes no 
país tendem a ser emancipatórias no sentido de oferecer novas 
oportunidades aos seus beneficiados. Não são revolucionárias no 
sentido marxiano do termo, isto é, não visam ao fim da ordem 
capitalista estabelecida, como querem os marxistas ortodoxos. 
Pelo contrario, dialogam com seus agentes no sentido de, dentro 
das brechas existentes, criarem novos mecanismos de construção 
de uma sociedade, no mínimo, justa. O desenvolvimento 
protagonizado pelas ações afirmativas, no país, deve ser 
entendido nesse contexto das ambiguidades que caracterizam a 
vida humana; Bourdieu diria as “práticas humanas”. É nesse 
ponto que a epistemologia da complexidade de Morin se torna 
útil para um trabalho de tradução. As ambigüidades, em questão, 
apontam para a complexidade dessas ações. 

Antes de tocar na questão da ética política, de cada 
política de ação afirmativa analisada, é importante lembrar que as 
novas oportunidades oferecidas, de modo geral, por essas 
políticas multiculturais, à brasileira, não estão nem tanto no plano 
quantitativo, mas estão sim no plano qualitativo das novas 
relações étnico-raciais que se vêm introduzindo no país. Nesse 
sentido, o Estado, o setor privado e a sociedade civil tinham que 
se posicionar perante a “miséria do mundo” (BOURDIEU, 1993) 
que tem afetado os afrodescendentes colocando em xeque o mito 
da neutralidade. Do ponto de vista do impacto qualitativo, tem-se 
observado um processo da democratização dos agentes da 
República Federativa Brasileira, isto é, suas instituições e cidadãos. 
Podemos chamar esse processo de “desracialização democrática”. 
Esta se manifesta, de um lado, pela entrada tímida e maciça de 
negros nas instituições que, tradicionalmente, os têm excluídos. 
As universidades públicas e bancos representam a primeira 
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entrada e as instituições privadas, via ProUni, a segunda entrada. 
De outro lado, o aumento da população negra (49,8%) mostra a 
construção da nova identidade positiva do negro em andamento 
no país. O que sustenta a nossa ideia do reconhecimento de 
identidade nacional plural é a mestiçagem emancipatória. As 
instituições promotoras das políticas de ações afirmativas, ao 
classificar seus beneficiados em termos de negros ou 
afrodescendentes para se referir aos pretos e pardos do IBGE, 
têm se mostrado solidárias ao projeto social do Movimento 
Negro, colocando em dúvida a profecia do ódio racial. Todo esse 
trabalho, além de envolver as questões científicas, traz questões 
ético-políticas. 

Ao analisarmos o Projeto A Cor da Cultura, a nossa 
suspeita foi de que a ética política que o sustenta obedece aos 
interesses de cada parceiro. Para as Organizações Globo, este foi 
o momento de mostrar ao Brasil que são pioneiras em levantar a 
bandeira da responsabilidade social; de promover a educação e a 
cultura brasileira. O CIDAN marcou a sua presença trazendo os 
profissionais negros na arena das políticas públicas afirmativas em 
movimento. A Petrobras e a SEPPIR, por outro lado, ao entrar 
nesse projeto, queriam mostrar que o Governo Lula tem lutado 
pela política da igualdade racial. De forma explícita, com essas 
duas últimas instituições foi possível verificar a ligação direta 
desse projeto com a temática do desenvolvimento e da cidadania. 
As práticas das parcerias mostraram que existem valores que as 
sustentam: defesa do patrimônio cultural brasileiro; entre um dos 
valores da Petrobras encontrou-se, até, a “cordialidade”; só que a 
presença do CIDAN e da SEPPIR fez com que não tomasse a 
conotação que lhe têm dado os defensores da democracia racial. 
Pelo contrário, estes valores foram usados para sustentar um 
projeto que dá visibilidade ao afrodescendente e à sua cultura e 
sua luta contra o racismo cordial e institucional. 

Os valores que pautam a ação afirmativa da Unipalmares 
têm muito a ver com a visão dos formuladores do Projeto A Cor 
da Cultura. Aqui também a ambiguidade faz escola. 
Reconhecemos que este assunto merece mais investigação. O 
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termo diversidade, nesse projeto endogenamente 
afrodescendente, toma até proporções globais. Só que não se 
trata, pelo menos no nosso humilde entendimento, de um 
multiculturalismo global antiético, que aliena seus beneficiados. 
As lideranças da Unipalmares, brancos e negros, usam do seu 
poder simbólico, isto é, o capital social, cultural, político e 
econômico que lhe proporciona a execução da sua obra, para 
cumprir seus objetivos com todo profissionalismo: a inclusão de 
jovens negros no ensino superior e no mercado de trabalho. 

