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1 – Introdução 

 

No Brasil, nos mais diversos contextos e espaços sociais, a raça, entendida aqui 

como uma construção social (MUNANGA, 2004), se constrói em uma dimensão 

relacional e isso pode variar de acordo com o contexto. É a categoria raça, entendida do 

ponto de vista sociológico, que ajuda a compreender e desvelar a complexidade do 

quadro de desigualdades entre negros e brancos no Brasil.  

Dessa maneira, as raças são para a Sociologia, segundo Antônio Sérgio 

GUIMARÃES (2003), discursos sobre as origens de um grupo, que usam termos que 

remetem à transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais e 

psicológicas. Diante dessa discussão podemos afirmar que, sociologicamente, as raças 

existem. Mais que isto, elas determinam nossos relacionamentos.  

 

Se pensarmos em “raça” como uma categoria que expressa um modo de 
classificação baseado na idéia de raça, podemos afirmar que estamos tratando 
de um conceito sociológico, certamente não realista no sentido ontológico, 
pois não reflete algo existente no mundo real, mas um conceito analítico 
nominalista, no sentido de que se refere a algo que orienta e ordena o 
discurso sobre a vida social. (GUIMARÃES, 2003, 15) 

 

Corroborando essa perspectiva, os estudos de HASENBALG e SIVA (1992; 

1999), GUIMARÃES (1999), TELLES (2003) e SILVÉRIO (2002) afirmam que as 

desigualdades que caracterizam o Brasil ocorrem em uma sociedade racialmente 

heterogênea. Carlos HASENBALG e Nelson do Valle SIVA (1992), ainda enfatizam 

que tal situação não deve ser explicada como mera herança de um passado escravista. 

Na realidade, a persistência histórica do racismo no Brasil deve ser entendida a partir 

das desigualdades produzidas entre os sujeitos socialmente classificados em categorias 

raciais, levando em consideração a complexa teia das relações de poder entre os 

segmentos da sociedade. 

A experiência de miscigenação racial, tão presente no Brasil, serve para tornar 

esse processo mais complexo, dependendo da situação, mas não é suficiente para 

eliminar esse conceito e sua operacionalidade. (TELLES, 2003).  



Articulado à essas discussões, o presente artigo tem como principal objetivo 

entender como se dão as aproximações e divergências entre classificação de cor e 

identidade racial de docentes negros da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

bem como as nuances, conflitos e dilemas vividos por estes no contexto das relações 

raciais brasileiras.  

Diante da inexistência de dados sobre a classificação racial dos professores da 

UFMG foi necessário, em um primeiro momento da referida pesquisa, realizar uma 

coleta de dados quantitativos que pudesse, ao mesmo tempo, subsidiar as discussões 

sobre classificação racial e facilitar o contato com esses sujeitos para uma possível 

entrevista. Dentre os 224 (duzentos e vinte e quatro) docentes que responderam ao 

questionário aplicado nas faculdades que compuseram a amostra, 181 (cento e oitenta e 

um) se declararam brancos, 29 (vinte e nove) eram pardos e apenas 1 (um) se declarou 

preto. A partir desse mapeamento, foram entrevistados um total de 6 (seis) docentes 

auto-declarados pretos e pardos, sendo 5 (cinco) homens e 1 (uma) mulher.  

Ao selecionar os sujeitos de acordo com a forma como se auto-identificavam 

mediante as categorias de raça/cor do IBGE e posteriormente, na realização das 

entrevistas, a pesquisa lidou o tempo todo com as interpretações sobre raça, 

classificação de cor e construção de identidade racial. É exatamente essa complexa 

articulação que o presente artigo pretende discutir. 

 

2 – A complexa discussão sobre a classificação racial no Brasil 

 

Para Antônio Sérgio GUIMARÃES (2003), a classificação de cor no Brasil não 

pode ser entendida como uma categoria objetiva. Na verdade, é orientada por um 

discurso sobre qualidades e atitudes, ou seja, por uma idéia de raça.  

Corroborando essa linha de análise, é importante ressaltar que a percepção social 

da cor e a escolha e/ou atribuição de categorias de cor é uma operação complexa que 

envolve não apenas uma apreensão de características fenotípicas, aqui imbuídas de valor 

e carregadas de significado, mas que estas compõem um sistema e que tal operação se 

processa num contexto de interação social. 

Desde o século XIX o Brasil mantém uma tradição de coleta de dados 

censitários produzindo, dessa maneira, estatísticas públicas sobre essa questão.  

A partir dos estudos de Lilia SCHWARCZ (2000), podemos perceber que desde 

os primeiros Censos brasileiros a questão da raça misturou-se com o tema da cor. A 



autora aponta para uma certa confusão nesse campo o que demonstra, segundo ela, 

como a temática da classificação e das relações raciais é escorregadia no Brasil.  

