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RACISMO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL 
Paula Barreto 

 

Bom, o tema de nossa aula hoje é a concepção do racismo individual e do racismo 

institucional no Brasil. Este tema, é claro, está inserido numa discussão mais geral sobre a 

questão do racismo. 

 

Antes de tratarmos diretamente neste ponto, é conveniente considerarmos algumas 

características do contexto brasileiro, que ajuda a entender porque este é um tema 

relevante, é um tema importante, que merece ser discutido. Em primeiro lugar, tem a 

questão da ampliação do debate público sobre a questão do racismo no Brasil, que vem 

ocorrendo a partir das décadas de 1980 e 1990. Então, um exemplo disso é a maior 

constância da discussão deste tema, seja nos meios de comunicação, seja nos órgãos 

governamentais, seja na linguagem corrente do cotidiano na população, que fala muito mais 

hoje deste tema, que discute muito mais hoje do que se discutia há algumas décadas atrás. 

Para a gente entender por que isso acontece, é preciso lembrar que o Brasil foi reconhecido 

internacionalmente, e também aqui se reconhecia como um país que estava livre do racismo. 

Já foi motivo de orgulho afirmar que havia democracia racial no Brasil e a partir dessa crença 

se chegava a conclusão de que o tema do racismo e a questão racial não fossem temas 

relevantes seja para a discussão pública, seja até como objeto de pesquisa. Então, com 

estas mudanças no cenário, esta situação mudou muito. E um exemplo disso são as 

pesquisas que têm sido realizadas nos últimos 25 anos sobre o tema, abordando aspectos 

mais gerais. 

 

Aqui hoje, gostaria de mencionar a vocês, em se tratando especificamente da questão da 

percepção do racismo, gostaria de mencionar inicialmente duas pesquisas sobre o racismo, 

do tipo “survet”, que foram realizadas no Brasil, todas as duas usando a mostra probabilística 

e representativa da população brasileira de maneira geral, uma delas foi realizada em 1995 e 

a outra foi realizada em 2003. Estas pesquisas incluíram diversas perguntas no questionário 

que foi utilizado, visando mensurar o preconceito e a discriminação racial no Brasil; visando 

capturar que percepção a população teria sobre a questão do racismo, e visando ainda 

avaliar o apoio que a população daria à adoção de políticas de ação afirmativa no Brasil. 
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Então, como vocês vão verificar na figura 1, por exemplo, há uma pergunta no questionário 

dessas duas pesquisas, onde se pergunta aos entrevistados se os brancos têm preconceito 

de cor em relação aos negros no Brasil. Na pesquisa de 1995, 85% dos entrevistados 

brancos respondeu que sim, que havia um pouco ou muito de preconceito de cor em relação 

aos negros no Brasil. Entre os mestiços, a mesma proporção se verificou, 85%, afirmaram 

que havia muito ou pouco preconceito de cor em relação aos negros. Na pesquisa realizada 

em 2003, os resultados foram muito semelhantes, mas houve um pequeno aumento nesta 

proporção. Entre os entrevistados brancos, 87% afirmaram que havia preconceito em 

relação à cor da pele negra, muito ou um pouco, e entre os mestiços, 88% afirmaram o 

mesmo. Portanto, uma maioria esmagadora reconheceu, através destas respostas, admitiu 

que percebia a existência preconceito de cor que foi o termo utilizado na pergunta. 

 

Cabe ainda destacar que não houve uma variação muito grande entre esses dois grupos de 

cor diferentes. Entre os brancos e mestiços a proporção é muito semelhante. Como vocês 

vão observar na figura 2, quando comparamos este resultado com o outro, numa outra 

pergunta que diz: “Você tem preconceito de cor em relação aos negros?”, o resultado é 

quase que o inverso, entre os entrevistados brancos, 88% afirmaram que não tinham 

preconceito racial em relação aos negros e entre os mestiços, 89% disseram que também 

não tinham. Então, desta parte da pesquisa é interessante ressaltar este fato. Outras 

pesquisas de abrangência menor, como a realizada no estado do Rio de Janeiro, e até 

mesmo outras pesquisas qualitativas, todas têm confirmado este mesmo resultado. Quando 

perguntada, a população demonstra reconhecer que em geral há preconceito ou 

discriminação contra os negros, mas quando esses indivíduos são questionados sobre o 

possível preconceito que eles próprios teriam, a maioria, quase a mesma proporção, diz que 

não. Então, é como se reconhecesse de maneira geral, mas não admitisse em si próprio. 

