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O que vocês esperavam que acontecesse quando 
tiraram a mordaça que tapava essas bocas negras? 
Esperavam que elas lhes lançassem louvores? E 
essas cabeças que seus avós e seus pais haviam 
dobrado à força até o chão? O que esperavam? 
Que se reerguessem com adoração nos olhos? Ei-
los em pé. Homens que nos olham. Ei-los em pé. 
Faço votos para que vocês sintam como eu a 
comoção de ser visto. // Pois o branco desfrutou 
durante três mil anos o privilégio de ver sem ser 
visto; era puro olhar, a luz de seus olhos subtraía 
todas as coisas da sombra natal, a brancura da sua 
pele também era um olhar, de luz condensada. O 
homem branco, branco porque era homem, branco 
como o dia, como a verdade, branco como a 
virtude, iluminava a criação qual uma tocha, 
desvelava a essência secreta e branca dos seres. 
// Hoje, esses homens pretos nos miram e nosso 
olhar reentra em nossos olhos. Tochas negras 
iluminam o mundo e nossas cabeças brancas não 
passam de pequenas luminárias balançadas pelo 
vento. 
 

Jean-Paul Sartre, 1960 



 
 

   
 

RESUMO 
 
 
Neste trabalho, procuramos investigar quais foram as experiências de socialização 
(família, escola, etc.) que fomentaram a construção de identidades negra em jovens 
residentes na cidade de Campos dos Goytacazes, norte fluminense. A investigação 
se orientou através da percepção dos próprios agentes, registradas a partir da 
condução de entrevistas semiestruturadas. Para tanto, contextualizar essas 
experiências, buscamos situá-las socialmente, analisando o período escravista e sua 
derrocada no Brasil, a história dos quilombos e dos atos de quilombagem. Isso porque 
consideramos que as heranças desta história, seguem afetando a situação de homens 
e mulheres negras na sociedade brasileira, orientandos suas lutas, na busca por 
direitos, cidadania e, sobretudo, igualdade. Foram feitas 6 entrevistas ao total, sendo 
5 mulheres e 1 homem e, através de suas narrativas refletimos acerca de seus 
processos de construção identitária, o que aqui chamamos de “caminhos da 
negritude”. Estes caminhos se mostram relevantes para compreendermos sob quais 
vias são constituídas estas identidades, destes sujeitos que se autodeclaram negros 
e que vivenciam, em suas biografias e em seus cotidianos, as marcas indeléveis de 
uma sociedade que racializa e estigmatiza seus corpos.  
 
 
Palavras-chave: Racismo. Socialização. Identidade Negra. 
 
 
 



 
 

   
 

ABSTRACT 
 
 
In this research, we intended to investigate the socialization experiences (family, 
school, etc.) which fostered black identity in young ones who resides in Campos, in 
northern Rio de Janeiro. The investigation went through the perception of their own 
agents, registered by semi-structured interviews. in order to contextualize these 
experiences we intended to place than socially, analizing the slavery pass and its 
breakdown, besides quilombo's story and   quilombagem action of its people. We went 
this way because we consider that the succession of this history are still affecting the 
black woman and men situation in this country black men and women in Brazilian 
society, orienting their struggles, in the search for rights, citizenship and, above all, 
equality. Six interviews were made to the total, being 5 women and 1 man and, through 
their narratives, we reflect on their processes of identity construction, what we call here 
"paths of blackness". These paths are relevant to understand under what paths these 
identities are constituted, of these individuals who have declared themselves black and 
who experience in their biographies and in their daily lives the indelible marks of a 
society that racializes and stigmatizes their bodies. 
 
 
Keywords: Racism. Socialization. Black Identity. 
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INTRODUÇÃO 

O encontro com os estudos sobre a relação entre socialização e identidade 

se fundou, inicialmente, pela difícil execução de um tema de pesquisa, incialmente 

pensado sobre uma possível “invisibilidade” do racismo, a partir das experiências de 

negros situados em posições sociais mais privilegiadas.  

 Desta forma, o surgimento deste estudo estava ligado ao interesse de 

estudar as formas de racismo, em vários âmbitos, a partir da hierarquização social de 

classe: os sujeitos negros de classes distintas são acometidos pelo racismo de forma 

parecida? Um sujeito negro de classe possuidora de direitos materiais e culturais 

sofrem racismo tal qual o negro de classe indigente de direitos?  

No entanto, diante da dificuldade para execução da pesquisa de campo, 

acesso e inserção junto às famílias negras situadas em estratos elevados na 

hierarquização social, impossibilitou a iniciação desse assunto. Em contrapartida, o 

contato com os autores que pesquisaram a questão da socialização e da identidade, 

enfatizando as construções da identidade étnicorracial, fomentaram um interesse em 

torno de como se dá a construção da identidade exteriorizada pelos sujeitos negros 

no mundo objetivo.   

A fim de entender de que maneira se constitui as identidades sociais, 

travamos uma discussão teórica a partir das visões de Berger e Luckmann (1979) e 

Maheirie (2002), igualmente para a explanação de conceituação da identidade negra: 

construção social da raça estruturada nas noções sociais, culturais e políticas desse 

grupo social - o negro (BERNADINO, 2002. MUNANGA, 2003. GUIMARÃES, 2004).  

Refletimos, também, para buscarmos entender as fases mais relevantes 

para a constituição de uma identidade, sobre os conceitos de socialização primária e 

socialização secundária; entendendo que a primeira se refere aos agentes iniciais - a 

família/mediadores familiares -  de inscrição do mundo objetivo (linguagem, moral, 

ética, costumes, cultura, etc) nos sujeitos; e, a segunda se coloca como agentes de 

socialização de inscrições sociais subsequentes aos mediadores familiares - 

instituição de ensinos básico e superior, redes sociais, redes de amigos, igrejas, etc 

(BEGER; LUCKMANN, 1979. GOMES, 1992; SARTRE, 1989b).  

Este trabalho tem um caráter metodológico qualitativo, sendo exploratório 

e descritivo. De forma alguma, este estudo, há alcances de generalizações analíticas, 

pois nossa composição de entrevistado é constituída por 6 negros que se 
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autodeclaram pertencentes à identidade étnicoracial negra. Da mesma forma que é 

um trabalho situado em um determinado âmbito socioespacial: são negros que 

compartilham o mesmo município de residente, Campos dos Goytacazes.  

A utilização das entrevistas semiestruturadas, como técnica e estratégia 

metodológica, permitiu que fossem feitas certas perguntas aos entrevistados, porém 

deixando que estes pudessem discorrer livremente sobre os temas.  

A entrevista, para nós, mostrou-se como a técnica mais adequada, pois 

coloca-se como ferramenta que melhor permite acessar as experiências dos sujeitos 

entrevistados (POUPART, 2010). Assim, tornou-se o caminho para colecionarmos as 

as narrativas enunciadas sobre os processos de socialização e a construção de suas 

identidades negras. 

No primeiro capítulo, são evidenciados o objeto e os percursos da 

pesquisa: de como se deu a construções do objeto e a condução da pesquisa; sobre 

a metodologia e as estratégias de investigação, bem com suas limitações; é 

apresentado um pequeno debate introdutório à conceituação da identidade negra e 

uma breve explanação sobre quem são os sujeitos que participaram da pesquisa. 

Já no segundo capítulo fazemos uma contextualização histórica desse 

grupo social negro, realçando, nos períodos escravistas, com auxílio de autores 

marxistas, os interesses conflitantes da relação senhor versus negro escravizado; a 

migração forçada e o trabalho escravo; violência e coisificação do negro. Discutimos 

ainda, as maneiras de resistência, abordando os quilombos assim como os atos de 

quilombagem; e, por fim, apresentamos algumas reflexões sobre as lutas travadas 

pelos movimentos negros, na busca por direitos e, portanto, por uma vida cidadã.   

No terceiro capítulo, analisamos as construções da identidade negra, 

expondo algumas narrativas cientificas dos séculos passados, XIX e XX, o racialismo 

ou, como preferimos, os racismos científicos; e em seguida, analisamos os conceitos 

de identidade social e identidade negra e o modo de como se constroem: chanceladas 

pelos agentes de socialização. E, por fim, pensamos sobre o racismo em torno dos 

corpos/sujeitos negros que são, na atualidade, marcados em suas vidas cotidianas.  
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Capítulo 1. O objeto, o método e a pesquisa 

Nesta parte do capítulo do trabalho monográfico irei expor como nasceu e 

como construí essa pesquisa, a saber e grosso modo: dos processos de construção 

de identidades negras. Assim, serão descritos como sugiram as primeiras insígnias e 

os motivos para a escolha do tema. Também serão expostos o tema e a trajetória da 

consolidação teórica. E, por último, serão evidenciadas as estratégias metodológicas. 

 

1.1. Objeto e percurso de sua construção: compartilhando a construção da 

pesquisa 

No fazer ciência social, trabalhamos, sistematicamente, com o senso 

comum (PAUGAM, 2015), seja na construção do objeto, através do qual, na edificação 

do tema, nós, pesquisadores, somos guiados pelas conformidades nada científicas, 

na ideia de desconstrução das prenoções em torno do objeto. É dessa maneira que a 

pesquisa se constrói e se forma, no ofício de “um vai-e-vem entre a construção 

erudita e a verificação - ou a prova - empírica, e isso desde as primeiras formulações 

da problemática.” (PAUGAM, 2015, p. 17). Na construção de um objeto, nós, 

pesquisadores, temos de seguir alguns “ritos” quanto ao processo de dar validade as 

hipóteses que temos ou que surgem durante a pesquisa. Nossas ideias iniciais, muitas 

vezes, oriundas da leitura acrítica sobre certo fenômeno são confrontadas pelo rigor 

crítico metodológico e pela sistematização, configurando assim, as etapas do 

processo de conhecimento científico (ARAÚJO, 2006). Esta pesquisa, no que se 

refere aos caminhos que todo pesquisador/sociólogo percorre, deu-se dessa forma, 

na “construção erudita” e, em seguida, na “verificação empírica”. 

Este presente trabalho procura estudar os processos de socialização 

envolvidos na construção de identidades negras, levando em consideração os 

espaços de sociabilidade e a posição social de negros e negras de Campos dos 

Goytacazes que compuseram o universo desta investigação. Inicialmente, me parecia 

que a família seria um fator preponderante na construção da identidade negra. Em 

outras palavras, interessava-me pensar sobre as representações presentes e 
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atualizadas dentro da sociabilidade familiar, que levavam negros e negras a 

construírem suas identidades raciais. No entanto, reconhecendo as diferentes 

posições sociais e seus impactos para as formas de percepção, o estudo tem como 

pretensão de análise estudar como a identidade negra se constrói em espaços sociais 

determinados. 

Embora se pretenda discutir sobre quais agentes de socialização impactam 

a construção destas identidades negras, esta orientação nasceu dentro da dificuldade 

de se estudar sobre o apagamento do racismo quando o negro/a está numa hierarquia 

social superior, de privilégio (apagamento não no sentido de superação/supressão do 

racismo, mas um apagamento dentro do próprio racismo)1.  

Este tema por qual me interessei inicialmente, estava relacionado, primeiro, 

a uma experiência particular - o que Paugam (2015) chama de distanciamento e de 

que o sociólogo nunca escolhe o tema ao acaso - quando recebi um tratamento 

diferenciado de um assistente administrativo, em um Fórum, após não ter 

comparecido a secção para o trabalho de mesário, nas eleições de segundo turno em 

2014. Naquela ocasião, fui dispensado de comparecer ao Fórum Eleitoral pelo fato de 

ter uma “aparência” de classe-média e por ser estudante universitário em uma 

universidade federal. Em segundo, o interesse pela temática parte de uma visão mais 

holista/política, de estudar o grupo da qual faço parte e de aumentar a produção 

científica sobre tal grupo. Decidimos, eu e minha orientadora, a não levar o tema 

adiante pela dificuldade de reunir, em Campos dos Goytacazes, um certo número de 

negros que se encaixasse nas características que o assunto/tema necessitava.  

Na busca por outro tema, mas que, ainda, o grupo a pesquisar fosse o 

mesmo - os negros - comecei a perpassar pelas discussões da socialização, lendo, 

primeiramente, um artigo de Setton (2005), na qual a autora se propõe a refletir sobre 

os processos de socialização. Surgiu, então, nesse momento, a vontade de analisar 

e agrupar, no mesmo estudo, os conceitos de socialização e de raça. Essa conjugação 

entre o estudo da socialização, atravessado pela perspectiva de raça se concretizou 

após, muito por conta do arcabouço teórico que possuía, ter a ideia de estudar o 

processo de construção da identidade negra. Mas – talvez me façam esta pergunta – 

como cheguei à conclusão de que a identidade negra é um constructo social?  

                                            
1 Jacques d'Adesky (1997) vai nos mostrar a visão de como o negro de status social elevado deixa de 
ser visto como negro – pelo outro – por estar em um substrato social onde a maioria da pirâmide 
social/econômica é constituído por brancos. 
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É notório, dentro da produção acadêmica das Ciências Humanas e Sociais, 

a ideia de que a raça, no sentido biológico, é inexistente (IANNI, 1978; SCHWARCZ, 

2001; GUIMARÃES, 2003; BOAS, 2004; MUNANGA, 2006). Assim, é assertiva a ideia 

de que a raça no plano biológico não existe, porém, no plano social, sim. Nesta 

argumentação, a identidade negra é construída socialmente e que, portanto, como 

qualquer constructo social, são necessários os agentes de socialização (LUCKMAN; 

BERGER, 1968).  

A construção do tema monográfico foi determinada pela adoção de critérios 

metodológicos para a formulação do fenômeno a ser estudado. A exigência do 

distanciamento, de olhar o igual de forma diferente, de desconstruir ideias acríticas do 

senso comum só foram possíveis por conta do aprofundamento teórico e crítico que 

todo pesquisador/sociólogo deve realizar ao conduzir uma pesquisa. É nesse trabalho, 

árduo e criterioso, que se estabelece os primeiros passos para uma compreensão dos 

fenômenos sociais, que podemos definir como resultando de uma “objetivação 

possível” (PAUGAM, 2015).   

 

1.2 Metodologia e estratégias de investigação 

Nas ciências sociais, assim como em qualquer pesquisa científica de 

variadas áreas da ciência, são necessárias a utilização e escolhas de métodos, sendo, 

na sociologia especificamente, a lógica de investigação qualitativa e quantitativa ou, 

até mesmo, a incorporação desses dois métodos (ALONSO, 2016). O fazer ciência 

nas ciências sociais para alguns deveria estar restrito e munido do paradigma 

positivista, baseado na investigação dos estudos das ciências naturais, calcada nas 

estatísticas experimentais e inferida em generalizações conclusivas (AIRES, 2015; 

ALONSO, 2016). No entanto, perspectivas epistemológicas alternativas vão se opor 

aos métodos utilizados pelos positivistas e, portanto, contrapondo-se ao pressuposto 

da existência de uma única forma para fazer ciência (GOLDENBERG, 2011), partindo, 

como expõe Aires (2015):  

 

na análise textual, a entrevista em profundidade e a etnografia; onde a 
expressão “estamos a fazer ciência” era um princípio aceite por todos os 
investigadores, enfatiza-se, agora, a mudança social, a etnicidade, o género, 
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a idade e a cultura e aprofunda-se o conhecimento da relação entre 
investigador e investigação (AIRES, 2015, p. 6).  

 

Estas duas perspectivas eram confrontadas e postas em rivalidade a tal 

ponto de “cada qual se impor e deslegitimar a outra” (ALONSO, 2016, p. 8). Porém, 

no decorrer dos anos, há, entre grande parte dos pesquisadores, a superação da 

rivalidade e oposição quanto às duas orientações, e a concordância de que cada 

referencial metodológico tem sua importância de compreensão dos fenômenos 

sociais, podendo ser aplicadas simultaneamente (ALONSO, 2016).  

A pesquisa em questão recorrerá nos modos qualitativos, pois pretende-se 

investigar sentidos e experiências, aspectos que são subjetivos, e estas perspectivas 

são melhor captadas pela concepção qualitativa, particularmente entrevistas, já que 

estas permitem acessar a perspectiva dos/as agentes sociais (POUPART, 2010).  

Mesmo que este trabalho monográfico fosse de escala maior, a fim de mensuração e 

generalização, invariavelmente teríamos a necessidade de uma investigação 

qualitativa, em razão de ser uma pesquisa que se procura explorar fenômenos sociais 

que, dificilmente, teriam êxito numa pesquisa quantitativa (DESLAURIERS; KÉRISIT, 

2008). 

Assim, a entrevista foi escolhida como a principal ferramenta da pesquisa. 

Como o objetivo do estudo é identificar e analisar a construção da identidade negra; 

nosso intuito era que o/a entrevistado/a pudesse reconstruir sua trajetória identitária. 

Neste sentido, as entrevistas são ideais pois “acessam experiências, valores e 

atitudes dos indivíduos, a partir de suas narrativas ou biografias” (ALONSO, 2016, p. 

9).  