 

No Brasil, a mistura de definições baseadas na descrição da cor propriamente 
dita, e mesmo na situação econômica e social, teria gerado uma 
indeterminação e um uso elástico da cor, que revela não apenas uma 
confusão, como, paradoxalmente, uma valorização do tema. (SCHWARCZ, 
2000, 113) 

 

Analisando a evolução histórica e as questões em torno das categorias raciais, 

José Luís PETRUCCELLI (2007) afirma que o sistema de classificação brasileiro e o 

levantamento de informações sobre raça têm sido objetos de discussão a partir da 

segunda metade do século XX.  

Segundo o autor, a importância dos recenseamentos e pesquisas das agências 

governamentais está justamente na certeza de que a produção desses dados é mais que 

uma simples operação de contagem. A partir da análise dos resultados dessas estatísticas 

públicas “são construídas representações do mundo social situadas na interseção do 

jurídico, do político e do imaginário nacional, em forma de categorias” 

(PETRUCCELLI, 2007, 120). Nesse sentido, é preciso entender como se estabeleceram 

as categorias raciais que utilizamos hoje nas estatísticas oficiais.  

No primeiro Censo, de 1872 a população foi classificada em livre e escrava, 

cabendo ao recenseado livre definir sua cor e a de seus escravos. As opções de 

classificação eram: branco, preto, pardo ou caboclo. É interessante observar que nesse 

período, a distinção entre escravos e livres dividia a sociedade. Segundo Lilia 

SCHWARCZ (2001), a complexidade originou-se da alforria de escravos e do 

nascimento de indivíduos mestiços livres. Esses indivíduos criaram novas categorias 

sociais que precisavam ser ajustadas à hierarquia social. 

Ainda segundo essa autora, no período pré-abolição as “pessoas de cor” livres 

formavam um grupo heterogêneo com pessoas de várias origens, habilidades, graus de 

aculturação e cores que, na maioria das vezes, eram tratadas com desprezo e obrigadas a 

lidar inclusive com limitações legais.  

No recenseamento seguinte, de 1890, o termo pardo foi substituído por mestiço. 

Uma possível explicação para essa modificação, segundo Renísia GARCIA (2007), 

poderia apontar para uma crescente diferenciação que se estabelecia no período pós-

abolicionista entre os libertos e os nascidos livres, que seriam os “verdadeiros” cidadãos 

brasileiros. Nas relações costumeiras, o ex-escravo recém-liberto era tratado como preto 



ou negro. Os mestiços ou pardos eram os nascidos livres, posição cada vez mais 

associada aos brancos. A autora analisa que a auto-identificação como mestiço ou 

pardo, e não mais como negro ou preto, poderia ser entendida como uma forma 

encontrada pelos libertos para afirmarem a experiência de liberdade. 

Os Censos que se seguiram não incorporaram a variável raça. Segundo José Luís 

PETRUCCELLI (2007) nesse período surgem dúvidas quanto à validez das 

informações coletadas, principalmente no que diz respeito à população mestiça. O 

quesito “cor” volta a ser pesquisado no Censo de 1940, sendo a classificação referida a 

brancos, pretos e amarelos, para dar conta dos imigrantes asiáticos e seus descendentes. 

Um quarto grupo, sob a denominação de pardos, seria formado para os que não se 

enquadrassem nas categorias apresentadas, englobando assim diversas respostas e 

variados significados.  

Nos Censos de 1950 e 1960, a categoria “pardo” é reincorporada como uma das 

opções de resposta, juntamente com as outras três. Desde então, a única alteração no 

sistema classificatório, que não foi incorporado na década de 1970, foi o acréscimo da 

categoria “indígena” no Censo de 1991. Modifica-se também o quesito na sua 

formulação ao incorporar explicitamente o termo raça e consolidando as cinco 

categorias em uso nos dias atuais. (PETRUCCELLI, 2007). 

Outras pesquisas que utilizaram a categoria cor foram a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 1976 e a PME de 1998. Em ambos os 

levantamentos foram incluídas perguntas abertas, de resposta espontânea, e fechadas 

apresentando uma pré-codificação. Os dados fornecidos apontam para uma 

multiplicidade de termos que, na verdade, geraram o debate sobre a validade do sistema 

classificatório de cor no Brasil. 

 

A partir desta multiplicidade de categorias a princípio encontradas, é que se 
desenvolve corriqueiramente a idéia da suposta enorme complexidade do 
sistema classificatório brasileiro. Com mais uma pequena derrapagem 
conclui-se que aqui no Brasil não é possível saber quem é negro e quem não 
é, conseqüentemente, se chega à suposta impossibilidade de definir quem 
poderia se beneficiar com o regime de cotas ou de políticas de ação 
afirmativa. (PETRUCCELLI, 2007: 124 e 125) 

 

Remontar a esse histórico significa perceber que o debate em torno da 

classificação utilizada nas pesquisas oficiais, na verdade, reflete a dinâmica das relações 

e identidades raciais na sociedade brasileira. Reflete, também, as relações de poder nas 

quais essa dinâmica está imersa. 