Uma outra pesquisadora se referiu a este resultado dizendo que é como se os brasileiros se 

sentissem numa ilha de democracia racial, cercada por racismo por todos os lados. Este é 

então o resultado que essas pesquisas de opinião têm chegado, que caberia discutirmos 

melhor.  

 

Gostaria ainda, nesta mesma direção, mencionar a vocês, algo que está na tabela 4, que é o 

resultado de uma outra pesquisa de opinião realizada no Rio de Janeiro, que também 

constata que há uma grande proporção, a grande maioria da população reconhece a 
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existência de preconceito. Foi constituído um índice de percepção de preconceito nesta 

pesquisa, que foi publicada por minha autoria e do colega, Clóvis de Oliveira, e nós 

verificamos, como pode ser consultado na tabela 4, nós chegamos a conclusão, nesta 

pesquisa, que 90% da população de entrevistados admite que há preconceito de nível alto 

ou médio na sociedade brasileira. Portanto, é resultado de uma outra fonte que vai na 

mesma direção. 

 

Então, estes resultados têm justificado a afirmação que temos feito de que o racismo hoje, 

quando se trata do debate público sobre o racismo não é mais discutir se há ou não há 

racismo, se existe ou não existe democracia racial no Brasil, pois este foi um debate 

discutido nos anos da década de 1980, quem sabe até meados da década de 1990, mas, 

neste período, como resultado de mobilizações e organizações anti-racistas, de muitas 

pesquisas como estas e outras que foram realizadas no meio acadêmico, e da sensibilização 

de cada vez mais um maior número de setores da sociedade, tem havido uma mudança na 

opinião pública no que diz respeito a este tema, de maneira que chegamos a esta situação 

destas pesquisas de opinião aqui mencionadas. 90% das pessoas admitem haver problema 

sobre a existência de racismo. 

 

O problema é que quando se trata de mensurar o preconceito ou discriminação 

individualmente, os resultados são completamente opostos. Estas mesmas pesquisas, 

realizadas a primeira pela Datafolha em 1995 e a segunda pela Fundação Perseu Abramo 

em 2003, eles tentaram mensurar numa escala de preconceito racial, um índice de racismo, 

chegaram a conclusão que apenas uma pequena parcela da população poderia ser 

considerada como tendo um nível alto de preconceito. Vocês vão verificar na figura número 

3, que na pesquisa de 1995, entre a população branca, 37% demonstrou um preconceito 

leve, 44% um preconceito médio, em 2003, entre a população branca, 53% demonstrou ter 

um preconceito leve e 21% um preconceito médio. 

 

Então, de qualquer maneira, independente daqui, por falta de tempo, não podermos analisar 

melhor as perguntas nos itens que foram incluídas para construir este item de preconceito, 

na minha opinião, tentar formar medidas mais sofisticadas para mensurar este preconceito 

individual não é uma boa estratégia de pesquisa, principalmente no contexto brasileiro, onde 

temos esta história já longa da existência desta crença na democracia racial, e pelo menos 
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no que diz respeito a tentar parecer que não são racistas, esta crença demonstra ainda a 

sua influência na população. Então, por mais sofisticada que seja a medida,  acredito que os 

resultados se repetirão, por que os entrevistados buscarão repetidamente tentar evitar 

aquelas opções que, segundo eles, irão demonstrar que são racistas, que têm preconceito, 

pois eles querem demonstrar o contrário, eles acreditam que não têm preconceito e que não 

discriminam. Então, não nos adiantará levar mais adiante tentar elaborar medidas, índices de 

preconceito ou de discriminação, principalmente no caso brasileiro, e é um pouco o que os 

resultados têm mostrado.  

