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RESUMO: Este artigo é apresentado através de uma escrita que articula minha experiência a pesquisas de autores que
se dedicaram a investigar as diversas formas de manifestações de identidades, sobre tudo, a identidade negra em um
conceito pós-moderno levando em consideração os inúmeros fatores que influenciam a auto identificação de um
individuo despertando-o para o senso de pertencimento étnico-racial. Serão apresentados argumentos possíveis de
reflexões entorno do processo de construção identitário e suas reverberações a partir de articulações iniciais da
pesquisa de mestrado, com idéias empreendidas como pontos de ignição para a ampliação de uma discussão que
mesmo em seu estado embrionário faz perceber a potência de uma reflexão mais aprofundada.
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Identidade negra. Pertencimento.
 
DIME DONDE VENGO QUE ME ARRIESGARÉ A DECIR QUEM SOY YO: UN ESTUDIO DEL DESARROLLO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD NEGRA.
 
RESUMÉN: En este artículo se presenta a través de una escritura que articula mi experiencia con la búsqueda de los
autores que se han dedicado a investigar las diversas formas de manifestaciones de identidad, sobre todo, la dentidad
negra en un concepto posmoderno teniendo en cuenta los numerosos factores que influyen en la auto-identificación de
un individuo le despertar al sentido de pertenencia étnica-racial. Serán presentados argumentos posibles de reflexiones
que rodea el proceso de construcción de la identidad y sus reverberaciones a partir de las articulaciones iniciales de la
investigación de maestria con las ideas toman como puntos de ignición para la expansión de una discusión que incluso
en su estado embrionario hace darte cuenta de la potencia de uma reflexión más profunda.
 
 
PALABRAS CLAVE: Educación. Identidad negro. La pertenencia.
 
 
 

“Se você esta a fim de ofender. É só chamá-la de morena pode crê.Você pode até achar que impressiona. Aqui no Ilê
Aiyê a preferência é ser chamada de negona”[1]. É assim que politicamente assumimos nossa identidade,
reconceituando uma história marcada pela descriminação e preconceito racial, onde a população negra foi penalizada
pela falta valorização, invisibilidade, segregação social e com os estigmas lançados sobre nossa cultura, crenças e
costumes. E foi “Por isso que o negro lutou, o negro lutou e acabou invejado e se consagrou” [2]. Mas esta história não
se apresenta com tanta poesia, Martins (1997), diz que a história dos negros nas Américas “escreve-se numa narrativa
de migrações e travessias, nas quais a vivência do sagrado, de modo singular, constitui um índice de resistência cultural
e de sobrevivência étnica, política e social...” (MARTINS, 1997, p.24).
Se considerar esta assertiva, proponho o seguinte questionamento: será que o tratamento desumano dedicado à
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população negra africana foi aceito de forma passiva como dito muitas vezes a mim durante a infância e até parte da
juventude através dos livros didáticos e professores que tipo durante o período escolar? Acredito que não, mas esta
consciência não foi imediata como sugere a minha narrativa; durante anos acreditei que a Princesa Isabel[3] merecia o
meu respeito e minha devoção por ter sido a “Rainha dos Escravos”; anos e anos do ensino infantil à oitava série me
fantasiei de escrava para comemorar o dia 13 de maio gritando: viva a Princesa Isabel e a abolição da escravatura! Ela
me libertou! E quando chegava à escola encontrava com minhas coleguinhas, que tinham a pele clara, com vestidos
longos, mangas bufantes e cachinhos nos cabelos, com uma postura imponente andando de um lado para o outro,
lindas princesinhas. Recordo-me ainda, que tinha a certeza de que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e
que nós, negros e os indígenas, apenas contribuímos com uma parcela ínfima na construção desta nossa “Pátria Mãe”
não sendo considerados e nem reconhecidos capazes e competentes de construí-la junto aos colonizadores.
Coisas de uma história contada e recontada sem brechas para indagações, questionamentos, críticas e incertezas.
Coisas de uma história que por muitos anos me alienou, não permitindo que enxergasse o potencial de meus ancestrais
e que não me fizesse sentir orgulho, nem me sentir representados por meus heróis invisibilizados e inferiorizados por
uma epistemologia dominante ocidental. Boaventura de Souza Santos[4] (2010) defende que:
         A epistemologia ocidental dominante foi construída na base das necessidades de dominação colonial e assenta na
idéia do que designa pensamento abissal. Este pensamento opera pela definição unilateral de linhas que dividem as
experiências, os saberes e os atores sociais entre os que são úteis, inteligíveis e visíveis (os que ficam do lado de cá da
linha) e os que são inúteis ou perigosos, ininteligíveis, objetos de supressão ou esquecimento (os que ficam do lado de
lá da linha). (SANTOS e MENESES, 2010, P.20).
 
