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Muitas pesquisas sobre a desigualdade racial hoje controlam estatisticamente
vários indicadores da origem social do indivíduo, como ocupação e escolarização dos
pais, e tratam a desigualdade racial não “explicada” por essas variáveis como evidência
do racismo.O problema com este procedimento é que as diferenças raciais na classe
social de origem também são consequências do racismo, no passado. A probabilidade
muito maior de negros nascerem em famílias pobres e pouco escolarizadas é uma das
maneiras em que o racismo do passado continua influenciando as chances de vida dos
negros de hoje. Eliminar tais efeitos estatisticamente é subestimar radicalmente o peso do
racismo na vida dos negros. A afirmação, comum ainda hoje, de que a maior parte das
desvantagens dos negros brasileiros são consequências da desigualdade social,
desconsidera os efeitos do racismo na distribuição dos negros e brancos na estrutura de
classes. Também ignora a influência do racismo na natureza e no grau na desigualdade
social.
Pesquisas focalizadas somente nas desigualdades raciais de hoje, que congelem
um momento em um longo processo histórico, não são capazes de captar os processos de
reprodução do racismo e de acumulo de vantagens raciais dos brancos, e deixam de lado
a questão da influência do racismo na desigualdade social brasileira. Somente pesquisas
históricas podem desvendar a influência mútua do racismo e da desigualdade social. Isso
não é somente pela dificuldade estatística de distinguir os efeitos recíprocos de duas
variáveis dependentes em dados coletados em um momento do tempo. As pesquisas
históricas são necessárias porque as relações entre racismo e desigualdade social só se
manifestam ao longo do tempo, muitas vezes em períodos relativamente amplos, e
porque a natureza dessas relações pode mudar ao longo do tempo. Uma das melhores
maneiras de estudar esses processos entrelaçados seria pesquisar trajetórias familiares de
negros e de descendentes de imigrantes europeus ao longo das quatro ou cinco gerações
desde a abolição, focalizando especialmente o acúmulo familiar do capital econômico,
cultural e social, e os processos de sua transmissão intergeracional. Ao mesmo tempo,
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seria importante relacionar essas trajetórias familiares às mudanças no contexto
econômico, político, cultural e institucional. Este paper elabora algumas hipóteses sobre
como o racismo contribuiu para ampliar a desigualdade social brasileira depois da
abolição, e as maneiras em que o racismo combinou com as políticas públicas e a
desigualdade social em distintas épocas para ampliar a desigualdade racial.
Enfatizam-se aqui dois legados da escravidão e do racismo das primeiras décadas
pós-abolição: a distribuição geográfica desigual das populações negra e branca e as
divisões raciais do mercado de trabalho e do sistema educacional. Esta parte do trabalho
se baseia principalmente na extensa pesquisa do autor com fontes históricas primárias do
interior paulista. O paper também usa a literatura histórica, além de dados demográficos
históricos, para examinar como esses fenômenos interagiram com políticas posteriores do
Estado, especialmente os direitos trabalhistas implantados pelo governo de Vargas.

A distribuição geográfica das populações negra e branca
A monocultura escravista deixou a população negra concentrada em algumas das
regiões mais pobres do país, como o Nordeste ou o Vale do Paraíba fluminense e
paulista. As tendências da monocultura de exportação para a exaustão do solo e a
concentração de renda e da propriedade da terra, sobretudo em regiões de mão-de-obra
forçada, são bem conhecidas, e resultam na falta de mercados regionais robustos o
suficiente para propulsionar o desenvolvimento. Podemos pensar essa distribuição
regional da população como uma divisão racial regional, que combinava com a divisão
racial do mercado de trabalho para sistematicamente reduzir as oportunidades disponíveis
à grande maioria dos negros, relativo àquelas dos brancos.
Depois da abolição, a imigração em massa de europeus e japoneses, muitas vezes
subvencionada pelo Estado, para o Sudeste e o Sul levou à concentração da população
branca nas regiões mais prósperas do país. Também desestimulou a migração espontânea
do Nordeste porque os nordestinos sabiam que teriam de enfrentar a competição desses
imigrantes no mercado de trabalho. Além disso, os empregadores imigrantes favoreciam
seus compatriotas, o que equivalia à discriminação contra todos os outros, e muitos
empregadores brancos, especialmente os estrangeiros, evidenciavam atitudes abertamente
hostis aos negros. Como muitos nordestinos eram negros, ou pelo menos não eram
percebidos como brancos pelos brancos paulistas e europeus, a probabilidade de sofrer o
racismo também deve ter desestimulado a migração a São Paulo. A grande imigração de
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europeus atrasou em meio século a grande migração de nordestinos a este estado,
contribuindo para manter a concentração de negros nas regiões mais pobres do país.
Quando os nordestinos começaram a chegar em grandes números ao estado de São Paulo,
na década de 1940, chegaram em posição de desvantagem com relação às famílias
imigrantes já estabelecidas neste estado há uma, duas ou até três gerações.

