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ENTREVISTA

‘Brasil é
mestiço e
multicolorido’

Númerodefilhospormulheréomenordahistória

DemétrioMagnoli:doutor emGeografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras eCiências Humanas daUSP

Wilson Tosta
RIO

A Pnad 2008 apontou que no
anopassado, pela primeira vez,
mais dametade da população
brasileira – 50,6% dos habi-
tantes, ante 50% em 2007
– se declarou parda ou
preta.Comumapeculia-
ridade: na pesquisa, a
participaçãodaspopu-
lações negra e branca
no total de brasileiros
recuou,enquantoasde
mestiços e outros (que
abrangeamareloseindí-
genas) cresceu.
Em 2007, o número de
pretos tinha crescido em
comparação com 2006, em
movimento atribuído por espe-
cialistas às políticas de ações
afirmativas, como reservas de
vagas em universidades públi-
cas para afrodescendentes.Em
2008,contudo,acurvase inver-
teu, embora o crescimento dos
pardos tenhapersistido–ogru-
po também é, em geral, benefi-
ciadopelosmesmosinstrumen-
tos que os negros.
A sondagem apontou que,
em 2007, 42,5% dos brasileiros
se diziam pardos, porcentual
que subiu para 43,8% em 2008.
Os pretos, contudo, reduziram
sua participação na população
nacional de 7,5% para 6,8%.
Houve ainda crescimento
dos entrevistados que classifi-
caram sua condição étnica co-
mo “outra” – que passaram de
0,8% para 0,9% dos habitantes
do Brasil. Já os que se dizem
brancosreduziramsuapresen-
çanapopulação–emtendência
jáobservadaempesquisasante-
riores – de 49,2% para 48,4%.
“Oquevínhamosdetectando
équecadavezmaisbrancosco-
meçavama se declarar pardos,
porque aumentava a consciên-
ciado seupertencimento; as úl-
timas Pnads já refletiam esse
aumento”, disse o pesquisador
Renato Ferreira, do Laborató-
riodePolíticasPúblicasdaUni-
versidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj). “Agora, o fato
depretossedeclararempardos
nãocostumavaacontecer.Esse
indicador nunca acelerou mui-
to. A oscilação apontada (entre
os que se dizem pretos) não é tão
grande. Pode ser alguma coisa
estatística. O que continua va-
lendo é que está aumentando a
consciência das pessoas.”
Somente a Região Centro-
Oeste registrou queda na pro-
porçãodepessoasque sedizem

pardas, de 2007 para 2008, de
50,9% para 50,2% (0,7 ponto
porcentual a menos). Nas de-
mais, houve crescimento. A
Norte foi a região com a maior
expansão, de 68,3% para 71%.
Em seguida, veio o Sudeste, de
32,4%para34,4%.MesmooSul,
onde predominam descenden-
tesde imigrantesdeorigemeu-
ropeia, registrou aumento de
pardos, de 16,4% para 17%.
Já os pretos recuaram sua
participação em todas as re-
giões: Norte (5,5% para 5,1%),
Nordeste (8,5% para 7,9%), Su-
deste (8,4% para 7,7%), Sul
(4,3% para 3,5%) e Centro-Oes-
te (6,6% para 6,5%).
Os autodeclarados brancos
registraram recuo no Norte
(24,7% para 22,9%), no Nordes-
te(29,4%para29,3%)enoSudes-
te(58,3%para56,8%).Aumenta-
ram, porém, sua presença no
Sul(78,6%para78,7%)enoCen-
tro-Oeste (41,1%para 42,2%).
Os entrevistados que se de-
clararam de outra condição ét-
nica, curiosamente, reduziram
suaparticipaçãoemregiõeson-
de os descendentes de índios
têm presença marcante: Norte
(de 1,5%para 1%) eCentro-Oes-
te(1,4%para1%).Houveaumen-
to no Nordeste (0,5% para
0,6%),Sudeste (0,9%para 1%)e
Sul (0,7% para 0,8%).
Ferreira avalia que a profu-

são de discussões sobre a ques-
tãoétnicanoBrasil,envolvendo
sobretudo as políticas de ação
afirmativa, tem levado muitos
não-brancos a se questionarem
sobresuacondiçãoracialdema-
neira positiva. “O debate pas-
souatermaisespaçonamídia.”
Para ele, até os opositores
daspolíticasdeaçãoafirmativa
contraditoriamente contribuí-
ramparaaumentara consciên-
cia de antigos “brancos” que
passaram a se reconhecer co-
mo pardos. “A própria reação
degruposminoritáriosàspolíti-
casdeaçãoafirmativa temdes-
pertado nas pessoas o desejo
de, pela primeira vez, relatar o
seupertencimentoracial,como
reação a isso”, diz. “Os oposito-
resdaspolíticasdizemquevive-
ríamos em uma fase pós-racial,
queracismo,noBrasil,nãoexis-
te.Empiricamente, aPnadestá
mostrando que não.” ●

‘Brasileiro temmaioraceitaçãodesuaorigemmiscigenada’

●●● Nem preto, nem pardo,
branco, amarelo ou indígena.
O Brasil é “mestiço e multico-
lorido”. Essa é o resultado de
uma rápida enquete feita on-
tem pelo ‘Estado’ no centro do
Rio, com 12 pessoas. Ao se-
rem informadas sobre a pes-
quisa do IBGE indicando que
50,6% da população é consti-
tuída de pretos e pardos, os

entrevistados não titubea-
ram ao responder qual, na
sua opinião, era a cor do
povo brasileiro.

“Não diria que o Bra-
sil é preto, pardo ou
branco. É multicolorido,
com faces e cheiros dife-
rentes”, afirmou a artis-

ta de rua Fernanda Fonse-
ca Machado, de 29 anos.

