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Pesquisa brasileira mostra diferença entre autodefinição de cor e realidade genética 
 
Muito se fala que todo brasileiro tem um pé na África. Mas uma pesquisa brasileira recém- 
oncluída aponta para outra direção: muitas pessoas que se consideram ou se definem como 
negras ou pardas tem um pé, ou até mesmo uma perna inteira, na Europa, só que não sabem 
disso. A constatação é resultado de um estudo feito por pesquisadores brasileiros, entre 
antropólogos e geneticistas, junto a estudantes de ensino médio da cidade de Nilópolis, na 
Baixada Fluminense. 
 
Por se debruçar sobre universo fechado, um grupo escolar, a pesquisa não retrata a realidade 
de um país tão diversificado regionalmente. 
 
Mas a intenção dos pesquisadores foi checar a reação dos alunos sobre a diferença entre como 
eles se autodefinem em relação à cor e sua ancestralidade genética. 
 
A pesquisa procurou saber como os estudantes se percebiam em relação à sua cor, segundo 
classificações do IBGE (branca, negra e parda). 
 
Depois, foram feitos testes de DNA para checar a origem geográfica: europeia, africana ou 
indígena. 
 
Ascendência Os estudantes que se classificaram como “negros”, por exemplo, relataram, em 
média, ascendência africana de 63%; indígena de 20% e 17% europeia. Os testes de DNA 
mostraram resultados bem diferentes: a ascendência européia domina. A média é de 52% de 
ancestralidade européia; 41% africana, e 7% a indígena. 
 
Os alunos que se autodefiniram como “pardos” referiram que teriam aproximadamente os 
mesmos índices de ancestralidade europeia (37,9%), africana (33,5%), e ameríndia (28,6). O 
teste de DNA, de novo, trouxe resultados com índices mais “europeizantes”: mais de 80% em 
média, contra a ascendência indígena (4,1%) e africana (5,6%). 
 
Os estudantes “brancos”, que se percebiam como portadores de substancial ascendência 
africana (17,1%) e ameríndia (21,1%) se defrontaram com resultados de testes genéticos 
que, na realidade, evidenciaram muito pouca ancestralidade tanto africana (5,6%) como 
ameríndia (4,1%), contra 90,3% de ascendência europeia. 
 
A percepção das pessoas quanto à sua cor ou raça é muito diferente da realidade biológica diz 
o antropólogo Ricardo Ventura Santos, na Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), da Fiocruz, 
um dos coordenadores da pesquisa. 
 
A pesquisa de campo foi feita com adolescentes do CEFET Química, em Nilópolis, há três anos, 
segundo Ventura. 
 
O conceito de raça, biologicamente, é superado, mas ainda tem impacto relevante sobre a 
dinâmica social. Tanto é que existem as políticas afirmativas, como as que reservam vagas 
para estudantes que se declaram negros nas universidades brasileiras – diz o antropólogo. 
 
52% de ancestralidade europeia foi constatada entre jovens que se definem como 
negros 
  
17% é o percentual que jovens que se definem como negros consideram ter de 
ascedência européia 
 
5,6% de ancestralidade africana foi constatada entre jovens que se definem como 
brancos 
 



17,1% é o percentual que jovens que se definem como brancos consideram ter de 
ascedência africana. 
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