As divisões raciais no mercado de trabalho e no sistema educacional
Uma das consequências mais importantes da escravidão e dos seus
desdobramentos racistas nas primeiras décadas após a abolição era o que Bonacich
denomina o “mercado de trabalho cindido”(Bonacich 1972). Havia um processo de
consolidação de uma cultura racista entre os brancos, especialmente entre imigrantes e
descendentes, o que facilitou a emergência de um mercado de trabalho “livre” e um
sistema educacional racialmente divididos. Onde havia muitos imigrantes europeus os
limites à ascensão social de negros eram mais rígidos ainda, em função do racismo dos
imigrantes.
O desenvolvimento de uma cultura racista entre os imigrantes europeus no estado
de São Paulo é discutido em detalhe em várias publicações deste autor. Embora os
imigrantes tenham chegado a São Paulo em uma posição um pouco melhor que aquela da
maioria dos ex-escravizados, os imigrantes se sentiam tratados “como negros” porque
sofriam bastante violência e opressão pelos fazendeiros e pela polícia. Como
consequência, faziam todo o possível para se distinguir dos negros e se irritavam
facilmente com negros que reivindicavam a igualdade com eles.
Este trabalho anterior também aponta duas vantagens cruciais dos imigrantes:
Primeiro, a presença de uma elite imigrante que ajudava seus conterrâneos pobres de
várias maneiras, especialmente fornecendo empregos em suas lojas e oficinas nas
cidades. Os cônsules estrangeiros também forneciam certo grau de proteção contra
abusos extremos. Segundo, os imigrantes formaram redes sociais relativamente densas
nas regiões onde se concentravam, em parte pelo papel de liderança das elites imigrantes,
que publicavam jornais e fundaram associações e escolas direcionadas às suas
comunidades étnicas, em parte pelo grande número dos imigrantes e seus filhos, que logo
constituíam a maioria da população em várias localidades. Com isso, era mais fácil os
imigrantesse organizarem para se defender dos abusos dos fazendeiros ou da polícia, e
para estigmatizar e reprimir os negros. Por outro lado, quase não havia elites negras nas
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primeiras décadas após a abolição. Em função do grau maior de organização comunitária,
em poucos anos os imigrantes se tornaram os “estabelecidos”, nos termos de Elias e
Scotson (1994), em muitas localidades do interior paulista, capazes de excluir e
estigmatizar os negros. Os negros muitas vezes ficavam dependentes de brancos por
emprego e proteção, inclusive para a proteção da violência dos imigrantes e
descendentes. Nessas condições, a subordinação da maioria dos negros se perpetuava por
algumas décadas depois da abolição, ao mesmo tempo em que uma parte dos imigrantes
e descendentes passava por um processo notável de mobilidade social.
O Oeste paulista, especialmente, passou por um processo muito rápido de
branqueamento da população depois da abolição. A Tabela 1 compara os dados sobre a
população local do censo provincial de 1886 e do censo municipal de 1907. Apesar da
alteração nas categorias raciais, estes dados permitem examinar mudanças nas
proporções relativas de brancos e não brancos, e mostram o crescimento dos vários
grupos imigrantes. Em 1886, pretos, pardos e caboclos constituíam 55% da população
total, de 16.104. Dos 5.950 pretos e pardos presentes no município, 2.982 estavam
escravizados, e outros 1.277 eram “ingênuos”, filhos livres de mães escravas, devendo
serviços aos senhores até completar 21 anos, conforme a lei Rio Branco, de 1871. Ou
seja, 71,6% dos pretos e pardos presentes no município, em 1886, eram escravos ou
ingênuos. A proporção dos que haviam sido cativos era ainda maior, porque um número
desconhecido de outros eram libertos. A alta proporção de escravos e filhos de escravos
reflete a posição de São Carlos na fronteira da expansão da cafeicultura em 1886. Em
função da alta demanda por mão-de-obra, os fazendeiros dessa região relutavam em
libertar os cativos até a véspera da abolição. Havia 2.051 estrangeiros no município em
1886, a metade deles italianos.
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Tabela 1
Mudanças na População de São Carlos, 1886-1907
Grupo

1886
Número
3.993
1.957
-2.906
5.209

1907
Número
3.815
-1.000
-18.579

%
%
Pretos*
24,8
9,9
Pardos
12,2
-Mulatos
-2,6
Caboclos
18,0
-Brancos
32,3
48,1
brasileiros
Italianos
6,5
1.050 29,3
11.316
Portugueses
2,9
464
4,3
1.644
Espanhóis
0,7
117
4,3
1.662
Alemães
2,3
371
0,5
210
Outros imigrantes
0,2
37
1,1
415
Total**
100
16.104 100
38.641
Fontes: Bassanezi 1999, vol. IV, pp. 40, 54; Censo Municipal de 1907, Fundação PróMemória de São Carlos.
*Inclui um pequeno número de escravos e libertos nascidos na África.
**Os totais não somam exatamente 100% devido ao arredondamento.