A lógica capitalista influencia, também, a adoção dessas 
políticas, sim; entretanto, se manifesta de forma ambígua e não 
daria para afirmar, como muitos marxistas radicais opinam, que 
são alienantes. O que se pode observar é que se trata de um 
campo social definido pelos interesses do próprio campo. A 
ambiguidade deve ser interpretada a partir dessa realidade 
histórica. Foi detectado que o Banco Itaú, por exemplo, considera 
o Programa de Capacitação de Afrodescendentes como parte da 
sua responsabilidade social, portanto, na lógica da dádiva; 
contudo, o mesmo banco usa isso como estratégia de marketing 
para dar reconhecimento à sua marca no mercado competitivo; as 
universidades particulares usam o ProUni como fontes de rendas 
e abatimento fiscal, e também como um serviço social. Aqui se 
abrem novas linhas de investigações dentro da sociologia política 
e econômica em diálogo com a ética. 

O comportamento do Governo Lula foi aquele que 
traduziu melhor o fato da ambiguidade no processo do debate 
republicano de implementação de ações afirmativas no país. Essa 
ambiguidade acentua-se, sobretudo, no que diz respeito às 
políticas de ações afirmativas de modalidade focal. O seu campo 
específico para a realização da prática da “política de avestruz” é 
o das cotas. O governo Lula silencia esse assunto nos seus 
documentos oficiais. O ex-ministro Tarso Genro, querendo fugir 
do tema, contra a sua vontade ou não, entrou na história como 
aquele político que deixou o legado de uma política híbrida: o 
ProUni. Este programa é híbrido e não ambíguo, só pelo controle 
social que o Movimento Negro tem exercido sobre ele, no 
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sentido de guardar o recorte étnico-racial. Se fosse o contrário, 
pegaria as asas de uma política universalista, como bem o querem 
os defensores do paradigma da democracia racial. 

O mesmo hibridismo foi apurado nas políticas de cotas 
nas universidades públicas. Além das modalidades de cotas raciais, 
os gestores das universidades públicas inventaram mais de uma 
modalidade: cotas sociais, cotas para deficientes. As empresas 
privadas também agem na mesma perspectiva: políticas públicas 
para todos, não só para negros. Aqui, pelo menos, pode-se dizer 
que, na guerra simbólica entre as interpretações de políticas 
públicas universalistas e focais, predominou a via da reconciliação. 
É o pensamento da complexidade conjuntiva que é acionado para 
reconciliação das divergências nessa arena política. 

O hibridismo e a ambiguidade, nesse caso, aparecem 
como recursos estratégicos dentro das ações políticas. Para o 
Governo Lula, sendo as cotas um assunto polêmico, e para não 
trazer problemas à governança, a saída encontrada é fazer de 
conta que estas não existem. Será isso por motivo eleitoreiro? 
Não nos aprofundamos nesse assunto. Porém, o que se verificou, 
em outras instâncias, é que o hibridismo das universidades 
públicas em relação às políticas de cotas e o das empresas, dentro 
de suas políticas de diversidade, têm por fundamento, para a sua 
compreensão, a situação das desigualdades sociais do país. Seus 
agentes entendem que a exclusão não afeta somente a população 
negra; por isso ampliam seus programas para outros grupos não-
étnicos. Para nós, a emergência da pluralidade tem muito a ver 
com o que chamamos de igualdade solidária. O que se pode dizer 
é que, apesar de suas ambiguidades, as políticas de ações 
afirmativas transmitem valores para a construção de uma 
sociedade mais justa. O Movimento Negro, nesse processo, tem 
desempenhado um papel político fundamental para a nação 
brasileira. É o principal ator a trazer esse debate para a esfera 
pública. Só que, hoje, os benefícios colhidos estendem-se, 
também, para os grupos não-negros: os brancos pobres. 

São expostas aqui algumas razões que nos levam a afirmar 
que o debate republicano de hoje, no Brasil, não se limita só às 
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questões de cotas. Trata-se de um debate que vai para além de 
cotas. As ações afirmativas visam, para nós, a um novo projeto de 
desenvolvimento que contemple a questão racial. Sem ter a 
pretensão de ter esgotado o tema, acreditamos que esta pesquisa 
possa abrir novos campos de investigação sobre políticas públicas 
multiculturais e o desenvolvimento, contemplando as ações do 
Estado, o setor privado e a sociedade civil. 
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