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Resumo 

O reconhecer-se negro pode sofrer interferências conceituais pertencentes ou adquiridas pelos 
sujeitos? A construção/descrição do processo de auto-afirmação requer uma análise apurada 
do discurso, que pode revelar compreensões impregnadas de ambivalências onde os sujeitos 
passeiam despercebidos por proposições ora negativas, ora positivas de si e do outro. Esse 
artigo propõe uma discussão sobre o processo de constituição da identidade do ser negro na 
sociedade brasileira, analisando qual o papel da escola, partindo da análise do discurso desses 
sujeitos. 

Palavras chave: estereótipos, identidade, escola. 

Abstract 

Black recognizing itself can suffer conceptual interferences pertaining or acquired by the 
citizens? The construction description of the auto-affirmation process requires a refined 
analysis of the speech, that can disclose impregnated understandings of ambivalences where 
the citizens takes a walk unobserved for negative proposals however, however positive of 
itself and the other. This article considers a quarrel on the process of constitution of the 
identity of the black being in the Brazilian society, analyzing which the paper of the school, 
leaving of the analysis of the speech of these citizens. 
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UMA QUESTÃO DE IDENTIDADE 

AFIRMAÇÕES E AMBIGÜIDADES NO RECONHECER-SE NEGRO 

 

Partindo do princípio que a identidade se constrói numa relação de interatividade entre 

o indivíduo e a sociedade e tomando por base o conceito de identidade de Castellsiii, onde a 

identidade é o processo de construção de significados com base em um atributo cultural, ou 

ainda um conjunto de atributos culturais, os quais prevalecem sobre outras fontes de 

significado. A mesma pode ser construída a partir de instituições dominantes, que numa 

relação de poder atribui novos símbolos e significados, que são adquiridos e internalizados 

por parte de grupos. 

Essa interação do “EU” com o mundo e a condição deste nessa sociedade contribuem 

diretamente para a construção dessa identidade. No caso do negro no Brasil e nesse caso, em 

Salvador, a condição a que foi relegado numa sociedade preconceituosa e racista abriu 

margem para a negação de sua cultura, colocando-o numa condição de inferioridade em 

relação ao branco, situação que durante séculos vem se arrastando. Essa condição aliada a 

todo o sofrimento de discriminação do negro e de sua cultura o levou a acreditar nessa 

inferioridade de forma que ainda que ascenda socialmente, o negro revive em seu cotidiano as 

marcas de um passado presente difícil de ser descontruído num possível futuro. 

Assim, não é exagero nem ultrapassado dizer que o negro e seus descendentes, 

miscigenados ou não, no Brasil continuam sofrendo as mazelas da discriminação imposta pelo 

branco europeu, oficializada do século XVI até o final do século XIX. É notório que os 

espaços sociais privilegiados concentram, ainda, uma maioria branca. 

Essa supressão sistemática e institucionalizada de direitos fundamentais, por cerca de 

400 anos no nosso país, tem contribuído para o agravamento de diversos problemas sociais, 

como a violência nos diversos espaços e níveis, que representa um dos produtos das 

desigualdades em sua face mais grotesca. 

Numa sociedade constituída historicamente para a manutenção da estratificação social, 

a passagem para um nível mais alto da pirâmide, na maioria das vezes, requer do negro uma 

barganha entre os seus interesses e necessidades capitais e a sua condição humana, que pode 

passar a ter sua visibilidade definida por suas conquistas e não por seus traços constitutivos 

como ser histórico, representados no seu corpo, um corpo de negro. 
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“O negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o preço do 
massacre mais ou menos dramático de sua identidade. Afastado de seus 
valores originais, representados fundamentalmente por sua herança religiosa, 
o negro tomou o branco como modelo de identificação, como única 
possibilidade de “tornar-se gente” iv 
 

 

Essa autonegação, que vai além da certeza consciente de perceber-se negro em seus 

traços físicos, está, sobretudo na incorporação inconsciente de padrões brancos racistas. 

Padrões estes que consistem na inferiorização de tudo que vem do negro, utilizando suas 

singularidades como argumentos pejorativos, que trata a sua condição de exclusão social 

como fato naturalizado e, vias de regra, rejeita tudo que possa ser identificado como de 

‘origem’ negra, por ser isso incompatível com o status hegemônico instituído pelo branco 

europeu. 