Até 1907, a proporção de brancos na população local aumentara dramaticamente,
devido, sobretudo, à imigração. Entre 1887 e 1902, São Carlos era um dos municípios
que mais atraía estrangeiros da Hospedaria de Imigrantes, na cidade de São Paulo,
chegando a ocupar o primeiro lugar, em 1894, e o segundo, em 1895 (Truzzi 2000, p.
58). Entre 1887 e 1902, 64% dos imigrantes que chegaram a São Paulo eram italianos
(Trento 1989, p. 107), e, nas duas décadas entre estes dois censos, o número de italianos
em São Carlos aumentou dez vezes. O número de outros estrangeiros, principalmente
espanhóis e portugueses, cresceu quatro vezes, ao passo que a população não branca
diminuiu. Os 15.247 estrangeiros enumerados em 1907 constituíam aproximadamente
40% da população total, mas esta porcentagem subestima a presença imigrante, porque
os filhos de estrangeiros nascidos no Brasil foram contados como brasileiros. Em 1907,
67,1% dos chefes de família eram imigrantes e a metade das famílias no município era
chefiada por italianos. No mesmo ano, pretos e mulatos, conjuntamente, constituíam
12,5% da população local, 14% dos moradores urbanos e 12% dos rurais.
Ocupações de negros, imigrantes e brasileiros brancos
Em função do racismo, os descendentes de africanos escravizados ficavam, em
sua grande maioria, restritos aos setores subordinados e mal remunerados do mercado de
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trabalho e impedidos de continuar sua formação nos níveis mais avançados do sistema
escolar, o que, por sua vez, garantia sua exclusão das profissões que exigiam maior
escolarização. Nas primeiras décadas pós-abolição, isso significava que eram restritos ao
trabalho braçal, embora alguns fossem artesãos, e a grande maioria continuava
analfabeta. Com o passar do tempo, a natureza das divisões no mercado do trabalho e no
sistema educacional foi mudando, mas a grande maioria dos negros continuava restrita
aos setores mais baixos de ambos os campos.
Em boa parte da literatura histórica, repete-se a ideia de que os negros que
anteriormente trabalhavam nas fazendas de café foram simplesmente substituídos pelos
imigrantes. Entretanto, para algumas testemunhas da época, era óbvio que muitos libertos
continuavam trabalhando nas fazendas do Oeste paulista. Na opinião de Cincinato Braga,
o advogado que escreveu a introdução ao Almanach de São Carlos, publicado em 1894,
“Prepondera-se no pessoal do trabalho agrícola o elemento italiano; segue-se-lhe o
allemão, o portuguez, o ex-escravo, o caboclo, o hespanhol e o polaco” (Augusto 1894,
p. li). Segundo dados coletados em 1899 pelo Clube da Lavoura de São Carlos,
“brasileiros pretos” constituíam 8% dos trabalhadores nas fazendas do município (Club
da Lavoura 1940, p. 1.020).
A Tabela 2 apresenta as distribuições ocupacionais dos homens chefes de família
enumerados no censo municipal de 1907, separadas por grupo étnico-racial. A maior
parte da literatura alega que, nas regiões cafeicultoras mais novas e ricas do Oeste
paulista, os imigrantes monopolizaram os contratos familiares do colonato, ao passo que
os negros só trabalhavam nas fazendas como camaradas, ou trabalhadores especializados,
como carreteiros, campeiros ou pedreiros (Beiguelman 1978, p.108; Dean 1976, p. 152;
Holloway 1980, p. 173). Vários autores afirmam que os contratos de colonato permitiam
o acúmulo de dinheiro, levando a certo grau de mobilidade social, devido ao sistema de
renumeração mista, na forma de pagamentos anuais pelo cuidado de determinado número
de pés de café, pagamento pela quantidade de café colhido, moradias gratuitas e – talvez
o mais importante – o direito de cultivar gêneros. Com anos de trabalho, boa sorte, e,
sobretudo, com boa saúde, algumas famílias de colonos conseguiram poupar o suficiente
para comprar sítios ou pequenos negócios (Stolcke 1988, p. 36-43).
Como esperado, a Tabela 2 mostra que os imigrantes, sobretudo os italianos e
espanhóis, estavam altamente concentrados no colonato. Isso não é surpreendente porque
o governo paulista só pagava passagens para famílias de agricultores – ou para aqueles
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que se diziam agricultores – e os imigrantes eram impedidos de deixar a Hospedaria de
Imigrantes sem serem contratados por fazendeiros (Holloway 1980, p. 45-54). Entre os
portugueses e os “outros imigrantes”, como os sírio-libaneses ou os alemães, havia
muitos de imigração mais antiga, ou que chegaram por conta própria, o que reduziu a
proporção deles com contratos de colonato.

Tabela 2
Distribuição Ocupacional dos Homens Chefes de Família de São Carlos em 1907,
por Categorias de Nacionalidade e Cor
Profissão
Pretos
1. Rural
“Lavrador”
Administrador
fazenda
Diretor/feitor
Empreiteiro
Colono

de

Brasileiros (%)
Mulatos Brancos

Ital.

7,5

9,6

27,7

5,4

0,5

1,2

6,4

0,4

0,2
0,8
43,5

0,6
1,8
31,3

0,4
1,3
21,8

0,3
0,5
66,4

Imigrantes (%)
Por Esp.
Outros
t.
10,
1
0,8

4,1

6,7

1,0

0,0

1,4
1,6
44,
7
8,3
1,6

0,2
0,0
72,4

1,1
0,6
43,3

5,3
0,2

5,6
3,4

3,9
0,5

20,8
1,7

6,5

14,6

1,0
3,6
1,0

0,6
1,1
0,6

0,2

0,0

100
413

100
178

Camarada
26,1
27,1
8,8
5,2
Outro rural
3,8
4,2
1,6
0,8
2. Urbano e misto rural-urbano
Comerciante/negociante
0,3
1,2
4,7
5,0
7,2
Prof. escolarizada/
0,2
0,0
6,4
0,4
0,6
Funcionário Público
Artesão/Serv.
6,1
13,3
7,0
10,5
7,8
Especializado
Carroceiro/Cocheiro
5,8
1,8
2,1
2,2
2,1
Operário/Ferroviário
0,8
1,8
3,9
0,6
8,0
Trabalhador/Soldado/
2,2
4,2
3,5
1,3
2,3
Serviço Doméstico
Outro
Empregado
2,4
1,8
4,4
0,9
3,7
Urbano
Total*
100
100
100
100 100
Número de Indivíduos
637
166
1.117 3.255 515
Fonte: Censo Municipal de 1907, Fundação Pró-Memória de São Carlos.
*Não somam exatamente 100% devido ao arredondamento.

