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Introdução  
 

 
O presente artigo abordará como um grupo de mães da Educação Infantil 

entende o que é ser “preto”, “branco’, “pardo”  no Brasil, segundo as categorias adotadas 

pelo Censo Escolar ao incluir o quesito cor/raça, e como as definições dadas por essas 

mães a cada categoria estão ligadas à “ invenção” do que é “ser negro”  no Brasil e o 

tratamento destinado à população negra nos diferentes lugares e contextos. 

Estes dados referem-se a uma pesquisa1 já concluída que envolveu a análise 

das falas de um grupo de mães sobre suas percepções sobre a inclusão do quesito 

cor/raça no Censo Escolar 2005.  

O referencial teórico adotado para discutir tais questões utiliza-se dos 

estudos de Stuart Hall, Peter Mclaren, Gislene Aparecida dos Santos, Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva, Eliane Cavalleiro e Nilma Lino Gomes.  

 

Contextualizando a pesquisa: 

 

A pesquisa foi realizada em uma Escola Pública de Educação Infantil, na 

cidade de São Carlos (SP), a qual atende crianças de 4 a 6 anos em período integral. Os 

dados para a pesquisa foram coletados no período de 29/09/05 a 08/11/05.   

A metodologia constituiu-se por entrevistas estruturadas e individuais com 

algumas mães para saber o que pensavam sobre o quesito cor/raça no Censo Escolar, 

além de procurar compreender por meio de suas falas como percebiam as próprias 

categorias apresentadas e assuntos mais amplos, como: racismo, discriminação, 

preconceito e a educação de seus filhos e filhas para estas questões. Escolhi oito mães 

(brancas e negras) para entrevistar. Adotei como critério principalmente, as que 

declararam seus filhos como brancos, mas que no entanto, possuem fenótipos negros, 

                                                
1 A  pesquisa desenvolvida foi orientada pela Profª Drª Lúcia Maria de Assunção Barbosa (UFSCar) no 
curso de Especialização em Educação Infantil: pesquisa e gestão do cotidiano escolar, realizado pela 
UFSCar no período de 2004/2005. 
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algumas que declararam seus filhos como pretos e outras que tiveram uma reação de 

desconfiança sobre o quesito cor/raça.  

Pela primeira vez no Brasil, o Ministério da Educação e Cultura (MEC),  

instituiu a inclusão do quesito cor/raça2 no formulário do censo escolar de 2005, com o 

slogan : “Mostre sua raça. Declare sua cor” , envolvendo todas as escolas, públicas e 

privadas, de educação básica. A informação foi obtida pela autodeclaração dos (as) 

alunos (as) maiores de 16 anos ou pela declaração dos pais/responsáveis de/por alunos 

(as) abaixo desta faixa etária, assinalando uma das categorias de cor/raça definida pelo 

IBGE (branca, amarela, preta, parda e indígena) nas fichas de matrículas. Este 

formulário foi preenchido durante o mês de abril de 2005. 

A inclusão desse quesito é resultado das reivindicações dos movimentos 

sociais no Brasil, principalmente do Movimento Negro e da Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção para Igualdade Racial (SEPPIR). 

Contudo, essa inclusão causou polêmica e foi difundida com determinado 

viés pela mídia, que em lugar de informar sobre a questão, enfocou as reações 

negativas, causando ainda mais desconfiança sobre a medida.  

O quesito apresenta as categorias do IBGE (branca, preta, parda, amarela e 

indígena) e, talvez, sejam essas parte do incômodo que as pessoas sentem, seja por 

desconhecimento de algumas delas ou pelos sentimentos que estas despertam em cada 

um. Essa classificação (branca, preta, parda e amarela) é utilizada pelo IBGE desde 

1950 e o grupo indígena desde 2000. Assim, as categorias branca e preta representam 

os extremos de um continuum de cores, e a parda abrange vários termos que definem a 

mistura racial entre pretos e brancos (os ditos mulatos, morenos e moreno-claro).  

Para fins de estudos demográficos, a classificação racial do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a oficial do Brasil, que adota como 

critério básico que a coleta de dados se baseie na auto-declaração. Essa coleta de 

informações permite um padrão de comparação nacional oficial. Para propósitos 

estatísticos, considerando-se que a flexibilidade da classificação de cor no Brasil torna 

difícil diferenciar ambos os grupos, e também a proximidade, em termos de indicadores 

sócio-econômicos entre os dois grupos, os pesquisadores consideram geralmente pretos 

e pardos juntos, como uma única categoria. Segundo os critérios do IBGE o quesito é 

                                                
 
2 O Ministério da Educação, por meio da Portaria INEP 156 de 20 de outubro de 2004, determinou que as 
escolas incluíssem na ficha de matrícula a informação sobre cor/raça dos alunos, atendendo uma demanda 
histórica dos movimentos ligados à questão.  
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denominado de “cor ou raça”  e não apenas de “cor”  ou apenas de “raça” , porque as 

categorias que englobam podem ser entendidas pelo entrevistado de forma bastante 

diversa, tornando a questão complexa. Ou seja, envolve elementos de atribuição de 

“ identidade” e de “percepção”. 