As entrevistas, método de construção de informações empíricas, possuem 

riscos e limites (ALONSO, 2016). Em determinados estudos, são insuficientes e 

precisam dialogar com outros métodos/estratégias de coleta de dados. Neste trabalho, 

definimos pela utilização da entrevista semiestruturada porque, para que 

obtivéssemos dados circunstanciais que se adequassem ao nosso objetivo da 

pesquisa; analisar o processo de construção da identidade negra, foi indispensável 

termos algumas perguntas estabelecidas, dando a/ao entrevistada/o uma abertura 

para que pudesse explanar sobre sua trajetória e sobre sua experiência de vida e, na 

mesma medida, que o pesquisador conduzisse conforme à finalidade da pesquisa, 

assim como salienta Manzini (2004): 



17 
 

   
 

 

[...] entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 
confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por 
outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para 
o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais 
livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 
alternativas. [...] é um planejamento da coleta de informações por meio da 
elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. 
O roteiro serviria, então, além de coletar as informações básicas, como um 
meio para o pesquisador se organizar para o processo de interação com o 
informante (MANZINI, 2004, p. 2).  
 

Alonso (2016) afirma que a estratégia de pesquisa mais eficaz para se 

analisar as experiências e trajetória de vida é a entrevista, pois, assim, o pesquisador 

consegue acessar e obter seus dados por meio dos depoimentos anunciados pelo 

entrevistado. No entanto, a entrevista traz consigo seus problemas: o depoente, por 

ter que retornar a sua memória, pode esquecer dos fatos a serem relatados; pode 

inventar alguma experiência, não explicitar ou omitir, etc. Poupart (2010) relata duas 

afirmações sobre o uso da entrevista como estratégia de investigação nas ciências 

sociais. A primeira entende que as ciências sociais provida de método de investigação 

mais eficazes que os das ciências naturais, e que a entrevista teria sua importância 

na compreensão dos fenômenos sociais. Uma segunda posição seria mais crítica já 

que o/a agente relata suas experiências através da sua própria interpretação. Ou seja, 

há, aqui, o perigo de tomar a interpretação do agente sobre  a realidade social, como 

sendo a própria realidade social. Poupart (2010) reflete sobre a dualidade da 

entrevista; ferramenta de acesso à realidade social e ferramenta entendida como, 

também, criadora de uma “realidade ilusória”, dessa forma, mostra a importância da 

entrevista e, concomitantemente, seus limites para a pesquisa. No entanto, apesar 

destes limites, reconhecemos que há escolhas necessárias em qualquer pesquisa, e 

estas passam pelo crivo do pesquisador, por suas bases epistemológicas, orientando: 

quais metodologias escolher, tendo em vista os objetivos do estudo. Neste trabalho 

optamos pela metodologia qualitativa; com a técnica de recolha dos dados guiada em 

entrevistas semiestruturas. 

Abaixo disponibilizamos o roteiro que norteou a condução das entrevistas 

realizadas no âmbito desta investigação. 

  

Quadro 1. Roteiro de entrevista utilizado na pesquisa 
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TEMAS  PERGUNTAS E OBSERVAÇÕES 

Dados individuais 
Qual a sua Idade?  

Qual o seu estado civil? 

Mapear a condição 
socioeconômica 

Como foi sua Infância?  

(Observar, nesta resposta, a estrutura familiar do/a 

entrevistado/a, o nível de instrução dos pais e suas 

ocupações de trabalho, onde estudou; escola pública 

ou privada, dedicação e relação com os estudos). 

Identidade negra 

Qual a sua autodeclaração?  

(Saber o porquê da autodeclaração do entrevistado, 

sua autopercepção de ser negro; como?  

E, se houver necessidade, caso não o/a entrevistado/a 

não aponte na resposta anterior, perguntar qual era a 

leitura que fazia do negro antes da autopercepção da 

identidade negra). 

*Ficar atento se, nesse resposta da autopercepção, as 

influências das instituições na construção da 

identidade negra aparecerão; mídia de massa, escola, 

família, internet etc. 

Família e identidade 
negra 

Alguma vez já foi tratado no ambiente familiar essas 
questões que envolvem em ser negro?  
(Verificar se o entrevistado falará da percepção de 
raça dos pais). 

Sociedade e 
identidade Negra 

O que mudou na sua vida depois em que se percebeu 
como homem/mulher negra? 
(Ficar atento se aparece algo relacionado ao 
engajamento político seja individual ou coletivo). 
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Racismo 

Você já sofreu discriminação racial? (Perguntar o 
lugar, propriamente; para saber em qual espaço social 
onde tal fato ocorreu).  
No seu ambiente de trabalho você já sofreu racismo? 
Algum familiar ou amigo próximo já sofreu racismo? 
Onde ou em qual lugar as pessoas te respeitariam por 
ser quem é? 
Negro/a com dinheiro faz com que as pessoas passem 
a respeitar mais e que não cometam nenhum tipo de 
ato racista? 

Gênero 
Como você vê a situação do/a homem/mulher negra? 
Há igualdade? (Se sim/se não por quê?). 

Gênero e estigma 

Há sexualização do homem/mulher negro/a? 
Pelo fato de ser negro/a, as pessoas duvidam da sua 
capacidade? (Se sim, por quê?). 
O que você acha sobre padrão de beleza? 

 

1.3. Quem são os negros e negras: breve debate  

No Brasil, como aponta (NOGUEIRA, 2007), o preconceito racial, ou mais 

especificamente, o preconceito evidenciado pela cor, pela marca, quando o 

preconceito se faz a partir do fenótipo, ou seja, através dos traços físicos ou pela 

fisionomia. No Brasil, a marca - a cor - é produtora de diferenciação e de preconceito 

racial. O grupo diferenciado é específico, é o grupo não-branco, retinto, ou, em outras 

palavras, o negro. Não é sobre essa identidade da qual é imbuída pelo outro que o 

trabalho monográfico pretende estudar/analisar. Uma vez que o preconceito racial se 

faz pela marca, pela cor e pelo outro que se diferencia dos outros sujeitos - por quem 

enuncia ou age preconceituosamente -, temos uma configuração sobre a 

raça/identidade construída não apenas pelo sujeito marcado pelo preconceito, mas, 

também, pelo outro que enuncia/age de forma preconceituosa. É claro que, para nós, 

a subordinação e o insulto em si não são características de uma identidade negra, 

mas, concordando com Bernardino (2002), é sobre a interpretação que os sujeitos têm 

sobre a subordinação social: 

 

Assim, o que é determinante para a formação de um grupo racial e de uma 
identidade racial não são os fatores biológicos nem, tampouco, a experiência 
da subordinação em si, mas a interpretação - logo o significado - da 
subordinação social (Gilroy, 2001:237). A formação de um grupo racial e de 
uma identidade a partir de uma história comum, da discriminação, do insulto 
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e da subalternidade é compartilhada por alguns dos entrevistados 
(BERNADINO, 2002, p. 266). 

 

A identidade negra que iremos retratar/analisar e investigar sobre seu 

processo de construção está estruturada a partir do próprio sujeito2. É sobre o que 

está estruturado no interior, na subjetividade e que será enunciado pelo outro. Neste 

trabalho, não trataremos sobre as identidades na qual expõe Souza (1983), guiadas 

nas identificações normativas ou estruturantes, cujas as identidades se constroem, 

apenas, a partir do olhar e desejo do outro. Assim, a identidade negra que partimos é 

sobre a identidade que enaltece suas características positivas, de negritude; seja 

corporal, sócio histórica e cultural ou política, enfim, de discursos compartilhados por 

integrantes do mesmo grupo social (GUIMARÃES, 2003; BERNADINO, 2002).  

Desta forma, definimos como universo da pesquisa negros/as que se 

autodeclaram negros/as; que reafirmam sua identidade apoiada nessas 

características já apontadas no texto; de características positivas em relação à 

negritude. 

Faz-se necessário, ainda, neste capítulo, responder uma questão que não 

deve passar despercebida. Poderiam me indagar sobre a contradição entre afirmar 

que a raça é construída socialmente e, contraditoriamente, racializar os sujeitos, na 

condução das análises que serão contempladas nos próximos capítulos. Monsma 

(2013) nos esclarece e evidencia a construção histórica da racialização dos negros 

nos estudos acadêmicos. Os autores conhecidos como autores racialistas são 

exemplos de racialização dos grupos não-brancos. Muitos estudos científicos que 

pesquisam sobre a relações/questões raciais geralmente têm como ponto de partida 

a racialização do grupo não-branco, chamando de “negro”, “população de cor” e etc. 

Portanto, estou apenas reproduzindo o termo que os próprios sujeitos classificam a si 

mesmos e aos outros. Porém, em nenhum momento, não tomo esse termo como 

identidade. A identidade negra que ensaio nesta pesquisa é munida de aspectos sócio 

histórico, cultural e político.  

                                            
2 Nosso trabalho aspira sobre o estudo da construção da identidade negra, e indispensavelmente, 

entraremos no debate ontológico sobre a constituição do sujeito - no capítulo III-, onde as identidades 
se constroem. Concordamos com o debate travado por Maheirie (2002), munido da perspectiva 
sartreana, em que a identidade se perfaz na constituição do sujeito, portanto, em um sentido 
mutável/inacabado. O sujeito se constrói a partir da relação com o mundo. com o outro, de forma 
dialética. Mas, para nós, os dados experienciais dos sujeitos serão tomados como ponto de partida 
para se compreender a construção da identidade negra. 
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Encontrar os negros e as negras que pudessem participar e colaborar com 

a pesquisa, tornou-se uma batalha que, para mim, foi a mais difícil. Encontrar 

entrevistados/as que se enquadrassem nessas características foi uma tarefa árdua, o 

que gerou em mim certas sensibilidades, de identificar nas práticas objetivas o ponto 

de partida que demonstrasse algo sobre a identidade racial desses sujeitos. As redes 

sociais foram uma ferramenta de suma importância, visto que uma publicação sobre 

negritude ou reivindicação sobre às questões negras poderiam definir meu alvo a ser 

entrevistado. Também levamos em consideração as indicações de informantes sobre 

determinada pessoa, na linha da amostragem não probabilística conhecida como 

“bola de neve”. Neste trabalho, os entrevistados ou foram encontrados nas redes 

sociais ou por indicações de informantes.  

Beaud e Weber (2014) esclarece sobre como o pesquisador precisa tomar 

atitudes; de condução da entrevista; de melhor escolha de depoente para os objetivos 

da pesquisa; de negociar/expor as condições de entrevista e demarcar as localidades 

onde serão feitas e sobre as técnicas de entrevistar. Dessa forma, apesar da 

observação e entrevistas serem duas estratégias complementares – técnicas mais 

utilizadas nas entrevistas etnográficas (BEAUD; WEBER, 2014) –, elegemos a 

entrevista como ferramenta importante de investigação, por mais que a observação 

tenha sido utilizada por mim no momento da interlocução.   

Para realização do trabalho, contamos com 6 entrevistados, 5 do gênero 

feminino e 1 masculino. Infelizmente obtivemos apenas 1 entrevistado do gênero 

masculino pelo curto tempo e pelos difícil inserção aos possíveis entrevistados. Das 6 

entrevistas, 4 foram realizadas nas respetivas residências e 2 em uma universidade 

pública de Campos dos Goytacazes.  

 

Quadro 2. Mapeamento das características pessoais dos entrevistados 
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Fonte: Dados primários, obtidos nas entrevistas 

 

Quadro 2. Mapeamento das características pessoais dos entrevistados 

 

Fonte: Dados primários, obtidos nas entrevistas 

 

Nestes quadros, estão inseridos os dados que, no capítulo de análise, 

serão discutidos mais detalhadamente. Como, por exemplo, sobre a família negra, as 

instituições de ensino (ensino privado e público). 

 

Quadro 3. Tempo de duração das entrevistas 
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Fonte: Dados primários, obtidos nas entrevistas 

 

5 das 6 entrevistas foram realizadas no mês de julho de 2018, em Campos 

dos Goytacazes e 1 no mês de abril de 2018. A média das entrevistas tem a duração 

de aproximadamente 32 minutos. 

 

1.4. Momentos antecedentes às entrevistas 

Para se obter dados primários através de entrevistas, inevitavelmente as 

condições anteriores têm de acontecer: explicar o motivo da entrevista; a negociação 

do local para realização da mesma; o encontro face to face e etc. Essas condições 

antecedentes às pesquisas serão abordadas, em forma de pequenos relatos, para 

conhecermos mais como foi a “entrada a campo” e a imersão no trabalho do 

pesquisador. 

Elisabeth é estudante de uma universidade superior de Campos dos 

Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Marcamos nosso encontro via mídia social, e 

nosso encontro ficou decidido que aconteceria em sua casa, república feminina, 

próximo a universidade onde estuda, no dia 13 de julho de 2018. Mas, horas antes, 

comunicou-me que em sua residência não poderíamos porque havia mais de uma 

pessoa na ocupação, então decidimos que a entrevista aconteceria na faculdade. No 

dia da entrevista, nos encontramos e Elisabeth me mostrou ser uma pessoa calma, 

mas de opiniões e críticas fundamentadas, seja na sua própria experiencia de vida, 

seja no aporte teórico adquirido. Autodeclare-se negra, de alto e bom som, sem 

qualquer reticência. Tem orgulho de, hoje, reconhecer-se como tal. Após nos 
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apresentarmos um ao outro, percorremos até o banco mais próximo para, de fato, 

iniciarmos nossa conversa gravada.  

Lúcia, mulher, negra e lésbica. É assim uma de suas afirmações como 

reconhecimento de si. Marcamos o encontro via mídia social e, para ela, o lugar ideal 

para a realização da entrevista seria no seu próprio apartamento, na república que 

divide com mais duas mulheres. A realização da entrevista foi no seu quarto, no dia 

14 de julho de 2018. Lúcia, naquele momento, não havia nenhuma incerteza de quem 

era. Emitia suas ideias sobre os percalços do negro na sociedade brasileira, 

indignava-se com as injustiças socais que ainda persistem. Enquanto falava, 

observava os pequenos retratos que estavam colados na parede, dentre estavam os 

retratos de Audre Lorde e Angela Davis. 

Maya quando ficou sabendo que eu gostaria de entrevista-la, logo 

confirmou que concederia. Preferiu marcar em sua casa, república que divide com 

outras estudantes. Sua casa fica na parte central de Campos dos Goytacazes, em 

meio ao movimento visceral cotidiano, próximo a vários comércios. Recebeu-me 

acompanhada de uma cachorrinha. Me ofereceu água, no qual aceitei prontamente 

por conta do calor escaldante daquele dia, 16 de julho de 2018. Bebi. Após, entramos 

no quarto e, momentos antes do início da entrevista, balbuciou que estava nervosa. 

Então a tranquilizei. Esperamos alguns segundos até começarmos nossa entrevista.  

Joana aceitou ser entrevistada. Marcamos via mídia social o dia e o local 

de nossa conversa gravada, no dia 16 de julho de 2018, em uma faculdade superior 

de Campos dos Goytacazes. No dia em nos encontramos, Joana estava com trajes 

elegantes. Procuramos um espaço confortável onde pudéssemos dialogar 

tranquilamente. Encontramos. Seu nervosismo era quase visível e palpável. Mas, 

mesmo assim, afirmou-me o quão estava nervosa naquele momento. Disse que não 

precisava se preocupar e que gostaria de ouvir suas experiências enquanto negra. 

Inspirou e expirou. Meu deu um sinal de OK e, então, demos seguimento a entrevista. 

Renata, por via mídia social, havia me perguntado o que poderia oferecer 

à pesquisa. Expliquei e disse da importância de saber sua história, de suas 

experiências enquanto mulher negra. Compreendeu. Como trabalha na parte central, 

disse-me que havia pouco tempo disponível para a realização da entrevista, mas que, 

caso eu tivesse disponibilidade, poderia me dar entrevista após o expediente de 

trabalho. Ofereci minha casa como local de entrevista, já que, na época, morava muito 



25 
 

   
 

próximo onde Renata trabalha. Aceitou. Marcamos de nos encontrarmos no parque 

São Benedito, área central de Campos/RJ, no dia 27 de abril de 2018. Assim 

aconteceu. Durante o caminho de minha casa, Renata contava alegremente como era 

a sensação de deixar de usar o mega hair liso e a escova progressiva. Sorria ao me 

mostrar os cabelos crespos naturais crescendo. E, assim que chegamos em casa, 

liguei o gravador e iniciamos a entrevista. 

Ivan, quando entrei em contato para lhe pedir uma entrevista, aceitou. Não 

foi diferente, marcamos o dia/horário e local via mídia social. Afirmou-me que gostaria 

que a realização da entrevista fosse em sua casa, na república onde mora, em 

Campos dos Goytacazes, no dia 13 de julho de 2018. Assim aconteceu. Fui até a casa 

dele. Trocamos algumas palavras cordiais e, em seguida, iniciamos o que foi proposto.  
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Capítulo 2. O negro e a negritude no Brasil  

Neste capítulo, buscaremos contextualizar a presença dos negros, e a 

problemática que a ela se vincula, no Brasil. Não é a intenção contar a história como 

se fosse um “aglomerado de fatos de objetividades, de Isso+Isso+Isso” (Cromberg, p, 

49. 2002) e sem qualquer tipo de análise das condições em que o negro esteve 

inserido. Inicialmente, o foco é analisar a relação senhor-escravo e quais implicações 

daí advêm. Portanto, não se terá um rigor à linearidade e à temporalidade dos 

acontecimentos datados. Neste capítulo, analisaremos o período escravista e sua 

derrocada, a história dos quilombos e dos atos de quilombagem. Abordaremos, ainda, 

a família negra e sua importância para as insurreições dos negros escravos. 