Entretanto, os resultados desta pesquisa mostram que os negros não eram
excluídos do colonato, que era a categoria ocupacional mais comum entre chefes de
família negros. Eram colonos, em 1907, 43,5% das famílias com chefe masculino preto e
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31,3% das com chefe mulato. Somando pretos e mulatos, as 329 famílias de colonos com
chefe negro (e masculino) eram mais numerosas que as 299 famílias de colonos
espanhóis ou as 230 famílias de colonos portugueses.
A presença de colonos negros nas fazendas não significa, necessariamente, a
ausência de uma preferência por imigrantes nem que os fazendeiros tratavam negros e
imigrantes de forma igual. É possível que muitos fazendeiros só tenha contratado negros
quando não havia imigrantes o suficiente disponíveis ou só contratavam aqueles negros
que já conheciam e consideravam bons trabalhadores. Nas fontes pesquisadas, não há
evidência de discriminação racial nos salários, mas os processos criminais mostram um
rancor específico aos negros, sobretudo aos libertos, por parte dos fazendeiros e de seus
administradores, manifesto nas reações violentas a pequenos desacatos de negros
(Monsma 2005). O ódio e desprezo se evidenciavam de outras formas também, como a
discriminação na distribuição de tarefas e xingamentos ou outras formas de humilhação
de negros. A população branca em geral, liderada pelos fazendeiros e comerciantes,
exibia medo da “perversidade” dos negros e um evidente desejo de colocá-los de volta no
“seu lugar” subalterno, tendências expostas de forma mais dramática em alguns
linchamentos de negros nos primeiros anos depois da abolição (Monsma 2016).
De forma coerente com a literatura, a proporção de chefes de família pretos e
mulatos que trabalhava como camaradas, trabalhadores braçais assalariados, era bem
maior que no caso dos chefes de família imigrantes. Entretanto, a Tabela 2 subestima o
número de camaradas europeus, porque não inclui trabalhadores solteiros ou
desacompanhados. Muitos italianos meridionais e portugueses migraram para São Paulo
sozinhos, e boa parte deles trabalhava como camaradas nas fazendas (Alvim 1986; Leite
1999; Serrão 1982, p. 119-127). Levando em conta somente homens de quinze a sessenta
anos que não moravam em famílias, 30,9% dos 395 italianos e 45,7% dos 184
portugueses enumerados no censo de 1907 trabalhavam como camaradas. Estas cifras
não são muito diferentes daquelas para homens pretos (41,9% de 296) e mulatos (45,1%
de 51) da mesma faixa etária que não viviam em famílias.
Em 1907, São Carlos não estava mais na fronteira de expansão da cafeicultura;
portanto, poucas famílias conseguiam contratos de empreitada, potencialmente bem mais
lucrativos, para a formação de novos cafezais ou para outras tarefas específicas, como a
derrubada do mato (Bassanezi, 1974, p. 136-7). Entretanto, havia proporções maiores de
empreiteiros entre chefes de família pretos e mulatos que entre chefes de família
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italianos, provavelmente porque um número maior destes era recém-chegado, com pouca
experiência na cultura do café; entre os espanhóis, que só começaram a chegar em grande
número no início do século XX, não havia nenhum empreiteiro em São Carlos em 1907.
Alguns poucos pretos e mulatos ocupavam posições de autoridade nas fazendas
em 1907. Entre estes, havia três administradores pretos, dois administradores mulatos,
um ajudante de administrador preto e um feitor mulato. É possível que alguns deles
fossem administradores de pequenas fazendas, mas os processos criminais deixam claro
que havia negros em posições de autoridade sobre colonos e camaradas brancos. Em
1895, o administrador negro de uma grande fazenda dirigia uma turma de colonos
italianos e brasileiros na manutenção de uma estrada quando brigou com o administrador
branco de outra fazenda.1
Coerente com a literatura, que enfatiza a busca dos negros pela autonomia, a
tabela 2 mostra que uma proporção alta dos afro-brasileiros trabalhava em ocupações que
permitiam maior autonomia, como o transporte de cargas ou pessoas, mas muitos
italianos também trabalhavam nessas funções. Mulatos e italianos eram mais
concentrados que os outros entre os artífices e trabalhadores qualificados. Os imigrantes
não gozavam de nenhum monopólio no mercado de trabalho e encontravam afrobrasileiros em quase todas as ocupações manuais.
Tabelas 3 e 4 mostram as distribuições ocupacionais para toda a população com
quinze anos ou mais com ocupação anotada neste censo, dividida por gênero. As
categorias ocupacionais são diferentes nas duas tabelas porque salientam as ocupações
com maior número de indivíduos. De maneira geral, essas tabelas evidenciam
distribuições parecidas com as da tabela 2, com algumas diferenças importantes,
especialmente no caso das mulheres. Entre os homens, fica evidente que havia um
número relativamente grande de camaradas imigrantes, especialmente entre os
portugueses. De fato, em função do grande número de italianos presentes no município, o
número de camaradas italianos é quase igual ao número de camaradas pretos, apesar da
percentagem de homens pretos que atuava como camaradas ser muito maior. Isso
significa que camarada é outra ocupação em que muitos imigrantes e negros trabalhavam
lado ao lado. Entre as mulheres (na tabela 4), chama a atenção a concentração de negras
nas categorias “cozinheira” e “criada/empregada”, geralmente formas de trabalho
1

Fundação Pró-Memória de São Carlos (FPM), Processos Criminais, Caixa 257, nº 25, Alberto
José de Castro, 1895.
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doméstica.

Além

disso,

há

uma

concentração

de

negras

nas

atividades

“lavadeira/engomadeira”, que são formas de trabalho doméstico para outros que a mulher
muitas vezes podia exercer na sua própria casa.

Tabela 3. Distribuição ocupacional de homens em São Carlos, 1907, por cor e
nacionalidade (em %).