Desta forma, ao assinalar uma das categorias apresentadas, os pais, mães ou 

responsáveis assinalam um lugar de pertencimento de seus filhos e filhas; e sabe-se bem 

que “determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, 

influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social dos sujeitos 

no interior da sociedade brasileira” . 3 

  

A invenção4 das “ raças humanas”  

 

As grandes navegações no século XV e a descoberta do “novo mundo”  

levaram as sociedades européias a “ investigar”  os habitantes por eles encontrados nestas 

terras.  A estranheza causada pelas diferenças físicas e culturais desses “nativos” ,  aliada 

ao interesse de conquista, dominação e exploração das riquezas naturais do “novo 

mundo” contribuiu para a invenção de “raças”  humanas, classificadas em superiores e 

inferiores. 

Assim, houve, dos séculos XV ao XVIII, um forte intento em descobrir a 

razão dessas diferenças entre os não-europeus que, em princípio, não eram nem 

considerados homens, mas bestas e feras, o que justificava a exploração e a violência 

sobre esses povos. 

A humanidade foi dividida basicamente em três “raças” : branca, negra e 

amarela, sendo que a justificativa para esta divisão pautava-se na biologia, a qual 

denotava uma superioridade natural da “raça”  branca com relação à negra e amarela. 

Essa “naturalização” da superioridade emergia das observações e do contato mais 

                                                
3 Excerto retirado das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004, p.13). Essas diretrizes são 
resultados do parecer do Conselho Nacional de Educação em março de 2004, que regulamenta a alteração 
da Lei 9394/96 da LDB, pela Lei 10639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica; e da resolução CNE/CP001/2004. As Diretrizes 
constituem um importante referencial teórico-metodológico, voltado para uma educação que valorize as 
raízes africanas, indígenas, européias e asiáticas, sem prejuízo de nenhuma no que diz respeito ao 
reconhecimento de sua riqueza cultural e diversidade, atuando como forma de combate ao racismo e 
discriminação, principalmente contra os negros.  
4 O termo invenção é utilizado neste texto como construção humana, por isso histórica e social, carregada 
de intencionalidade pelos responsáveis pela invenção. A invenção é forma de tornar determinado 
‘discurso’  verdadeiro e por isso não contestado. 
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próximo que os europeus tiveram com os povos por eles dominados. Tanto as 

características físicas (cor de pele, tipo de cabelo, formato do nariz), quanto os costumes 

e hábitos (língua, religião) atestavam a inferioridade, principalmente dos negros, 

legitimando a sua exploração e condição de escravo.  

A biologia também era utilizada para explicar a origem dessas diferenças, 

levando às hipóteses defendidas pelos monogenistas5, como Buffon, de que 

determinações climáticas e geográficas produziam determinado tipo de raça (tentando 

provar que o clima quente dos trópicos seria o responsável pelo não-desenvolvimento 

físico, moral, intelectual e estético dos negros). Para os poligenistas, como Voltaire, 

haveria uma diversidade de origens de cada tipo humano, assim os negros descenderiam 

de um tipo naturalmente inferior, o que poderia ser verificado pelas suas características 

físicas e costumes. 

Desde que o “mundo novo”  foi “descoberto”, a supremacia branca procurou 

destruir toda e qualquer diferença, pois o que não é o “mesmo” de mim é o ”outro” , e o 

“outro” sempre é a ameaça, é o inferior. Quando não destruída, a diferença foi 

“capturada”  e transformada no “mesmo”, pela catequização, pela língua, pelos 

costumes. A diferença foi negada em seu caráter multi e plural para ser aprisionada pela 

homogeneização. 

Todavia, com o advento da industrialização e do capitalismo, a idéia de 

“raça”  continuou existindo e atuando para a construção da sociedade moderna – pautada 

na tríade liberdade, igualdade, fraternidade – e da nação. No entanto, qual nação?  Ora, 

o racismo científico atuou intensamente sobre essa construção, uma vez que a idéia de 

nação só poderia ser entendida como tal, sob o aspecto da dominação européia (com 

seus recentes Estados-nação6) sobre outros povos destituídos de civilização e portanto, 

destinados a serem dominados.  