“Eu sou morena; no regis-
tro sou parda, mas me sinto

negra.”
Também artista de rua, Ma-

rivaldo de Souza, de 39 anos,
afirma ser moreno e todos os
dias trabalha com o rosto ma-
quiado com tinta branca, ca-
racterística do seu persona-
gem. “O Brasil é um país mes-
tiço. Tem de tudo um pouco.”

Um “misto de cores” é co-
mo vê o Brasil o casal Tatiana
Oliveira e Wanderley Ataide.
Ela, de cor preta, e ele, bran-
co, têm um filho de 7 anos e
afirmam que, quanto mais mis-
tura de cores, melhor.

O advogado Marcos Ferrei-
ra, de cor preta, rechaça a
classificação por cores. “O
Brasil é pardo, fruto de uma
miscigenação bastante inten-
sa e visível.” Zilda Rosa No-
gueira resume: “Todo mundo
é igual”. ● ALBERTOKOMATSU

NAD

Participação de negros e brancos na população caiu,
enquanto as de mestiços, amarelos e índios aumentou

Andrea Vialli

Omaior número de brasileiros
que se autodeclarampardos – de
42,5%da população em2007 pa-
ra 43,8%em2008– sugeremaior
aceitaçãodas origensmestiças.
Essa é avaliação do sociólogoDe-
métrioMagnoli, que afirma que
esse processo de autoaceitação já
influencia estatísticas desde a dé-
cada de 1940. Eis alguns trechos
de sua entrevista aoEstado.

O que explica o aumento no núme-
ro de pardos?
Isso vemacontecendo desde
1940, quando foramconsolidadas
as cinco categorias de raça, e é
umduplo fenômeno: aumenta o
númerode pessoas que se decla-
rampardas, e diminui tanto o nú-
merode brancos quanto o de pre-
tos. Isso ocorre pela continuidade
do processo demiscigenaçãoda
sociedade. A diminuição dos pre-
tos e dos brancos não émarginal,

é um fenômenomuito grande. O
segundomotivo, uma hipótese
que eu levanto, émaior consciên-
cia e aceitação damiscigenação.

Então, o brasileiro hoje se aceita?
Nopensamento racista, isso é ex-
plicado como sendo uma rejeição
de ser negro e uma tentativa de
branqueamento da cor da pele.
Mas essa explicação só poderia
ser aceita se se reduzisse o núme-
ro de pretos,mas não o de bran-

cos.Mas não é o que acontece.
Cada vezmais pretos e brancos
mudampara a coluna de pardos.
Os pardos não estão insatisfeitos.
Mas na cabeça das pessoas que
fazema declaração, a pessoa pen-
sa: “não sou nembranco nempre-
to, não tenho raça, sou umamistu-
ra”, então se declara comopardo.
Se houvesse a categoriamestiço,
teria atémais pessoas sedeclaran-
do como tal. Pardo é umapalavra
comcerto estigma. Temos uma

sociedade noBrasil que cada vez
menos se amolda aos dois polos
raciais tradicionais. Que se vê co-
momisturada e a Pnad revela a
continuidade disso. Emdécadas,
teremos 70%degente se dizendo
parda. É umamaior aceitação da
miscigenação. E umadas caracte-
rísticasmais importantes do racis-
mo é ser antimistura. Os textos
racistas do século 19 tratammisci-
genação comodegeneração.
Quando os brasileiros semistu-

rame se declaramcomomesti-
ços, eles declaramnão acreditar
nesse racismo, o que é positivo.

Existe algum reflexo das políticas
de cotas nas estatísticas?
Creio que émuito cedo para se
fazer umaafirmação direta desse
tipo,mas possivelmente temal-
gumefeito e isso contribui para
umprocesso de “pardização” des-
sas pessoas que se diziambran-
cas.O que não é oportunismo. ●

OLHAR– ‘OBrasil é umpaísmestiço.Temde tudoumpouco’, afirmaoartistade ruaMarivaldodeSouza

P

População

Pretosepardos
jásãomaioria
absolutanoPaís

●●● A taxa de fecundidade do País
atingiu em 2008 o menor nível
da história, chegando a 1,89 filho
por mulher. Em 2007, a taxa de
fecundidade era de 1,95 filho por
mulher. O gerente da Pnad, Ci-
mar Azeredo, aponta que , em
1940, a taxa de fecundidade da
brasileira chegava a 6,16 filhos,
passando para 4,35 filhos em
1980 e para 2,85 filhos em 1991.

O acesso à informação sobre
meios contraceptivos e a urbani-
zação estão contribuindo, ao lon-
go dos anos, para a queda no nú-
mero de filhos por mulher. É o
caso de Núbia Couto Santos, de
27 anos, moradora de Francisco
Morato, na Grande São Paulo.
Diarista e com renda média de
um salário mínimo, Núbia tem

apenas um filho, Gustavo, de sete
anos. E prefere continuar assim.
Ao contrário de sua mãe, que te-
ve cinco filhos, e de sua avó ma-
terna, que teve oito – na época,
era preciso mão-de-obra para
trabalhar na lavoura, no interior
da Bahia. “No interior, as pes-
soas continuam tendo mais fi-
lhos. Aqui é mais complicado,
pois os gastos com moradia e
educação são altos e boa parte
das mulheres trabalham fora.”
Separada, Núbia concentra a
maior parte de sua renda nos cui-
dados com o filho. “Eu penso no
ensino, na saúde, na alimentação
e no lazer dele. Se tivesse mais
filhos, certamente não poderia
dar as melhores condições para o
Gustavo.” ● ANDREAVIALLI

FABIO MOTTA/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 set. 2009, PNAD, online.