Não é preciso discorrer detalhadamente sobre fatos de constrangimento e opressões 

sofridos pelos negros no Brasil, as suas consequências estão entre nós, nas oportunidades 

desiguais, nas relações interpessoais reticentes e o pior, na própria narrativa de si e do outro, 

que oscila entre a necessidade de se fazer notar e o medo de ser notado a partir de estereótipos 

negativos. Giacomini (2008), expõe dados esclarecedores da pesquisa de Thales de Azevedo, 

que apresenta a visão construída do negro na sociedade brasileira. Nesses estudos Azevedo 

destaca uma classificação dos atributos segundo sua tonalidade afetiva, classificando-os em 

três grupos: apreciativos, neutros e depreciativos, que foram utilizados num universo de 

pesquisa composto por sujeitos de variada idade, escolaridade e condição social: v 

 
Tabela 1 – Estereótipos associados a diferentes povos e raças – frequência das respostas segundo a 

natureza dos atributos - % 
 

Povo/Raça Apreciativos Neutros Depreciativos 

Brasileiros 52,9 17,6 29,4 

Norte-americanos 77,3 4,5 18,2 

Judeus 36,4 22,7 40,9 

Índios 30,0 25,0 45,0 

Pretos 13,6 22,7 63,6 

Fonte: Azevedo, Thales de. Um questionário sobre estereótipos raciais. Sociologia, São Paulo, 13, p. 62, 1951. 
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“Observando-se a tabela 1, que correlaciona cinco “raças” 
/povos/nacionalidades e os três tipos de atributos apreciativos, neutros e 
depreciativos, pode-se notar que a distribuição de qualidades entre os 
grupos, independentemente do teor de que se revista – apreciativo, neutro ou 
depreciativo –, está longe de qualquer uniformidade. Entre os diferentes 
atributos, os que apresentam menor variação entre os grupos são aqueles 
considerados neutros, que têm uma incidência relativamente baixa em cada 
um dos grupos, em particular no grupo dos norte-americanos. De maneira 
particular, dois grupos se destacam por concentrarem uma frequência 
bastante alta de atributos: os norte-americanos e os pretos, que de forma 
bastante evidente, são associados a atributos cujas tonalidades afetivas se 
opõem.” vi 
 
 

Esta constatação já seria suficiente para que o negro deseje afastar-se dos adjetivos 

que a ele são imputados, colocando-o em um quadro “depreciativo” de existência: ser negro, 

aos olhos da sociedade brasileira, é sinônimo de ser cruel, avarento, pouco inteligente, 

preguiçoso, traiçoeiro, ignorante, vingativo, dentre outras des-qualificações. É preciso pensar 

como nessa sociedade as “tradições” culturais se misturam ou se sobrepõe numa lógica 

estrutural do mundo moderno, assim como esse processo determina a construção de valores 

morais, éticos e estéticos os quais através de relações de organização social, as instituições 

privilegiam e mantêm condições de permanência ou distanciamento do sujeito com sua 

história. Nesse caso, como perceber-se negro numa sociedade ideologicamente branca? 

É fato que uma vez inserido num contexto social adverso à sua necessidade enquanto 

cidadão, o negro ao longo de séculos de exploração, estigmatização e preconceito, não 

somente produz subjetivamente o processo de branqueamento de sua condição étnica através 

da transformação estética e ideológica, mas também há resistências e formas de luta em prol 

de rebater e ascender socialmente negando as estatísticas sociais a seu respeito. Essa luta para 

ocupar um espaço a ele negado é, sobretudo, dolorosa quando a necessidade de afirmação de 

sua identidade vem a reboque. 

Normalmente o que se vê nas instituições de ensino e/ou no mercado de trabalho, é 

que mesmo se sobressaindo em cursos ou ocupando cargos de alto prestígio, muitas vezes o 

negro precisa assumir uma estética branca a fim de ser aceito. E, essa violação de sua 

condição étnica que o faz romper com sua identidade e história, produz uma sequela interna 

que traduz subjetivamente a condição desse ser negro na sociedade como um todo. Por maior 

que seja a resistência em romper com essas amarras sociais posicionar-se num mundo 

constitutivamente eurocêntrico é muito complicado e muitas vezes quase impossível.  
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Ao longo de séculos de sofrimento com o preconceito no Brasil maquiado pelo mito 

da democracia racial, a escola foi reprodutora dessa imagem estereotipada do negro, assim 

como mantenedora e divulgadora da cultura perfeita do branco que tinha que ser reconhecido 

e adotado por aqueles que almejassem um bom convívio social.  