Estou me reportando ao passado, mas a impressão que tenho é a de que estou falando de um passado presente, e,
assim como Santos (2010), considero que em pleno século XXI o pensamento abissal ainda vigora. O autor propõe
“uma iniciativa epistemológica que assenta na ecologia dos saberes[5] e na tradução intercultural[6]”. Além desta
proposta, estou praticando uma das filosofias dos adinkras[7] africanos, o Sankofa, para que possamos entender o que
o pensamento abissal significa, quais as linhas de invisibilidades causadas e quais são as minhas reflexões sobre elas.
Ainda referendando Boaventura (2007), “a característica fundamental do pensamento abissal é a impossibilidade da
co-presença dos dois lados da linha. Este lado da linha só prevalece na medida em que esgota o campo da realidade
relevante. Para além dela há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dialectica”.
Dedico-me neste momento a apresentar a importância do acesso às verdades históricas, pois a falta delas nos aliena e
nos torna reféns passíveis de acreditar em uma verdade absoluta não nos possibilitando criticar, questionar, refletir e
construir as nossas próprias verdades, nos tornando incapazes de compreender as nossas identidades e as do
indivíduos que nos cercam. Neste processo acredito na potência da educação de um modo geral, porém, neste
momento, irei me ater à educação formal e nas consequências geradas por uma educação que não atenda às
necessidades de projetar na sociedade um individuo com senso crítico, reflexivo e criativo, fomentando a sua
consciência da corresponsabilidade no processo da transformação pessoal e da transformação e construção de sua
sociedade. Para Nilma Lino Gomes:
Enquanto dois processos densos, construídos pelos sujeitos sociais no decorrer da história, nas relações sociais e
culturais, a educação e a identidade negra estão imersas na articulação entre o individual e o social, entre o passado e o
presente, e são incorporadas, ao mesmo tempo em que incorporam, à dinâmica do particular e do universal.
Nessa perspectiva, quando pensamos a escola como um espaço específico de formação inserida num processo
educativo bem mais amplo, encontramos mais do que currículos, disciplinas escolares, regimentos, provas, testes e
conteúdos. Deparamo-nos com diferentes olhares que se cruzam, que se chocam e que se encontram. A escola pode
ser considerada, então, como um dos espaços que interferem na construção da identidade negra. O olhar lançado sobre
o negro e sua cultura, no interior da escola, tanto pode valorizar identidades e diferenças quanto pode estigmatizá-las,
discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las. (GOMES, 2002, p. 2).
 
Retomo ao meu relato inicial em que cito ter tido como referência a Princesa Isabel contradizendo ou negando a
importância de Zumbí dos Palmares, Ganga Zumba, Dandara, Luíza Mahin, grandes líderes de revoltas negro-africanos
no Brasil em que na maioria das vezes durante minha formação escolar apareceram com grandes vilões, marginais e
coniventes com o processo escravagista. Estas contrainformações resultaram num processo caótico de compreensão e
consciência identitária. Isto por que,
Nenhuma identidade é construída no isolamento. Ao contrário, é negociada durante a vida toda por meio do diálogo,
parcialmente exterior, parcialmente interior, com os outros. Tanto a identidade pessoal quanto a identidade socialmente
derivada são formadas em diálogo aberto. Estas dependem de maneira vital das relações dialógicas estabelecidas com
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os outros. Esse é um movimento pelo qual passa todo e qualquer processo identitário e, por isso, diz respeito, também,
à construção da identidade negra. (idem).
 