                                                
5 Em seu livro A invenção do ser negro – um percurso das idéias que naturalizaram a inferioridade dos 
negros – da Drª Gislene Ap. dos Santos, a autora descreve com riqueza de detalhes como as idéias 
iluministas influenciaram e orientaram a “racialização”  da humanidade, justificando a dominação e 
exploração de povos não-europeus, principalmente dos negros, tomados sempre como naturalmente 
inferiores devido a sua “raça”. 
6 Segundo Hall (2003, p. 55-59) a formação do Estado-nação moderno está intimamente ligada às 
profundas transformações ocorridas entre os séculos XVIII e XIX , marcados pelo Iluminismo, pelo 
Capitalismo e pela Revolução Industrial, os quais realizaram uma mudança irreversível no modo de 
produção e nas relações sociais. Produzindo novas ideologias, formas de poder e pela conquista de novos 
mercados e novos moldes da globalização. O Estado-nação moderno é fruto do mundo pós-colonialista, 
mas guarda em si os resquícios do colonialismo – marcado pelos problemas de dependência econômica, 
subdesenvolvimento e marginalização – envolto pela democracia e por novas formas de poder 
assimétricos e globalizados, instituindo novas formas de dominação econômica, cultural, ideológica, 
revelando novos atores e novos discursos.  
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É neste processo que o negro deixa sua condição de escravo, mas não deixa 

de sofrer as conseqüências do racismo científico, o qual é fator imprescindível para sua 

exclusão no Estado-nação, representado pela figura do cidadão. Era preciso forjar o 

cidadão moderno, para viver numa sociedade democrática e liberal. Um cidadão livre, 

que pudesse usufruir dos bens produzidos pela indústria, a qual necessitava de mão-de-

obra qualificada para seu desenvolvimento, justificando a exclusão do negro deste 

processo, devido a sua inferioridade natural. 

 

A invenção do “ mito da democracia racial”  e o lugar do negro no Brasil 

 

Os ideais iluministas e liberais europeus não demoraram a influenciar a elite 

intelectual brasileira, a qual defendia a tese de que se o Brasil quisesse usufruir os 

louros do progresso industrial como a Europa, não poderia ter uma economia agrícola, 

assentada na grande propriedade e no trabalho escravo. O progresso da nação dependia 

da implantação da indústria e da abolição da escravidão, pois como já havia sido 

comprovado na Europa: os negros não seriam capazes de ser a mão-de-obra qualificada 

na indústria, induzindo a necessidade da imigração européia.  

Contudo, o desejo de transformar o Brasil em um país moderno – portanto, 

industrial e não-escravocrata – encontrava o medo de uma possível tomada do poder 

pelos negros libertos, pois juntamente com os mestiços, representavam a maioria da 

população. Além disso, para alcançar o mesmo nível de desenvolvimento dos países 

europeus, era preciso forjar a idéia de nação. Mas qual seria a ‘cara’  dessa nação? Daí a 

crescente preocupação da elite em eliminar qualquer vestígio das origens negra e 

indígena, ‘melhorarando’ a “raça”  brasileira por meio do ‘branqueamento’ , que 

ocorreria com a vinda dos europeus, por constituírem uma “raça”  superior. 

O tão almejado ‘branqueamento’  também poderia vir com a miscigenação, a 

qual podia tornar o mestiço capaz de alcançar posições socialmente aceitas. Assim, 

quanto mais o mestiço se aproximava dos aspectos físicos do branco (pele clara, cabelo 

liso) mais próximas as chances de ascender socialmente, e de até ser visto como branco 

pela sociedade. Para isso, teria que se despir de sua ancestralidade africana, valorizando 

somente a matriz branca de sua composição. 

Cientes da consciência dos negros em relação à escravidão, os abolicionistas 

institucionalizaram a liberdade dos escravos, como se esta fosse um presente dado pelos 

brancos aos negros, dissimulando mais uma vez o desejo de formar uma nação “sem 
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preconceito”  entre as raças, onde todos desfrutam dos mesmos direitos: inclusive o da 

liberdade.  

O caminho traçado desde a invenção de “raça”  à abolição permite pensar a 

primeira na perspectiva de Hall (2003), na qual : 

 
“ Raça”  é uma construção política e social. É a categoria 
discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder 
socioeconômico, de exploração e exclusão – ou seja – o 
racismo. Contudo como prática discursiva, o racismo possui 
uma lógica própria. Tenta justificar as diferenças sociais e 
culturais que legitimam a exclusão racial em termos de 
distinções genéticas e biológicas, isto é, na natureza. (idem, 
p.69) 
 

 
Como construção política e social, a ‘ liberdade’ dos negros e a imigração 

européia são parte de um mesmo processo: a formação da República. 