Branco
s

Brasileiros
Mulato Pretos
s

1. Rural
Lavrador/Fazendeiro

24,9%

8,7%

6,9%

Administrador
Direitor/Feitor/Ajudante
Colono
Empreiteiro
Camarada
Outro Rural

4,2
0,3
25,5
1,3
11,2
0,1

0,7
0,4
33,0
1,1
29,3
2,5

0,3
0,3
40,6
0,8
30,4
0,6

Itál.

Imigrantes
Port. Esp.

Out.

6,0
%
0,3
0,2
66,3
0,7
6,7
0,3

9,0
%
0,6
1,5
41,6
1,7
14,9
0,6

5,7
%
-0,7
43,3
0,7
7,4
--

10,4%

15,2
4,3
2,5
1,4
-12,1
0,7
1,1

3,7
0,8
1,0
0,4
0,3
7,5
2,0
3,2

3,9

4,0

1,1
100
282

0,6
100
10832

4,1
%
0,7
0,2
72,6
-6,5
--

2. Urbano e misto
rural-urbano
Comerciante/Negociante 3,9
1,1
0,2
3,9
4,1
3,2
Outro comércio
1,1
-0,3
0,7
0,9
0,2
Profissional escolarizado 3,6
--0,2
0,3
0,3
Proprietário/Chefe
0,4
0,1
0,3
0,5
0,7
0,7
Empregado público
0,4
0,2
0,1
0,3
-1,2
Profissão especializada
6,9
8,7
4,5
8,7
6,2
5,3
Carroceiro/Cocheiro
1,5
1,1
4,5
2,1
1,5
0,8
Operário/Trabalhador/
5,2
4,0
2,6
1,3
10,5 4,0
Soldado
Empregado/Criado/
7,7
8,0
7,6
1,8
4,1
0,8
Cozinheiro
Outros
0,6
0,7
0,3
0,5
1,7
0,7
Total
100
100
100
100 100 100
Total de indivíduos
2345
276
1191
5260 875 603
Fonte: Censo Municipal de 1907, Fundação Pró-Memória de São Carlos.
Nota: Inclui todos os homens economicamente ativos com 15 anos ou mais.

Total

0,6
0,4
41,6
0,9
11,5
0,3
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Tabela 4. Distribuição ocupacional de mulheres em São Carlos, 1907, por cor e
nacionalidade (em %).
Brasileiras
Brancas Mulatas Pretas
1. Rural
Lavrador/Fazendeiro

35,8%

13,9%

7,9%

Colona/Empreiteira
Camarada

35,4
5,2

40,5
16,2

44,7
11,7

Ital.

Imigrantes
Port.
Esp.

5,7
%
82,6
2,5

10,4% 2,2
%
72,5
88,4
4,2
3,9

Total
Outro
s
4,7%

12,7%

56,4
4,1

66,3
4,7

2. Urbano e misto
rural-urbano
Comércio/Proprietária 3,1
-0,7
2,8
2,7
1,5
15,1
Professora
1,5
--0,1
0,2
-8,1
Profissão
0,8
0,6
0,4
1,3
-0,2
1,7
especializada
Costureira
6,5
2,3
1,1
1,1
2,2
0,6
3,5
Lavadeira/Engomadei 3,0
4,0
6,7
0,8
0,7
0,9
1,2
ra
Cozinheira
2,3
9,8
14,4
0,6
--2,3
Criada/Empregada
5,0
11,0
11,7
1,9
4,7
1,7
2,9
Outras
1,5
1,7
0,7
0,6
2,2
0,6
-Total
100
100
100
100 100
100 100
Total de indivíduos
1586
173
835
3693 403
464 172
Fonte: Censo Municipal de 1907, Fundação Pró-Memória de São Carlos.
Nota: Inclui todas as mulheres economicamente ativas com 15 anos ou mais.

2,8
0,6
0,9
2,4
2,0
2,7
4,1
0,9
100
7326

A afirmação corrente de que a imigração em massa resultou na exclusão dos
negros dos empregos braçais mais desejáveis simplesmente não se sustenta. Estes
resultados indicam que os negros conseguiam competir com os imigrantes apesar do
racismo dos fazendeiros e de outros empregadores. Entretanto, isso não significa que a
imigração em massa não prejudicou os negros. O programa de imigração subvencionada
do governo paulista produziu um aumento vertiginoso no número de pobres procurando
emprego, o que limitava os salários de todos.
Considerando as camadas mais altas da distribuição ocupacional, fica evidente,
com poucas exceções, que os negros ainda estavam excluídos da elite local quase duas
décadas depois da abolição final. Todos os grandes fazendeiros, aqueles com
propriedades maiores que 500 alqueires paulistas, arrolados no Estatística Agrícola e
Zootechnica de 1904-5 (Truzzi 2004) e identificados no censo municipal de 1907, eram
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brancos. Quase todos os grandes comerciantes, “proprietários”, profissionais liberais e
funcionários públicos, também eram brancos. O censo de 1907 arrolou alguns negros
como “negociantes”, mas esta categoria não distingue entre grandes negociantes, por um
lado, e quitandeiros e vendedores ambulantes, por outro. Nenhum negro exercia uma
profissão que exigia escolarização de nível secundário ou superior – incluindo aqui não
somente as profissões liberais, mas também outras que exigiam, principalmente, o
trabalho não braçal, como professor, guarda-livros ou padre – e havia pouquíssimos
funcionários públicos negros. Havia, porém, alguns grandes fazendeiros imigrantes e
muitos negociantes italianos, portugueses e sírio-libaneses, alguns dos quais
regularmente pagavam anúncios de meia página, ou até de página inteira, nos jornais
locais. De fato, o número de italianos classificados como comerciantes ou negociantes
era três vezes maior que o número de brasileiros nas mesmas categorias. Mesmo os
espanhóis, altamente concentrados nos distritos rurais, tinham um agente consular em
São Carlos.
Estes dados evidenciam um mercado de trabalho em que os negros e imigrantes
competiam pelos empregos braçais, mas negros eram excluídos da elite e dos empregos
que exigiam a escolarização relativamente avançada para a época. As consequências do
racismo dos imigrantes são mais evidentes no estado de São Paulo e nos estados do Sul,
onde os brancos constituem a maioria da população, mas em todo o Brasil o pós-abolição
viu a consolidação de divisões raciais no mercado de trabalho, com diferenças regionais
na localização da fronteira entre os empregos considerados adequados para negros e
aqueles reservados para brancos. Por exemplo, nas primeiras décadas depois da abolição
era bem mais fácil operários negros se empregarem no porto do Rio de Janeiro que na
indústria de São Paulo porque não havia brancos o suficiente para preencher todas as
vagas portuárias do Rio(Arantes 2004).2 Nos estados de grande maioria negra, como a
Bahia, o monopólio branco só se realizou nas posições mais altas no mercado de
trabalho, como as profissões que exigem a formação superior. Nesses últimos estados, é
provável também que a divisão entre pretos e mulatos tenha ganhado maior relevância
que nos estados de predominância branca, o que teria aberto maiores oportunidades para
pequenos empresários mulatos e certo favorecimento dos mulatos para os cargos
2