Discutiremos, também, a situação do negro pós-abolição e sua atuação na busca por 

direitos e cidadania, luta que prossegue ainda no momento em que este trabalho é 

escrito. 

É importante salientar que, quando nos referimos aos negros escravizados, 

negros escravos e cativos consideramos também a mulher escrava. A mulher negra 

escrava esteve presente, assim como o negro escravo, nas revoltas, nos atos de fuga 

e resignação ao escravismo, nos espaços de organização e de liderança. Ela, a 

mulher negra escrava, esteve em todos os momentos da história do negro no Brasil; 

foi peça fundamental nas revoltas e na luta pela libertação dos escravos, e na 

perpetuação e resistência da cultura africana no Brasil (BARBOSA, 2004)3. Portanto, 

negro escravo leia-se negra escrava, cativo leia-se cativa, negro escravizado leia-se 

negra escravizada. O capítulo contextualiza o grupo negro, e não um ou outro gênero 

ou símbolo de resistência negra. 

 

2.1. A migração forçada e o trabalho escravo: violência e coisificação do negro 

A História do negro no Brasil começou no instante em que os negros 

africanos foram desarraigados de suas terras no continente africano e transplantados 

                                            
3 Barbosa (2004) analisa a história de Zeferina, negra escrava que foi líder de um grupo de quilombolas, 
na Bahia. Também menciona outras mulheres negras que tiveram papel de importância na luta pela 
libertação dos escravos. 
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para as terras brasileiras, por volta de 1549, em São Vicente (MOURA, 1992). Após 

sobreviver a travessia nos navios negreiros, sob condições desumanas, as quais 

inclusive reverberavam em um percentual de 20% de mortes, em função de suicídios, 

ou ainda por motivos de doenças diversas (KOK, 1997), estes negros eram 

incorporados imediatamente ao dinamismo do trabalho, na condição de escravos4. A 

base econômica do país, assentada sobre a produção de monocultura voltada à 

exportação, exigia uma demanda de força de trabalho que só seria suprida com mais 

chegadas - pela migração forçada - de negros. Assim, o Brasil se estabeleceu como 

nação, sob o domínio de negros escravizados que, mesmo aviltados de dignidade e 

de cidadania, tiveram papel chave para o desenvolvimento econômico durante o 

período colonial e imperial, e, simultaneamente, no desenvolvimento cultural do país 

(MOURA,1992; KOK, 1997; ALBUQUERQUE, 2006.  AMARAL, 2011) 

A maioria dos negros que chegava ao Brasil saia da Angola, do Congo e 

Sudão5 (africanos bantos, cabindas, iorubas, jejês, hauçás, minas e os negros 

muçulmanos, os malês), era desembarcado no litoral e deslocado para outros 

territórios brasileiros, principalmente no Nordeste (MOURA, 1992). Eram atribuídos 

aos cativos, depois de serem obrigados a migrarem para outras localidades no 

território brasileiro - sendo frequente a fragmentação das famílias, antes e após os 

deslocamentos, tendo algum ou vários integrantes do mesmo núcleo familiar 

separados, e assim, impedidos de enfrentarem tal processo em um apoio, digamos, 

fraternal. Visto que, já em ares brasileiros, os negros escravizados procuravam se 

amparar e lutar contra a dor da separação,  e dessa jeito, iam constituindo laços 

familiares (ALBUQUERQUE, 2006) - , uma série de funções que iriam ter que 

desempenhar: nos cortes do pau-brasil, nos engenhos de cana-de-açúcar, na 

                                            
4 Uma das justificativas utilizadas para a perpetuação da escravidão de negros africanos, segundo 
alguns estudiosos, é a ideia de que seriam descendentes de Caim, personagem bíblico (BILHEIRO, 
2008) Caim, o primeiro assassino, teria matado o próprio irmão e, por isso, teria sido castigado por 
Deus, e sua punição seria  viver com uma mancha escura no corpo, como forma de penitência. A cor 
da pele dos africanos foi associada à mancha de Caim, legitimando, ideologicamente, a escravidão 
como única forma de redenção (BILHEIRO, 2008).  

5 O continente africano, na época do tráfico transatlântico, encarava grandes guerras intertribais. 
Portugal se beneficiou, expressivamente, com as guerras entre africanos, pois, para o país europeu, 
quem perdesse a luta, logo se tornaria mercadoria para se tornar “instrumento” de exploração em suas 
colônias e, é claro, era deveras rentável que não precisasse investir para a captação de negros 
africanos. Mas é também verdade que as guerras intertribais - nas localidades onde as guerras não 
eram tão comumente - poderiam desfavorecer o resgate quando se possuía um comércio legal e regular 
de negociação de negros capturados (CARVALHO, 1996).  
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mineração, no sistema de exploração aurífera (tais atividade orientavam o sentido do 

período colonial), na construção civil, nos comércios, na criação de animais e, 

também, dentro das fazendas; nos afazeres e ofícios domésticos (ALBUQUERQUE, 

2006. AMARAL, 2011). 

Moura (1992) realça que o desenvolvimento do Brasil e a consolidação do 

país como nação confundem-se com a história do negro brasileiro porque não há 

possibilidade de se analisar a história nacional sem expor ou notar a influência dos 

negros escravizados, seja na esfera econômica ou social e cultural.  

A importância do negro para a formação social do Brasil também foi 

enfatizada por Freyre (1933). Bastos (1986) ao analisar o pensamento freyriano no 

que tange à questão do negro, aborda pontos fundamentais, a saber: preocupação 

em levantar os traços psicossociais do negro, ressaltando sua adaptabilidade ao 

trópico para demonstrar a não inferioridade do negro em relação ao branco e 

reconhecimento da marca profunda da herança africana na identidade cultural do país.  

Havia no Brasil-Colônia altos níveis de migração de negros escravos pelo 

tráfico transatlântico, isso porque o homem branco se territorializava para o comércio 

ou, com intuito de adquirir as terras para fins de cultivar, entrava com o pedido para 

obter as cartas de sesmaria. Uma vez que se estabelecia no ramo da agricultura, a 

posse de negros escravizados tornava-se uma “necessidade” para estes proprietários 

(MOURA, 1992). Assim, o crescimento populacional do Brasil se dava pela entrada 

dos europeus, que vinham em busca de riquezas, e com a promessa de gerar a 

mesma, mas, também e principalmente, pelos africanos trazidos para o trabalho 

forçado. Amaral (2011) calcula que cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos 

para a América entre os séculos XVI e XIX. Moura (1992) destaca que, com o eixo 

econômico situado no Nordeste, o tráfico de africanos escravizados era intenso para 

aquele destino, gerando grande concentração desta população, negra e escrava, 

nessa região do Brasil: 

 

Em 1586 as estimativas davam conta de uma população de cerca de 57.000 
habitantes e deste total 25.000 eram brancos, 18 mil índios e 14.000 negros... 
em 1798, para uma população de 3.250.000 habitantes, haviam um total de 
1.585.000 escravos, dos quais 221.000 pardos e 1.361.000 negros, sem 
contarmos os negros libertos, que ascendiam a 406.000”. No século XVIII, o 
qual, segundo o historiador Pandiá Calógeras, foi o de maior importação de 
africanos, a média teria chegado a 55.000 entrados anualmente. Essas 
estimativas variam desde o historiador Rocha Pombo, que calcula em torno 



29 
 

   
 

de dez milhões [...] até Renato Mendonça, que afirmou ter sido de 4.830.000” 
(MOURA, 1992, p. 8). 

 

Moura (1992) ressalta que a estatística não pode ser interpretada com 

exatidão porque, por falta de estatística, critérios duvidosos ou, até mesmo, por parte 

de alguns estudiosos em branquear a população, os números podem ter grandes 

disparidades. De qualquer forma, é notório a expressividade do número de negros 

cativos trazidos para exercerem os ofícios necessários para a produção de riqueza e, 

na condição de escravos, serem amontoados nas senzalas brasileiras. A população 

de africanos escravizados era tão pulsante que o viajante alemão, Robert Ave-

Lallemant, descreveu sua impressão sobre a cidade nordestina: 

 

Quando se desembarca na Bahia, o povo que se movimenta nas ruas 
corresponde perfeitamente à confusão das casas e vielas. De feito, poucas 
cidades pode haver tão originalmente povoadas como a Bahia. Se não se 
soubesse que ela fica no Brasil, poder-se-ia tomá-la sem muita imaginação, 
por uma capital africana, residência de poderoso príncipe negro, na qual passa 
inteiramente despercebida uma população de forasteiros brancos puros. Tudo 
parece negro: negros na praia, negros na cidade, negros na parte baixa, 
negros nos bairros altos. Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e 
carrega é negro; até os cavalos dos carros na Bahia são negros. 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 66. Apud AVE-LALLEMANT, 1859/1980). 

 

Segundo Albuquerque (2006), no século XIX, o Brasil tinha a soma de 

3.818.000 de habitantes, desses, 1.930.000 eram escravos. Em 1872, na cidade de 

Campinas, munícipio de São Paulo, havia mais escravos do que pessoas livres. Em 

Salvador, também no século XIX, 63% da população era constituída por africanos, e 

no Rio de Janeiro, 70%. Observa-se que o tráfico negreiro transatlântico, por sua 

fórmula rentável tanto para a Colônia/Império (Amaral, 2011) quanto para a classe 

senhorial, acabou fomentando que o Brasil se construísse por influência, econômica 

e social, dos negros escravizados (Moura, 1992).  

A escravidão se construiu em território nacional e, por esse fato, o negro 

escravizado se fez presente em todo o país, dinamizando e, por conseguinte, 

impulsionando a economia (Moura, 1992). O cativo esteve presente nas três maiores 

esferas de produção, na economia de mercado externo; na açucareira (século XVII)6, 

                                            
6 Os períodos indicados marcam o apogeu das referidas atividades. 
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mineração (século XVIII) e, por último, na produção de café (séculos XIX-XX). Esteve 

presente também, e não menos importante, como coloca Albuquerque: 

 

[...] na criação de gado, na produção de charque, nos ofícios manuais e nos 
serviços domésticos. Nas cidades, eram eles que se encarregavam do 
transporte de objetos e pessoas e constituíam a mão-de-obra mais numerosa 
empregada na construção de casas, pontes, fábricas, estradas e diversos 
serviços urbanos. Eram também os responsáveis pela distribuição de 
alimentos, como vendedores ambulantes e quitandeiras que povoaram as 
ruas das grandes e pequenas cidades brasileiras (ALBUQUERQUE, 2006, p. 
65). 

 

E isso, de forma alguma, estabeleceu níveis de mobilidade social ao negro, 

e, sim, instituiu a exploração, na qual o escravizado foi desconsiderado da distribuição 

da riqueza, sendo esta centralizada pela classe senhorial (MOURA, 1992), 

estritamente para a classe que nada produzia. Do início até próximo ao fim da 

escravidão, os senhores possuíam autonomia7 para fazer o que quisessem com os 

cativos, e para manutenção da ordem escravista, faziam-se políticas punitivas e 

mecanismos de restrições para a não participação do negro na sociedade 

(GUIMARÃES, 1988b. MOURA,1992. ALBUQUERQUE, 2006. AMARAL, 2011). 

Houve aqueles que conseguiram suas cartas de alforria8 por intermédio da própria 

economia, de trabalhos diversos que faziam para os senhores, mas, isso, não era uma 

forma de participação direta da economia9, já que o dinheiro poupado durante anos 

ou, até mesmo, décadas era restituído aos seus senhores para a compra de sua 

                                            
7 Os senhores perderam, em meados do século XIX, constitucionalmente, certa autonomia sobre os 
negros escravos, isso porque, na constituição de 1824, foram adotadas medidas de responsabilidade, 
e, assim, no papel, foram abolidas algumas formas de torturas consideradas cruéis (FAUTO, 2006). 
Porém, tal medida, como expõe Fausto (2006), nada amenizou a forma de como os senhores tratavam 
o negro escravizado, as relações ainda se davam na visão de enxerga-lo como raça inferior e, portanto, 
como coisa. 

8 O negro escravizado não obtinha parte dos bens produzidos (GUIMARÃES, 1988a; 1088b. MOURA 
1992), portanto, não era nada fácil conseguir uma carta de alforria. Eram os negros escravizados mais 
velhos que conseguiam a obtenção da alforria pela compra, através de dinheiro, ou por certa 
“benevolência” do seu senhor pelos serviços prestados durante anos (AMARAL, 2011). Alguns 
estudiosos vão analisar esta questão no sentido de que os velhos somente obtinham com mais 
“facilidade” suas cartas de alforria porque não produziam o trabalho excedente como outrora (AMARAL, 
2011). 

9 Guimarães (1988a; 1988b) destaca algumas formas de participação na economia por parte de negros 
fugitivos - participação por meio de atos de resistência ao escravismo - que residiam em quilombos 
situados em Minas Gerais. A mineração clandestina propiciou aos negros fugitivos mecanismos de 
troca. O ouro e o diamante se tornavam moedas, fazendo com que os fugitivos pudessem comprar 
tanto no comércio legal quanto no ilegal.  
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própria liberdade10 (AMARAL, 2011). A visão sobre a escravidão brasileira pode ser 

lida, substancialmente e no que diz respeito à esfera econômica, em produtores de 

riqueza, que não detinham a possibilidade de usufruir dela, e os não produtores, que 

não estavam na produção, mas que detinham o poder econômico (MOURA, 1992). 

Nesse contexto, o negro escravizado não relutou em questionar sua condição, seja 

nas sublevações dentro das fazendas, nas revoltas individuais e naquela que foi a 

maior contestação e negação sobre a ordem escravista; a criação e a proliferação de 

quilombos (GUIMARÃES, 1988ª; 1998b. MOURA, 1992). Daremos mais atenção a 

esse assunto no decorrer do texto, antes, no entanto, discutiremos sobre a 

desumanização e a violência que marcaram a condição do negro na ordem escravista. 

Para a manutenção do escravismo, a repressão foi de extrema importância 

(GUIMARÃES, 1988b. MOURA, 1992. ALBUQUERQUE, 2006. AMARAL, 2011). 

Eram praticados castigos físicos e se usavam instrumentos de tortura de todo tipo 

naqueles que ameaçassem ordem estabelecida, que praticassem atos que 

caracterizassem insubordinação, desde os que se negavam a trabalhar até os que 

fugiam das fazendas (GUIMARÃES, 1988a; 1998b. MOURA, 1992. AMARAL, 2011). 

No escravismo, a jornada de trabalho era de quatorze a dezesseis horas 

por dia (MOURA, 1992). Os negros escravizados eram vigiados sob os olhares do 

feitor, que era designado a fiscalizar os cativos e a manter a ordem da produção. 

Qualquer sublevação era imediatamente controlada e estabelecida com os métodos 

de castigos (MOURA, 1992). Havia instrumento específico para cada ato 

insubordinado; instrumentos de captura e contenção; correntes, gonilha, gargalheira, 

tronco, vira-mundo e etc..., instrumento de suplício; máscara, anjinho, bacalhau e 

palmatória, e instrumentos de aviltamento; ferro para marcar, placas de ferro para 

marcar com inscrições insultuosas, entre outros de igual objetivo (MOURA, 1992). 

Com mais detalhes, Moura (1992) escreve: 

 

Os dois instrumentos de suplício mais usados eram o tronco e o pelourinho, 
onde eram aplicadas as penas de açoite. O primeiro poderemos colocar como 
símbolo da justiça privada, e o segundo como símbolo da justiça pública. Mas, 
de qualquer forma, a disciplina de trabalho imposta ao escravo baseava-se 
na violência contra a sua pessoa. Ao escravo fugido encontrado em quilombo 
mandava-se ferrar com um F na testa e em caso de reincidência cortavam-

                                            
10 O negro que conseguia comprar a carta de alforria nem sempre tinha uma liberdade total. Era, por 
vezes, uma espécie de liberdade condicionada, tendo aquele escravo então liberto que prestar serviços 
ao seu ex-senhor por alguns anos ou por toda vida (AMARAL, 2011). 
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lhe uma orelha. O justiçamento do escravo era na maioria das vezes feito na 
própria fazenda pelo seu senhor, havendo casos de negros enterrados vivos, 
jogados em caldeirões de água ou azeite fervendo, castrados, deformados, 
além dos castigos corriqueiros, como os aplicados com a palmatória, o açoite, 
o vira-mundo, os anjinhos (também aplicados pelo capitão-do-mato quando o 
escravo capturado negava-se a informar o nome do seu dono) e muitas outras 
formas de coagir o negligente ou rebelde. (MOURA, p, 18. 1992). 