 

Agora, eu gostaria de voltar um pouco ao resultado que apresentei, sobre esta aparente 

contradição nas respostas dos entrevistados, que concordam que há um preconceito racial 

contra os negros, na sociedade, mas que eles mesmos não admitem tê-lo. Como explicar 

isso? 

 

Em primeiro lugar, estes resultados podem indicar que, em termos de atitude, há entre a 

população há uma grande adesão aos valores anti-racistas, que está associada, como disse, 

à crença na democracia racial. Então, mesmo afirmando que há racismo na sociedade, as 

pessoas tentam demonstrar que acreditam na democracia como um ideal e querem se 

apresentar como não tendo preconceito. 

 

Em segundo lugar, estes resultados nos convidam a refletir melhor sobre a maneira como o 

racismo vem sendo entendido pela população, por que, neste caso aqui específico, o termo 

que foi usado na pergunta foi preconceito de cor e outras perguntas que eu não mencionei 

aqui poderia ter sido usado o termo discriminação. Então, precisaria ser pesquisado um 

pouco mais, na minha opinião, que definição de fato de racismo as pesquisas estão 

utilizando e a própria população está utilizando. Porque, no caso destas pesquisas que 

mencionei, quando os entrevistados dizem, afirmam que há o preconceito de cor contra os 

negros, não se sabe exatamente a que os entrevistados estão se referindo. É possível 

verificarmos melhor, nestas pesquisas, em que situações os entrevistados estão pensando, 

a que situações os entrevistados estão se referindo quando eles respondem desta maneira.  

 

Então, fica difícil para nós entendermos, afinal, como a população entende, define, o 

preconceito de cor. E o mesma pergunta poderíamos colocar, falando de racismo de maneira 
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geral. Então, além disso, sabendo que o racismo não se limita em suas manifestações 

individuais, ele tem também uma dimensão que é estrutural, que é institucional, a coisa fica 

ainda mais complexa. Acredito que seja preciso trabalharmos mais em termos de pesquisa 

nessa direção. A esta altura seria conveniente mencionar que existem definições diferentes 

sobre o conceito de racismo, e que essas definições têm mudado ao longo do tempo, 

mesmo no Brasil, seguindo ou mesmo em sintonia com as mudanças que tem ocorrido no 

debate mais teórico sobre o tema, de maneira mais geral no plano internacional inclusive. 

 

No Brasil, nos primeiros estudos que foram realizados sobre o tema, logo depois da 

Segunda Guerra Mundial, o racismo era entendido basicamente como preconceito. que seria 

a atitude, e também a discriminação, queria o ato, o comportamento concreto. Então, nesta 

perspectiva, o racismo era entendido como um fenômeno individual. Muitos estudos 

tentaram mensurar, com técnicas quantitativas, a discriminação e o preconceito dos 

indivíduos no Brasil, seguindo procedimentos que eram muito comuns na época, no campo 

por exemplo da psicologia social nos EUA. 

 

Estudos clássicos sobre a questão do preconceito, sobre o racismo, na prática ou em termos 

empíricos tentavam mensurar o preconceito individual, até mesmo chegando a cogitar que 

tal preconceito seria explicado pelo ódio, ou seria explicado pela personalidade autoritária, 

temos estudos clássicos aí que vão nessa direção, no campo da psicologia social e esta 

abordagem foi utilizada no Brasil. Esta definição passou a ser questionada no Brasil no final 

de 1950, 1960, e pelos estudos realizados sobre os chamados “auspícios da Unesco”, que 

foi uma organização que na época subsidiou a realização de uma série de pesquisas em 

vários locais no Brasil sobre a questão do racismo, num contexto que foi bastante marcado, 