 Nesse contexto, apesar de estarem ausentes nos censos, os termos moreno e 

negro representam bem a tensão e a ambigüidade das classificações raciais no Brasil. 

Alguns depoimentos retomam essa questão. 

 

Eu não me considero negro. (...) Quando eu falo que eu já sofri preconceito 
pela questão da cor de pele, as pessoas acham que eu estou brincando, que 
eu estou inventado ou que é uma ironia. Eles relevam isso como se fosse uma 
coisa assim... “Ah! Não é possível!”Mas eu sei o quê que é. Eu sei o que é 
não poder usar um penteado de cabelo x, que você é considerado... Mas eu 
me considero moreno. (Alex) 

 

 A fala do professor pode ser analisada a partir das representações sociais do 

“moreno”, na classificação racial brasileira, como a expressão máxima da mestiçagem 

no Brasil. De acordo com Rafael OSÓRIO (2003, 31) “moreno, além de não implicar 

uma ascendência africana ou o porte de traços estéticos que marcam os negros, é algo 

positivo, prezado.” 

 Para Edward TELLES (2003, 133), “o termo moreno é símbolo da flexibilização 

do sistema brasileiro tradicional ao passo que o termo negro busca resgatar o orgulho na 

identidade negra, que há muito tem sido estigmatizada.”  

 

Eu sou negro. Eu me considero negro. Agora por outro lado também, eu sei 
de outras pessoas que preferem ser consideradas pardas do que negras, 
porque acham que o negro é pejorativo. (Carlos) 

 

Apesar de ainda existirem no imaginário social brasileiro muitas representações 

negativas construídas a partir da categoria “negro” observa-se, nos últimos anos, um 

contexto de fortalecimento e valorização da negritude, buscando uma “ressignificação” 

positiva da identidade racial da população negra no Brasil. Tal mudança no cenário 

político e o crescente aumento de investigações que problematizam a questão racial no 

contexto acadêmico têm o Movimento Negro como um dos protagonistas. Uma 

quantidade considerável dessas pesquisas, a partir dos anos 90, têm sido produzidas, 

inclusive, por pesquisadores e pesquisadoras negras. Esse processo acarreta mudanças 

de perspectivas, destaques na discussão da temática racial no campo político e do 

conhecimento e a indução de políticas afirmativas. 

 Nesse contexto, podemos refletir que quando as características que nos 

permitem identificar pessoas são extrapoladas como determinantes de uma série de 

atributos, sejam eles positivos ou negativos, possibilitam, além de diferenciar, 

hierarquizar essas diferenças. 



 

A forma como são percebidos segmentos da população nacional e, portanto, 
como são classificados e hierarquizados em categorias, sejam estas 
acadêmicas ou populares, condiciona a vida de cada indivíduo em sociedade, 
resultando em provações diversas para aqueles aos que se atribuem 
características estigmatizadas. (PETRUCCELLI, 2007, 113). 

 

A questão da classificação racial, no Brasil, vai mais longe. Como apontou 

Oracy NOGUEIRA (1985), em nosso país vigora uma modalidade de preconceito 

entendido como “preconceito racial de marca”, em que a questão da origem racial de 

um indivíduo seria pouco relevante.  

Segundo o autor, no Brasil, o preconceito e a discriminação racial incidem sobre 

os fenótipos dos sujeitos, indicando um preconceito que costumamos chamar de 

“preconceito de marca”. Entre esses fenótipos estão a tonalidade da cor da pele, o tipo 

de cabelo, o formato do nariz e dos lábios. Essas características são consideradas no 

processo de classificação racial. 

O sujeito é, assim, classificado socialmente como negro e, no contexto do 

racismo, poderá ser discriminado não pela porcentagem de genes de ascendência negra 

e africana que carrega no seu genoma, mas sim por sua aparência física. Uma aparência 

cuja história está eivada de estigmas. É ela que irá orientar a representação social que 

recai sobre esses sujeitos.  

No entanto, exatamente pelo caráter relacional e fluido dos processos de 

identificação é importante ressaltar que nem sempre a auto-identificação racial do 

indivíduo se aproxima de uma alter-classificação. É interessante considerar, também, 

que a escolha de uma categoria de cor de acordo com os critérios do IBGE é carregada 

de auto-reflexão, construções e reconstruções identitárias, nem sempre perceptíveis 

quando analisamos os dados de forma fria e neutra. Por mais esclarecedoras que sejam 

as análises da realidade racial e das desigualdades advindas da inserção das categorias 

de cor nas pesquisas oficiais, faltam-nos ainda investigações que se aproximem dos 

sujeitos que se autoclassificam, a fim de compreender como os mesmos articulam a 

classificação racial solicitada e as suas vivências identitárias.  