Se a representação de meus pares se deu de forma negativa como posso assumi-los como referências ou até mesmo
querer me parecer com eles? Se na história da minha sociedade os heróis foram brancos e os negros sempre foram
vilões, com quem irei me identificar? Tendo geneticamente traços que me distanciam da Princesa Isabel o que me resta
é render-lhe graças e veneração por ter sido benevolente e ter libertado os meus, mesmo que estes segundo a falsa
história não tenham merecido tal ato de generosidade, não é mesmo. Será que é possível uma criança, adolescente e
jovem negra diante do que foi exposto estabelecer alguma relação de pertença? O resultado é o distanciamento e a
negação de seus pares junto a necessidade de se parecer com quem o difere em todos os sentidos tanto ideológico
como o cultural e estético. Apesar dos avanços e conquistas que tivemos e tendo atualmente uma lei que torna
obrigatório o ensino da história e cultura afro brasileira, a Lei 10.639/2003[8], que aporta tendo como um dos intuitos
tornar equivalente a importância das histórias e culturas que fizeram parte da construção da identidade cultural
brasileira, ainda não esta garantida a desmistificação do estereótipo construído entorno do homem e da mulher negra e
de suas/minha práticas e crenças culturais, fruto também das inversões de valores presentes em exercícios
pedagógicos e da reedição do mito da inferioridade do negro. E quais são as consequências do conto de uma única
história ou da inferiozação de individuo e da sua cultura?
É referendando Nilma Gomes, que respondo:
Não é fácil construir uma identidade negra positiva convivendo e vivendo num imaginário pedagógico que olha, vê e
trata os negros e sua cultura de maneira desigual. Muitas vezes os alunos e as alunas negras são vistos como
“excluídos”, como alguém que, devido ao seu meio sociocultural e ao seu pertencimento étnico/racial, já carrega
congenitamente alguma “dificuldade” de aprendizagem e uma tendência a “desvios” de comportamento, como rebeldia,
indisciplina, agressividade e violência. Essas concepções e essas práticas pedagógicas, repletas de valores e
representações negativas sobre o negro resultam, muitas vezes, na introjeção do fracasso e na exteriorização do
mesmo pelos alunos e alunas, expresso numa relação de animosidade com a escola e com o corpo docente. Diante de
uma estrutura e de práticas excludentes não é de se estranhar que muitos alunos e alunas negras introjetem o racismo
e o preconceito racial. (GOMES, 2002, p.6)
 
Os estereótipos de pessoas e lugares podem ser construídos a partir de uma perspectiva de construção cultural e
distorção de identidades, basta apenas oferecer ao individuo apenas uma fonte de referência, contar-lhe a história por
apenas uma ótica ou de uma única forma e até mesmo considerar como verdadeira a primeira e a única informação
sobre algum aspecto. Por muito, tempo na era colonial, as histórias apresentadas aos multiplicadores e descendentes
do legado negro/africano foram a partir da ótica excludente, marginal, acompanhada de um olhar homogeneizado
imerso na estereotipização permanente e discriminação das identidades culturais inferidas pelos inúmeros instrumentos
de controle pessoal, sendo a educação um deste instrumento, pois dentre outras competências pode despertar o senso
critico do individuo, assim como contribuir para a replicação desta prática etnocêntrica, alienadora que inferioriza o
“outro” [9] individuo por não ter características e crenças semelhantes. E é no sentido de compreendermos este
processo que insisto com as minhas indagações: Porque pregar a história única? De que forma este ato influencia no
processo identitário? A quem ela interessa?
Chimamanda Adichie[10], escritora nigeriana, em uma palestra proferida a convite do TED (Technology, Entertainment,
Design), uma organização dedicada desde 1984 a promover conferências nas quais solicita a um convidado de renome
que faça, em 18 minutos, “a melhor palestra da sua vida”, responde-me de uma forma clara e inteligente tomando como
base a sua experiência de vida. Numa das conferências do ano de 2009, em 18minutos e 43 segundos de explanação
que logo em seguida foi publicada no site do Youtube[11], Chimamanda, apresentou um relato rico de experiências
capazes de levar a compreensão de como se dar a formatação[12] e manipulação de um individuo através das diversas
formas de educação e a possibilidade da reversão desta realidade. Oriunda da cultura africana, Chimamanda Adichie,
começa sua explanação se apresentando como uma contadora de histórias apontando as contradições entre sua
realidade sócio-cultural e a realidade que lhe foi apresentada. Sua narrativa abrange as experiências que provocaram a
sua construção de conhecimento, conceitos, pré-conceitos, inversão de valores e reconceitos.
Ao alertar sobre “o perigo da história única”, Chimamanda, conta que nasceu num campus universitário da Nigéria onde
sua mãe a disse que começou a ler com dois anos de idade, porém ela acha que foi aproximadamente aos quatro anos,
se considerando uma leitora e escritora precoce dos livros britânicos e americanos. Nesta mesma dinâmica a escritora
diz que começou a escrever por volta dos sete anos de idade. Ela conta que os livros infantis que lia era os mesmos que
sua mãe tinha acessado tendo nestes personagens apenas brancos de olhos azuis. Narra que por volta dos seus 7
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anos começou a escrever e por ter tido por um longo tempo acessado livros em que esta era a única estética
apresentada não cabia outra alternativa se não a de, durante a criação de suas obras, reproduzir seus personagens
com os mesmos costumes e traços estéticos que vira nos livros que tinha lido, realidade totalmente oposta a de sua
população nigeriana onde o clima e a cultura é totalmente diferente.
Porque tudo o que eu havia lido eram livros em que os personagens eram estrangeiros, fui convencida de que livros
naturalmente tinham de ter estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não poderia me identificar. Mas tudo mudou
quando eu descobri livros africanos (...). Tive uma virada na minha percepção sobre literatura. Percebi que pessoas
como eu, meninas com pele de cor de chocolate, cujo cabelo crespo não dava pra fazer rabo-de-cavalo, também
poderiam existir na literatura[13].
 