 

Foram nessas condições que o negro escravizado viveu nas fazendas dos 

senhores, sobrevivendo de forma indigna, sendo visto apenas como força de trabalho. 

O negro escravo foi aviltado de seus direitos políticos e obrigado a subserviência ao 

seu senhor, caso contrário, era perseguido, torturado e castigado. Mas, no sistema 

escravocrata, havia também resistência: o quilombo foi uma das formas mais fortes 

de negação do escravismo (GUIMARÃES, 1988a; 1988b). 

 

2.2. Quilombos e quilombagem: histórico das lutas e resistências dos negros 

O sistema escravista durante quase toda sua existência conviveu com a 

ameaça das revoltas dos negros escravizados (MOURA, 1992. AMARAL, 2011). A 

resistência ao escravismo se caracteriza pelo ato de se negar a trabalhar, até ao ato 

de fugir da fazenda em busca de refúgio em algum quilombo11 escondido nos 

arredores das cidades. Houve resistência física e, igualmente, houve resistência 

cultural (MOURA, 1992). Os negros cativos lutavam à medida que enfrentavam a 

cultura ocidental e branca de seus senhores (AMARAL, 2011). Essas insurreições 

eram vivenciadas em várias esferas da vida, na religião ou nas práticas culinárias, na 

forma de constituir laços ou na própria maneira específica de labutar. A resistência 

cultural foi um traço tão importante quanto a ameaça à propriedade privada dos 

senhores de engenho (AMARAL, 2011), pois, dessa forma, além de ter sido uma 

transgressão ao domínio da cultura branca, simbolizava não perder os traços da 

cultura africana (MOURA, 1992). 

Mas, se alguma vez a escravidão esteve ameaçada, isso se deu pela 

criação e organização de quilombos (Moura, 1992). Guimarães (1988ªa; 1988b) 

esclarece que a condição de escravo fugitivo, significava a negação objetiva do negro 

                                            
11 O seu significado não é somente quantitativo, mas, também, munido de significados específicos e 
qualitativos: “ou seja, ao fato de ser ele formado por um tipo específico de indivíduos: o escravo fugido” 
(Guimarães, 1988b, p. 17). 
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como escravo, ou seja, como coisa. Isso era prejudicial ao senhor pois o mesmo 

perdia o capital investido na compra do cativo, e à produção porque o negro 

escravizado se retirava do processo produtivo. A criação e a organização dos 

quilombos se ordenavam na contramão do sistema estabelecido. E houve quilombo 

por todo território nacional, onde havia negro escravizado, havia quilombo 

(ALBUQUERQUE, 2006). No entanto, não se tratava apenas de uma organização 

constituída apenas por negros fugitivos, era um núcleo organizado por negros fugitivos 

(GUIMARÃES, 1988a) mas, também, era um espaço onde outros segmentos da 

população que eram marginalizados podiam se integrar socialmente. Nas palavras de 

Moura (1992): 

 

Nele se incluem os negros fugitivos, índios perseguidos, mulatos, curibocas, 
pessoas perseguidas pela polícia em geral, bandoleiros, devedores do fisco, 
fugitivos do serviço militar, mulheres sem profissão, brancos e prostitutos. Era 
um cadinho de perseguidos pelo sistema colonial. Era no quilombo que essa 
população se recompunha socialmente (MOURA, 1992, p. 25). 

 

 Por se tratar de um fenômeno nacional, ele se encontrava na Bahia, Rio 

Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba, nas 

regiões amazônicas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo Sergipe, e etc. 

Portanto, em todo território nacional havia ato de quilombagem (MOURA, 1998). A 

quilombagem foi expressão mais forte da resignação ao sistema operante, conforme 

às explicações de Moura (1992): 

 

Entendemos por quilombagem o movimento de rebeldia permanente 
organizado e dirigido pelos próprios escravos que se verificou durante o 
escravismo brasileiro em todo o território nacional. Movimento de mudança 
social provocado, ele foi uma força de desgaste significativa ao sistema 
escravista, solapou as suas bases em diversos níveis – econômico, social e 
militar – e influiu poderosamente para que esse tipo de trabalho entrasse em 
crise e fosse substituído pelo trabalho livre. A quilombagem é um movimento 
emancipacionista que antecede, em muito, o movimento liberal abolicionista; 
ela tem caráter mais radical, sem nenhum elemento de mediação entre o seu 
comportamento dinâmico e os interesses da classe senhorial. Somente a 
violência, por isso, poderá consolidá-la ou destruí-la. De um lado os escravos 
rebeldes; de outro os seus senhores e o aparelho de repressão a essa 
rebeldia (MOURA, p, 22. 1992). 

 

Atos de quilombagem eram comuns nas estradas; roubos de mercadoria, 

nas fazendas, onde quilombolas com ajuda de negros escravizados subtraiam o 

excedente de trabalho do senhor (GUIMARÃES, 1988a), nos roubos de animais das 

fazendas, enfim, qualquer ato de negros fugitivos organizados e que colocasse a 



34 
 

   
 

ordem em risco pode ser chamado de quilombagem. E por ter tais características, os 

senhores de escravos criavam (pois tinham o poder militar, político e jurídico) 

mecanismos para a supressão dos quilombos e repressão aos atos de quilombagem 

(MOURA, 1992). O quilombo, entre outras coisas, estremeceu a estrutura escravista, 

mas, mais do que isso, foi um núcleo que permitiu a reconfiguração dos sonhos e da 

liberdade destes homens e mulheres feitos escravos. 

 Outra forma de luta e resistência pode ser vista nas configurações e 

reconfigurações da família. A família de negros escravizados esteve presente no 

período escravocrata. Há estudos que demonstram a formação e a manutenção de 

famílias durante gerações na mesma fazenda (AMARAL, 2011). O casamento oficial 

não era uma prática comum dos escravos, pois possuía um custo monetário 

extremamente alto, destarte, a constituição das famílias negras, mais frequentemente, 

dava-se oficiosamente12, nas senzalas (AMARAL, 2011). No entanto, a família negra 

não deve ser considerada tão somente como união estável ou parentesco sanguíneo: 

 

[...] fazendo parte da família escrava extensa os padrinhos, madrinhas e 
afilhados, além de parceiros de trabalho. O compadrio foi uma das formas 
simbólicas encontrada pelos escravizados para ampliar os laços familiares 
(AMARAL, 2011, p. 42). 

 

Inclusive, muitos integrantes livres/libertos ou não libertos da família sem 

consanguinidade foram cruciais para compra da carta de alforria de muitos negros 

escravizados (AMARAL, 2011). 

Há, por parte de alguns estudiosos da família negra cativa, a ideia de que 

a constituição familiar era essencial para a manutenção da ordem, ou seja, do 

escravismo, pois gerava “paz” nas senzalas (AMARAL, 2011). Em contrapartida à 

essa leitura, alguns estudiosos não empregam à família negra caráter de manutenção 

da ordem: 

 

[...] ao contrário do que a historiografia da escravidão havia previsto, a 
formação das famílias, não foi responsável pela manutenção do escravismo. 
Na verdade, esta foi uma ameaça a ele. A família escrava era uma entre 
várias instâncias culturais que ajudavam na formação de uma comunidade 
escrava em oposição aos senhores, apesar das diferentes origens étnicas 
dos cativos. Dessa forma, a família escravizada negociou suas condições de 
liberdade com o senhor, sendo este forçado a ceder certo espaço para quem 

                                            
12 Campos e Merlo (2005) demonstram a existência de casamentos oficiais entre negros escravos e 

entre negros escravos e livres. 
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os escravos formarem famílias, encarando isso, porém, como parte de uma 
política de desmonte de revoltas. Assim, sendo, a formação de famílias 
possibilitou os processos de resistência ao cativeiro (SANTOS, 2008, p. 21). 
 

Conforme tais leituras, a família negra postulava papel importante para o 

enfrentamento das condições demarcadas pelo o escravismo e, sobretudo, fez 

emergir, substancialmente, espaços para as insurgências (SANTOS, 2008).  

 

 

2.3. Os negros e a política: da escravidão à abolição 

A construção política do Brasil contou com a participação do negro no 

período Brasil-Colônia e Império (MOURA, 1992. ALBUQUERQUE, 2006. AMARAL, 

2011). Além da influência do negro, nas esferas econômicas e culturais, houve 

participação - de menor ou maior inserção - deste grupo na construção política do 

país, como discorre Moura (1992): 

 

Nas lutas pela expulsão dos holandeses, nas lutas pela Independência e a 
sua consolidação, na Revolução Farroupilha, nos movimentos radicais da 
plebe rebelde, como a Cabanagem, no Pará, no Movimento Cabano, em 
Alagoas, ele esteve presente. Também na Inconfidência Mineira, na 
Inconfidência Baiana, para lembrarmos mais alguns, a sua presença é 
incontestável como elemento majoritário ou como participante menor. Após o 
fim da escravidão e do Império, o negro se incorporará aos movimentos da 
plebe, como em Canudos, na comunidade do Beato Lourenço e, mais 
destacadamente, na Revolta de João Cândido. (MOURA, 1992, p. 39). 

 

É, dessa forma, evidente a presença do negro como sujeito político lutas 

políticas e sociais que foram travadas no país. Não somente foi componente 

importante na consolidação dos traços culturais, sociais e políticos do Brasil, como 

também foi fundamental para a construção da nação brasileira (BASTOS, 1986; 

MOURA, 1992). E, também, sujeitos atuantes no para o fim da ordem escravocrata.  

O escravismo entra em declínio, significativamente, na metade do século 

XVIII (MOURA 1992. ALBUQUERQUE, 2006. AMARAL, 2011.). Em 1850, é proibido 

o tráfico transatlântico de africanos escravizados13. Em decorrência disso, vários 

                                            
13 A Inglaterra, por motivos econômicos, pressionou o Brasil para que o fim do tráfico negreiro fosse 
interrompido. Alguns autores vão analisar que o fim do tráfico negreiro ocorreu, também, por pressão 
de alguns setores dentro do próprio Império do Brasil, pois a iminência das revoltas escravas colocava 
em risco a segurança interna do país (DOLHNIKOFF, 2012). 
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outros fatores agregaram para a derrocada do sistema escravista: por não ser mais 

legalizado, o tráfico transatlântico de negros escravos, a população negra escrava 

diminui drasticamente; ainda mais considerando a questão da vida útil do cativo, que 

era em média de sete a dez anos (MOURA, 1992). Somando a diminuição do afluxo 

de escravos, os motins dos cativos, e a decadência da produção açucareira e da 

mineração, a estrutura escravista foi mostrando seus sinais de colapso (MOURA 

1992. ALBUQUERQUE, 2006. AMARAL, 2011).  

A economia brasileira estava em crise, dado que a produção açucareira 

que foi próspera tanto tempo no Nordeste perde espaço no mercado externo. O 

mesmo se deu com a mineração, em Minas Gerais, pois a riqueza que havia outrora 

debaixo da terra já não encontrava com tanta facilidade: 

 

O açúcar, mercadoria de exportação que dera prosperidade à área de 
trabalho escravo no Nordeste, entrara em decadência no mercado mundial. 
O mesmo fenômeno de decadência também se manifesta em Minas Gerais 
e Goiás, pois a avidez da metrópole exaurira em menos de dois séculos 
quase toda a riqueza do subsolo daquela área (MOURA, p, 54. 1992). 

 

A crise do sistema escravista foi reforçada com as revoltas e as insurreições 

dos negros escravizados. Já no início da produção cafeeira no Sudeste, muitos negros 

escravos foram transferidos do Nordeste para as regiões do Sudeste, onde as revoltas 

se intensificaram (MOURA, 1992). Os cativos começaram a ganhar valor monetário, 

porque já não mais havia possibilidade de reposição fácil e imediata de trabalhador 

escravizado, em função do fim do tráfico negreiro (MOURA, 1992). Surgiram, nesse 

contexto, leis que protegiam escravos como a lei do Sexagenários, que dava liberdade 

aos negros escravos com mais de sessenta anos, a Lei Ventre-Livre, que proibia 

alguns métodos de castigos e a venda de membros da família escrava para senhores 

diferentes. Porém, tais leis visavam, também, o lado econômico dos senhores (porque 

os escravos velhos já não mais produziam e era custoso mantê-los) e serviam para 

conter as revoltas escravas (a venda de membros da mesma família colocava em risco 

a propriedade dos senhores) (MOURA, 1992; AMARAL, 2011). Os abolicionistas, ao 

mesmo tempo, ganharam destaque no fim do século XVIII, logo após o impedimento 

do tráfico negreiro. Essas configurações, apontavam para os sinais de 

desmoronamento do sistema escravista (MOURA, 1992).  

Azevedo (1987), Moura (1992), Albuquerque (2006) e Amaral (2011) 

apontam para a existência de uma série de fatores que potencializou a ruína do 
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escravismo: as ideias de igualdade (com o advento do iluminismo, no fim do século 

XVIII e início do XIX), a reorganização da produção e a ideia de que o negro não tinha 

qualificação para as novas exigência de trabalho; a propagação das ideias 

abolicionistas; o auge das revoltas dos negros escravizados14. Esses fatores de ordem 

econômica, política e social culminaram na abolição. 

 

2.4. Da liberdade jurídica à condição cidadã: o movimento negro pós-abolição 

até os dias atuais 

A escravidão desmoronou, no entanto, vários problemas que atingiam a 

população negra continuaram. O negro, mesmo após o fim do escravismo, foi 

condenado à imobilidade social (MOURA, 1992), ou, como Florestan (1969) afirma, 

não foi integrado à sociedade brasileira. E, juntando-se a isso, como coloca Moura 

(1992), no imaginário da população negra havia a ideia de que o fim da escravidão se 

deu pela benevolência e pelo heroísmo da Princesa Isabel, chegando ao ponto da 

criação de uma organização militar para defender a monarquia das insurgências de 

cunho republicano que começavam a aparecer, a saber, a Guarda Negra. Porém, há 

que se destacar que o negro não postulou nem inércia e nem harmonia às condições 

sociais em que estava (MOURA, 1992. MUNANGA; GOMES, 2006). Assim, sem 

medidas especiais de inclusão, a população negra foi em busca do reconhecimento 

de cidadão através da organização, resistência e das revoltas (MUNANGA; GOMES, 

2006). 

Observa-se que o negro participou da política desde o início da escravidão, 

em revoltas, guerras e lutas sociais, e mesmo após o fim da ordem escravista, isso 

não foi diferente, com reivindicações específicas e movimentos identitários (CLOVIS, 

1992. MUNANGA; GOMES, 2006). 

Esteve presente a luta negra na Revolta da Chibata, na criação da 

imprensa independente e alternativa em vários territórios nacionais; instrumento para 

denunciar a realidade da população negra, na criação da Frente Negra Brasileira; de 

                                            
14 Azevedo (1987) expõe várias revoltas de negros nas zonas rurais, onde a produção cafeeira era 
intensa, no interior de São Paulo. Havia, tanto no interior, no Vale do Paraíba, quando no Litoral, em 
Santos, grupos de negros libertos/livres ou escravos que se organizavam e atacavam as fazendas dos 
senhores. 
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cunho ideológico que abarcava demandas próprias, no Teatro Experimental do Negro, 

no Movimento Experimental do Negro (MOURA, 1992. MUNANGA; GOMES, 2006), 

entre outros:  

 

Revolta da Chibata, movimento liderado por um negro, que se opôs ao modo 
como eram tratados os marujos da marinha brasileira, no início do século XX; 
a Frente Negra Brasileira, uma forma de organização política que surge a 
partir da ação de militares negros paulistas pós-abolição, com intenções de 
se tornar uma articulação nacional; o Teatro Experimental do Negro - TEN - 
cujo projeto pedagógico destacava a educação como forma de garantir a 
cidadania para o povo negro e que tinha a arte e o teatro como instrumentos 
de expressão cultural e política; o Movimento das Mulheres Negras que 
destaca a articulação entre raça e gênero dentro das relações étnico-raciais 
na sociedade brasileira de um modo geral e dentro dos movimentos sociais 
específicos (MUNANGA; GOMES, 2006, p. 108). 

  

Dessa forma, podemos afirmar que a luta negra15 persistiu no pós-abolição, 

na busca por direitos e cidadania. A ideia de que as relações sociais/raciais no Brasil 

após o escravismo se deram de forma harmônica e pacífica é falsa (MUNANGA; 

GOMES, 2006). 

Florestan Fernandes (1965) analisa as relações raciais pós-abolição, na 

qual o negro mesmo depois do fim do período escravista, manteve-se marginalizado 

e sem condições sociais, econômicas e política para se integrar à sociedade de 

classe. Em sua análise, Fernandes observa as condições histórica-sociais em que o 

negro esteve inserido no Brasil. Com o fim da ordem escravista, a urbanização - 

aparecimento do capitalismo - surge a todo vapor em São Paulo e, com isso, um novo 

modo de produção começa a dominar a esfera produtiva. Os imigrantes surgem na 

perspectiva do Estado de que os negros não possuíam capacitação para a produção, 

dificultando ainda mais que pudessem se estabelecer na sociedade competitiva. 