ou seja, repercutia ainda com muita força os episódios do nazismo, e o Brasil foi escolhido, 

como um país que se acreditava que havia democracia racial, poderia ensinar ao mundo 

uma fórmula diferente ou contribuir para o debate internacional, demonstrando que seria 

possível haver uma convivência harmônica entre raças diferentes. Então, é a partir desta 

iniciativa da Unesco é que foram realizados estudos empíricos em diversas regiões do Brasil 

e nos resultados de alguns destes estudos começou-se a questionar estas definições que 

vinham sendo utilizadas até o momento. 
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Em pesquisas que foram realizadas em São Paulo e em outros estados da região sul, mais 

especificamente na Escola Paulista de Sociologia, os pesquisadores começaram a associar 

o racismo não mais a atitudes, ao comportamento individual, mas começaram associá-lo às 

questões de poder na sociedade, às disputas existentes entre grupos, formados na 

sociedade, portanto começaram a utilizar uma abordagem mais estrutural do racismo. Esta 

abordagem teve uma continuidade, a partir dos anos de 1980, nesta que se transformou 

numa corrente, numa linha de estudos sobre desigualdades raciais e que se consolidaram 

no Brasil a partir da década de 1980, 1990 e continuam sendo realizados até hoje, com a 

atualização constante dos dados, porque estas pesquisas se baseiam em informações e 

dados sócio-demográficos, são pesquisas de caráter quantitativo e vêm sendo atualizadas 

desde a década de 1980 para cá. 

 

Então, no início, os estudos sobre as desigualdades raciais no Brasil foram muito 

influenciados e se beneficiaram dos estudos da Escola Paulista e enfim, temos hoje este 

campo de estudos plenamente consolidado no Brasil e, a partir daí, o fenômeno do racismo 

foi cada vez mais visto como sendo um fenômeno estrutural ou visto em sua dimensão 

estrutural e sua dimensão institucional. Mais recentemente, a partir basicamente de meados 

dos anos da década de 1990 e dos anos 2000, o termo racismo institucional tem se tornado 

mais presente na literatura acadêmica sobre o assunto, nos estudos. Começa a estar mais 

presente também em discursos e nas políticas implementadas em alguns órgãos 

governamentais, mas ele não está presente ainda nos estudos populares. Ele ainda não se 

tornou um termo de uso corrente fora do meio acadêmico, Então, precisamos ter cuidado, 

portanto, quando afirmarmos que há um amplo reconhecimento da população brasileira 

sobre a existência do racismo, no sentido que é preciso especificar, é preciso fazer a 

ressalva de que, na minha opinião, quando a população admite reconhecer, ela está 

reconhecendo o racismo em sua dimensão individual. Isto eu pude comprovar numa 

pesquisa de caráter qualitativo, que realizei com estudantes na Universidade de São Paulo, 

e em entrevistas com roteiro, e num grupo de 50 estudantes entrevistados, todos afirmaram 

a existência do racismo no Brasil, ninguém negou isso, e quando eu pedi que eles 

descrevessem situações que pudessem exemplificar, em quase todos os casos foram 

citadas situações que poderiam ser definidas como sendo de preconceito ou de 

discriminação. 
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Apesar de ter ocorrido ultimamente muitas divulgações das estatísticas oficiais, e dos 

resultados das pesquisas sobre desigualdades raciais, verifiquei nessa pesquisa que, 

mesmo entre os estudantes universitários, de uma grande cidade brasileira, com um nível de 

escolaridade e informação mais elevado do que a média nacional, a concepção ou conceito 

de racismo que eles utilizam nos seus discursos, nas suas falas é a percepção, ou definição 

do racismo em sua dimensão individual. Praticamente nenhum estudante citou a ausência de 

negros em cargos de destaque, a diferença salarial existente entre negros e brancos, ou 

mesmo a ausência ou a pequena proporção de estudantes negros dentro das universidades 

públicas brasileiras, como sendo uma evidência de racismo. E, ao discutir por exemplo as 

propostas para a criação de cotas para estudantes negros dentro das universidades, que é 

uma proposta que estava sendo discutida na época, e existiam posições favoráveis e 

desfavoráveis, mas em geral os estudantes tendiam explicar esta pequena proporção de 

estudantes negros a partir a partir do argumento econômico, como sendo uma conseqüência 

seja da má qualidade do ensino público, seja da própria pobreza dos negros, não 

associavam ou explicavam isso ao racismo. 