A República nascia, porém não tinha um cidadão para formar a nova nação 

livre. Cidadão este o qual não seria o negro, pois a marca de sua ‘ inferioridade’ há 

muito havia sido comprovada, quer na Europa, quer em solo brasileiro. A nova nação 

precisava de uma ‘raça’  nobre para formar o cidadão republicano brasileiro. Assim, 

fomentou-se a imigração de europeus e proibiu-se a chegada de povos das raças de cor 

preta, com o objetivo de alcançar brevemente, o tão sonhado branqueamento da 

população. Contudo, paralelamente, era desenvolvida uma política racial pautada na 

idéia de harmonia e democracia entre as raças, discutindo-se qual deveria ser o lugar do 

negro na sociedade brasileira.  

Assim, o negro tornava-se “ cidadão indesejado, cidadão por acaso, por 

favor e vontade branca, o negro deveria resignar-se à sua condição de estranho à 

civilidade, de outro indesejável.”  (SANTOS, 2002, p.132) 

Concretizava-se, desse modo, o mito da democracia racial e o racismo à 

brasileira, ambos marcados pelo silêncio e pelas ‘verdades’  inventadas sobre os negros, 

antes, durante e depois da escravidão.  

Entretanto, um novo elemento ressurgia neste contexto: o mestiço, como 

fruto da miscigenação7 e integração entre as raças, visto como o símbolo do povo 

                                                
7 A miscigenação foi o principal tema abordado por Gilberto Freyre, em Casa-grande e senzala. a 
miscigenação é entendida pelo autor como fator benéfico para as raças, tomando o negro como parte 
importante no processo de formação do povo brasileiro, contribuindo com sua língua, religião, costumes, 
culinária. Segundo o autor, a miscigenação comprova a democracia racial no Brasil, afinal somos todos 
‘mestiços’ . Contudo, mesmo tomando o negro como uma das raças fundadoras do Brasil, o mesmo 
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brasileiro; acentuando ainda mais a pretensa democracia entre os diferentes povos. O 

Brasil tornava-se um “país mestiço”  com o objetivo de forjar uma identidade nacional, 

apoiada na mestiçagem, com a tentativa de apagar as diferenças raciais e culturais, 

imprimindo a homogeneidade.  

Sob o discurso da democracia, os negros e também os seus descendentes são 

convidados a desnudar-se de sua identidade de raiz africana, neste caso específico, em 

troca da identidade de cidadão.  

Contudo, a democracia mascara a verdadeira identidade do cidadão: a 

universalidade do sujeito branco, homem, cristão, adulto e bem-sucedido. 

Universalidade que faz com que a maioria das sociedades de colonização euro-

americanas seja pensada para e pelo branco, como se isso fosse natural. Torna naturais 

as desigualdades, a não representatividade dos negros, mulheres, índios, portadores de 

necessidades especiais, ou seja, todo aquele que é o “outro” . O “outro” só é definido 

como “outro”  a partir da “branquidade”: 

 
Os grupos brancos precisam examinar suas próprias histórias 
étnicas de maneira que fiquem menos inclinados a julgar suas 
próprias normas culturais como neutras e universais. A suposta 
neutralidade da cultura branca possibilita-lhe mercantilizar a 
negritude para suas vantagens e finalidades próprias. Ela 
possibilita a manipulação do Outro sem ver esta ‘alteridade’  
como um instrumento de exploração branca. (MCLAREN, 
1999, p.136) 

 

A noção de identidade aqui defendida, não pode ser pensada como fixa, 

acabada, mas como uma produção construída dentro da representação. Se a identidade é 

constituída no interior da representação, como forjar uma identidade negra positiva de 

si, se o negro sempre foi representado como feio, inferior, não pensante, violento, 

libidinoso?  

O campo da representação é marcado por relações de poder, pelas quais se 

estabelecem as posições, valorações e categorizações. Assim,  

 

(...) as pessoas precisam repensar as relações entre identidades 
e diferença. Elas precisam compreender sua etnicidade em 
termos de uma política de localização, posicionamento e 

                                                                                                                                          
continua sendo visto como algo exótico e que sobrevive e se constitui à sombra do branco. A obra do 
autor contribuiu para recolocar a questão do negro em foco novamente, num período marcado pelo 
silêncio (1930).Ver em Santos (2002, p.150-161) 
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enunciação.(...) A  identidade de uma pessoa, seja preta, 
branca ou latina tem a ver com  a descoberta da etnicidade 
desta pessoa.(MCLAREN, 1999, p.74) 

 

O processo de construção da identidade negra em uma sociedade como a 

brasileira passa por questões como reconhecimento e pertencimento. Reconhecer-se ou 

assumir-se negro no Brasil é uma decisão de coragem, pois quem quer se identificar 

apenas com um passado de escravizado, pautado na ciência a justificativa biológica para 

tal condição? Quem quer ser o limite na hierarquia que divide os humanos dos ‘quase 

animais’? Quem quer ser considerado feio e portador de uma cultura inferior? 