A escritora aponta que a falta de referências africanas a fez com que produzisse obras literárias onde os personagens
eram apenas brancos, negando a existência de outros povos e por consequência a de outras culturas. E a importância
do acesso a histórias de pessoas e culturas fez com ela estabelecesse uma relação de pertença e assim deu aos seus
pares o mesmo valor histórico, lúdico e estético. Este acesso a outras histórias em que pudesse gerar a identificação da
escritora com os personagens a possibilitou que escrevesse a partir de um processo de autoidentificação e a libertou do
cárcere da única história a principio apresentada pelos primeiros livros que permearam a sua formação escolar
possibilitando a quebra da parcialidade do que lhes foi contado e transmitido, levando-a a acreditar que não tivéssemos
o padrão estético para sermos heróis e heroínas literários.
Outro episodio contado por ela foi que tinha em sua casa um garoto de nome Fide que auxiliava nos afazeres
domésticos, e que a única história que sua mãe contava sobre Fide era a de que ele vinha de uma família pobre e
sempre que possível reforçava sua condição econômica, despertando assim o seu sentimento de pena, e, assim ela o
concebeu: não só como detentor de uma pobreza econômica, mais intelectual e potencial. Até ter tido a oportunidade de
visitar a família de Fide e se surpreender com um cesto artesanal criado por um dos seus irmãos e refletir que o fato
dele ter sido apresentado como um garoto digno de pena fez com que ela subestimasse a sua competência e de sua
família não sendo capazes de construir algo criativo e encantador. Nesta experiência esta posta a vulnerabilidade que
possuímos, seus relatos me recorda a relação que tive com a Princesa Isabel versos os valores dos líderes das revoltas
negro/africanas.
Este é um dos perigos da história única, ela nos aprisiona, impressiona e nos deixa vulneráveis em face de histórias que
nos é contada, sobre tudo quando se é criança, como afirma Adichie, continuando sua explanação narrando outras
experiências em que se deparou com o conceito limitado e estereotipado de uma cultura em relação a outras, a
estigmatização que é feita das pessoas que são originárias de comunidades africanas e o perigo de um olhar
colonizador sobre o diferente.
Se eu não tivesse crescido na Nigéria e tudo o que eu soubesse sobre África viesse das imagens populares publicadas,
eu também pensaria que a África era um lugar de paisagens bonitas, animais bonitos e pessoas incompreensíveis,
disputando guerras insensatas, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por si mesmas. Esperando para serem
salvas pelo estrangeiro branco e gentil. (...) Eu acho que essa história única vem da literatura ocidental[14].
 