É o que revelam os entrevistados nos seus depoimentos: 

 

Então, eu botei pardo, porque eu venho de uma descendência negra e 
branca. Então eu sou mestiça, então eu não posso dizer que eu sou morena 
ou que eu era branca, por mais que a pele seja clara. Porque na verdade 
branca eu não sou, já que meus pais e meus avós são todos negros, negros 
mesmos. E eu fui miscigenada, fui miscigenada. Então, na verdade eu tenho 



que dizer, que eu sou parda, não tem jeito de eu dizer que eu sou branca de 
pele. É branca a pele, mas a característica é de raça negra. Eu tenho 
cabelos, o nariz, tudo que representa, não tenho a cor da pele (...) Então, na 
verdade eu estou dentro da raça negra, que é parda mesmo. (...) Eu me 
considero da raça negra. (Simone) 

 

Mas como eu acredito que é uma construção e eu me vejo mais com traços 
de negro do que de pardo. Eu tenho o lábio grosso, como minha mãe falava 
beiço grande, o meu cabelo é crespo, o meu nariz não é o formato... (Carlos) 

 

Na realidade, não há como negar que o Brasil é um país de população mista. 

Para a construção de um Brasil moderno o discurso da igualdade racial, inspirado na 

profunda miscigenação e na forma como a mesma passa a ser vista pelos grupos no 

poder, emerge nas décadas de 1920 e de 1930, negando a estrutura de discriminação 

histórica brasileira. Em seu lugar erige-se o mito da democracia racial, da “fábula das 

três raças” – convivência pacífica entre brancos, negros e índios. 

Segundo Roberto da MATTA (1997, 35) no Brasil “o sistema inclui e 

hierarquiza de modo complementar, de acordo com o princípio do “desigual, mas 

junto”. Nesse sentido, “todas as etnias se completam para a formação do ‘povo 

brasileiro’, pois o que falta em uma, existe de sobra na outra.” Neste universo, 

experiências históricas de segregação e discriminação foram camufladas e 

desconsideradas e, conseqüentemente, se tornaram imperceptíveis para a maioria da 

população. 

Na verdade, falar em “raça”, “racismo”, “identidade racial”, “identidade negra”, 

mestiçagem, classificação de cor significa levar em consideração uma realidade muito 

mais complexa, mais flutuante e muito mais variável segundo o contexto social no qual 

acontece o encontro entre indivíduos e grupos. 

 

3 – Identidade racial: processo em construção  

 

É importante destacar que a construção da identidade é um fenômeno histórico e 

se dá no jogo das relações sociais. Assim, no caso da identidade racial brasileira, não é 

possível falar de construção identitária sem considerar a dinâmica de nossas relações 

raciais, uma vez que as relações cotidianas estabelecidas nos diversos espaços de 

socialização atravessam o processo de construção das identidades e são atravessadas por 

ele. Dessa maneira, devemos ter claro que a identidade racial é uma construção social, 

histórica e cultural.  



Assim, devemos ter clareza que nenhuma identidade é construída no vazio, no 

isolamento. Pelo contrário, é sempre resultado de uma relação. Os sujeitos constroem 

suas identidades raciais sempre a partir de suas trajetórias sociais e das relações que 

estabelecem nesse percurso. Deparam-se, nesse processo, com distintos olhares sobre 

sua cultura, seu pertencimento racial, sua trajetória. 

Nessa mesma perspectiva, segundo Jacques d’ADESKY (2001, 76) 

 

(...) Porque a identidade, para se constituir como realidade, pressupõe uma 
interação. A idéia que um indivíduo faz de si mesmo, de seu “eu”, é 
intermediada pelo reconhecimento obtido dos outros em decorrência de sua 
ação. E sua verdadeira identidade é a que ele mantém na realidade social 
decorrente de sua ação. Melhor dizendo: o homem procura o reconhecimento 
de sua individualidade no interior do grupo em que se encontra inserido e 
também em relação aos outros grupos que o cercam. Essa interação não é um 
campo amorfo, afirma Ledrut, mas é estruturada durante um dado período 
por forças e sistemas. É aí que intervém o papel das elites, das minorias, da 
ideologia e do imaginário, das estruturas do poder, etc, acrescenta Ledrut.1  

 

Dada a maneira complexa como a raça opera nas relações entre negros e brancos 

no Brasil e os dilemas trazidos pela forma como a miscigenação cultural e racial foi e 

ainda é vista nesse contexto, podemos dizer que negros e brancos constroem identidades 

raciais. Ambos são educados e reeducados como um “eu” e um “outro” no contexto das 

classificações sociais brasileiras. Neste, a raça opera como forma de distinção social, 

como maneira de ver a si mesmo e ao outro. Portanto, as relações raciais brasileiras 

também dizem respeito aos processos de classificação racial construídos no contexto 

histórico, social, cultural e político e estão imersas em um jogo complexo: a relação 

entre a construção da identidade e a classificação racial.  