Não seriam essas perguntas brasileiras forjadas nas relações sociais e tão 

enraizadas no imaginário de negros e não-negros? Não seriam essas as representações e 

significações do que é ser negro no Brasil? 

As relações sociais não podem ser vistas simples e ingenuamente como 

relações puras e desinteressadas. Elas são relações de poder, nas quais os grupos agem 

para que seus significados particulares sempre prevaleçam aos dos outros grupos. O 

campo dessa produção de significados é, por essência, conflituoso e disputado. É uma 

luta por hegemonia e por predomínio. 

Nessas relações de poder é que foram construídas a representação e o 

significado do que é ser negro. Assim, a representação do “ser negro”  foi criada à 

sombra do que é ser branco, num processo marcado pela significação de quem é 

superior e de quem é inferior. Ser inferior implica não ter poder.  

No “país mestiço”  ser negro, além de ser uma questão de coragem, é uma 

escolha de identidade: a da ancestralidade africana, que como atenta Silva (2005, p. 44) 

defendendo a idéia do filósofo Steve Biko, líder assassinado no combate ao apartheid 

da África do Sul: “ ser negro não é uma questão de pigmentação; ser negro é reflexo de 

uma atitude mental” . Então ser negro é essencialmente, um posicionamento político. 

Portanto, a consciência da negritude é produto das relações entre os não-

negros e negros, e destes com outros negros, ou seja:  

 

(...) na tensão entre duas forças, a invenção do ser negro e a 
experiência de tornar-se negro. A primeira, construção forjada 
por alheios à experiência de ser negro, tem sido utilizada para 
naturalizar a pretensa inferioridade dos negros. A segunda diz 
respeito ao esforço dos negros para tornar positiva a 
designação que desqualifica e diminui – negro – e assumi-la 
como integrante de identidades históricas. (SILVA, 2005, p.45)  
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Tornar positiva a imagem que o negro tem de si mesmo e de seus 

antepassados é reconhecer a África como local de produção de conhecimentos, cultura e 

história. É preciso atribuir significados positivos em relação aos negros e África, pois as 

identidades dos negros e não-negros são construídas de forma dialógica e estabelecidas 

entre os significantes de ambos os grupos. Essa relação determina como os outros nos 

vêem e como nos vemos, ou seja, como nos constituímos pertencentes a determinado 

grupo étnico-racial e social. 

 

O que é ser “ preto” , “ branco”  ou “ pardo”  para as mães? 

 

Os dados coletados apontaram que as pessoas sabem identificar e diferenciar 

o que é ser “branco”  e o que é ser “preto”, mas há uma confusão no que se refere ao 

“pardo” . 

Denota em duas falas, uma diferenciação entre os termos “negro”  e “preto” , 

sendo que o segundo termo parece ofensivo e é entendido como cor de coisas, não de 

gente. Nas falas de duas mães, o termo “negro”  sugere uma ‘positivação’ e 

resignificação do mesmo, transformando a negatividade que foi atribuída ao termo 

durante o período colonial no Brasil. Entretanto, mostraram o estigma da população 

negra com relação ao cabelo crespo. Apenas uma mãe negra, diz não diferenciar os 

termos negro e preto, segundo ela tanto faz chamar de “preto”  como de “negro” .  

 

Preto (pensa um pouco) não tem pessoa preta. Tem pessoa negra. Preto é tecido, 
tinta. O Censo é preconceituoso por usar preto. Preto é cor. Negro não. O cabelo 
do negro não é bom. 

 
Mãe parda 

 

Preto tem pele bem escura. Tem diferença entre o preto e o negro. Acho que o 
negro tem um tom mais amarelado da pele. Meu avó (ilegítimo) é preto. A família 
do meu ex-marido também. Os pretos têm o cabelo bem crespo, ruim, difícil de 
cuidar. 
 

Mãe branca 
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Algo que chama muito a atenção nas falas mostra o que Gomes (2000) 

nomeou de “dupla inseparável”  cabelo e cor da pele. Vê-se aqui, que para designar uma 

pessoa preta, sempre é falado no tom escuro de sua pele e no seu cabelo ‘ ruim’.  