  Ao incorporar o discurso da diferença Chimamanda Adichie, se vale do pertencimento a ela, mostrando como é
possível um individuo compreender seu próprio universo, em meu caso, este universo é a de diáspora acompanhada
pela de exclusão e marginalização historicamente exercida pelo ocidente e resocializada pelas práticas diasporicas.
Chimamanda conecta em sua experiência a discussões sociais, culturais e processo de identificações. Trata sobre a
construção da imagem de pessoas ou lugares e ou como estes lugares e pessoas, no que se refere a estereótipos,
podem ser apresentadas e reproduzidas através de um conceito verbal, simbólico e imagético. Seu discurso envolve
uma rede de saberes e suas histórias apresentam a urgência pelo conhecimento e entendimento do ‘outro’ e de outros
lugares, alerta para fuga do senso comum, da informação pronta, da história única sobre qualquer pessoa, lugar ou
aspecto. “A consequência da história única é a seguinte: rouba-se a dignidade das pessoas. Dificulta o reconhecimento
da nossa humanidade compartilhada. Enfatiza o quão diferentes somos em detrimento de quão iguais somos” Adichie,
(2009)[15].
Chimamanda é uma mulher negra que depois de muito tempo teve a oportunidade de rever seus conceitos e reconstruir
a noção de sua identidade posta aqui como algo negociado e construído através de suas experiências e mutável de
acordo com os acontecimentos que a atravessou. A identidade negra também vem acompanha pelos conceitos
pós-moderno em que coloca a rigidez do conceito de identidade de um individuo em questão. Refiro-me a um processo
de transformação permanente relacionável ao tempo e espaço em que o indivíduo se insere. Esta é uma visão
pós-colonial que desconstrói a ideia cristalizada sobre identidades, “responsável pela perpetuação da imagem dos
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negros como tribais, primitivos e atrasados” (NASCIMENTO, 2008, p. 31), vivendo ainda em grande parte, da oralidade.
Lançar um novo olhar sobre a identidade de um indivíduo não é uma tarefa fácil, requer o deslocamento da zona de
conforto para uma zona de conflitos valorizandocada passo da caminhada. “As pessoas em busca de identidade se
vêem invariavelmente diante da tarefa intimidadora de “alcançar o impossível”: essa expressão genérica implica, como
se sabe, que não podem ser realizadas no “tempo real”, mas que serão presumivelmente realizadas na plenitude do
tempo – na infinitude...” (BAUMAN, 2005, p. 16-17).
Com ideias pós-coloniais, Zygmunt Bauman[16], apresenta uma nova visão do mundo em que vivemos chamado por ele
de “época líquido-moderna”, onde o “ mundo em nossa volta está repartido em fragmentos mal coordenados, enquanto
às nossas existências individuais são fatiadas numa sessão de episódios fragilmente conectados” (BAUMAN, 2005, p.
18). Neste contexto, a identidade pessoal surge com um conceito avesso a idéia de essência: nada é seguro nem
sólido, é na fluidez e liquidez que as coisas acontecem, não há uma identidade-em-sí e sim um horizonte, um
movimento em direção a algo indeterminado.
Se você fica instigado a declarar a minha identidade (ou seja, o meu “eu postulo”, o horizonte em direção ao qual eu me
empenho e pelo qual eu avalio, censuro e corrijo os meus movimentos), esse é o máximo a que me pode levar. Só
consigo ir até ai... (BAUMAN, 2005, p.21)
 
Ancorado na metáfora do jogo de quebra-cabeça, Bauman (2005), compara essa identidade com esse jogo: formada
por peças ou ainda pedaços, porém impossível de ser comprado numa loja e apenas compreendido se for aceita como
algo inacabado “ao qual faltem muitas peças (e jamais se saberá quantas)” diz (BAUMAN, p.54). Enquanto num
quebra-cabeças comum ao unirmos algumas peças podemos deduzir qual será a imagem final, por que as peças foram
criadas e formatadas para atingir tal imagem e se, ao abrirmos a embalagem do brinquedo, constatarmos a ausência de
alguma peça poderemos retornar a loja para realizarmos a troca do produto, ou seja, o resultado final do jogo esta
pré-estabelecido. Ocorre muito diferente com a nossa identidade: ela é o resultado da junção de peças irregulares com
diferentes imagens conflitantes e sem unificação, ela é um jogo inacabado, que não é possível ser comprado em lojas. A
missão do jogo de quebra-cabeça é “direcionada para o objetivo” a montagem de uma imagem prevista, já na
identidade, o trabalho é “direcionado para os meios” (BAUMAN, 2005, p.55).
Neste mesmo viés segui a construção da noção da identidade negra pautada no reconhecimento e identificação racial,
que surge a partir da segregação imposta pela colonização, mas que ganha um cunho político e se reveste de
sinônimos que contraria todos os adjetivos atribuídos a minha população. É também uma identidade em constante
ebulição e transformação, que se relaciona, dialoga. É “motriz” [17], que contamina e é contaminada pelo contexto onde
nós negras e negros estamos imersos.
É nesse sentido que entendo a identidade negra como uma construção social, histórica e cultural repleta de densidade,
de conflitos e de diálogos. Ela implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a
um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro. Um olhar que, quando confrontado
com o do outro, volta-se sobre si mesmo, pois só o outro interpela a nossa própria identidade. (GOMES, 2002, p.2).
 