. Os negros e brancos também se misturavam depois da abolição na classe operária de Pelotas e
Rio Grande (RS), cidades excepcionais no Sul com grande parte da população composta de
negros e relativamente poucos imigrantes (Loner 2001).
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relativamente estáveis e melhor remunerados da classe trabalhadora, ou para os empregos
subordinados de escritório e do comércio, sem a exclusão total dos pretos dessas
categorias, embora a maioria destes continuasse restrita aos empregos mais
precários(Telles 2004, p. 212-13).
O fato dos negros serem por muito tempo quase totalmente excluídos do ensino
superior e das profissões da elite, e concentrados nos segmentos mal remunerados e
precários da classe trabalhadora influenciava de maneira decisiva o habitus racial dos
brancos, que naturalizava a subordinação e a pobreza dos negros e percebia essa
condição como reflexo das características essenciais do próprio negro, e não como
consequência do racismo. Esse habitus racial (ou habitus racista) dos brancos, por sua
vez, legitimava a discriminação contra os negros em várias esferas da vida e políticas
públicas que favoreciam os brancos e prejudicavam os negros.
Em si mesmo, a divisão racial do mercado do trabalho deve ter aumentado
bastante a desigualdade social. Com o monopólio quase total das profissões mais
desejáveis, os brancos nessas posições enfrentavam menos competição e ganham
remuneração maior do que teriam se os negros tivessem oportunidades iguais. Por outro
lado, a mesma exclusão dos negros dos níveis mais altos no mercado de trabalho
aumentava a competição pelos empregos disponíveis a negros, competição que em São
Paulo e no Sul do Brasil incluía brancos pobres, o que deve ter reduzido a remuneração
desses empregos. Com o aumento dos salários maiores e a redução dos salários menores,
a divisão racial do mercado de trabalho aumentava a desigualdade de renda de maneira
geral.
Com a mobilidade social intergeracional dos negros restrita às camadas inferiores
da estrutura social, também era mais fácil os brancos da classe média, e até os da elite da
classe trabalhadora, garantir que seus filhos não sofreriam a mobilidade descendente. Ou
seja, o mercado de trabalho cindido também contribuía para o engessamento da estrutura
de classes sociais,relativo ao que existiria se brancos e negros tivessem tido as mesmas
oportunidades. Na terminologia convencional da Sociologia, a divisão racial do mercado
de trabalho aumentava a estratificação social.
As desigualdades raciais decorrentes da concentração regional das populações
negra e branca, e da divisão racial do mercado do trabalho e do sistema escolar, se
amplificavam ao longo do tempo. Em parte, isso é consequência “natural” da tendência
dos pais transmitirem patrimônio econômico, cultural e social aos filhos, ou seja, usarem
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seus recursos para dar vantagens aos seus filhos – por exemplo, pagando escolas
particulares para seus filhos poderem ingressar nos cursos universitários mais disputados
e alcançar posições melhores no futuro. Mas também é uma consequência das políticas
públicas, que muitas vezes favorecem os brancos, especialmente quando atingem
somente uma parte da população.

Políticas públicas e a ampliação das desigualdades raciais e sociais
Os limites à ascensão econômica e educacional de negros, e a concentração dos
negros nas regiões mais pobres do país, interagiram com políticas públicas posteriores de
tal maneira que ampliaram simultaneamente a desigualdade racial e de classe. As
políticas públicas direcionadas para certas regiões ou certas categorias de trabalhadores,
sistematicamente beneficiaram os brancos mais que os negros, aumentando a
desigualdade racial, o que aumentava a desigualdade social de maneira geral. O racismo
da população branca também minava a potencial oposição a políticas que ampliavam a
desigualdade social porque a grande maioria daqueles deixados para trás por essas
políticas era negra.Aqui focalizo principalmente os direitos trabalhistas implantada na
época de Vargas.