Gomes (2002) aborda tal questão em pesquisa realizada nos salões de beleza 

de Belo Horizonte, Minas Gerais, tomando o cabelo afro e o tom de pele, como 

construção da identidade negra8. Segundo a autora, no período da escravidão, cabelo e 

tonalidade da pele definiam as relações entre senhores e escravos, pois quanto mais 

claro o tom de pele e cabelos mais lisos, maior a proximidade da casa-grande. Essas 

‘qualidades’  sugeriam também o ‘branqueamento’ como fator que poderia levar o negro 

à alforria, ou seja, quanto mais próximo da aparência do branco, mais longe da senzala. 

Além disso, o cabelo mais liso e a pele mais clara possibilitavam ao mestiço ascender 

socialmente e, em alguns casos, até ser reconhecido como branco pela sociedade.  

Gomes atenta para a contextura do cabelo na classificação de uma pessoa na 

sociedade, pois quanto menos crespo mais próxima esta pessoa está do padrão estético 

branco. Assim, o tipo de cabelo é mais importante do que a cor da pele. Daí, o chamado 

cabelo “ruim” para caracterizar o cabelo crespo e o cabelo “bom” como esteticamente 

aceitável.  

Sendo assim, o cabelo e o tom de pele são elementos que servem para 

classificar quem é branco e quem é negro no Brasil, além de contribuírem fortemente 

para o sentimento de pertencimento ou negação da ascendência africana, o que está 

diretamente ligado à questão da formação de identidades. Desta forma: 

 

O cabelo, transformado pela cultura como o sinal mais 
“ evidente”  da diferença racial – o que demonstra o seu 
inegável valor simbólico – soma-se à cor, para reforçar 
ideologias raciais. Nesse processo, as cores “ branca”  e 
“ preta”  são tomadas como representantes de uma divisão 
fundamental do valor humano – “ superioridade”  / 
” inferioridade” . As diferenças em relação ao valor estético – 
“ bonito/’ feio”  – passam a ter um conteúdo político e 
ideológico e são utilizadas pelo racismo para dividir o mundo 

                                                
8 É importante lembrar que o processo de construção da identidade negra em nosso país é muito 
complexo, sendo possível que, algumas pessoas com traços fisionômicos europeus, em virtude de ter o 
pai ou mãe negros, se declarem negros; e outros com traços físicos africanos se identificarem como 
brancos. Vale ainda lembrar que o termo negro foi usado de forma pejorativa para designar os escravos. 
Contudo, o Movimento Negro ressignificou este termo atribuindo-lhe um sentido político e positivo. Ver 
em Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004, p. 35). 
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em duas partes opostas no julgamento do valor do ser 
humano. (KOBENA apud GOMES, 2002, p. 148). 

 

A pele escura e o cabelo crespo funcionam como ‘marcas’  que podem 

influenciar e até definir o lugar dos negros e mestiços na hierarquia social. Ela age como 

sinônimo da falta de oportunidades para os negros, seja no mercado de trabalho, seja no 

campo educacional; é portanto, sinônimo de exclusão. As falas das mães revelaram 

como os discursos preconceituosos referentes à cor e ao cabelo são assimilados por 

negros e não-negros e incessantemente reproduzidos, conforme se vê a seguir:  

 

Preto tem pele escura, pelo racismo tem pouca falta de oportunidade. 

Mãe negra 

 
Preto, pessoa normal. É pessoa morena escura. Falo para meu filho que não é 
preto que isso é feio. 

 Mãe branca 

 
 
Preta: pele bem escura (Preto para mim é cor, na minha opinião não tem 
ninguém preto). O negro tem o cabelo bem ruim, é um crespão. Crespo fechado.  

 

Mãe negra. 

 

Em contrapartida, as definições do que é ser “branco”  envolvem a cor de 

pele e o tipo de cabelo, porém não é verificado nenhum aspecto negativo para tal, é o 

que se depreende das falas a seguir: 

 

O branco tem pele clara, cabelo amarelo ou cabelo castanho claro e liso. 

 Mãe parda 

 

Branco, da minha cor, tem a pele clara, quase transparente (risos). Cabelo 
castanho, maioria cabelo liso ou cacheado. 

Mãe branca  

 

Definir como é uma pessoa parda é algo de dissenso, caracterizado pelo 

discurso da mistura das “raças”  e pela variedade de termos utilizados no cotidiano, 

como o termo “moreno”. A utilização tão presente desse termo no cotidiano brasileiro 
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assinala que o ideário do “branqueamento”  não foi totalmente apagado, pois “moreno”  

funciona como uma “melhoria”  da “raça”  negra, principalmente quanto mais claro o 

tom da pele e os traços físicos brancos prevalecerem aos africanos.  