Segundo Durkheim, uma sociedade só se instaura e reproduz se e quando se instaura 

um conjunto de categorias, sistemas de classificação e representação de mundo. Assim, uma 

vez sujeito social o homem encontra-se diretamente articulado e envolvido nesse sistema de 

maneira da qual não consegue perceber-se nem tampouco facilmente desvencilhar-se. Seria a 

escola o espaço de possível desconstrução dessa imagem negativa do negro? Os movimentos 

de resistência e as políticas de reparação darão conta de tanto tempo de violação moral?  

Trabalhando com turmas de ensino fundamental II numa escola pública estadual no 

subúrbio ferroviário de Salvador no bairro de Paripe, costumo propor atividades aos alunos de 

reflexão acerca de sua identidade. Numa dessas aulas a turma deveria analisar o mapa abaixo 

e apontar dentre as fotos aí dispostas a que mais se assemelha e a que mais se diferencia dele 

vii. Tratava-se de uma turma de 5ª série ou 6º ano, com idade variando entre 9 e 11 anos, e 

após resolverem a questão resolvi pedir que eles socializassem no grupo suas respostas. Uma 

das respostas foi muito marcante, pois um aluno mestiço por sinal muito parecido com a 

criança da figura 7 que representa o africano, apontou a imagem 1, de uma menina loira norte 

americana como a que mais se assemelhava com ele e o africano como o que mais se 

diferenciava. Toda a turma riu, pensavam todos, tratar-se de uma brincadeira, mas o garoto 

ficou muito bravo e justificou que ele não é preto como o africano e, portanto, ele não se 

parecia com ele em nada. Mas, como era um pouco mais branco, a imagem que mais se 

parecia com ele era a menina loira.  
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Fonte: História em Projetos – As primeiras culturas humanas, os primeiros impérios e as primeiras religiões 

monoteístas. Conceição Oliveira, Carla Miucci e Andrea Paula. 5ª série Editora Ática 1ª edição São Paulo 2008. 

 

Se analisarmos bem a atividade perceberemos o quão conflituoso está este garoto, pois 

diante de tantas outras imagens inclusive de mestiços que poderiam ser apontado por ele, mas 

que talvez por se parecer tanto com o africano e o desejo de não sê-lo tenha lhe causado tanto 

impacto a ponto de fazê-lo negar-se por completo. Afinal aquele sujeito era o menos provável 

de ser reconhecido e valorizado como ideal de homem para a sociedade em que ele está 

inserido. 

Nesse conflituoso contexto em que nos encontramos, mesmo quando algumas pessoas 

se debruçam para promover a desconstrução de estereótipos, sendo elas oriundas desse 

sistema excludente e vítimas dele, as suas narrativas podem estar impregnadas de 

imprecisões, pois as suas experiências, sobretudo as negativas, registram-se em suas 

existências como se fossem impressões digitais, compondo um “habitus” viii difícil de 

desvencilharem-se. Isto, naturalmente, confunde o pensamento humano ao se buscar 
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consolidar uma identidade diferente daquela aceita e reproduzida pelos mecanismos sociais 

nos quais se está inserido. 

Na busca da compreensão das narrativas que tentam denunciar as desigualdades 

sociais, mas ao mesmo tempo reforçam estereótipos negativos de identidade, é que se deve 

debruçar qualquer pessoa imbuída de construir uma visão mais amadurecida sobre o tema, em 

especial o educador, por seu papel fundamental na formação de sujeitos libertos de fato e de 

direito. Deve fazer parte da prática educativa, o professor analisar sua própria narrativa que, 

inevitavelmente, assenta-se sobremaneira nas suas experiências de vida, onde muitas vezes 

está implícita a tentativa de esquecer o que se é vislumbrando o outro fora de si, como se 

também não pertencesse à mesma história, considerando o sofrimento da sua própria 

recordação. Tarefa essa importante para construir uma narrativa que não seja voltada para a 

simples constatação e afirmação das desigualdades, mas para o verdadeiro combate a elas. 

Neste contexto, tomemos outro exemplo de como esse reconhecer-se é difícil e pode 

sofrer interferências, dependendo da transição da condição e/ou posição social do sujeito. Em 

busca de referências positivas para exemplificar em sala de aula, por admiração e respeito à 

primeira juíza negra do Brasil, resolvemos conhecer a publicação “O negro no século XXI” de 

Luislinda Valois, que apresenta exemplos emblemáticos de uma pretensa narrativa 

libertadora, sendo perpassada pela transição do ser e não ser de identidade, influenciada por 

suas experiências de vida, de criança negra, pobre e periférica, até a ocupação dos mais altos 

escalões da magistratura, onde precisa se firmar como negra e juíza, em um espaço 

impregnado de regras, ritos e cultura da elite branca, espaço este reservado para a própria elite 

branca. 