Nesse sentido, “sabemos, porém, que a classificação não se resume a um jogo 

aleatório e voluntarioso. Ao contrário, sua lógica fala de representações internalizadas e 

valorações culturais de longa data.” (SCHWARCZ, 2000, 125). Estamos diante de uma 

relação complexa entre diferentes processos identitários.  

Os discursos sobre as representações do conceito de identidade parecem 

concordar com essa perspectiva.  

 

(...) O que é um processo, por isso eu falei pra você, o reconhecer-se negro é 
um processo, é uma construção identidária. Eu não acredito em identidade, 
acredito em identidades, no plural. Eu acho que é uma construção, na minha 

                                                 
1 Raymond Ledrut, “Représentations de l´espace et identities régionales”, In: Espaces et culture, Berna, 
Editions Goergi/1813 Saint-Saphorin, 1988, p. 89. 



infância eu não gostava de ser negro e depois... “Pera aí, porque não?” (...) 
Hoje eu me sinto negro, se me perguntar eu sou negro. (Carlos) 

 

As pessoas buscam se afastar desse tipo de identificação, mas eu acredito 
que é um processo, é um crescente. São alguns aspectos, até mesmo sociais, 
que a gente percebe que isso vai se construindo. Eu acredito que dentro de 
uma geração, daqui uns vinte, trinta anos essa coisa vai mudando. E 
certamente vai aumentar o contingente de negros. (Pedro) 

 

A construção dessa identidade racial diz respeito ao lugar ocupado pelos sujeitos 

no contexto das relações raciais. É importante não nos esquecermos desse aspecto. 

Estamos, portanto, no campo das representações sócio-raciais e do seu peso na vida dos 

sujeitos e da sociedade. 

No caso da presente pesquisa, os sujeitos são professores da UFMG que se auto-

declaram pretos e pardos em um processo de classificação racial. Nesse sentido, ao 

serem escolhidos para a entrevista, são chamados a falar do lugar de uma identidade 

racial. Assim, analisando os depoimentos, buscamos entender como se dão esses 

processos de construção de identidades raciais que podem ser negras ou não, mestiças 

ou não, brancas ou não. Estamos diante de um processo ainda mais complexo que 

implica a possibilidade de construção de múltiplas identidades raciais no contexto das 

relações raciais brasileiras. 

Ao ser questionado sobre porque colocou “pardo” na questão sobre raça/cor do 

questionário, um professor reflete: 

 

Eu sempre respondo isso com um incômodo. Quando me perguntam: “Você 
se considera negro?”Eu falo sim e não. Sim, porque a minha identidade não 
depende do meu olhar. Eu vejo que em vários contextos eu sou identificado 
com uma pessoa mais próxima da negritude. (...) Quando eu falo não, por 
dois motivos. Primeiro, eu lido com contextos em que eu sou praticamente 
um branco. Por exemplo, às vezes eu vou à periferia, converso com as 
pessoas sem me apresentar como pesquisador... Às vezes... Um sentimento 
que é circunstancial, ele não é permanente certo? É um olhar que me 
aproxima do de ser branco. O olhar... Você percebe o olhar dessas pessoas 
para você... E aí quando você se apresenta, fala, não de ser professor da 
UFMG, a representação geral, ela infere que... “Essa trajetória aí, não é 
uma trajetória comum a nós. (Cristiano) 

 

Outro professor, ao responder a mesma questão, afirma:  

 

Eu respondi pardo porque no meu registro está pardo. Como eu coloco aí, eu 
me considero negro, mas no meu registro está pardo, não sei o quê é pardo. 
Pardo é... Minha mãe falava negro encardido. Eu me considero um negro 
encardido. Você entende encardido? No sentido de desbotado? Sabe roupa 
quando fica desbotada? Hoje tem marrom bombom, que está lá no pagode, 



tem chocolate. Eu não sei se o pardo é o politicamente correto. Eu me vejo 
como negro, mas sempre é o que está no seu registro. Eu sei de pessoas que 
está negro ou até preto no registro. Então, eu respondi no seu questionário 
pardo porque é assim que está no meu registro. Mas como eu acredito que é 
uma construção e eu me vejo mais com traços de negro do que de pardo. 
(Carlos) 

 

Os dois depoimentos são emblemáticos para mostrar como a reflexão sobre si 

mesmo do ponto de vista racial e identitário apresentada pelos docentes não dependeu 

apenas da resposta ao quesito cor no questionário. Na realidade, esse quesito foi o 

desencadeador de uma reflexão sobre o seu “lugar racial” na sociedade, a partir da sua 

própria visão e da forma como são vistos pelos “outros”: a família, os moradores da 

periferia, a universidade.  Nota-se uma construção identitária que fala mais da vivência 

íntima e privada do sujeito e não necessariamente de um discurso pautado em uma 

consciência política como é feito, por exemplo, pelos fóruns da militância. Identificar-se 

como pardo ou indagar-se como pardo é, portanto, um lugar de tensão, reflexão e auto-

questionamento. 