  Além disso, a expressão revela toda a carga de preconceito da pessoa que a 

utiliza, seja para “amenizar”  sua ascendência negra ou quando usa para designar outra 

pessoa negra de modo “educado”, encobrindo o preconceito e alimentando o mito da 

democracia racial. 

 

 

Pardo é o moreno. Moreno claro que não chega a ser negro. Moreno pode ser 
também uma pessoa de pele branca e cabelo preto, ou o bronzeado. O cabelo do 
pardo é cacheado. 

Mãe parda. 

 
Pardo, é o moreno, nem preto nem branco. 

Mãe negra 

 

Pardo: é aquele que fica entre branco e o negro. O cabelo é crespo. Na minha 
opinião não existe isso. Ou é branco ou negro. 

 Mãe negra 

 

As falas reveladas nesta pesquisa permitem pensar o Brasil enquanto 

sociedade multiétnica e multicultural9, da qual emergem as contradições dos discursos 

democráticos, com seus valores universais e seculares, aos quais todos nós – negros e 

não-negros – fomos e somos submetidos. São discursos que nos atravessam, nos 

constroem e pelos quais construímos a imagem dos “outros” .   

 Contudo, essas falas indicaram uma falta de consenso a respeito das 

categorias apresentadas pelo Censo Escolar, principalmente no que tange à categoria 

“parda”  e um desconforto quanto à categoria “preta” , entendida como preconceituosa, 

sugerindo a (re)significação do termo “negro” , de forma positiva.  

Entretanto, a dupla “cor e cabelo”  continua sendo critério importante para 

designar quem é “preto”  e quem é “branco” , sendo que, quanto mais claro o tom de pele 

                                                
9 Segundo Hall (2003, p. 52) multicultural é o termo qualitativo que descreve as características sociais e 
os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual diferentes comunidades 
culturais convivem e tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua 
identidade “original” . 
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e o cabelo menos crespo, a pessoa tende a ser mais aceita e em alguns casos ser 

classificada como “branca” . A questão do cabelo e da cor denota ainda, a existência do 

desejo do “branqueamento”  entre negros e não-negros e o estigma em relação ao cabelo 

crespo (nomeado como “ruim”) e à pele escura, como sinônimo da falta de 

oportunidades e de tratamento desigual, seja na educação, no mercado de trabalho ou 

ainda no lazer. 

As falas das mães revelam ainda, que ser “preto”  ou “negro”  interfere no 

modo como as pessoas são tratadas, principalmente as negras, e um dos locais onde isso 

ocorre é na escola, como elucidam as seguintes falas: 

 

Quando eu era criança o pessoal ficava me chamando de neguinha (na escola, na 

rua) e eu ficava com raiva, mas não falava nada, deixava. 

Mãe negra 

 A criança negra é tratada com displicência e a criança branca não, elas são mais 
cuidadas. A escola deveria ensinar desde pequenos que somos todos iguais e as 
professoras devem tratar com igualdade.  

 

Mãe negra 

 

(...) Na escola o negro fica pra lá e os brancos ficam no grupo. Minhas filhas até 

hoje sofrem muito preconceito: chamam de “ assolan” ,” frango de macumba” . A 

mais velha fica ofendida e discute, a outra não, fica ofendida e não discute.  

Mãe negra 

 

Esses depoimentos reforçam o que salienta Cavalleiro (2000) quando diz que 

a experiência escolar para os negros é marcada por situações nocivas que dificultam a 

construção de uma identidade positiva de si mesmo, uma vez que o negro é o “outro”, 

que não é aceito no grupo, não recebe o afeto e cuidado da professora como as crianças 

brancas. É ser aquele que não está representado nos murais da escola, o que fica sem par 

na festa junina. Ser negro na escola tem significado ser “ invisível”  nas histórias das 

invenções, das ciências. Às crianças e jovens negros tem sido reservado o capítulo sobre 

a escravidão do Brasil e o “13 de maio” .   