Observou, também, que os negros, no plano cultural e psicossocial, ainda possuíam 

características de ordem rústica e arcaica, outro fato que potencializava a não 

inserção às classes sociais. Portanto, para o autor paulista, o negro, para se inserir à 

ordem competitiva, teria que se adequar às normatizações que a sociedade capitalista 

apregoava.   

                                            
15 Moura (1992), Munanga e Gomes (2006) destacam vários outros movimentos negros de 

reivindicações próprias, no entanto, analisar cada uma em sua totalidade não seria possível por se 
tratar apenas de um trabalho monográfico.  
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Florestan Fernandes (1965) foi um dos principais críticos à leitura que se 

faziam sobre as relações sociais no Brasil; sobre harmonia racial. O mito da 

democracia racial teria, basicamente, a finalidade de alienar a população negra e 

perpetuar o domínio racial por parte das elites dominantes e brancas. Analisa que, 

apesar dos negros terem uma condição de igualdade no plano jurídico, no plano social 

e econômico não poderia se falar o mesmo; as relações eram pautadas em distinções 

de cor, portanto, em sua análise, as relações raciais eram orientadas como no período 

escravista. Assim sendo, Florestan Fernandes negava a leitura de Gilberto Freyre 

(1933) de uma harmonia racial. A sociedade competitiva, ainda, estabelecia-se com 

as relações sociais e raciais de maneira rústica e escravagista. 

Iremos, nesta parte, analisar o contexto do negro como grupo organizado 

na perspectiva, em um primeiro momento, de negação do mito da democracia racial 

e reivindicando autopercepção da identidade negra, e em um segundo momento, a 

partir dos anos 70, de discurso mais radical quanto a inserção de política, por parte 

do Estado, que a abrangesse às demandas de inclusão da população negra na 

sociedade. Para podermos entender às discussões que cercavam o movimento negro 

organizado (na primeira fase, nos anos antecedentes aos anos 70), é preciso 

percorrer sobre o que significou o mito da democracia racial e seu resultado no 

imaginário social. 

Freyre (1933), no livro Casa Grande & Senzala, mostra-nos uma sociedade 

escravocrata na qual as relações sociais entre senhor e escravo não seriam 

antagônicas. Bernardino (2002) esclarece que, na análise de Freyre, há um otimismo 

sobre o ambiente social no período colonial e que, portanto, por este fato, o mulato 

teria condições à ascensão social. No mulato, para Freyre, teria uma espécie de 

hibridismo e conciliação de culturas antagônicas e que acarretaria em uma harmonia 

de tradições diversas (BERNARDINO, 2002). Assim, essa flexibilidade e incorporação 

de cultura que em outro momento era antagônica, daria ao mulato possibilidade de 

mobilidade social.  

Outra análise que demarcou o Brasil como uma nação onde as relações 

raciais eram harmônicas e que se propagou no imaginário social era a ideia, 

disseminada por abolicionistas, de que não havia conflito racial tal qual nos Estados 

Unidos (BERNARDINO, 2002. GUIMARÃES, 2002). Esta análise “era tida pelos 

abolicionistas americanos, europeus e brasileiros, como mais humana e suportável, 
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no Brasil, justamente pela ausência dessa linha de cor” (GUIMARÃES, 2006, p. 3). 

Guimarães (2002) citando Célia Azevedo (1996) mostra-nos os dizeres propagados 

pelo abolicionista norte-americano Frederick Douglas, em uma palestra (1858), em 

Nova York: 

Mesmo um país católico como o Brasil – um país que nós, em nosso orgulho, 
estigmatizamos como semibárbaro – não trata as suas pessoas de cor, livres 
ou escravas, do modo injusto, bárbaro e escandaloso como nós tratamos. (...) 
A América democrática e protestante faria bem em aprender a lição de justiça 
e liberdade vinda do Brasil católico e despótico (GUIMARÃES, 2002, p. 35 
apud Azevedo 1996, p. 150).  

 

Este discurso, adicionado às leituras de Freyre (1933) sobre as relações 

raciais, demarcaram ao Brasil a concepção de harmonia racial entre brancos e negros, 

na qual a escravidão brasileira teria se dado de forma menos violenta e degradante 

para os negros.  

No período em que se erigiu a convicção de democracia racial no Brasil, 

instalou-se, concomitantemente, o ideal de branqueamento (BERNARDINO, 2002). 

Esta noção de branqueamento pautada nas teorias raciais do século XIX na qual 

concediam o negro como raça inferior, e a raça branco, superior, estendeu-se no 

imaginário social - alicerçadas por políticos e intelectuais da época - como política 

positiva pois, assim, as características (negativas) do negro seriam gradativamente 

apagadas (BERNARDINO, 2002). As políticas de imigração surgiram como forma de 

suprir a escassez de mão-de-obra pós-abolição, mas, ao mesmo tempo, como forma 

de embranquecer a população brasileira: 

 

[...] arquitetou-se no Brasil o ideal do branqueamento, como uma política 
nacional de promoção da imigração européia que visava suprir a escassez 
de mão-de-obra resultante da Abolição e a modernizar o país através da 
atração de mão-de-obra européia [...]. A tese do branqueamento, 
compartilhada pela elite brasileira, era reforçada, de um lado, por uma 
evidente diminuição da população brasileira negra em relação à população 
branca devido, entre outros fatores, uma taxa de natalidade e expectativa de 
vida mais baixas e, por outro lado, devido ao fato da miscigenação produzir 
uma população gradualmente mais branca. (BERNARDINO, 2002, p. 253). 

 

Com isso, este entendimento, portanto, resultaram em consequências 

práticas: 

 

Primeira conseqüência: desenvolveu-se a crença de que não existem raças 
no Brasil, uma vez que por raça se entende agrupamentos humanos que 
compartilham certas características hereditárias que não são partilhadas por 
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nenhum outro agrupamento humano, tais como cor da pele, tipo de cabelo, 
formato do nariz, porte físico. Assim, a inexistência de raças no Brasil 
decorreria do processo de miscigenação que diluiu as supostas "essências" 
naturais originais das três raças que fundaram a população brasileira. [...] 
Segunda conseqüência: em lugar da raça, admite-se que existe no Brasil 
apenas uma classificação baseada na cor, que pretende ser encarada como 
uma mera descrição objetiva da realidade sem implicações político-
econômico-sociais, tais como discriminações e preconceitos. [...] Terceira 
conseqüência: qualquer tentativa de falar em raça negra é vista como uma 
imitação de idéias estrangeiras, uma vez que não existem raças no Brasil, 
conforme se acredita. Logo, aqueles que falam de políticas sociais para 
negros são acusados de racistas. A maneira brasileira de encarar o problema 
racial define como racista "aquele que separa, não o que nega a humanidade 
de outrem" (BERNARDINO, 2002, p. 254, 255). 
 

Assim, o movimento negro dos anos 1940 a 1980 passou-se a denunciar o 

mito da democracia racial, expondo toda contradição histórica, social e política entre 

brancos e negros. O movimento negro também, neste período, começou a postular 

termos de autoclassificação mais específicos como: “negro” e “preto” (DOMINGUES, 

2007), e por tais fatos, caracterizam-se como uma recusa ao discurso de harmonia 

racial e a ideia de que, no Brasil, não havia raças. Porém, esse ideal será mais 

debatido e ampliado nas organizações do movimento negro pós-ditadura militar, nos 

anos 8016, com as discussões acerca das ações afirmativas raciais. 

No fim dos anos 70 e começo dos anos 80, o movimento negro ressurge 

na cena política do país, com a criação do Movimento Negro Unificado - MNU, que se 

tornaria uma das principais entidades das questões negras da época. Domingues 

(2007) observa que o surgimento do Movimento Negro Unificado - MNU é uma 

organização com diversas influências externas: 

 

No plano externo, o protesto negro contemporâneo se inspirou, de um lado, 
na luta a favor dos direitos civis dos negros estadunidenses, onde se 
projetaram lideranças como Martin Luther King, Malcon X e organizações 
negras marxistas, como os Panteras Negras, e, de outro, nos movimentos de 
libertação dos países africanos, sobretudo de língua portuguesa, como Guiné 
Bissau, Moçambique e Angola. Tais influências externas contribuíram para o 
Movimento Negro Unificado ter assumido um discurso radicalizado contra a 
discriminação racial (DOMINGUES, 2007, p.112) 
 

                                            
16 Os movimentos e organizações de negros nos anos de ditadura militar perdem espaços, tendo a 
agenda política desfeita pelos anos de censura que o governo militar instalou, onde “desmobilizou as 
lideranças negras, lançando-as numa espécie de semiclandestinidade” (DOMINGUES, 2007, p. 111. 
apud GONZALES, 1986, p. 30). Os movimentos negros iriam retornar, na cena política, só após a 
reabertura do Estado democrático (MOURA, 1992. DOMINGUES, 2007. MUNANGA; GOMES, 2006).  
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No plano interno, a MNU, era de “organização marxista, de orientação 

trotskista”, (DOMIMGUES, 2007, p. 112) na qual entendia que “capitalismo era o 

sistema que alimentava e se beneficiava do racismo; assim, só com a derrubada 

desse sistema (...)  era possível superar o racismo” (DOMINGUES, 2007, p 113). 

Assim, o Movimento Negro Unificado aqui no Brasil, tornar-se-ia um dos primeiros 

movimentos negros a dialogar com a classe e raça nos discursos políticos. 

O Movimento Negro Unificado - MNU promoveu lutas políticas para a 

inclusão do negro na sociedade: com a inclusão da história do negro nos livros 

didáticos, sobretudo, na releitura sobre o papel do negro no Brasil; na capacitação 

pedagógica aos profissionais da educação sobre a cultura negra e as relações raciais; 

e a implementação do estudo da cultura da África nos currículos escolares 

(DOMINGUES, 2007). O MNU, ainda, era, contundentemente, a favor que o negro 

assumisse sua negritude: nos usos, para fins estéticos, de apetrechos que tivessem 

ligação com cultura ancestral; nas vestimentas; na culinária etc. Tinham, também, um 

discurso desfavorável a mestiçagem, “apresentando-a como uma armadilha 

ideológica alienadora” (DOMINGUES, 2007, p. 116), pois a mestiçagem, além de ter 

tido o resultado de apagamento da identidade negra, havia sido ferramenta política de 

branqueamento da sociedade brasileira. Por fim, o MNU propôs ressignificar a palavra 

“negro”, relegando todo o sentido pejorativo dantes. Neste sentido de autoafirmação 

da cultura negra e de autopercepção de identidade negra, as ações afirmativas 

comprem um papel importante para não somente incluir o negro na sociedade, mas 

de pleitear uma nova percepção do negro de si: 

 

[...] nesse projeto de relações raciais estava contido (a) a construção de um 
grupo social calcado na idéia de raça; (b) conseqüentemente, a construção 
de uma identidade negra a ser compartilhada pela população preta e parda 
brasileira, e não somente pelos militantes negros. [...] as ações afirmativas 
são meios eficazes de correção do reconhecimento distorcido, do preconceito 
e da estigmatização, a saber, problemas relacionados não somente à justiça 
redistributiva, mas à justiça simbólica, onde o correto reconhecimento da 
diferença desempenha um importante papel [...] são vistas não só como 
mecanismos que mitigariam as desigualdades sociais suscetíveis de 
quantificação, mas como mecanismos capazes de provocar uma reviravolta 
identitária, descolando da cor preta e parda atributos negativos e pondo em 
seu lugar atributos positivos. Em outras palavras, essa reviravolta identitária 
significa que se parte de um reconhecimento negativo de quem é negro e se 
alcança um reconhecimento positivo. (BERNARDINO, 2002, p. 262, 263 e 
268).  
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As discussões sobre as ações afirmativas, como projeto de política de 

implementação, surgem após aos apontamentos de coletivos e movimentos negros 

sobre sua eficácia e eficiência de inclusão do negro na sociedade brasileira. As 

políticas de inclusão do negro - ações afirmativas - ganham notoriedade pública 

depois que o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no 

seminário Multiculturalismo e Racismo, 1996, em Brasília, reconhece os efeitos do 

racismo no Brasil (BERNARDINO, 2002). A partir daí são criados vários programas 

na esfera federal que incluíssem, no debate, as demandas que a população negra 

necessitava. Bernardino (2002) esclarece que, ao mesmo tempo em que o poder 

Executivo inviabilizou abertura para as políticas de inserção do negro na sociedade, o 

poder Legislativo começava a discutir as ações afirmativas (raciais) nas figuras da 

então Senadora Benedita da Silva e do então Senador Abdias Nascimento. Dessa 

forma, esses programas de promoção da igualdade racial seriam implementados, em 

2001, parcialmente, nas instituições federais, estaduais e municipais. Houve, também 

reserva de vagas para negros nos serviços público e privados (ALBERTI; PEREIRA, 

2006). 

Portanto, o mito da democracia racial tardou que o negro pudesse se inserir 

na sociedade brasileira. Os movimentos negros, principalmente o Movimento Negro 

Unificado - MNU, foram fundamentais para a desconstrução de uma leitura de um país 

sem distinção de raças, e na demonstração de que a crença na democracia racial não 

refletia nas nuances das hierarquias sociais. As políticas de ações afirmativas, 

portanto, teriam potencial, mesmo que mínimo, de pleitear oportunidades aos negros 

e, consequentemente, de ser fator político de reivindicar uma autopercepção da 

identidade negra. 
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Capítulo 3. Caminhos da negritude 

Neste presente trabalho, procura-se estudar os processos de socialização 

na construção da identidade negra, pensando em particular a condição dos negros 

em Campos dos Goytacazes, cidade na qual a pesquisa de campo foi feita.  

Qual seria o fator preponderante na construção da identidade negra? Ou, 

em outras palavras, quais os agentes de socialização que levaram os indivíduos 

negros a construírem a identidade negra? Portanto, o estudo tem como pretensão 

estudar como a identidade negra se constrói em um determinado espaço social. 

A família é o principal agente da socialização primária no indivíduo, pois, 

com ela, estrutura, no agente receptor - indivíduo - a linguagem, o comportamento, os 

costumes, os hábitos, os gostos, advindos, circunstancialmente, na vida cotidiana, na 

realidade objetiva (BERGER; LUCKMANN, 1979). Tem-se, também, o papel dos 

agentes secundários de socialização, que são as esferas de socialização 

subsequentes que introduz no indivíduo novas formas de enxergar e estar no mundo 

objetivo (BERGER; LUCKMANN, 1979).  

Por outro lado, Gomes (1992) vai analisar a socialização conforme à leitura 

de Sartre, na qual cada ser é um ser em situação, pois a socialização só se pode ser 

inscrita em algum meio social. Gomes (1992), ainda, coloca que a família e seus 

mediadores são responsáveis por transmitir os primeiros sinais da socialização e que, 

assim, é importante que seja levado em consideração as determinações em  volta do 

indivíduo: classe, trabalho e a sociedade. 

Na modernidade, a socialização secundária se configura a partir das 

instituições capazes de fomentar às identidades: a escola, as mídias sociais 

(televisão, internet); a redes de amigos; a igreja etc. Assim, este estudo se atentará 

em analisar os dados obtidos, considerando a instância de socialização primária assim 

como, também, os fatores secundários de socialização. Entendemos que ambos são 

cruciais na construção da identidade étnicorracial. Isso só será possível ao 

analisarmos as percepções dos agentes pesquisados através, principalmente, das 

nuances verbalizadas sobre os agentes de socialização. Procuraremos, dessa forma, 

investigar, por intermédio da percepção dos agentes, as experiências de socialização 

(família, escola/universidade, sociabilidade/rede de amizade, mídia/acesso à 

informação) que fomentaram a construção da identidade negra. 
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3.1. Personagens da pesquisa: pequena biografia 

Apresentamos a seguir um breve resumo biográfico dos entrevistados. 

Lembrando que as entrevistadas foram semiestruturadas e realizadas entre abril e 

julho de 2018, na cidade de Campos dos Goytacazes, conforme detalhamos no 

primeiro capítulo.   

Elisabeth, negra, 20 anos, é estudante universitária. Nasceu e foi criada no 

Rio de Janeiro. Filha de pais inter-raciais, foi educada apenas pela mãe, que trabalha 

como atendente em um supermercado. Estudou em escola pública, onde afirma que, 

apesar de pública, reconhece a boa qualidade do ensino. Externa que foi no fim do 

ensino médio que tomou reconhecimento sobre as questões políticas do negro. Mas 

que, mesmo assim, não sabia como se identificar racialmente. Hoje, na universidade, 

em Campos dos Goytacazes, está em profunda análise sobre si, no entanto, está 

ciente de sua negritude.  

Lúcia, 22 anos, negra. Filha de pais negros, a mãe arquiteta e o pai militar. 

É de São Gonçalo/RJ, e está há 4 anos vivendo em Campos dos Goytacazes. 

Graduada e apaixonada por História. Em sua cidade natal, estudou em escola privada, 

onde havia cerca de 2 ou 3 ou 2 colegas negros, apenas. Quando adolescente, vivia 

a dor da negação de se reconhecer como negra. A negação de sua cor e de sua 

afrodescendência desencadearam um sofrimento e consternação: branqueamento de 

sua pele, dos traços negroides, como mesmo afirma. Mas, hoje, se vê em um lugar. 

