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Entrevista 

Antonio Sérgio Alfredo Guimarães1: 

“O Universalismo das Ações Afirmativas” 

Por Muryatan Barbosa e Flávio Thales Ribeiro 

 
SANKOFA: Com a disposição do governo brasileiro em aplicar as políticas de ação 

afirmativa nas universidades, especialistas chamaram a atenção para a questão de 

um Estado legislar sobre a idéia de raça. Paul Gilroy, sobretudo na obra Entre 

Campos, afirma que, ainda que grupos anti-racistas lutem pela ascensão de 

minorias, colaboram para perpetuar o racismo. A idéia de raça, mesmo que usada 

como conceito político ou cultural, dá sobrevida à raça enquanto conceito 

biológico. É possível pensar em políticas para os afro-brasileiros, sem que se use a 

referência da raça? 

Veja, devemos separar duas questões: a primeira, se o Estado deve legislar 

utilizando categorias raciais; a segunda se é possível fazer políticas públicas que sejam 

dirigidas à população negra sem fazer-se referência à raça. Respondo à primeira questão 

lembrando que quando o Estado legisla afirmativamente utilizando noções raciais, suas 

políticas são eficazes porque tais noções fazem parte do senso comum das pessoas. Neste 

caso, ele se utiliza de noções raciais para combater a rigidez das desigualdades 

socioeconômicas que resultam da eficácia destas mesmas noções. O que o Estado não deve 

fazer, por princípio moral, certamente, é impor categorias raciais, como fez nos Estados 

Unidos ou na África do Sul, durante o período de segregação, para promover ou garantir as 

desigualdades sociais. Mas também o Estado não pode pretender erradicar tais noções do 

senso comum. Que Estado democrático pode erradicar noções subjetivas? Pode um 

Estado impedir o uso e a reprodução de categorias raciais que são consensuais e eficazes no 

cotidiano? Certamente não: pode apenas ater-se a passar legislação punitiva e 

desencorajadora das discriminações; ou a passar legislação promotora da igualdade. Como 

nos ensinou Durkheim, o crime não é supresso pela lei; ao contrário, punido pela lei o 

crime funciona para fortalecer a solidariedade social. Nas ações afirmativas encontramos a 

mesma lógica: as categorias raciais são usadas para lembrar o valor central da igualdade 
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social. Quanto à sua segunda questão, eu diria que muitas políticas públicas e muito 

eficazes que melhoram as condições de vida da população negra podem ser políticas 

universais. Na verdade, no meu entender, políticas de ações afirmativas servem apenas para 

corrigir as distorções do universalismo; não podem ser a regra. 

SANKOFA: Em Não somos racistas, Ali Kamel faz uma crítica a intelectuais, 

sobretudo os sociólogos da Escola Paulista de Sociologia, que junto com os 

movimentos negros contribuíram para a criação de categorias analíticas que, ao 

invés de compreender a multiplicidade das identidades raciais, dividiram o país em 

categorias como preto, pardo e branco. Frente ao debate sobre a identidade 

nacional, existe a necessidade de se repensar a Sociologia das Relações Raciais ou, 

pelo menos, o legado da geração de (19)60? 

A geração paulista dos (19)60, ao contrário da que a antecedeu, se negou a fazer da 

sociologia uma disciplina de Estado, que recontava um mito requentado de fundação 

nacional, como aquela que - apesar de todas as suas virtudes - se comprazia em enaltecer o 

ideal da nação mestiça, ignorando as lutas do povo negro por sua emancipação. Ora, aqui 

também é preciso ter cautela: recusar fazer da sociologia uma ideologia da fraternidade 

racial, ou reconhecer a luta dos negros brasileiros e sua cultura peculiar, não significa 

necessariamente recusar a mestiçagem e o hibridismo. O livro da Kamel é um livro de 

combate político, de polêmica, que inventa inimigos, não é um bom lugar para se encontrar 

críticas judiciosas.  

 SANKOFA: Nos estudos sociológicos sobre as relações raciais nota-se a uma 

participação efetiva dos pesquisadores norte-americanos. Qual a importância do 

diálogo entre estes e os brasileiros no campo? 

Norte-americanos e franceses, principalmente, mas também outros estrangeiros. A 

peculiaridade das relações raciais brasileiras é um grande atrativo. Na luta política de 

emancipação dos negros nos Estados Unidos, o Brasil serviu de "laboratório de 

civilização"; de contraponto para afirmação da irrealidade das raças humanas. Hoje, ao 

contrário, para a política negra brasileira, os Estados Unidos mostram o caminho para uma 

rápida e efetiva igualdade de oportunidades entre brancos e negros. Uma boa sociologia 

deve sempre conhecer os seus pressupostos de valor. Os brasileiros dos anos (19)60, como 

nós atualmente, sabemos como é importante partir de problemas e questões enunciadas 
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pelos ativistas negros brasileiros.  Isso não significa uma sociologia atrelada ao movimento 

negro ou ideológica significa apenas explorar perspectivas novas que possam por em 

questão ideologias estabelecidas, como a inexistência do racismo no Brasil, nos anos (19)60, 

ou de que as nossas desigualdades são puramente desigualdades de classe, como 

atualmente. 

 SANKOFA: A retórica dos grupos anti-racistas, sobretudo a partir da década de 

(19)80, deixava nas entrelinhas uma linha histórica evolutiva com os afro-

americanos à frente e os afro-brasileiros atrás, a procura de uma conscientização 

racial da sociedade. Nesse sentido qual é o impacto da eleição de Barack Obama, 

um presidente “negro” que enfatizou a sua origem “multi-étnica”, sobre o discurso 

desse segmento? 