Do ponto de vista social, as identidades negras são construídas em um contexto marcado pela relação de poder: a
identidade legitimadora é introduzida pelas instituições dominantes; esta identidade se expande e racionaliza sua
dominação em relação aos atores sociais; na identidade de resistência (a identidade negra), estamos nós em posição
desvalorizada ou estigmatizada pela lógica de dominação, construindo trincheiras de resistências e sobrevivência com
base em princípios diferentes ou opostos dos que permeiam as instituições desta sociedade. Mas, há uma significativa
mudança ocorrida ao longo do tempo que preciso apresentar: é que hoje, o outro que se mantinha em sua própria casa,
distante, subalterno, seguramente controlado, agora integra a aquarela étnica e cultural não só no Brasil, mas de outros
países que enriqueceram com o colonialismo e têm que administrar o encontro cotidiano com o ex-colonizado em suas
ruas e praças, mercados e igrejas, escolas e cinemas. É o início de uma problemática para os etnocêntricos: como
conviver com a diversidade cultural que emerge na sociedade? O “outro” permanece sendo o vizinho, mas, hoje esse
vizinho está mais próximo seja no poder de consumo ou nas relações pelos diferentes nichos sociais. E esse outro fala!
Diz o que sente, enuncia sua palavra, crítica a sociedade que o colonizou. Será que o homem ocidental, que sempre
convivera com o “outro” como o outro de mim, o outro para mim, tem agora que se ver com uma novidade no mínimo
desconcertante: este homem branco, de hábitos, gostos e convicções burguesas se percebe também como o outro do
outro?
 
 
CONSIDERAÇÕES
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Como teias de trançados que se cruzam e delas nascem os vários caminhos é assim que entendo minha identidade e
metaforizando a partir deste costume ancestral que é a arte de trançar cabelo[18], que acredito ter oferecido pistas para
levar a compreensão de que os cruzamentos e reverberações causadas pelos fatores históricos, sociais e educacionais
 influenciam na construção de uma identidade que quando atravessada por informações e experiências vividas se
reconfigura pois, “se a mestiçagem e a transculturação entre povos que aqui se encontraram é um fato consumado, a
identidade é um processo sempre negociado e renegociado, de acordo com os critérios ideológico-políticos e as
relações de poder.” (MUNANGA: 2010, p.453).
É impossível descolar destas discussões a relação de poder que é estabelecida pelo olhar colonizador ao colonizado.
Por isso, a necessidade de um sistema educacional desprovido do olhar colonizador em que o mediador possibilite ao
mediado o acesso às várias histórias com as suas variadas formas de serem contadas, garantindo que haja verdades
em todas elas, Chimanda chama este processo de “um equilíbrio de histórias”. É também atribuição do mediador,
oferecer informações histórico-sociais que proporcionem ao sujeito a identificação com estas possibilitando assim o
despertar do senso de pertencimento a esta ou aquela cultura, ou ser parte desta ou aquela história. Só assim teremos
indivíduos conscientes dos elementos que a constituem suas identidades sem negar e se sobrepor às identidades do
“outro”. Uma utopia? Talves, sei la! Mas prefiro continuar dizendo que:
“(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a
nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma
diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. (SANTOS, 2003, p. 56).”
 
E, se olharmos para as identidades compreendendo sua relação com o espaço-tempo, onde os eventos que acontecem
em determinado lugar tem impacto imediato sobre pessoas e lugares mesmo localizados a uma longa distancia,
compreenderemos que trata-se de um processo em constante autocriação como o Don Juan de Moliere apresentado
por Zygmunt Bauman:
            Esse “herói da modernidade” não poderia ser um colecionador, já que para ele só contava o “aqui e agora”, a
fugacidade do momento. Se de fato colecionasse alguma coisa, faria uma coleção de sensações, emoções, Erlebnisse.
E as sensações são, pela própria natureza, tão frágeis e efêmeras, tão voláteis quanto as situações que as
desencaderam. A estratégia da carpe diem é uma reação a um mundo esvaziado de valores que fingem ser duradouro.
(BAUMAN, 2005, p. 59)
 