 

Então, com essa pesquisa empírica que realizei de caráter qualitativo eu pude confirmar 

também isso. O racismo institucional ainda não é percebido largamente pela população, que 

continua a trabalhar e utilizar essa definição do racismo mais individual e apesar de ter sido 

questionada no meio acadêmico, continua bem presente na mídia e nos discursos populares.  

 

Esta discussão tem se tornado mais importância, e que ganha relevância, quando cada vez 

mais se discute além do racismo, quais seriam as políticas anti-racistas, quais seriam as 

estratégias mais adequadas para enfrentar o problema do racismo no Brasil porque, 

seguindo este raciocínio, compreendemos que o racismo tem uma dimensão individual, que 

é o preconceito e a discriminação. Além disso, tem uma dimensão institucional, que é aquela 

referente à desigualdade 

existente na estrutura da sociedade e nas instituições. As estratégias para enfrentar o 

racismo terão de ser diferenciadas no caso de cada uma destas dimensões. 

 

As estratégias adequadas para enfrentar o preconceito, a discriminação, ou seja, para 

enfrentar o racismo em sua dimensão individual não são necessariamente as mesmas 

estratégias que devem ser utilizadas para enfrentar o racismo em sua dimensão institucional. 
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Acredito que é isso que tem estado no centro do debate político no Brasil quando se discute 

a implementação e quanto se tem implementado de fato, que tem inclusive iniciativas de 

implementação dessas políticas de ação afirmativa no Brasil e mais especificamente nas 

universidades brasileiras. Este é um tema que tem sido amplamente discutido, um tema 

polêmico e que está no centro do debate. 

 

Voltando às pesquisas, é ilustrativo da importância deste tema que as pesquisas de opinião 

estejam incluindo perguntas que testam o apoio ou não da população a estas propostas das 

políticas de ação afirmativa. 

 

Gostaria de finalizar esta questão apresentando como exemplo mencionando que, entre a 

pesquisa realizada em 1995 pelo Instituto DataFolha e pela realizada em 2003 pela 

Fundação Perseu Abramo, que se observa que houve uma tendência de crescimento do 

apoio da população às políticas de ação afirmativa. Embora haja divisões, divergências, 

observa-se que há uma tendência do crescimento do apoio nesta década e o que pode 

explicar este resultado é a maior freqüência do debate sobre o assunto e provavelmente 

mais setores da população estão se tornando melhor informados sobre o assunto. Acredito 

que uma das razões que explicam o crescimento do apoio, sem deixar de mencionar 

também as crescentes mobilizações das organizações anti-racistas e as próprias iniciativas 

governamentais, porque isto vai divulgando, vai informando, mais pessoas vão ouvindo falar, 

vão se aproximando mais do tema e vai se criando uma política de opiniões em torno do 

assunto.  

 

Por exemplo, podemos mencionar algumas perguntas que foram incluídas nestas pesquisas, 

como na pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, tem uma pergunta que testa o 

apoio dos entrevistados à criação de cotas para negros nas universidades e empresas. 