Se vê como negra e possuidora potencial dos atributos positivos que a identidade 

negra proporciona.  

Maya, 20 anos, negra e estudante universitária. Filha de pais negros. A mãe 

é cabeleira, e o pai, militar. Estou em escola privada, era um/a das/os poucas/os 

estudantes negras/os da turma. Conviveu, durante todo seu ensino escolar, com os 

xingamentos racistas em conteúdo de brincadeira. As agressões racistas se 

esvaziaram e deram lugar a uma nova Maya. Maya de tranças no cabelo crespo e de 

amor próprio, tanto internamente quanto exteriormente. Hoje, diz, sou negra. 

Joana, 24 anos, negra e estudante universitária. Adotada e filha de pais brancos. A 

mãe não tem profissão, e o pai é aposentado. Nasceu em Campos dos Goytacazes e 

estudou em escola privada. Os pais sempre procuraram enaltecer a sua autoestima. 

Mas só foi ter uma visão do que é ser negra de forma positiva depois, quando adulta. 

Adora música clássica e tem como inspiração a cantora Nina Simone. 
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Renata, 26 anos, negra e campista. Formada em técnico de enfermagem, 

em uma universidade pública de Campos dos Goytacazes. Filha de pais negros, 

sendo a mãe empregada doméstica, e o pai, autônomo. Na entrevista, disse-me que 

estava em constante construção de sua identidade negra, pois, apesar dos 26 anos, 

passou pelo reconhecimento de si há pouco tempo. Abandonou o mega-hair e está 

deixando o cabelo crespo crescer. Segundo Renata, hoje, depois do reconhecimento, 

sente-se livre das amarras que a impediam de se declarar como negra.  

Ivan, negro, 22 anos, é estudante universitário situado em Campos dos 

Goytacazes. Filho de pais negros, mas sua educação passou só pelo crivo da mãe. 

Aliás, tem orgulho da mãe que tem, como demonstrou em vários momentos da 

entrevista. A mãe é empregada doméstica, e mesmo tendo que enfrentar os percalços 

da vida, esteve junto aos seus filhos. Além de ter nascido no interior de Minas Geras, 

toda sua infância e adolescência foi em Pirapitinga/MG. Cresceu entre as mulheres, 

irmãs e tias. Estudou em escola pública, onde ficava distante de sua residência, pois, 

segundo ele, as escolas públicas de qualidade ficam longe da periferia. No fim da 

adolescência, leu o livro Negras Raízes, de Alex Haley, porém, só na fase adulta teve 

o orgulho de se reconhecer como negro. 

 

3.2. Condição do negro em Campos: contextualização do negro e da negritude 

em Campos 

Pensando em analisar a construção de identidades, faz-se importante 

situar onde negros estão localizados. Campos dos Goytacazes é um município do 

Estado do Rio de Janeiro. Sua demografia populacional é composta por cerca de 

463.731 habitantes, traduzidos em cor ou raça, pelos dados do Censo 2010 do 

IBGE17, somados preta/negra (16,1%) e parda (36,6%) temos o porcentual de 50,7% 

da população campista. 48,5% são brancos e 0,8% se autodeclaram como amarelo 

ou indígena18.  

                                            
17 Fonte: IBGE. Dados retirados do site da prefeitura de Campos dos Goytacazes: 
https://cidac.campos.rj.gov.br/wp-content/uploads/2013/07/Tabela_1_C_R.pdf 
18 Importante dizer que os dados do Censo quanto à cor, refletem a auto-percepção dos entrevistados, 
de forma que o percentual de negros e pardos pode ser superior aos valores obtidos pelo IBGE. Nos 
parece pertinente considerar que a população parda e negra tende a ser mais elevada em função de 
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Em Campos/RJ, por mais que se tenha um número significativo de pessoas 

que se autodeclaram parda ou negra, há, por parte da sociedade civil, a criação de 

coletivos e grupos políticos que visam a discussão e debates sobre o negro na 

sociedade brasileira. O número significativo de pardos e negros não quer dizer ter uma 

consciência coletiva ou de pertencimento a um determinado grupo social, e muito 

menos o reconhecimento como negritude. Porém, é fato a existência de coletivos, 

grupos e organizações acadêmicas que visam discutir a questão do negro em 

Campos/RJ e no Brasil, muitas das discussões chanceladas pela Superintendência 

de Igualdade Racial Municipal de Campos/RJ. 

 

Quadro 4. Movimentos sociais ligados a negritude em Campos dos Goytacazes 

Coletivos e Organizações que discutem a questão do negro em Campos 

dos Goytacazes/RJ 

Coletivo Mercedes Baptista – UFF 

Coletivo Artístico Saravá – IFF 

Coletivo Negro José do Patrocínio – UENF 

Encrescampos 

Black Cia 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da UENF (NEABI) 

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares (FMZP) 

 

 Apesar da existência destes espaços, vale considerar que 4 deles estão 

vinculados às Universidades da cidade, o que nos leva a questionar a capacidade de 

porosidade e de participação da comunidade extra-acadêmica. E, óbvio, também são 

agentes de socialização, como veremos mais à frente, quando falaremos sobre a 

construção da identidade negra.  

                                            
observações cotidianas de alguém que reside na cidade. Ainda que não tenham caráter sistemático, 
essas impressões merecem ser compartilhadas com o leitor.    
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3.3. Racismo científico: debate teórico  

Para este trabalho, não é possível prescindir de algumas leituras, 

produzidas por perspectivas hegemônicas sobre a condição do negro, de acordo com 

trabalhos acadêmicos do século passado. Nossa abordagem é sobre a construção da 

identidade negra, ou seja, quais são os agentes de socialização que cumprem papel 

ativo para a construção da identidade negra ou da negritude, no sujeito-negro? Por 

isso, é inevitável, para nós, expormos a leitura racialista que se fazia sobre o negro. 

Entender os estudos científicos anteriores – sobre esta discussão – acerca do negro, 

nos evidencia os caminhos de reflexão sobre este grupo social na atualidade.  

O racialismo19, a partir de suas limitações teóricas e metodológicas da 

época, chancelava a raça baseada na ideia estritamente no plano biológico. Essa 

leitura, de cunho determinista e essencialista, postula, nas ciências sociais, sua 

superação como forma de análise (GUIMARÃES, 2004). Por outro lado, é importante 

reproduzi-la no sentido de entender o conceito analítico que, hoje, temos sobre raça 

e de entender as condições e formas de racismos atuais, muitos delas alicerçadas 

pelas teorias raciais dos séculos passados (GUIMARÃES, 2004). Discutiremos, 

portanto, algumas dessas teorias consolidadas nos séculos XIX e XX.  

O século XIX foi marcado pelo avanço científico e tecnológico. O 

darwinismo social surge nesse período de expansão das teorias em diversas áreas 

de conhecimento, baseando-se, principalmente, nas ideias de Darwin. Entre tais 

ideias, destacam-se a noção de mutabilidade e de ancestralidade comum entre o 

homem e o macaco, por serem derivados de uma mesma espécie. A mutação natural 

das espécies seria definida pela seleção natural (BOLSANELLO, 1996). 

Bolsanello (1996) esclarece que Karl Marx, nos seus estudos, utilizou-se 

das teorias de Darwin para construir uma leitura crítica da sociedade. No entanto, 

outros tantos estudiosos as empregaram “para explicar e justificar a sociedade 

                                            
19Guimarães (2004) expõe o que significou as teorias racialistas no cenário brasileiro. Para o autor, as 
teorias racilaistas são teorias “racistas” europeias que, no meado do século XIX, foram atualizadas de 
forma científica e, no Brasil, foram importadas para naturalizar as desigualdades sociais.  
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estratificada produzida, na época, pelo capitalismo industrial. E foi esta alternativa que 

acabou originando o darwinismo social” (BOLSANELLO, 1996, p. 153-154). 

O darwinismo social é a tentativa de aplicação das leis de seleção natural 

para o entendimento das sociedades humanas. Este pensamento em questão foi, 

também, estruturado por outras ciências: 

  

É importante ressaltar que ao darwinismo social concorreram outras ciências, 
como a genética, a psicologia, a neurologia, a sociologia, a antropologia e a 
etnologia. [...] A genética considerou que a definição e a hierarquização das 
raças se baseavam em caracteres aparentes (cor da pele, textura do cabelo, 
forma do crânio). A psicologia e a neurologia buscaram comparar o rendi- 
mento intelectual (testes de QI e aptidões) dos indivíduos ou dos grupos e a 
análise das diferenças logo se dos indivíduos ou dos grupos e a análise das 
diferenças logo se transformou em estudo das relações de superioridade e 
inferioridade. A sociologia [...] definiu o “limiar de intolerância”. [...] A 
antropologia e etnologia definiram as raças como resultados de uma divisão 
da humanidade em função das características físicas transmissíveis 
(BOLSANELLO, 1996, p. 154). 

  

É importante salientar que, a partir do darwinismo social, surgem, pelo mundo, 

várias teorias raciais a fim de compreender a realidade social e, como pleiteiam alguns 

autores críticos ao racialismo, para justificar a eugenia (BOLSANELLO, 1996), o 

imperialismo europeu (BARBOSA, 2016) e as desigualdades sociais e raciais 

(GUIMARÃES, 2004).  

Na Itália, Cesare Lombroso (2007) defendia a antropometria - técnica de 

mensuração do corpo humano - como forma de caracterizar o comportamento dos 

indivíduos. A análise lombrosiana perpassa dentro da frenologia - teoria que atribui e 

determina o caráter humano a partir do formato do crânio -, a qual entendia que o 

comportamento humano seria pura determinação biológica. Acreditava-se que seria 

possível, através de uma perspectiva cranioscópia e de uma antropologia criminal, 

mensurar a propensão que um indivíduo teria de se tornar ou não delinquente. A partir 

da questão da criminalidade dos povos negros - tidos por ele como “incultos” -, 

defendia que estes estavam igualmente propensos a atos selvagens. Enquanto 

médico, antropólogo e criminologista, Lombroso propôs, assim como Nina Rodrigues 

no Brasil, um Código Penal específico para os indivíduos que, segundo os resultados 

da análise da antropometria, apresentassem comportamento naturalmente 

delinquente, e, para o autor, sendo hereditário, seria identificável.  

Joseph Arthur de Gobineau é um escritor francês conhecido por ser um dos 

primeiros a escrever sobre as teorias raciais, nos séculos XIX e XX. De acordo com 
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Souza (2013), em seu livro, Essai sur l’inégalité des races humaines, publicado em 

1853, Gobineau investigou a ascensão e queda das grandes civilizações. O estudo 

gobineauno sustentava-se na ideia de que as causas do declínio das grandes 

civilizações seriam de responsabilidade da miscigenação: 

 

Então foi quando de induções em induções tive de me deixar convencer da 
evidência: que a questão étnica domina todos os demais problemas da 
história, constitui sua chave, e a desigualdade das raças, cujo concurso forma 
uma nação, basta para explicar todo o encadeamento do destino dos povos. 
(GOBINEAU, 1853; apud, SOUSA, 2013, p. 24). 

 

Conclui-se que, para Gobineau, a mistura de várias raças causaria a 

decadência, visto que a miscigenação entre as raças era inevitável quando uma nação 

forte conquistava as outras. E, após os “cruzamentos” de etnias, os descendentes não 

conseguiriam herdar as qualidades das raças genuínas não-negras. As ideais 

gobineuana influenciaram todo o globo, ganhando, posteriormente, um revisionismo 

no Brasil.  

No Brasil, Raimundo Nina Rodrigues foi um dos mais proeminentes autores 

racialistas. Como já mencionado, foi defensor, a partir de suas pesquisas, de um 

tratamento diferenciado para determinados grupos na esfera constitucional.  

De 1880 a 1920, o Brasil se construía a partir da discussão sobre o 

branqueamento da população. Era um período de muito furor político: pelas vozes 

dissonantes sobre o fim da escravatura e, depois, pelo fim do período escravocrata; 

assim como a transformação do Brasil em República; com isso, somava-se a grande 

migração de estrangeiros para atender as demandas oriundas de transformações 

política e econômica. Nina Rodrigues perfez todo seu estudo neste cenário, 

estruturando-o a partir do enfoque da antropologia criminal. Com base nas convicções 

positivistas da época, o referido autor, assim como outros autores das chamadas 

teorias raciais, defendia a biologia como ciência legitima de investigação sobre as 

relações humanas. Neste sentido, a partir de sua pesquisa biologizante, criava-se um 

discurso científico sobre a condição do negro e da mestiçagem no brasil (CHAVEZ, 

2013).  

  A grosso modo, em suas obras, o referido autor operava com a ideia de 

que a mestiçagem era prejudicial ao Brasil e ao desenvolvimento do país: dado que, 

intelectualmente, os negros/africanos eram inferiores aos europeus; que, 

biologicamente, o caos sanitário e de higiene pública se davam porque os africanos 
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eram incultos; que determinadas doenças eram transmitidas por razões biológicas e 

de responsabilidade deste grupo; que as religiões não cristãs eram sumariamente  

inferiores e contaminadoras à população branca (CHAVES, 2013). Enfim, Nina 

Rodrigues trabalhou exaustivamente a concepção de inferioridades de raças e das 

disparidades de realização de plena cognição, e que, colocando-as como 

pressupostos, propôs a modificação do código penal brasileiro, defendendo “um 

tratamento diferenciado para negros, índios e mestiços - produtos das chamadas 

raças inferiores - no Código Penal Brasileiro” (RODRIGUES, 2015, p. 1121). 

 Estas teorias raciais, são atualmente consideradas, ao menos por grande 

parte da comunidade acadêmica, como “superadas”, sendo conhecidas também como 

racismo científico. Estas leituras ajudaram a promover diversas políticas contra a 

população afrodescendente; ações eugênicas e de branqueamento, justificativas das 

desigualdades sociais e raciais, inculcando no imaginário social a superioridade e 

inferioridade inata de raça. É importante ressaltar que, de uma forma ou de outra, o 

racismo científico estruturou, na época, o racismo na sociedade brasileira e que, 

nesta, ainda nos dias atuais e de forma atualizada segue sendo reproduzido em 

muitos espaços nacionais (SCHUCMAN, 2010)20,. 

Em nossa pesquisa, por meio das entrevistas, encontramos casos de 

negros que sofreram com essa descrença sobre suas capacidades intelectuais. A 

inferioridade ou a finitude intelectual é uma das formas de racismos que acometem 

nossos entrevistados, seja no ambiente profissional ou ambiente universitário. Dos 6 

entrevistados, 3 narraram experiências que os colocaram em um lugar de descrédito 

e incapacidade de promover suas respectivas ações: 2 estudantes tiveram suas 

capacidades intelectuais colocadas em dúvida por seus professores; e, com a outra 

entrevistada, seus superiores, na hierarquização organizacional de trabalho, 

duvidaram, também, de sua capacidade profissional.  

Joana, estudante de arquitetura, narra o que acorreu com ela em uma 

universidade privada de Campos dos Goytacazes, pela professora: 

 

Na faculdade... assim, a mesma professora que te falei [fez menção desta 
mesma professora anteriormente acusando-a por tê-la perseguido]. Ela falou 

                                            
20 Lia Vainer Schucman (2010) propõe estudar como a fabricação conceitual de raça pelos autores 
racialistas do século XIX e compartilhado no pensamento social brasileiro fez emergir a produção do 
racismo no Brasil. Schucman observa, também, os mecanismos de atualização do racismo na 
sociedade brasileira.  
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assim... “se está erudito demais para você, faz pedagogia”. Eu pensei assim... 
gente, eu olhando aqui, todas as pessoas que eu conheço, dessa turma, eu 
sou a pessoa mais erudita que tem aqui. Tipo assim... pelo meu gosto, porque 
eu converso com os alunos. Eu fazia aula de piano, eu estudei teoria musical, 
eu gosto de filme clássico, eu gosto de arte, e realmente, ninguém ali gostava, 
então, assim... o erudito mesmo, eu era a única pessoa ali, entendeu? Eu não 
sei por que ela falou isso pra mim. (JOANA). 

 

Por outro lado, Renata, que fez técnico de enfermagem em uma 

universidade pública de Campos/RJ, nos conta a maneira como foi depreciada no 

ambiente de trabalho: 

 

Quando eu entrei nesse trabalho, eu entrei para fazer eletrocardiograma (mas) 
me deixaram lá trás, no cantinho... enquanto as outras meninas, que eram 
brancas, ficavam na recepção. E, assim... eu ficava lá atrás, só lá trás, 
entendeu? como se... aí tinha uma outra que fazia o [trecho inaudível], que 
ficava no [trecho inaudível] e ficava lá na frente, e eu só ficava lá atrás. Eu não 
entendia, né, o motivo, até eu começar a mostrar que eu era muito mais capaz 
do que eles achavam que eu era, entendeu? (RENATA). 