Trata-se de uma identidade sem coesão, fluida, que não se priva da transformação e tem curta duração, onde o que
importa é o processo e não o fim, onde não há caminhos traçados e sim descaminhos: “as identidades flutuam no ar,
algumas de nossa escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta é preciso estar em alerta
constate para defender as primeiras em relação às últimas” (BAUMAN, 2005, p.19).
Seguindo a proposta de Bauaman convido para montarmos o quebra-cabeça das identidades com peças fragmentadas
e conscientes de que encontraremos lacunas onde não teremos peça para encaixe. Encontraremos também pedaços
em branco e uma variedade de figuras e posso até me arriscar a dizer aonde chegaremos: na construção de uma figura
desengonçada, sem acabamento, totalmente fora dos padrões sócio tradicionais, mais não se trata de algo
desconhecido e para saber de quem se trata basta olharmos no espelho que encontraremos a resposta: nós sujeitos
líquido-pós-modernos.
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[1] Da canção “Alienação”, composta por Sandro Teles e Mário Pam (2012), para o Bloco Afro Ilê Aiyê.

[2] Da canção “O Negrume”, composta por Paulinho do Reco (1978), para o Bloco Afro Ilê Aiyê.

[3] Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon nasceu no Rio de
Janeiro, em 29 de julho de 1846 e faleceu em Eu, na França, em 14 de novembro de 1921. Filha do Imperador D. Pedro
II e da Imperatriz Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel exerceu a regência do Império do Brasil durante três períodos.
Foi a primeira Chefa de Estado das Américas e uma das nove mulheres a governar uma nação durante o século XIX e
em 13 de maio de 1888, assinou a Lei Áurea, abolindo o processo de escravidão. “(...) a escravidão foi abolida, mas os
negros foram marginalizados, expulsos, diminuídos. O fato de hoje a maior parte dos pobres ser negra é por ocasião
dessa história tenebrosa. O fato de a história do negro ser ocultada é por ocasião dessa história vã. A desigualdade
social se fortaleceu aí. Ainda se orgulha da data da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel? Não há o que
comemorar. Os negros foram formalmente libertos, mas na prática, foram postos à miséria, foram marginalizados e se
estão hoje em posição menos favorecida é por culpa dessa "abolição" meramente interesseira da qual a Corte nos
submeteu. Se ainda existe preconceito racial é por culpa da forma com que a escravização foi "abolida". Aboliu-se a Lei
da Escravidão, mas se manteve a marginalização do negro. O que mudou? Ainda estamos no tronco...”Disponível em:
http://painelbrasil.tv/site/videos/juliana/2012/maio/16_abolicao_escravatura.pdf Acesso em: 15 de maio de 2015.

[4]  “Boaventura de Souza Santos é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (Portugal) e
Diretor do Centro de Estudos Sociais.” (SANTOS e MENESES, P. 7, 2010)
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[5] “A ecologia de saberes assenta na ideia pragmática de que é necessária uma reavaliação das intervenções e
relações concretas na sociedade e na natureza que os diferentes conhecimentos proporcionam. Centra-se, pois, nas
relações entre saberes, nas hierarquias que se geram entre eles, uma vez que nenhuma prática concreta seria possível
sem estas hierarquias. Contudo, em lugar de subscrever uma hierarquia única, universal e abstrata entre os saberes, a
ecologia de saberes favorece hierarquias dependentes do contexto, à luz dos resultados concretos pretendidos ou
atingidos pelas diferentes formas de saber.”
Disponível em: Acesso em: 28 de março de 2015.
 

[6] Boaventura de Sousa Santos, que defende que a existência de diferenças – tanto epistemológicas como no senso
comum e nas práticas, valores e experiências do quotidiano (ou seja, diferenças culturais) – faz que a respectiva
comparação tenha de ser feita através de procedimentos de busca de proporção e correspondência que, no seu
conjunto, constituem o trabalho de tradução. Esses procedimentos permitem aproximações sempre precárias ao
desconhecido a partir do conhecido, ao estranho a partir do familiar, ao alheio a partir do próprio. O exercício reiterado
da tradução revela que os procedimentos desenvolvidos para conhecer outros saberes acabam por ser os mesmos com
que cada saber conhece a experiência do mundo em geral.1 Admitindo a diversidade de narrativas e de expressões de
conhecimento situado, patentes na Correspondência Luso-Brasileira. Disponível em: <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882012000100012> Acesso em: 15 de maio de 2015.