Pensando no lugar do pardo nas relações raciais brasileiras, a afirmação de que o 

povo brasileiro é majoritariamente mestiço não significa dizer que esses mestiços sejam 

rigorosamente iguais em termos físicos e nem que possuem uma mesma interpretação 

sobre o seu pertencimento étnico-racial. Ao analisarmos o lugar do pardo, nessa 

pesquisa, e como ele pode expressar um lugar de mestiçagem, nos reportamos a alguns 

depoimentos. 

 

Pois é, às vezes a gente vive situações que inclusive, como eu disse, ser 
pardo em uma situação é diferente de ser pardo em outra situação. 
(Cristiano) 

 

No dia que eu te respondi aquele e-mail, eu fui ali e perguntei aos meus 
bolsistas: “Vocês acham que eu sou preto ou branco?” Eles ficaram meio 
sem entender. Eles não conseguiram responder. Eu falei: “Deixa eu ver 
como é que as pessoas me vêem.” E eles não conseguiram responder. “Vocês 
acham que eu posso dar uma entrevista para uma pesquisa que está 
entrevistando os professores negros da Arquitetura?” “Nossa de jeito 
nenhum. O quê que é isso? Muitas pessoas não me vêem como negro, pardo, 
nada. Moreno é uma coisa que as pessoas falam, mas não é nem categoria 
racial. (...) Eu não consigo dizer que eu sou branco, porque de fato eu não 
sou. E não consigo dizer que eu sou negro, na concepção brasileira porque 
eu não sou. (...) Eu me identifico como pardo quando me perguntam. porque 
eu não sou branco, não sou negro também... (Alex) 
 

 

O depoimento é um bom exemplo para refletir como a construção de identidade 

racial e o lugar da mestiçagem nela envolvido se relaciona o tempo inteiro com o olhar 



do outro, com o contexto e a posição social e com as representações sobre quem é negro 

no Brasil. A pesquisa revelou que os autodeclarados pardos vivem maior situação de 

ambigüidade, seja oriunda de si mesmo ou do olhar do outro.  

 A permeabilidade da linha de cor, reservada a indivíduos racialmente não muito 

distantes dos brancos, os mestiços, tem sido o paradigma para se pensar a fluidez das 

classificações raciais no Brasil. Nesse contexto, Iray CARONE (2002, 186) afirma que 

a construção sociológica do mulato é entendida como “a ‘saída de emergência’ do 

sistema social que funcionaria como redutor de tensões raciais ou uma ‘válvula de 

escape’ para evitar as polarizações antagônicas entre negros e brancos.”   

Pensando nessa complexidade do sistema de classificação racial brasileiro, ao 

considerarmos a identidade racial como uma construção relacional devemos levar em 

consideração que as escolhas que envolvem esse processo transitam dentro de um certo 

limite. Isso significa que, por mais amplo, ambíguo e abrangente que possa ser esse 

sistema, cada indivíduo guarda em si, baseado em suas características físicas, um campo 

de possibilidades de autoclassificação e de heteroclassificação. (VELHO, 1994). Fica 

evidente que esse campo de possibilidades não é o mesmo para todos os sujeitos. Ele se 

apresenta de forma mais ampliada para os “pardos”, os mestiços. 

Na verdade, algumas reflexões apresentadas pelos depoentes são reflexos da 

especificidade do nosso sistema de classificação racial que é construído a partir do olhar 

de cada um sendo, dessa forma, definido relacionalmente. (TEIXEIRA, 2003). Alguns 

depoimentos reforçam a existência desse campo de possibilidades e a forma como ele 

opera em seus limites e fronteiras. 

 

Eu respondi pardo porque no meu registro está pardo. Como eu coloco aí, eu 
me considero negro, mas no meu registro está pardo, não sei o quê é pardo. 
Pardo é... Minha mãe falava negro encardido. Eu me considero um negro 
encardido. Você entende encardido? No sentido de desbotado? Sabe roupa 
quando fica desbotada? Hoje tem marrom bombom, que está lá no pagode, 
tem chocolate. Eu não sei se o pardo é o politicamente correto. Eu me vejo 
como negro, mas sempre é o que está no seu registro. Eu sei de pessoas que 
está negro ou até preto no registro. Então, eu respondi no seu questionário 
pardo porque é assim que está no meu registro. Mas como eu acredito que é 
uma construção e eu me vejo mais com traços de negro do que de pardo. 
Hoje eu me sinto negro, se me perguntar eu sou negro. Eu tenho o lábio 
grosso, como minha mãe falava beiço grande, o meu cabelo é crespo, o meu 
nariz... (Carlos) 

 

No contexto brasileiro, ainda que possamos observar uma grande mobilidade e 

flexibilidade na identificação do “pardo” existe, também para ele, um limite de 



possibilidades para a formulação de identidades raciais, o que demonstra que elas “não 

operam no vácuo, mas sim a partir de premissas e paradigmas culturais compartilhados 

por universos específicos.” (VELHO, 1994, 46).  