Não se pode negar o caráter denunciativo presente no livro de Valois, entretanto o que 

está em análise são as frases sutis que, provavelmente, nem ela mesma se dá conta em seu 

discurso e apresenta, justamente, a reflexão proposta neste trabalho: a percepção de traços 

ambíguos quanto à ideia de construção identitária positiva do negro pelo negro. O que se diz e 

como se diz, e até mesmo o que não se diz a partir de uma narrativa escrita, oferece sempre 

diversas interpretações do discurso em questão, segundo Orlandi: 

 

O discurso, por princípio, não se fecha. É um processo em curso. Ele não é 
um conjunto de textos, mas uma prática. É nesse sentido que consideramos o 
discurso no conjunto das práticas que constituem a sociedade na história, 
com a diferença de que a prática discursiva se especifica por ser uma prática 
simbólicaix 
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Em uma entrevista para a revista “Muito”, em julho de 2009, Valois declarou, 

respondendo como se tornou juíza que: “A inteligência não é privacidade de nenhuma raça. 

Até porque só existe uma raça, a humana”. Ao defender o argumento da universalização no 

conceito de raça, como se não houvesse um processo histórico de desigualdades partindo da 

identificação específica de ‘raças’, tenta conciliar, assumindo não a sua história, mas a sua 

condição de juíza.  

 

 “A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o 
negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os 
padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e 
posição social inferior” x 
 

Com isso não se quer propor a declaração de guerra entre negros e brancos, mas 

afirmar que não se deve esquecer questões de origem quando elas ainda interferem na 

dinâmica social. Existem visões mal construídas a respeito do negro da atualidade 

impregnadas do ranço racista, mutilador da própria consciência negra. 

 

“Quando muito, no seu dia de folga, vai de ônibus, com sua família para a 
praia – as que ainda não foram privatizadas, claro! -, munido da sua farofa 
com frango, o que lhe rende o apelido de farofeiro. Ainda por cima, é visto 
com maus olhos pelos “cidadãos de bem” que usufruem do mesmo local.” xi 
 

Nem se questiona o fato de neste trecho haver uma quase inconsistência a respeito dos 

gostos e modos com que o negro do século XXI desfruta o seu tempo de lazer, se chama a 

atenção para a utilização da expressão “cidadãos de bem”, referindo-se aos brancos. Mesmo 

aspada, a sua existência no texto sugere uma aceitação de que ainda se possa diferenciar quem 

é de bem pela cor da pele. 

 

Teriam os negros a pele escura devido à forte influência do sol nas regiões 
por eles habitadas? Seriam os negros tão escuros por sua descendência de 
Caim, que teve sua face enegrecida por Deus após matar Abel? Ou pela 
maldição de Noé sobre Caim do qual todos os negros descenderiam? Seriam 
negros por causa da água e do alimento que os nutria, encontrado somente na 
África? 
O ser negro é investigado, especulado, demonstrado que constituía um 
fenômeno diferente. Quer por obra da natureza, quer por obra divina, havia 
se produzido um ser que merecia explicação, um ser anormal. Essa 
explicação tornava-se quase sempre justificativa de sua inferioridade natural. 
(SANTOS, 2005: p. 54) 
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Essa naturalização da inferioridade do negro na sociedade reflete o sucesso da 

proposta das teorias racistas do século XIX, que viam na mestiçagem uma forma de acabar 

com a raça negra que tanto envergonhava e diminuía um país em vias de desenvolvimento. 

Pensar o negro como possível candidato a escola e emergindo em cursos de alto prestígio 

universitário não era impossível, visto que o mesmo era tido como incapaz e primitivo. Esse 

discurso se fez presente tanto tempo em nosso contexto social que se cristalizou em nosso 

imaginário permeando o subconsciente de tal forma, que apesar de tantas conquistas e 

resistências reproduzimos o discurso do colonizador.    