 

A depreciação da capacidade intelectual é verificada também na vida de 

Lúcia, graduada em história, em que, na universidade, foi perguntada por uma 

professora se o trabalho que havia feito era plágio. Dessa forma, fica a evidência de 

que a dúvida sobre a sua capacidade intelectual não é um fato datado e, apesar de 

suas causas, talvez, não serem idênticas a àquelas dos séculos passados, esta forma 

de racismo continua na vida cotidiana de muitos negros, pelo menos foi explicitado 

por 3 entrevistados. 

Esta noção de raça marcada pela via biologizante perde validade como 

forma de análise. Entender raça, agora, a partir de construções culturais e sociais 

redimensiona novos caminhos analíticos. Pensamentos deterministas e essencialistas 

que, na época, pautavam-se nos traços/dimensões fenotípicos para analisar 

realidades sociais e raciais, que, com status de ciência, ajudaram a promover 

hierarquias de raças e racismos, são fortemente renegados pelo antropólogo alemão 

Franz Boas, em 1931. A partir de suas pesquisas e estudos, o autor condiciona outra 

visão de como investigar as sociedades e povos diversos: de não mais observar as 

realidades sociais sob a ótica das ciências naturais mas, opostamente, de promover 

uma investigação em um sentido da cultura, ou seja, de postular e atribuir à cultura 

produções e expressões que determinam a sociedade, seja expressão material ou 

simbólica - modos de pensar, agir,  etc (BOAS, 2004).  
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Munanga (2003) esclarece como, também, os progressos da Genética 

Humana permitiram uma nova abordagem sobre raça: 

 

No século XX, descobriu-se graças aos progressos da Genética Humana, que 
haviam no sangue critérios químicos mais determinantes par consagrar 
definitivamente a divisão da humanidade em raças estancas. [...] O 
cruzamento de todos os critérios possíveis (o critério da cor da pele, os 
critérios morfológicos e químicos) deu origem a dezenas de raças, sub-raças 
e sub-sub-raças. As pesquisas comparativas levaram também à conclusão 
de que os patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes à uma 
mesma raça podem ser mais distantes que os pertencentes à raças 
diferentes; um marcador genético característico de uma raça, pode, embora 
com menos incidência ser encontrado em outra raça. Assim, um senegalês 
pode, geneticamente, ser mais próximo de um norueguês e mais distante de 
um congolês, da mesma maneira que raros casos de anemia falciforme 
podem ser encontrados na Europa, etc. Combinando todos esses 
desencontros com os progressos realizados na própria ciência biológica 
(genética humana, biologia molecular, bioquímica), os estudiosos desse 
campo de conhecimento chegaram a conclusão de que a raça não é uma 
realidade biológica, mas sim apenas um conceito alias cientificamente 
inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças 
estancas. Ou seja, biológica e cientificamente, as raças não existem 
(MUNANGA, 2004, p. 5). 

 

A noção cultural sobre raça é defendida inicialmente, aqui no Brasil, por 

Gilberto Freyre (1933). Mas, segundo Jesse Souza (2000), não há entre os 

comentadores sobre as ideias de Freyre certo consenso sobre a dissociação de raça 

e cultura nas análises freyrianas, e que, portanto, a cultura entraria como componente 

auxiliador para entender a raça, propriamente. Porém, tem-se o consenso de que 

Gilberto Freyre, no Brasil, foi um pensador basilar por introduzir nos estudos sobre a 

raça, o elemento cultural.  

Neste estudo monográfico, no entanto, temos que diferenciar duas noções 

e apropriações de raça ou identidade racial. Há definições de raças orientadas, ainda, 

na noção biológica, levando em consideração a cor da pele, textura do cabelo e outros 

aspectos fenotípicos exteriores, na qual Munanga (2003) atribuiu como raças 

fictícias21. Por outro lado, há a noção de raça como produto socialmente construído, 

considerando os aspectos cultuais, sociais e políticos (MUNANGA, 2003; 

GUIMARÃES, 2004).  

A primeira noção de raça é segmentada na morfologia, esvaziada de 

características culturais, sociais e políticas, entendida não como uma categoria 

                                            
21 Munanga (2003) defende que é a partir dessa noção de raça como algo preexistente ou natural 
(biologizante) que o racismo popular se reproduz e se mantém.   
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fabricada socialmente e sim como elemento natural ou essencial: podemos concluir 

como identidade atribuída ao outro. A segunda noção de raça é entendida como 

criação social e cultural, que não está aí sobreposto ao mundo natural, como algo 

dado: é, assim, uma identidade construída. E é sobre a última em que nossa pesquisa 

considera nessa investigação, mais detalhadamente sobre raça/identidade negra ou 

identidade étnicorracial negra.  

A identidade só se pode ser constituída dentro da dialética indivíduo e 

sociedade (BERGER; LUCKMANN, 1979; MAHEIRIE, 2002). As interações/relações 

sociais revelam ser o gatilho fundamental na concretização identitária: 

 

A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto de suas 
vinculações em um sistema social: vinculado a uma classe sexual, a uma 
classe de idade, a uma classe social, a uma nação, etc. A identidade permite 
que o indivíduo se localize em um sistema social e seja localizado 
socialmente (CUCHE, 1999. p. 177). 

 

Portanto, por essas vinculações sociais, Maheirie (2002) alerta para o fato 

de que nenhuma identidade deve ser entendida, primeiro, como algo dado, no sentido 

essencialista e determinista, e, segundo ponto, as identidades precisam ser 

entendidas como algo que está em aberto, inacabado e que, dessa forma, são 

mutáveis. Assim, as identidades sociais fazem parte da dialética indivíduo e 

sociedade, sendo impossível a imutabilidade, já que os indivíduos estão em 

constantes interações sociais. 

 

3.4. Família, sociedade e identidade negra  

 A família é, sem dúvida, segundo Berger e Luckmann (1979), o primeiro 

agente de socialização a inscrever no sujeito (idade juvenil), quando posto ao mundo, 

as insígnias do mundo objetivo: a isso os dois autores chamarão de socialização 

primária. Gomes (1992) corrobora essa discussão citando Sartre22, quando se refere 

à família como mediadores, que apresentam a realidade objetiva aos sujeitos, após o 

nascimento. Cabe à socialização, portanto, a transformação desse sujeito que, ao 

                                            
22 Sartre (1987a; 1987b) debruça, munido da antologia fenomenológica, a construção do sujeito para 
nortear sua perspectiva de liberdade e da construção de si, pelo próprio sujeito (e, numa fase de 
maturação intelectual, considerando a questão situacional do sujeito). Obviamente e por não ser uma 
questão determinante neste trabalho, não abordaremos essa questão.   
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nascer, é “nada”, em um ser social. Na análise sartreana, toda inscrição (valores, 

normas, costumes, linguagem, etc.) no sujeito é algo socialmente construído. Assim, 

o sujeito quando se coloca no mundo, é pura nadificação (SARTRE, 1987b), é um 

nada, e, assim, os mediadores seriam responsáveis pela a interiorização das coisas 

(ser-para-si) - do que está no mundo - no sujeito. Sartre (1987a), dessa forma, chama 

a atenção de que os mediadores (familiares) são responsáveis por interiorizar, no 

sujeito, a classe, o trabalho, a sociedade. Enfim, os mediadores inscrevem no sujeito 

tudo aquilo que está dentro de seus contextos sociais, políticos e econômicos 

(GOMES, 1992). O processo de socialização, portanto, segundo Aquino e França 

(2013):  

 

[...] segue por toda a vida, pois não há possibilidade de um indivíduo 
constituir-se individualmente sem contato com o outro, o que possibilita a 
inserção em um meio já constituído ou não. Não é possível que uma criança 
se socialize sozinha, ela vai ser ‘guiada’ pela sociedade ao longo da sua 
trajetória de vida (AQUINO; FRANÇA, 2013, p. 2). 

 

Alocando este debate nesta pesquisa, sobre a construção da identidade 

negra, podemos citar Silva (2011) que analisando as famílias negras adeptas às 

religiões afro-brasileiras de Salvador/BA, mostra-nos o quão são geradoras e 

fortalecedoras da identidade negra no seio familiar. O argumento da autora é que a 

Família negra é ponto de partida primordial na construção da identidade étnicorracial, 

porque, após o período escravagista, tornou-se um grupo coeso, de criações de redes 

de solidariedade, fazendo, assim, surgir a comunidade negra. A família negra adepta 

da religião afro-brasileira, como matriz socializadora, é geradora do seio comunitário 

capaz de fortalecer as construções identitárias, de restabelecer a autoestima, de 

aproximação à ancestralidade e de ser suporte tanto para afetividade quanto de 

aprendizagem dos diversos padrões sociais (SILVA, 2011). Essas qualidades, dentro 

do meio familiar, teriam como mediação os integrantes mais velhos da família: avô(ó), 

tio-avô(ó) ou qualquer outro integrante familiar em uma geração mais ou menos 

parecida, sendo assim, seriam eles os mediadores e transmissores principais da 

identidade, costumes e hábitos da comunidade negra (SILVA, 2011).  

No entanto, em nossa pesquisa, nenhum dos nossos 6 entrevistados teve 

aproximação direta com as religiões afro-brasileiras através da família. A família, de 

acordo com os depoimentos obtidos, não foi o agente de socialização potencial na 

construção da identidade negra:  
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Ter uma família negra não necessariamente quer dizer que vai ter uma 
consciência racial. Minhas irmãs... minha irmã (sic) ela sempre negou o 
cabelo dela..., sempre usou aplique, alisamento, tudo que era necessário 
para... tá ligado?! para meio que fugir dessa questão negra. E, minha mãe, 
eu acho que ela sempre foi mais de boa, apesar de que ela usava ferro quente 
[no cabelo]... coisa da mãe dela também... usava ferro quente..., [Ivan repete 
o que havia dito antes, mas sem completar a linha de raciocínio] mas sempre 
teve um limite, entendeu?!... um limite que é uma família negra feliz, que está 
feliz junto, que isso é um exemplo também, mas tem essas problemáticas de 
negar sua negritude (IVAN). 

  

Na família de Lúcia, de maneira similar, não havia diálogo sobre as 

questões que envolvem a raça:  

 

Racismo era um assunto muito... não era dito. Não Era dito mesmo. Hoje, eu 
consigo perceber que algumas situações aconteciam de se entenderem 
enquanto pretos e está sofrendo determinado situações por serem pretos, 
mas não se dizia a palavra, por exemplo, “isso é racismo!”, né. [...] Minha mãe 
tem uma grande dificuldade de falar sobre [racismo], realmente... Meu pai já, 
mas, no geral, não tinha uma conversa (LÚCIA). 

 

Renata reafirma, assim como Ivan e Lúcia, que na sua família não 

presenciou discussões concernentes à negritude e ao negro: 

 

Pra te falar a verdade, na minha casa, eu acho que... a única que... não sei 
se é por estar vivendo numa geração onde a voz do negro está sendo ouvida, 
né, porque, depois de muitos anos, mesma após a libertação dos escravos e 
aquela coisa toda, a gente viveu muito tempo preso ainda, né... então, assim, 
na minha casa, da minha geração, da minha mãe, enfim, das minhas irmãs, 
eu sou a única que tenho um posicionamento [quanto] a isso. Se eu chegar 
pra minha irmã hoje, pra minha irmã mais velha e... conversar sobre racismo, 
ela vai me falar “ah, não, é racismo sim e tal”, mas, em situações pequenas 
que a gente enxerga o racismo, ela não vai enxergar, ela vai achar aquilo 
normal, entendeu... então, assim, na minha casa, eu nunca tive isso, de 
alguém sentar (sic) pra mim e falar “não, você não pode aceitar de ser menos, 
por ser negra” [...] eu nunca tive isso em casa... porque veio de gerações 
(RENATA).  

 

Na família dos negros que entrevistamos para essa investigação, não 

havia, conforme suas falas, diálogos sobre o/ser negro e das relações raciais que os 

cercam. Com esses relatos, observamos, portanto, que a família não cumpriu o papel 

de agente provedora de uma identidade negra. A socialização primária, no caso 

desses sujeitos entrevistados, não inscreveu, em potencialidade, os aspectos que 

demarcam a identidade negra, mas, sim, contrariamente, penetrou o silêncio dessas 

questões - raciais - na vida desses sujeitos negros. 
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Berger e Luckmann (1979) escreveram sobre a importância dos agentes 

secundários na socialização, que seriam agentes subsequentes aos primários de 

inscrição da realidade objetiva. Não seria, assim, agente à parte da socialização 

primária, mas parte do processo de socialização, porque a socialização secundária só 

é possível pelas realizações e sucessos iniciais da socialização primária: 

 

Assim [...], a socialização primária ocorre quando o indivíduo assimilou em 
sua consciência todos os conceitos estabelecidos por seus significativos, 
considera-se que nesse momento o indivíduo é um membro da sociedade, 
que possui personalidade e um mundo, porém, a socialização do indivíduo 
não está finalizada, pois a socialização é inacabada e jamais total (AQUINO; 
FRANÇA, 2013, p. 162-163).  

 

A construção dessa identidade, objeto de reflexão central nesta pesquisa, 

tem seu surgimento nos agentes secundários. Os sujeitos desta pesquisa, os 6 

entrevistados, nos relataram quais foram os agentes que possibilitaram a eles, erigir 

a identidade negra. As instituições de ensino parecem ser cada vez mais atuantes 

enquanto agentes de socialização, não apenas em termos secundários, mas, também, 

do ponto de vista primário: com as pré-escolas, as creches e afins. Na modernidade, 

tem-se uma nova configuração das relações sociais (GUIDDENS, 1990), colocando 

os sujeitos em novos espaços de sociabilidade.  

Os ambientes escolares tiveram um profundo impacto, na vida dos nossos 

entrevistados, enquanto espaços de percepção de distinção. O racismo e a diferença 

se mostraram aparentes nessa fase de convívio social escolar, marcando nos sujeitos 

a negação dos traços morfológicos e, também e consequentemente, de uma 

identidade racial negra.  

 

[...] as pessoas faziam questão mesmo de nominar, tipo, de chamar de café, 
sabe... de chamar de preta... Tinha muito isso assim. [...] tinha muito dessa 
coisa e eu sentia o racismo muito mais nesse sentido, de me colocar em um 
lugar. Se eu era preta, tinha que ser a barraqueira. Tipo assim... nem alterada 
nem nada, mas só de eu falar as pessoas achavam que eu era a barraqueira, 
sabe... [...] tudo era preto. Eu acho que era meio, como posso falar...  eles 
criam uma característica do que é ser preto e eu tinha aquilo tudo e, às vezes, 
não era nada que eu era, né, mas, assim, eles falavam [ser algo que ela não 
era]. Nessas situações que eu sentia o racismo. [...] eu lembro de uma vez 
que a professora falou - estava todo mundo falando - ... ela virou pra mim e 
disse “Lúcia, para com essa macaquice!”. Sabe, uma professora... (LÚCIA) 

 

Joana verbaliza, assim como Lúcia, as discriminações que sofria na escola: 
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“[...] rolava do cabelo... diziam “ah, seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo...” 
esse tipo de coisa, de... de falar que é vassoura... que toda menina negra já 
ouviu, ou menino negro (JOANA).  

 

Maya, do mesmo modo, narra o preconceito racial que sofreu dentro da 

escola “[...] no ensino médio já me chamaram de macaca, coisas bem pesadas...”. O 

racismo, conforme as narrativas dos nossos entrevistados e como podemos observar, 

esteve presente na vida escolar dos nossos entrevistados, colocando-os em estado 

de subalternidade. 

A falta de representação do negro na escola, de forma a enfatizar suas 

características culturais, socais e econômicos - como, por exemplo, antes da migração 

forçada para o trabalho escravo - de como se dava a organização social dos africanos 

em suas respectivas sociedades, foi colocada por nossos entrevistados.  

Joana nos conta como os outros alunos da turma, com descendência 

europeia, sentiam-se representados pelo que era dito nas disciplinas de História, e 

que, no caso dela, só havia lugar para falar dos seus descendentes em um lugar de 

subalternidade: como escravos. Elisabeth, Renata, Lúcia, Maya e Ivan confirmam a 

falta de representação do negro nos livros didáticos, capazes de realçar outras visões 

e trazer seus aspectos positivos. 