 A ambigüidade tem sido um traço marcante de nossa classificação racial. No 

entanto, segundo Valter SILVÉRIO (2002, 224), essa fluidez 

 

(...) não tem impedido que uma parcela significativa da população negra seja 
permanentemente “racializada” no cotidiano e que, por isso mesmo, tenha 
assumido sua identidade negra de forma não ambígua e contrastante em 
relação ao seu outro, branco.  

 

Para alguns depoentes, a despolarização da classificação racial entre brancos e 

negros é somente virtual, pois na prática cotidiana é pela parcela de suas características 

negras que os mestiços são discriminados. 

 

(...) é claro isso, a gente vê que para ter preconceito à gente não tem 
nenhuma dificuldade de identificar quem é negro. Ninguém tem dúvida não 
é? De longe na rua, você sabe quem é negro e quem não é. (Alex) 
 

No meu registro está pardo, eu não sei porque que está pardo. É uma 
categoria que eu acho estranho, o quê que é pardo? Eu me sinto negro, se 
me perguntar eu sou negro.  (Carlos) 

 

Esse negócio de pardo... Eu não identifico muito esse negócio de pardo não. 
Esse negócio de pardo é um termo talvez que se aproxime. Não querem falar 
negro, falam pardo. Pardo não existe. É negro, é branco, é índio ou é 
oriental e acabou. Não vejo esse negócio não. (Pedro) 

 

Os estudos sobre mestiçagem têm se debruçado sobre os dilemas da construção 

da identidade racial daqueles que a expressam na sua cultura, nas suas representações e 

corporeidades (MUNANGA, 2006). É nesse processo que se destacam o corpo negro e 

o cabelo crespo como símbolos identitários de expressão e resistência, mas também 

como opressão e negação. 

 

A minha família aparece muito isso, tenho um irmão que é um pouco mais 
negro, outro um pouco mais claro, tem uma irmã que tem praticamente o tom 
da sua pele... Mas tem o cabelo que é... Coitada! Ela fica lá revoltada com 
ele, esticando e tem os traços, o nariz, a boca, os lábios grossos. A mistura 
está bem presente nela. (...) Tenho uma sobrinha, sobrinha-neta já, ela odeia 
o cabelo. Cabelo é marca! Então agora ela esticou o cabelo e fica o tempo 
todo... Isso pequenininha, com sei lá, vai fazer três ou fez três anos. A mãe 
dela teve que esticar o cabelo dela e meu sobrinho é negro, negão mesmo. E 
a mãe tem os seus traços, mas tem o cabelo também tratado, o cabelo dela 



não é “bom”. Então ela não tinha outra possibilidade de ter cabelo, coitada. 
Coitado para o quê ela quer... (Carlos) (Grifo nosso) 

 

O relato do professor sobre a tensão provocada em sua família pela questão do 

cabelo crespo nos aproxima das análises de Nilma GOMES (2006). Segundo a autora, a 

rejeição do cabelo pode levar a uma sensação de inferioridade e de baixa estima contra a 

qual se faz necessária a construção de outras estratégias, diferentes daquelas usadas 

durante a infância e aprendidas em família.  

Para essa autora o cabelo não funciona sozinho no contexto das relações raciais e 

das classificações sociais. Geralmente ele vem acompanho das impressões sobre a cor 

da pele. A dupla cabelo e cor da pele opera como marcadores identitários na construção 

da identidade racial. A importância destes, sobretudo do cabelo, na maneira como o 

negro se vê e é visto pelo outro, inclusive aquele que consegue algum tipo de ascensão 

social, é algo marcante. Mesmo para esse sujeito o cabelo não deixa de ser uma forte 

marca identitária e, em algumas situações, continua sendo visto como estigma de 

inferioridade (GOMES, 2006). 

É preciso destacar que dentre os professores que responderam ao questionário 

somente um declarou-se preto.  Este, quando entrevistado, revelou que no processo de 

construção da sua identidade racial a identidade negra tem sido orientadora a partir de 

sua ação como homem negro no mundo. Ou seja, apesar da ambigüidade ser um traço 

marcante da classificação racial brasileira, há uma parcela da população brasileira que, 

diante da permanente “racialização” do cotidiano tem assumido sua identidade negra de 

forma não ambígua e contrastante em relação ao seu outro, o branco. Essa assunção não 

ambígua, aparentemente, é desveladora da trama do nosso universo de classificações 

que tem permitido, por meio do uso e abuso da multipolaridade, a subordinação 

funcional do não-brancos (SILVÉRIO, 2002, 224 e 225). 

