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A. Critério de discriminação: como se distinguem diferentes raças?
Aparência
Ascendência
• Nuances de cor: "branco", "branquelo", "branco azedo",
• "Mestiço" sempre é do grupo discriminado, não importando
"moreno escuro", "café com leite", "negro", "negão", etc.
que tenha aparência "branca": por exemplo, One-drop rule.
• Traços fisionômicos: olhos, cabelos, nariz, lábios, etc.
B. Branco x não branco: como alguém pertence a uma ou a outra raça?
Individualmente
Coletivamente
• Pertença variará de acordo com a combinação das
• Pertença dependerá do reconhecimento como branco ou não
características físicas de cada um.
branco em sua comunidade de origem.
• Dentro de uma mesma família poderá haver grande variedade
racial.
C. Mecanismo de discriminação: como a discriminação se manifesta estruturalmente, impessoalmente?
Preterição
Segregação
• Em igualdade de condições, "pessoa escura" é preterida por
• Afastamento espacial, independentemente da classe: bairro
"pessoa mais clara".
branco, bairro negro, bairro chinês, bairro latino (cubano,
porto-riquenho, "ticano", etc.), etc.
• Atenuantes: i) superioridade intelectual e/ou econômica e ii)
vínculos afetivos (amor, amizade, etc.).
D. Consciência da discriminação: com que frequência se percebe discriminado?
Intermitente
Contínua
• Indefinição de grupos discriminador e discriminados estimula
• Grupos discriminador e discriminados rigidamente definidos
reações individuais às condições desfavoráveis.
estimulam reações coletivas às condições desfavoráveis.
E. Etiqueta: como a discriminação se manifesta em encontros face à face, pessoalmente?
• O grupo discriminador evita humilhar o grupo discriminado.
• O grupo discriminado se controla para conter a agressividade
do grupo discriminador.
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