[7] “Uma dessas jóias ancestrais é o conjunto ideográfico chamado Adinkra, concebido pelos Akan, povo da antiga
Costa do Ouro, a atual Gana, que espalhou-se pela Costa do Marfim, Togo e outros países da África Ocidental. Em Twi,
língua dos Akan, Adinkra“significa literalmente ‘despedida’, ‘gesto de adeus’”(LOPES in LARKIN, 2009, p.211). Cada
símbolo, em um número maior que oitenta, carrega um conteúdo não apenas estético, mas incorpora, preserva e
transmite “aspectos da história, filosofia, valores e normas socioculturais desses povos de Gana” (Nascimento, 2009),
que foi incorporado também pelo povo Ashanti. No Adinkra, o princípio Sankofa tem o significado de “voltar e apanhar
de novo aquilo que ficou pra trás”, ou seja, “voltar às suas raízes e construir sobre elas o desenvolvimento, o progresso
e a prosperidade de sua comunidade em todos os aspectos da realização humana” (Glover apud Larkin, 2008).” 
Disponível em: Acesso em: 28 de março de 2015. 
 
 

[8] Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá
outras providências. Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
26-A, 79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e Histórias Brasileiras.
"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’."
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm> Acesso em: 17 de maio de 2015.
       
 

[9] Seguindo a ótica etnocêntrica o “outro” é uma invenção do Ocidente. Verdade que a sua base é universal. São
muitos os povos que se autodenominam “os seres humanos”. Mas foi a expansão ocidental sobre a superfície terrestre
que produziu a sistematização dessa figura da alteridade. Foi preciso que o planeta se planetarizasse para que o outro
fosse construído como problema, objeto inquietante para a reflexão sistemática. (RISÉRIO, 2002, p. 22).
 

[10] Nascida em Enugu, Nigéria, autora premiada de três livros, cujas escritas abrangem questões étnicas, de gênero e
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de identidade. Chimamanda Adichie tem seus trabalhos profundamente conectados a seu país de origem, articulando
diferentes experiências de vida e produzindo uma complexa impressão de história e violência. Histórias que criam um
conceito sobre a nação, mas, ainda assim, permeáveis e passíveis de que aquelas não sejam as únicas contadas.

[11] Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg> Acesso em: 19 de maio de 2015.

[12] Apesar desta expressão esta relacionada diretamente a informações das áreas de tecnologia, a utilização nesta
narrativa se dar para fazer uma alusão do corpo moldado para servir a um determinado fim, e neste caso me refiro à
submissão.

[13] Trecho da legenda extraída da palestra disponível no youtube: Disponível em: <
http://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg> Acesso em: 19 de maio de 2015.
 

[14] Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg> Acesso em: 19 de maio de 2015).

[15] Idem.
 

[16] ZYGMUNT BAUMAN, sociólogo polonês, iniciou sua carreira na Universidade de Varsóvia, onde teve artigos e
livros censurados e em 1968 foi afastado da universidade. Logo em seguida emigrou da Polônia, reconstruindo sua
carreira no Canadá, Estados Unidos e Austrália, até chegar à Grã-Bretanha, onde em 1971 se tornou professor titular da
Universidade de Leeds, cargo que ocupou por vinte anos. Responsável por uma prodigiosa produção intelectual,
recebeu os prêmios Amalfi (em 1989, por sua obra Modernidade e Holocausto) e Adorno (em 1998, pelo conjunto de
sua obra). Atualmente é professor emérito de sociologia das universidades de Leeds e Varsóvia.

[17] Cunhado do Antropólogo Zeca Ligiéro (2011), o conceito motriz, pretende dar conta de entender as dinâmicas que
até então têm sido vistas como algo vago de um passado pesquisado, tendo como referência a chamada "matriz
africana", como legitimadora da identidade africana na diáspora.
 

[18] O corpo é um espaço de manifestação artística, especialmente a cabeça, de modo que, "os cabelos e os penteados
assumem para o africano e os afro descendentes a importância de resgatar, pela estética, memórias ancestrPais,
memórias próximas, familiares e cotidianas." (LODY , 2004, p.65).
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