É verdade. Esta linha evolutiva, enunciada por DuBois e por outros, foi assimilada 

por muitos ativistas negros brasileiros. Não sei se a eleição de Obama mudará os rumos do 

panafricanismo. Tenderia a dizer que não. De qualquer modo, mesmo Mandela na África 

do Sul, um país africano de minoria branca, reconheceu a necessidade do multiracialismo e 

do multiculturalismo em democracias onde persistem as idéias de raças e que são, por isso 

mesmo, multirraciais. Uma coisa é o movimento de protesto, o panafricanismo, outra é a 

política eleitoral e de governo nacional. Obama é subjetivamente mestiço e objetivamente 

negro para o mundo norte-americano e europeu. Ele, mestiço, não pode deixar de ser 

negro. Não fez disso uma tragédia ou uma guerra, mas um trunfo. Acho que seu exemplo 

vai inspirar muitos por muito tempo. 

SANKOFA: Seu trabalho impulsionou estudos sobre a intelectualidade negra no 

Brasil. Quais os caminhos mais adequados, em sua perspectiva, para produzir uma 

análise sociológica de tal objeto de estudo?  

Durante os dois últimos anos senti-me um pouco frustrado de não ter podido dar 

seguimento e aprofundado algumas intuições que tive em 2003 e 2004. Mas tenho certeza 

que estou chegando ao ponto de poder retomá-las. Acho que as pessoas se lembram 

sempre de mim para discutir ações afirmativas, avaliar políticas de cotas, etc. o que me 

toma muita energia e me afasta da reflexão mais profunda que comecei a fazer sobre a 

cultura brasileira escrita por grandes intelectuais negros. Acho que tenho que parar de ceder 

aos pedidos e estudar mais a literatura brasileira e a história social do Brasil moderno. É 

preciso mais erudição e conhecimento histórico para enfrentar adequadamente o desafio de 
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fazer uma sociologia dos intelectuais negros no Brasil. Esta análise sociológica não pode se 

restringir a formular hipóteses, tem que avançar na análise de casos e períodos específicos. 

Num certo sentido, meus orientandos têm avançado mais esta agenda do que eu. 

SANKOFA: Você teve um papel importante na defesa das ações afirmativas para a 

população negra, especialmente com o livro Racismo e Anti-racismo (1999). De um 

modo geral, como você vê esta temática hoje? Houve progressos no esclarecimento 

público (o que facilitaria o debate), ou as questões centrais continuam sendo 

basicamente as mesmas de 10 anos atrás?  

Avançamos muito. Agora já começamos a discutir resultados de programas de cotas 

ou bônus introduzidos em 2004. A opinião pública, inicialmente resistente, se curvou à 

eficácia das poucas medidas que foram implementadas, que beneficiam a todos os pobres. 

Mas, por outro lado, persiste muita discussão ideológica, uma politização excessiva do 

tema. Espero que o STF, ao julgar a constitucionalidade do programa de cotas da UnB, o 

que fará no próximo ano, estabeleça parâmetros seguros para a continuidade dessas 

políticas. Que o debate que se seguir enverede por questões mais específicas e menos 

doutrinárias. É preciso enfrentar as desigualdades raciais no Brasil de modo mais eficiente e 

mais abrangente, que se conecte com outros grandes problemas nacionais, como a 

habitação e o transporte urbano, a qualidade da educação e da saúde pública, por exemplo. 

SANKOFA: Como você analisa a participação dos ativistas negros hoje nas esferas 

governamentais? Você acha que isto leva, necessariamente, a uma acomodação 

e/ou adequação dos movimentos negros brasileiros aos interesses do Estado?  

A acomodação é sempre um risco. Mas se ela acontecer não será porque os ativistas 

estejam participando ativamente do governo Lula, terá sido porque o movimento deixou de 

produzir boas análises conjunturais sobre o quadro social brasileiro. Até aqui o movimento 

se beneficiou da inação governamental diante do acirramento da crise educacional. Agora 

que o governo Lula tomou a iniciativa através do Prouni e do Reuni, com o apoio do 

movimento negro inclusive, vai ser preciso que este movimento continue a ter boa 

percepção do momento histórico e do conjunto do quadro social. 

SANKOFA: Nos E.U.A tornou-se usual a formação de Departamentos Acadêmicos 

que unem aqueles  interessados na temática étnico-racial do africano e do negro.  É 

o caso, por exemplo, dos estudos chamados de Africana, que une intelectuais de 

diferentes áreas para estudar a mesma temática. Quais os pontos positivos e 
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negativos que você observa desta experiência? Você acha que ela seria um modelo 

para luta acadêmica anti-racista, no Brasil?        

Acho que seria muito útil se tivéssemos núcleos de estudos afro-brasileiros no nível 

de qualidade que os americanos conseguiram. A grande dificuldade nossa é que a graduação 

aqui já é profissionalizante e, mais que isto, cartorial, defendida por reservas de mercado.  

Este sistema impede que os estudantes desenvolvam uma cultura humanística mais 

abrangente. Esta fica departamentalizada e balcanizada. Os núcleos de estudos afro-

brasileiros são uma tentativa de romper com isso, assim como a Associação de 

Pesquisadores Negros. Ambos, entretanto, se restringem a poucas áreas do conhecimento. 

O pior que poderia acontecer no caso americano é que os diplomas oferecidos pelos 

African Studies acabassem por atrair todos os estudantes negros de um determinado campus, 

mas isto não acontece. Ao contrário, alunos negros de todas as áreas acabam sempre por 

fazer algumas disciplinas nestes programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