 

Tal situação teve – e tem – grande influência no negro pobre da periferia, 
que tem a solução de seus litígios através da “lei do mais forte”. Diante da 
fome, miséria e da falta de políticas públicas que facilitem o acesso ao poder 
judiciário, não lhe resta outra solução a não ser resolver suas contendas da 
forma mais rudimentar: à força! (SANTOS, 2009: p. 40) 
 
 

Admitir a precarização no sistema judicial é inquestionável, no entanto, quando a 

autora afirma que o negro resolve à força suas contendas, está reforçando e estigmatizando o 

negro como pertencente a um lugar de barbárie, onde está inativa a sua capacidade de diálogo 

e resolução dos seus desacordos sem apelar para a violência.  

Afirmar e associar a miséria ao povo negro sempre serviu de argumento para 

estigmatizar todo um continente como miserável e inferior, incapaz de produzir conhecimento 

ou mesmo de interessar-se por ele, impossibilitando a concepção de que o negro pode dar 

saltos qualitativos partindo dele mesmo. Tal postura acaba por corroborar com o processo de 

destituição de direitos autorais da África acerca de diversos conhecimentos técnicos e 

científicos que foram apropriados pelo branco europeu. Pondo em evidência uma idéia de que 

o negro não se interesse pelo conhecimento e que não consiga pelo seu próprio estímulo e 

intelecto, dar saltos qualitativos, a autora nega, por consequência, a sua própria história.   

 

A violência parece-nos a pedra de toque, o núcleo central do problema 
abordado. Ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, 
sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e os 
ideais de Ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do 
corpo negro. (...) Entre o Ego e seu ideal cria-se, então, um fosso que o 
sujeito negro tenta transpor, às custas de sua possibilidade de felicidade, 
quando não de seu equilíbrio psíquico.” (SOUZA, 1983: p. 45) 
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Assim, refletir aqui a escola em instâncias diferenciadas uma vez que, tomamos como 

exemplos: a pesquisa de Thales de Azevedo que na década de 50, trabalhando com um  

universo amplo e diverso aponta como esses estereótipos foram construídos e internalizados 

por nossa sociedade. Assim como ainda hoje isso está presente em nosso imaginário quando 

percebemos no aluno da escola básica a dificuldade desse reconhecer-se não menos dolorido, 

no caso da conceituada e competente Juíza egressa de um curso de alto prestígio universitário. 

Apesar de a abordagem tratar-se de uma breve comparação de situações distintas, percebemos 

que o reconhecer-se negro num contexto por excelência eurocêntrico, trata-se sobretudo de 

romper com a violência simbólica a que fomos submetidos durante séculos o que não é fácil, 

por ser algo internalizado tão presente e inerente à história da população negra na África e na 

Diáspora. 

Por outro lado, negar o ser negro é pouco provável visto que a estética fala por nós. A 

olhos vistos, o negro se faz presente ao comparecer e ocupar os espaços de transição da 

sociedade, mas sentir-se  e reconhecer-se como tal, despido de estereótipos e preconceitos vai 

demorar mais algum tempo para acontecer.  

Analisar a escola sem eufemismos, considerando todos os mecanismos existentes para 

a manutenção de sistemas que delimita até onde cada sujeito pode e deve chegar, pode nos 

surgir uma conclusão estarrecedora de que há uma inutilidade na escola, enquanto espaço de 

verdadeira transformação social. Por outro lado, precisamos é de elementos para 

identificarmos tais processos para lutarmos contra o poder instituído, que pode ser explicitado 

na linguagem, possível de ser analisada com astúcia para desvelar as suas reais facetas. 

 

Para se desembaraçar dos discursos sobre o poder do discurso, deve-se, é 
possível notar, relacionar a linguagem às condições sociais de sua produção 
e de sua utilização e, sob pena de aceitar o equivalente na ordem social do 
que é o poder mágico, procurar fora das palavras, nos mecanismos que 
produzem as palavras e as pessoas que as emitem e recebem, o princípio de 
um poder que uma certa maneira de utilizar as palavras permite mobilizar. 
(BOURDIEU: 1998, p. 32) 

 

A escola pode e deve ser o espaço para travar essa batalha, pois é nela que se formam 

ideologias e direcionam-se ações políticas e sociais. E o professor é uma peça fundamental 

nesse processo, por isso a proposta anteriormente feita de conhecer a si mesmo, no mais 

elevado tom socratiano, a fim de compreender o outro, é o ponto de partida para romper com 

as barreiras do preconceito e da intolerância rumo a uma sociedade mais justa e igual. Pois o 
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conhecimento por si só, aqui está provado não desconstrói visões de mundo estigmatizadas, 

estruturadas e edificadas como verdades absolutas, bem como não dá conta de resolver nossos 

conflitos internos.  
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