Silva (2011) analisa a representação do negro nos livros didáticos de 

Língua Portuguesa de Ensino Fundamental a partir da década de 1990. Dos 15 livros 

analisados, 5 livros tiveram mudanças importantes do que tange a representação 

social desse grupo social. A posição subalterna, as posições sociais de inferioridade, 

na hierarquização social, não apareceram nos livros analisados. No entanto, Silva 

(2011) adverte que o negro nos livros didáticos aparece em quantidade muito inferior 

em comparação aos brancos, mas: 

 

Os personagens representados negros foram ilustrados sem aspecto 
caricatural na maioria das vezes. Possuem nomes próprios, contexto familiar, 
não estão associados à representação estereotipada de animais, tais como o 
porco e o macaco. O status de classe média foi considerado como parâmetro 
de classe social para a maioria dos personagens negros descritos e 
ilustrados. Os papéis e funções considerados subalternos, nos quais os 
personagens negros estavam estigmatizados, cederam lugar a uma 
diversificação de papéis e funções. Papéis considerados subalternos 
começam a ser representados também por personagens brancos. As 
crianças representadas negras vão à escola, têm amigos de outras 
raças/etnias e interagem com elas sem subalternidade. Praticam atividades 
de lazer. Não são apenas más, como outrora. Praticam travessuras e boas 
ações, são elogiadas e recebem adjetivação positiva por parte de adultos não 
negros. Foram localizadas em lugar de destaque em grande parte das 
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ilustrações, tais como, no centro, em primeiro e segundo lugares. [...] Contudo 
o negro, como minoria, é uma representação que persiste no livro didático, 
embora apresente uma forma diferenciada, uma vez que na maior parte das 
ilustrações o personagem negro apareceu só ou formando dupla com um 
personagem branco. Dessa forma, ele não é minoria na maior parte das 
ilustrações, porém é minoria na frequência total das representações dos livros 
analisados. Por outro lado, as manifestações culturais negras não foram 
descritas e ilustradas nos livros analisados. (SILVA, 2011, p. 33-34) 

 

Por um lado, 5 de 15 livros analisados mostraram mudanças significativas 

na representação do negro, mas, em contrapartida, além das mudanças maiores 

sobre o negro acontecerem em apenas 5 livros, a quantidade de ilustrações de 

personagens negros teve um número inferior aos personagens brancos (SILVA 2011). 

Entretanto, nossos entrevistados, experenciaram, no geral, pouco contato com uma 

outra forma de representação - de destaque dos aspectos culturais e políticos de 

maneira positiva - do negro nos ensinos básicos (ensino médio e fundamental) (SILVA 

2011).  

Embora nos ensinos básicos institucionais e a família não foram agentes 

cruciais na construção da identidade negra, as redes de amizades e os coletivos 

negros organizados pela sociedade civil, ao contrário, estabeleceram nesses sujeitos 

uma nova leitura sobre si e sobre as questões concernentes ao negro.   

 

[...] eu lembro que o Pedro23, que é um dos meus melhores amigos aqui, ele 
começou a trocar ideia comigo e tal, tipo, no primeiro período [da faculdade], 
aí eu falei “tá, tudo bem, vou ler mais” [ler mais sobre as questões acerca do 
negro]. Aí eu comecei a frequentar [às reuniões do Coletivo negro Mercedes 
Baptista], aí, tipo, as histórias que eu ia ouvindo, tudo que eu ia ouvindo fazia 
muito sentido. A primeira que eu fui, a reunião falava sobre o encarceramento 
em massa, aí, tipo, o Sandro24 falou pra fazermos um exercício da gente olhar 
a nossa história, das pessoas [negras] que a gente conhece, como elas estão. 
Aí comecei a refletir mais, mas no sentido um pouco mais de me entender 
enquanto pessoa preta, sabe?! Não era só refletir a cerca dessas questões, 
era, tipo, refletir me colocando dentro desse contexto (ELISABETH) 

 

Renata expõe a importância das amizades na construção da sua identidade 

negra: 

 

Comecei a enxergar com o envolvimento com os meus amigos de fora, ne... 
eu aprendi muito coisa com a Irla25, acho que foi um ponto muito alto da minha 
vida foi encontrar Irla, que foi meio que me guiou, entendeu... Então, assim, 
acho que, de tudo que venho vivendo e que comecei a me entender em saber 

                                            
23 Nome fictício  
24 Nome fictício  
25 Nome fictício. Irla, amiga de Renata, na época das conversas com Renata sobre negritude, era 
integrante do Coletivo Mercedes Batptista.  
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mais, de me posicionar mais, veio disso, das amizades, e que eu comecei a 
enxergar muitas coisas, abriram muitas coisas... [...] eu comecei a entender  
que ter o cabelo enrolado não é um problema, que ter uma pele escura não 
é um problema. [...] essas amizades começaram a me mostrar que não, que 
ser negro não é um problema e não é um defeito, que não vim com defeito 
de fábrica, entendeu... [...] eu comecei a entender que não é um problema 
[ser negro] e eu tenho que me posicionar diante disso (RENATA). 

 

Lúcia expõe quando e como começou a refletir mais sobre si:  

 

De me afirmar negra... aí foi a primeira vez que eu falei assim “sou mulher 
negra”, de maneira positiva, foi com Sandra26, e que estava na primeira 
semana na faculdade, tinha acabado de chegar, aí tava ouvindo no pátio da 
faculdade, tinha uma galera lá e ela chegou pra mim e disse “Olha, tá rolando 
uma reunião ali atrás do prédio só de mulheres, e pra gente que é mulher 
negra, é muito importante estar nesses espaços”. Ela me colocou no nós e 
me colocou enquanto mulher negra. Aquilo ficou muito pra mim... cara, mulher 
negra, entendeu..., tipo, sabe, eu refleti sobre aquele lugar. E eu vendo ela 
[Sandra], vendo Ruth27, Antônia28 nesses espaços, falando enquanto 
mulheres negras, vendo aquele discurso “sou mulher negra”, tipo, com toda 
uma convicção, me fez, tipo assim, é, sou mulher negra. Comecei a entender 
a partir disso, de me afirmar (LÚCIA).  

 

Podemos constatar que, ou uma nova percepção quanto à identidade negra 

se construiu a partir novos espaços de sociabilidade, ou em contato com outras 

pessoas que carregavam o discurso da negritude. Podemos verificar que, no caso de 

Ivan, os novos olhares em relação a si e aos negros - como grupo social – modificou-

se e solidificou-se a partir de sua integração às reuniões do Coletivo Negro Mercedes 

Baptista29 da UFF: “acho que, a medida do momento que eu entrei no Coletivo [negro], 

aí sim comecei a ter orgulho [de ser negro]”. Ivan, em outro trecho da entrevista, 

enfatiza que “a partir do momento que eu comecei a ver negros mostrando sua 

negritude, eu percebi que eles não tinham medo de ser negros”. Portanto, com a 

inserção às reuniões do coletivo negro, juntando-se a essas novas representações 

dessa identidade negra, propiciaram numa nova ideia sobre o que era/é ser negro.  

Diferente de Ivan, Maya e Joana tiveram suas construções de identidade 

étnicorracial potencializadas com outros agentes de socialização. Joana, foi através 

da arte, particularmente com cantores negros. Maya, nas mídias sociais.  

                                            
26 Nome fictício. Sandra, na época, fazia parte do movimento estudantil da universidade.   
27 Nome fictício. 
28 Nome fictício. 
29 O Coletivo Negro Mercedes Baptista:  formados por negros, estudantes da Universidade Federal 
Fluminense de Campos dos Goytacazes ou não, onde se coloca como núcleo de debates concernentes 
ao negro, seja nas próprias experiências cotidianas ou sobre reflexões teóricas acerca desse contexto. 
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Em meio a esse processo de construção de identidade racial, dois pontos 

precisam ser evidenciados. Primeiro, essa identidade negra da qual os entrevistados, 

hoje, postulam se ancorar, munida de valor positivo, de apoio social e afetivo entre 

outros negros, de reconhecimento de uma história e de um discurso, perpassa por 

uma recusa de uma identidade negra atribuída pelo outro, que é ligada apenas na 

marca morfológica, na qual Munanga (2003) chama de raças fictícias. Segundo, o 

reconhecimento dessa identidade negra, pelo menos entre os negros entrevistados, 

apresenta-nos algo que, nos parece, ser irremediável quanto a uma nova maneira de 

estar/ser no mundo. Bonilha e Soligo (2015) trazem à discussão o conceito de “não-

lugar”, que é quando o sujeito, subjetivamente, é solapado de referências históricas e 

culturais e que, portanto, não tem traços de identidade ou de valorização:   

 

Caracteriza-se o “não-lugar” como o espaço do anonimato, que é impessoal, 
sem qualquer traço de identidade ou de valorização; uma forma eficaz de 
silenciar e apagar um segmento da população da história e da cultura de um 
país. É importante destacar que tal exclusão acontece principalmente no nível 
simbólico, isto é, o “não-lugar” não corresponde apenas a um espaço físico, 
trata-se, também, de uma exclusão que opera no nível da subjetividade dos 
sujeitos (BONILHA; SOLIGO, 2015, p. 32). 

 

Este “não-lugar” é verbalizado pelos nossos entrevistados como “eu sabia 

que era negra, porque me diziam, mas não me reconhecia” (LÚCIA) ou “não me 

identificava como negra, sabia das discussões com relação ao negro, mas não me 

afirmava [...] mas tinha desejo de ser como a minha tia, branca e de cabelos lisos” 

(ELISABETH), enfim, todos os outros entrevistados não se orgulhavam em se afirmar 

como negros, porém, uma vez constituída a identidade étnicorracial, todos 

demonstraram um novo modo de estar em sociedade: no sentido político, de um 

engajamento político.  

Renata conversa sobre as questões raciais dentro de casa, Lúcia 

igualmente, com os familiares, com os amigos, conhecidos, dentro do Coletivo Negro, 

e etc. Ivan dialoga tais questões com a mãe e as irmãs, fora e dentro da universidade. 

Joana também debate com os familiares e com os amigos, assim como Maya. 

Portanto, essa nova percepção do que é ser negro reconfigurou, na mesma medida, 

uma nova forma de pensar e agir em sociedade.  
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3.5. Racismo, gênero: o estigma cotidiano 

Como descrito no texto, os negros entrevistados se depararam, ao longo de suas 

vidas, com algum tipo de racismo. O racismo, como iremos constatar, persiste 

mesmo após a construção identitária étnicorracial: possuir uma identidade negra não 

significa, ao mesmo tempo, estar livre do racismo, pois é uma ideologia que se 

estrutura na ideia de que existe superioridade entre grupos humanos, mais 

detalhadamente: Schucman pormenoriza enfaticamente:   

 

[...] fenômeno que justifique as diferenças, preferências, privilégios, 
dominação, hierarquias e desigualdades materiais e simbólicas entre seres 
humanos, baseado na ideia de raça. Pois, mesmo que essa ideia não tenha 
nenhuma realidade biológica, o ato de atribuir, legitimar e perpetuar as 
desigualdades sociais, culturais, psíquicas e políticas à “raça” significa 
legitimar diferenças sociais a partir da naturalização e essencialização da 
ideia falaciosa de diferenças biológicas que, dentro da lógica brasileira, se 
manifesta pelo fenótipo e aparência dos indivíduos de diferentes grupos 
sociais (SCHUCMAN, 2010, p. 44). 

 

Podemos averiguar que, diante das entrevistas, o racismo no plano 

simbólico é constantemente demarcado na vida cotidiana dos negros entrevistados: 

Ivan verbaliza a frequência de ser confundido como assaltante, na qual, quando está 

caminhando nas vias públicas, as pessoas trocam de calçada ou começam a andar 

mais rapidamente. Maya diz que, quando decide ir ao Shopping, os seguranças a 

seguem. Lúcia descreve como, há pouco tempo atrás, foi chamada de “macaca” 

quando estava indo a faculdade. Joana expõe os olhares assustados e de 

estranhamento quando frequenta os restaurantes nos bairros de classe média alta da 

cidade. Isso, portanto, remete ao que Goffman (1988) chama de estigma, relacionado, 

também, à identidade social virtual, que é, na visão do outro, um sujeito possuidor de 

características predefinidas e que, geralmente, distanciam-se da identidade social 

real, das “características verdadeiras”.   

Dentro disso e de igual importância para a discussão, temos, em nossa 

pesquisa, os estigmas de raça que não dissociam dos estigmas de gênero. Neste 

estudo, dos 6 entrevistados 5 são mulheres. As narrativas sobre o racismo nos 

evidenciam um duplo caráter discriminatório, de raça e de gênero. Antes de, no 

entanto, adentrarmos nesta discussão, esboçaremos um pequeno arcabouço 

conceitual acerca dessa discussão. 
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O gênero, tal qual a raça, só pode ser definido como constructo social. É 

nele que se encontram os papéis sociais e sexuais definidos socialmente do que é 

“ser homem” e do que é “ser mulher”: 

 

O ‘conceito de gênero’ diz respeito ao conjunto das representações e práticas 
culturais e sociais constituídas a partir das diferenças biológicas entre os 
sexos. É comum confundir os conceitos de ‘sexo’ e ‘gênero’. Enquanto sexo 
diz respeito, basicamente, ao aspecto anatômico dos corpos, o conceito de 
gênero toma por base noções como masculino e feminino em relação, como 
atributos socialmente construídos. Ou seja, sexo, está ligado às 
características biológicas entre ‘macho’ e ‘fêmea’ de determinada espécie; e 
gênero diz respeito à construção cultural e histórica, ou seja, emerge das 
relações sociais e dependem das interpretações culturais [...] (CECCHETTO, 
RIBEIRO, OLIVEIRA, 2010, p. 123). 

 

As discriminações de gênero, portanto, estão ancoradas nos estereótipos - 

que são colocadas como algo essencialmente do sexo biológico - que pairam no senso 

comum ou no imaginário social, sobrepondo um gênero em detrimento do outro 

(SOUZA; CORVINO, LOPES, 2013). Em épocas passadas, imaginava-se que a 

mulher era naturalmente inferior ao homem, essa ideia, no entanto, foi amplamente 

refutada e combatida a partir das ideias e teorias feministas, na busca de cidadania e 

direitos às mulheres (SOUZA; CORVINO, LOPES, 2013). 

As mulheres negras entrevistadas colocam no bojo da discussão as duas 

discriminações, de raça e de gênero, que têm de enfrentar diariamente. Maya, Renata 

e Elisabeth demonstram preocupação na forma em como se comportar; tem medo de 

cair no estereótipo que, segundo elas, as mulheres negras são marcadas, de serem 

“símbolo sexual”, “fogosas” e “ativas sexualmente”. Joana diz que evita postar fotos 

com trajes mais “curtos” nas redes sociais porque, segundo a mesma, diferente da 

mulher branca, a negra é erotizada e sexualizada. Portanto, as mulheres negras que 

fazem parte deste estudo monográfico, convivem diariamente com o entendimento 

antecipado e discriminatório de suas condições de gênero e raça. 
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Considerações finais  

Verificamos, neste estudo monográfico, como a identidade negra se 

constrói. Percorremos, inicialmente, na contextualização da população negra - 

enfatizando a relação senhor versus negros escravizados -, com a chegada pela 

imigração forçada dos negros africanos para o Brasil escravocrata, analisamos os 

fatos históricos de resistência por parte dos negros escravizados que, além de outras 

variáveis, permitiram o declínio do período escravagista e, já libertos e livres, as 

reivindicações desse grupo social à cidadania.  

Com aporte das entrevistas, pudemos nos inserir nas narrativas, e assim 

investigar as construções da identidade negra. As experiências colocadas pelos 

negros entrevistados para a solidificação do trabalho ajudaram, dessa forma, munir 

este trabalho com dados obtidos em perguntas semiestruturadas.  

Investigamos a configuração dos agentes de socialização na construção da 

identidade negra dos negros entrevistados. Com isso, concluímos que, apesar da 

socialização primária ser o início das inscrições sociais no sujeito, as socializações 

secundárias são agentes responsáveis por uma nova construção de identidade, aqui, 

a identidade negra. Vimos que tanto a família (socialização primária) quanto os 

ensinos institucionais (socialização secundárias) não foram agentes de socialização 

de uma identidade negra de significado positivo. Outro ponto que, aqui, deve 

acertadamente ser ressaltado, é a identificação tardia da identidade negra/negritude, 

pois, como percebemos, o surgimento das autopercepções positivas ligado à 

identidade acontece depois na fase da juventude e adolescência, sendo iniciado e 

fortalecido na fase adulta. Obviamente que são discussões que merecem olhares 

analíticos mais atentos quanto à investigação da compreensão dessas dinâmicas e 

que, dessa maneira, são reflexões que diante dos limites de um trabalho de 

monografia, não tivemos condições possíveis de abarcar. 

Há, também, pelos aspectos aqui expostos, a persistência de uma mácula 

nas práticas cotidianas desses sujeitos negros, ou seja, as discriminações de raça e 

o racismo se evidenciam antes e pós-construção da identidade negra. 

 Entendemos que o acesso limitado a negros que se identificam 

socialmente com o gênero masculino nos dificultou nas análises das formas de 

discriminações e as possíveis ampliações de estigma quando  o sujeito é pertencente 

a outras minorias sociais: por exemplo; ser negro e homossexual provavelmente 
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interfere nas construções da identidade negra e, mais ainda, nas configurações de 

como os estigmas se realizam nesse corpo que é não-branco e na sexualidade que é 

não normatizada. 

Enfim, os coletivos negros organizados pela sociedade civil, em 

contrapartida, mostraram-se ser agentes potentes para engendrarem uma nova leitura 

de si - dos negros entrevistados - e das questões relacionadas a esse grupo social. 

Observamos ainda que, através dos depoimentos obtidos, dois aspectos significativos 

aparecem após o surgimento dessa nova identidade negra. Um deles refere-se à 

recusa e à negação de uma identidade atribuída, que é determinada por aspectos 

morfológicos e sem qualquer tipo de reconhecimento histórico e cultural, a chamadas 

raça fictícia. O outro é que, ao ter uma nova construção de identidade negra, há um 

engajamento político com relação às problemáticas entornos desse grupo social. 
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