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O para-brisa da intolerância, independente das dicotômicas discordâncias entre “sim”, 
“não”; “pode” ou “não pode”; “faz bem”, “não faz bem”; “verdadeiro”, “falso”; 
estabelece-se como porta aberta para toda causa de ignorância e simples condição 
de oposição às ideias dominantes. 

Analisando pesquisas de alguns trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação 
com o tema do racismo no Brasil, percebe-se um contrassenso histórico; como 
podemos dizer os pardos pensam, os negros são os primeiros racistas; se a raça 
negra é maioria no Brasil; atrelado a isto, é inaceitável, num país de maioria negra; 
tomando como exemplo a primeira capital, Salvador; os postos de chefia estão 
ocupados por pessoas de pele branca. 

O implícito nesta conjugação social é: 

“Os negros não deveriam se impor onde não são desejados”, “Não existe 
preconceito contra os negros no Brasil”, “As únicas coisas que os negros 
sabem fazer bem é música e esportes”, “De modo geral, os negros recebem 
muito mais atenção do governo do que merecem”, “Irlandeses, Italianos, 
Judeus e outros grupos raciais superaram os preconceitos e trabalharam para 
crescer. Os negros deveriam fazer o mesmo sem qualquer favorecimento...”1 

Para alguns, suscita-se a ideia de dispensabilidade da conceituação e estudo de raça 
no Brasil, certamente pelo mito da miscigenação do povo brasileiro, evidentemente 
um erro; a concepção de democratização racial brasileira, na verdade, é o esteio das 
intolerâncias. O povo negro não se firma, não exige respeito, afinal, é sempre abafado 
seu grito: “Isto é preconceito inverso”, “isto é ignorância, intolerância”, “fica calado e 
quieto, foi Deus quem destinou sua posição inferior”. Para Guimarães (1999, p. 21):  

“Raça não faz parte nem do vocabulário erudito nem da boa linguagem. 
Apenas entre pessoas não refinadas e nos movimentos sociais, onde militam 
pessoas que se sentem discriminadas por sua cor e compleição física, utiliza-
se regularmente o conceito”. (Guimarães (1999, p. 21)  

O movimento de embranquecer o povo negro e de produzir a invisibilidade das raças 
no Brasil, refugia-se no paradigma de desprezar as lutas e organizações conceituais 
dos movimentos negros no Brasil. O mesmo não ocorre nos Estados Unidos, as raças 
são óbvias e dispensam definições.  
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