O legado ambíguo de Getúlio
Em qualquer análise das consequências históricas da divisão racial do mercado de
trabalho brasileiro, o legado ambíguo da época de Vargas teria de ocupar um lugar de
destaque. Vargas reduziu drasticamente a competição de imigrantes com brasileiros. Já
ao final de 1930 publicou um decreto limitando a entrada de estrangeiros no país e
adotando o que pode ser visto como o primeiro programa de ação afirmativa na história
do Brasil, reservando para brasileiros pelo menos dois terços dos postos de trabalho nas
empresas a partir de 1931 (posteriormente incorporado na CLT de 1943).3 A nova
constituição de 1934 estabeleceu cotas de imigração, limitando a entrada de estrangeiros
a dois per cento do montante de cada nacionalidade que havia se estabelecido no Brasil
nos cinquenta anos anteriores.4 Essas cotas eram plenamente racistas, quase proibindo a

3

Decreto N. 19.482, de 12 de dezembro de 1930, regulamentado pelo Decreto N. 20.291, de 12
de agosto de 1931.
4
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934), artigo 121,
parágrafo 6.
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imigração da África e dos países da Ásia fora do Japão, porque houve pouca imigração
dessas regiões entre 1884 e 1934, mas em reduzir drasticamente a imigração, elas
favoreciam os trabalhadores brasileiros.
Com as restrições à imigração e a reserva de vagas para brasileiros, a migração de
nordestinos ao Sudeste, começando nos anos quarenta do século XX, virou um grande
fluxo ao longo das décadas de cinquenta, sessenta e setenta. Boa parte desses migrantes
era nitidamente negra, e a maioria sem duvida era classificada como não branca nas
regiões de predominância de descendentes de imigrantes europeus. Muitas famílias
nordestinas sem dúvida aproveitaram das oportunidades de emprego em São Paulo para
se livrar do domínio dos latifundiários do Nordeste, para construir novas vidas no
Sudeste ou para poupar dinheiro e comprar terras ou pequenos negócios na terra de
origem (Garcia 1989). Entretanto, como mencionado acima, eles chegavam a São Paulo
em posição de desvantagem com relação às famílias de imigrantes que haviam chegado
nas primeiras duas décadas depois da abolição. Quando as velhas oligarquias perderam
boa parte de seu domínio sobre as terras e sobre a política do estado de São Paulo, em
função da grande depressão e do novo sistema política construído por Vargas, foram as
novas elites imigrantes que ocuparam seu lugar, não os nordestinos recém chegados, que
ainda ocupavam os níveis mais baixos da estrutura ocupacional(Durhan 1966; Holloway
1980; Truzzi e Kerbauy 2000).
Vargas também implantou os direitos trabalhistas e expandiu bastante o número
de empregos públicos, o que ajudou muitos negros porque o racismo influenciava menos
os concursos públicos que as decisões de emprego nas empresas privadas. Como
consequência dessas políticas, muitas famílias de negros ainda hoje pensam a época de
Vargas como a “abolição verdadeira” e votam nos trabalhistas(Andrews 1991, p. 147;
Andrews 2004, p. 160-1; Levine 1998, p. 119; Mattos 2005, p. 54-9). Por outro lado, os
novos direitos – por exemplo, aposentadorias, férias remuneradas, a limitação da jornada
de trabalho a oito horas e o direito de se organizar em sindicatos - eram limitados
principalmente aos trabalhadores urbanos com certos tipos de empregos, especialmente
na indústria ou no comércio, e carteira de trabalho assinada. Os segmentos beneficiados,
perfazendo somente uma minoria da classe trabalhadora, eram justamente aqueles com
maior proporção de trabalhadores brancos, e os negros se concentrava nas categorias
excluídas dos novos direitos(Cardoso 2010; Fischer 2008; French 2004). A grande
maioria da população rural – aproximadamente 70% dos brasileiros no início da década
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de 1940 – continuava na informalidade. Boa parte da população urbana também era
excluída, porque trabalhava na informalidade, como autônomos, em ocupações excluídas
do CLT, como o serviço doméstico, ou sem carteira assinada em ocupações oficialmente
reconhecidas pelo CLT(Fischer 2008, pp. 125-36).
Os direitos trabalhistas beneficiavam bem mais o conjunto dos trabalhadores
brancos que o conjunto dos trabalhadores negros porque a proporção dos trabalhadores
brancos com empregos formalizados era bem maior, em função da localização da
indústria nas regiões com maior número de brancos e da discriminação racial nas
decisões de contratação para os empregos formalizados – ambos fenômenos decorrentes
em boa parte do papel de empresários imigrantes ou descendentes de imigrantes na
industrialização brasileira. Dito de outra maneira, os direitos trabalhistas varguistas
introduziram uma nova divisão fundamental no mercado de trabalho brasileiro, entre a
formalidade e a informalidade, que se correlacionava fortemente com as divisões raciais
já existentes no mercado de trabalho e na distribuição da população. A extensão dos
direitos trabalhistas a somente uma minoria dos trabalhadores aumentou as desigualdades
raciais. Por sua vez, esse incremento na desigualdade entre categorias de trabalhadores, e
entre negros e brancos, provavelmente aumentou a desigualdade brasileira de maneira
geral, porque aumentou a desigualdade dentro das classes sociais e também aumentou a
distância entre classes, no que diz respeito à remuneração e as condições de trabalho,
porque boa parte da classe média ganhou os novos direitos, ou os direitos dos servidores
públicos, ao passo que aqueles sem carteira assinada se concentravam nos níveis mais
baixos da estrutura ocupacional.
A bifurcação do mundo do trabalho entre setores formal e informal de certa forma
institucionalizou a divisão racial do mercado de trabalho que já existia. O racismo dos
trabalhadores brancos, concentrados no setor formal, provavelmente exacerbava essa
divisão dentro da classe trabalhadora. Em valorizar as profissões em que os brancos já se
concentravam e incentivar a sindicalizações dos trabalhadores dessas profissões, os
novos direitos trabalhistas favoreciam a continuidade, ou o aumento, da monopolização
dessas profissões por brancos, porque os empregos no setor formal ganhavam valor ao