 
As pessoas buscam se afastar desse tipo de identificação, mas eu acredito 
que é um processo, é um crescente. São alguns aspectos, até mesmo sociais, 
que a gente percebe que isso vai se construindo Eu acredito que dentro de 
uma geração, daqui uns vinte, trinta anos essa coisa vai mudando. E 
certamente vai aumentar o contingente de negros. (...) Então, coloquei preto 
e quando eu digo, me auto-declaro negro, eu tenho essa percepção. Os meus 
filhos eu vou passar isso pra eles. Não vejo problema. Não acho que é nem 
enaltecedor nem depreciativo. É uma constatação, eu acho. (Pedro) 

 

No depoimento acima percebemos que, para esse professor auto-declarado preto 

no questionário e que se afirma enquanto negro, a construção de uma identidade negra 



positiva é resultado de um processo. Um processo que deve ser alavancado por uma 

mudança social, coletiva, que possibilite uma construção positiva também de uma 

identidade coletiva. 

Outro docente marcou a categoria pardo e, ao mesmo tempo, apresentou um 

discurso reflexivo revelando a construção afirmativa da identidade negra. Esse exemplo 

revela que entre a auto-classificação fechada das categorias de cor e a afirmação da 

identidade negra existem nuances, histórias e indagações que somente um processo de 

pesquisa que trabalhe com a aproximação e recolha dos depoimentos dos sujeitos 

conseguirá, de alguma forma, deslindar. 

Nessa perspectiva, a identidade negra não deve ser vista como algo rígido e fixo. 

No entanto, não se pode negar que se trata de um processo em construção, apoiado em 

algum tipo de fixidez que se revela na forma como as relações entre negros e brancos se 

dão na cultura e na sociedade não se limitando, porém, ao âmbito das relações raciais. À 

medida que o sujeito tem contato com outros sistemas simbólicos, pode vir - e vem - a 

dar novos sentidos à sua experiência identitária. 

 

4 – Considerações Finais 

 

 A literatura sociológica e antropológica aponta que a mestiçagem e a ideologia 

do branqueamento tiveram fortes implicações sociológicas no conceito de raça no 

Brasil. Diante da realidade de miscigenação racial, como afirma Edward TELLES 

(2003), tornou-se desnecessária a regulamentação de regras formais de classificação 

racial. Segundo o autor, como resultado, a classificação racial no Brasil tornou-se mais 

complexa, ambígua e mais fluida. Esse processo está intimamente relacionado com a 

construção das identidades raciais – dentre elas a identidade negra e mestiça - e a forma 

como as diferenças são vistas e interpretadas na cultura.  

Nessa perspectiva, é preciso considerar que as identidades raciais são 

construídas a partir de um complexo jogo de semelhanças e diferenças, de aproximações 

e distanciamentos, sempre levando em conta as diferentes maneiras como essa 

diversidade é tratada pela sociedade. (GOMES, 2002) 

Sendo assim trabalhamos nessa pesquisa, com a autoclassificação dos sujeitos e 

com a heteroclassificação da pesquisadora. Em alguns momentos ambas se 

aproximavam e em outros se distanciavam, tendo como pano de fundo a discussão sobre 



relações raciais no Brasil e suas implicações nos percursos identitários dos sujeitos. É 

aqui que o conceito de raça, em uma perspectiva sociológica, mostra-se operante. 

Diante desse processo complexo de construção das identidades raciais é 

imprescindível pensar em que medida essas discussões têm sido contempladas com o 

atual sistema de classificação de cor oficial brasileiro, embora saibamos que qualquer 

forma de classificação é arbitrária e não consegue contemplar a complexidade das 

relações sociais.  

Não é nossa intenção apresentar respostas para as questões apresentadas. Muito 

menos pretendemos esgotar um tema tão complexo nesse artigo. No entanto, ao longo 

da pesquisa e ao analisar as entrevistas foi possível perceber as nuances, os conflitos e 

os dilemas vividos por esses sujeitos no contexto das relações raciais em que estão 

inseridos. Conforme dito anteriormente, existem argumentos sociológicos, estatísticos e 

políticos para agregarmos as categorias pretos e pardos e entendermos os sujeitos que 

delas fazem parte como negros. No entanto, se do ponto de vista teórico essa relação é 

possível, do ponto de vista identitário, no que se refere à forma como esses sujeitos se 

vêem, não é tão simples assim. Estamos imersos em questões que se referem à 

construção da identidade racial, da identidade negra, à mestiçagem e ao contexto das 

classificações raciais.  
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