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As análises sobre a vitória de Barack Obama para a Presidência dos EUA lembram que, 
naquele país, as lutas pelos direitos civis resultaram em ações afirmativas que contribuíram 
para criar uma elite negra e tornaram possível a eleição de um presidente negro. Situação da 
qual estamos bem distante. Estaríamos hoje, em 2008, discutindo políticas afirmativas, como 
reservas de vagas nas universidades, se houvesse no país um grande número de pessoas 
negras situadas na classe média ou na classe média alta? Não, se a participação da população 
negra na riqueza nacional fosse mais expressiva. 
 
Em todos os setores da vida do país, os negros estão em grande desvantagem em relação aos 
brancos. Muitos atribuem essas desigualdades à herança da escravidão. Apenas 120 anos 
após a Lei Áurea, os negros brasileiros não tiveram tempo para recuperar o atraso. Não 
procede o argumento. Em 13 de maio de 1888,95% da população negra eram livres. Foram 
libertadas 720 mil pessoas, os 5% que ainda faltavam. Outro mito é de que negros só muito 
recentemente chegaram à escola, razão pela qual a maioria das pessoas de cor se encontraria 
nos patamares mais inferiores da vida nacional. 
 
As fotografias apresentadas em um livro ("A cor da escola — Imagens da Primeira República") 
mostram que esse mito é falso. As fotos provam que no início do século XX existiam 
professores negros no Rio de Janeiro e em Mato Grosso, vários deles nas funções de diretores 
e vice-diretores. O texto que acompanha as imagens explica os processos históricos que, na 
Primeira República, terminaram por expulsar do magistério esses educadores. 
 
Abolida a escravidão, transformados todos em cidadãos, a contraposição à igualdade formal 
entre brancos e negros foi reinventada. A distinção entre as raças, que não podia ser dada em 
nível jurídico, passou a ser construída em termos simbólicos, visando a demarcar diferenças. 
A convicção de que negros eram inferiores e que o branqueamento da população brasileira 
era algo desejável freqüentou o debate das elites de forma intensa. No que se refere às 
professoras, ao final de 1930, os padrões definidos pelas reformas educacionais almejavam 
um perfil europeu, como se todas devessem ser louras, de olhos azuis. Após essa data, quase 
não se vêem moças escuras nas fotos de normalistas. Esta tem sido uma característica das 
relações raciais no Brasil. 
 
A discriminação racial não foi institucionalizada, manteve-se ao nível das relações, 
justificando hierarquias sociais e raciais. Esse racismo cordial ou racismo à brasileira impediu 
que um expressivo contingente de negros brasileiros ascendesse socialmente através da 
educação e, ainda hoje, coloca o Brasil na situação de discutir as políticas afirmativas como 
meio de minorar uma desigualdade reconstruída após a abolição da escravatura. Os 
professores negros representam menos de 5% do magistério brasileiro e estão concentrados, 
em sua maioria, no ensino fundamental. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 dez. 2008, Primeiro Caderno, p. 7. 