mesmo tempo em que os trabalhadores brancos ganhavam organizações (os sindicatos)
que podiam agir para proteger seus monopólios. Assim as divisões no mundo de trabalho
entre brancos e negros e entre setores formal e informal se reforçavam mutuamente.
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Ao separar os interesses dos trabalhadores com e sem carteira assinada, e
aumentar a divisão entre trabalhadores brancos e negros, os direitos trabalhistas restritos
a uma minoria dos trabalhadores também dificultavam a solidariedade e lutas conjuntas
de diversas categorias de trabalhadores, que, na ausência de tais divisões, poderiam ter
diminuído significativamente o grau de desigualdade social.A falta de solidariedade dos
trabalhadores formalizados também dificultavam as lutas dos trabalhadores informais
para melhorar sua remuneração e condições de trabalho, assim aumentando ainda mais a
desigualdade racial e social. O racismo dos trabalhadores brancos, concentrados no setor
formal, funcionaria no mesmo sentido.
Finalmente, o racismo das elites e dos trabalhadores brancos ajuda a explicar
porque foi politicamente aceitável estender direitos a somente uma parte dos
trabalhadores, excluindo justamente os segmentos em que os negros predominavam, o
que certamente aumentou a desigualdade racial dentro da classe trabalhadora. Tudo
indica que a intenção de Vargas não era explicitamente racista – ele quis beneficiar as
categorias de trabalhadores mais facilmente organizáveis como base de apoio político, e
os segmentos excluídos eram mais difíceis de organizar. Entretanto, é provável que os
sindicatos e as elites políticas e intelectuais tenham aceitado a exclusão da maior parte
dos trabalhadores em boa parte porque a grande maioria dos excluídos era negra.
A ideologia da democracia racial promovida por Vargas e posteriormente pela
ditadura militar, e enfatizada tanto na literatura histórica e sociológica recente,
certamente teve um papel também no reforço das desigualdades raciais, ao abafar e
deslegitimar as reivindicações dos negros. Em um país que fingia que o racismo não
existia, era mais difícil denunciar e resistir as práticas racistas, como a violência policial
contra negros e o favorecimento dos brancos no sistema educacional e no mercado de
trabalho. Além disso, a retórica nacionalista de Vargas e da ditadura militar
estigmatizava os movimentos e as lutas anti-racistas como conducentes a discórdias e
solapadoras da unidade nacional.
A divisão central entre o trabalho formalizado, com direitos, e o trabalho
informal, quase sem direitos, perdurou. Ainda em 2006, mais da metade da população
economicamente ativa (54% dos homens, 57% das mulheres) atuava informalmente. É
importante pesquisar as diferenças regionais e as mudanças ao longo do tempo na
associação entre cor e formalização do contrato de emprego, que continua forte até hoje.
A inclusão de novas categorias de trabalhadores na formalidade tende a minar essa
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correlação? Outras questões centrais a serem respondida em pesquisas futuras dizem
respeito à natureza das vantagens que os trabalhadores brancos ganham sobre negros pela
maior grau de inclusão no setor formal, como essas vantagens se transmitem entre
gerações, e se e como elas traduzem em maior mobilidade social para os filhos de
trabalhadores brancos. Outra questão importante diz respeito ao papel do Estado e os
direitos universais: as vantagens dos trabalhadores brancos formalizados tendem a
diminuir na medida em que direitos sociais passam a ser universais e efetivamente
implantados pelo Estado, em vez de depender do trabalho?
Uma análise mais apurada do entrelaçamento da desigualdade racial e social
também abordaria as relações de outros eventos e políticas públicas com a distribuição
regional de brancos e negros e com as divisões raciais no mercado de trabalho e no
sistema educacional. Por exemplo, as políticas desenvolvimentistas do regime militar
favoreciam a classe média e a indústria, localizada principalmente no Sudeste. Essas
políticas aumentavam a desigualdade regional e de classe social ao mesmo tempo em que
favoreciam os brancos sobre os negros. As políticas educacionais da ditadura
funcionavam no mesmo sentido. A consolidação de um sistema público de ensino
superior de qualidade, sem o investimento correspondente no ensino básico público,
certamente favoreceu a classe média e a elite brancas, que podiam pagar escolas
particulares, dando vantagens decisivas aos seus filhos na competição por vagas nas
universidades públicas.5 Por outro lado, a exclusão dos negros, que muitas vezes
frequentavam as piores escolas públicas, chegava a ser quase total em muitos cursos
universitários. As justificativas principais de tais políticas econômicas e educacionais –
fortalecer a economia nacional, treinar profissionais qualificados, etc. – não são racistas,
mas elas podem ser vistos como exemplos do racismo estrutural, porque produzem
consequências racialmente diferenciadas, exacerbando a desigualdade, tanto racial como
social.
Enquanto isso, a grande maioria dos negros continuava no trabalho rural ou nos
setores informais urbanos, e ganhou pouco do “milagre econômico”. Novamente, as
barreiras à mobilidade ocupacional e educacional dos negros permitiam quase
monopólios brancos e salários maiores para a classe média e a elite da classe operária.
5

Telles 2004, p. 130, apresenta dados mostrando o aumento na diferença entre a percentagem de
brancos e negros completando o ensino superior no período entre1960 e 1999, antes da
implantação recente de programas de ação afirmativa raciais e sociais nas universidades públicas.
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Ou seja, a distribuição geográfica de brancos e negros e as divisões raciais ocupacionais e
educacionais multiplicavam os efeitos dessas políticas desenvolvimentistas sobre a
desigualdade social. Novamente, os trabalhadores brancos aceitavam políticas que
aumentavam a desigualdade em boa parte porque a maioria dos prejudicados, ou
daqueles que não se beneficiavam, era negra.
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