Então, 59% das pessoas entrevistadas disseram que concordam, seja totalmente, seja 

parcialmente. Lembro-me que, na pesquisa realizada em 2000 no estado do Rio de Janeiro, 

que eu e o professor Cláudio de Oliveira analisamos, um dos resultados que observamos foi 

que quase 70% dos entrevistados nunca tinha ouvido falar da proposta. Então, foi feita 

inicialmente uma pergunta filtro, para ver se os entrevistados tinham ouvido falar do assunto, 

e, para aqueles que já tinham ouvido falar do assunto, foi perguntado se eles concordavam 

ali ou não. Então, a primeira coisa que se destacava naquela época para o estado do Rio de 
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Janeiro é que mais da metade dos entrevistados nunca tinha ouvido falar, havia uma 

desinformação muito grande. Entre aqueles que tinham ouvido falar, havia uma tendência de 

apoio, mesmo as opiniões estando divididas.  

 

Agora, nesta pesquisa realizada em 2003, com abrangência nacional, observamos que 59% 

dos entrevistados disseram concordam integralmente ou em parte com a criação de cotas 

para negros nas universidades e empresas. Então, para além do resultado em si, que 

acredito ser importante, porque muitas vezes num debate sobre a criação destas políticas 

que afirmam que a população brasileira discorda, ou que são propostas que estão sendo 

impostas, na realidade não se tem muita pesquisa empírica realmente para comprovar, 

comprovar, verificar sobre a real opinião da população. Então esta pesquisa é importante 

porque era incluída uma pergunta deste tipo e a conclusão a que se chega é que não há 

essa discordância que muitas vezes vemos mencionada às vezes na mídia e em artigos que 

diz que a população é contra e aqui vemos que não é bem assim. Na verdade, temos uma 

situação quase que inversa, que diz que a maioria concorda. 

 

Por outro lado, falando especificamente deste tipo de pesquisa, é interessante notar que o 

foco vai se deslocando da tentativa de mensurar o preconceito e a discriminação, sobre a 

discussão das políticas e as estratégias mais adequadas para se combater o racismo. Na 

verdade, em que poderíamos denominar de empecilho sobre as atitudes raciais, não apenas 

no Brasil, também as realizadas nos EUA, se observa a mesma tendência de deslocar o foco 

da tentativa de mensurar o racismo para tentativa de compreender a posição da população 

em relação às políticas anti-racistas e depois tentar compreender melhor que posições são 

essas, tentar avançar um pouco na análise e apontar alguns caminhos que poderiam 

explicar os resultados que são encontrados. 

 

Então acredito que este seja um tema presente na agenda de pesquisa, é preciso que se 

investigue melhor, de modo sistemático, através de pesquisa empírica, que há percepção do 

racismo e, segundo tentei argumentar aqui hoje, levando em conta que o racismo é um 

fenômeno que tem mais de uma dimensão então é preciso portanto se verificar e ir adiante, 

algo que acredito às vezes as pesquisas quantitativas às vezes não conseguem fazer muito 

bem, mas a combinação entre estratégias qualitativas e pesquisas é bastante recomendável, 

porque na pesquisa qualitativa é possível explorar um pouco mais os entrevistados, analisar 
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um pouco melhor as concepções de racismo que estão sendo utilizadas, as situações a que 

eles estão se referindo, que eles podem apresentar como exemplo, como eles afirmam que 

há racismo, assim é possível compreendermos afinal de que maneira, que concepções são 

essas que são utilizadas, popularizadas sobre o racismo e depois avançar na discussão 

sobre as estratégias anti-racistas. Este sim é o tema central, é o tema que tem mobilizado o 

debate público no momento, e é preciso que sejam realizadas mais pesquisas empíricas 

verificando o apoio, explorando mais as razões, porque muitas vezes você pode ter 

resultados como estes, demonstrando que 59% apóia, ou de que 49% é contra mas é 

preciso entender porque motivos e razões os entrevistados apresentam seja para aprovar, 

seja para discordar da implementação destas políticas, porque isto tudo fornece um subsídio 

bastante importante para o desenho das políticas públicas, em prol da igualdade racial que 

estão sendo formuladas e implementadas em nível governamental e também auxiliam o 

debate político entre as organizações não governamentais e sem dúvida é também bastante 

útil para o debate acadêmico sobre o assunto. 
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