A escola se silencia diante das atitudes discriminatórias, ou: 
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silencia um sentimento de impotência ante o racismo da 
sociedade, que se mostra hostil e forte. Silencia a dificuldade 
que se tem em falar de sentimentos que remetem ao sofrimento. 
Silencia o despreparo do grupo para o enfrentamento do 
problema, visto que essa geração também apreendeu o silêncio 
e foi a ele condicionada na sua socialização” .(CAVALLEIRO, 
2000, p.100) 
 
 

A escola forjou um “currículo embranquecido” , no qual as figuras que 

representam a conquista, o heroísmo, a inteligência são os homens brancos europeus e 

norte-americanos. Um currículo que nega a história dos povos africanos ou que os toma 

como não civilizados, sem cultura, exóticos e como os que “melhor se adaptaram à 

escravidão” , não contando os movimentos e lutas de resistência negra contra a 

escravidão. 

Na escola, percebe-se que o mito da democracia racial está presente no 

currículo, nas práticas pedagógicas, nos rituais, nas falas de professores (as), dos (as) 

alunos (as), dirigentes e funcionários (as), que muitas vezes são vistas como práticas 

naturais pertencentes ao cotidiano educativo, mas que comprovam a herança de um 

passado escravocrata e de grandes desigualdades sociais. 

Além da escola, o mercado de trabalho se apresenta aos negros como lugar 

onde não é bem-vindo, muitas vezes por não ter “boa aparência” , que no Brasil é 

sinônimo de ser branco, como fica evidenciado nos depoimentos a seguir:  

 

Teve uma vez que eu liguei para a pessoa para ver um emprego. A pessoa me 
tratou super bem pelo telefone,  depois quando a pessoa me viu já não me tratou 
como antes e disse que ia ver se dava certo a vaga. Mas no fim, nada de emprego. 

 
Mãe negra 

 
Na hora do emprego quando a pessoa vai entregar currículo e é negro, as pessoas 
preferem o branco. Na escola é a mesma coisa, por isso fizeram essa lei de cotas 
para os negros. Agora o preconceito é mais escondido, não dá na cara.  

Mãe negra 

 

As falas explicitadas sugerem que as pessoas negras são discriminadas pelo 

seu pertencimento racial na hora de decidir uma vaga com candidatos não-negros, e que 

ações afirmativas se fazem necessárias para ressarcir os negros e seus descendentes dos 

séculos de exclusão.  
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O discurso igualitário que a pretensa democracia racial proclama é 

desmascarado pelas falas de pessoas brancas, mostrando que a igualdade de 

oportunidades entre negros e não-negros não passa de uma ilusão: 

 

Tenho minhas dificuldades para arrumar emprego. Se eu fosse negra seria mais 

difícil, porque acham que porque é preto não tem estudo. 

Mãe branca 

 

Desta forma, o negro é visto como o que não tem estudo. Mas como “ter 

estudo”  numa escola que também exclui e que oferece inúmeras reprovações aos negros 

pelo seu pertencimento racial? Ou, como prosseguir os estudos, numa escola onde se é 

humilhado, discriminado, e nunca representado com dignidade?  

Assim, o negro é tratado sempre como inferior: na escola, na disputa por 

emprego, nos locais públicos e privados. Há um “ser negro”  no imaginário da sociedade 

brasileira, o qual desassocia sempre o negro do que é bom, da capacidade intelectual e 

profissional, de ter boas condições financeiras: 

 

(...) eu percebo quando vou às lojas eu percebo que me tratam diferente. Um dia, fui 
a uma loja de brinquedos e perguntei para a vendedora quanto era o carrinho que 
queria comprar para o meu filho. A vendedora já falou: “ Este é tão caro” ! Ela 
estava atendendo uma cliente branca. Aí eu falei para ela: “ Eu perguntei quanto 
custa” . Aí a moça respondeu. Acho que ela não faria isso se eu fosse branca.  

 

Mãe negra 

 

As falas das entrevistadas revelam o quão fortes são as marcas da 

discriminação, do preconceito e do racismo em suas vidas. Reconhecem que estes estão 

mais presentes na vida da população negra, seja na escola, no mercado de trabalho ou 

em momentos de lazer, pois o negro é olhado e tratado de forma inferior, às vezes sutil 

ou explicitamente. 

 Não há como negar que o mito da democracia ainda faz parte dos discursos 

das entrevistadas ao proclamar que “todos somos iguais” , o que implica não falar sobre 

assuntos relacionados à cor e raça. O fato é que somos todos diferentes e que devemos 

sim, ser tratados com igualdade. Igualdade de acesso aos bens culturais, à educação de 

qualidade, à saúde, à moradia e empregos dignos.  
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Entretanto, a diferença (de cor, origem étnica e cultural) tem sido utilizada 

no Brasil como forma de tratar determinados grupos de maneira desigual, 

principalmente os negros, lançando sobre estes o mesmo olhar de superioridade e 

dominação dos tempos de escravidão. Olhar que nega a positividade do “outro”  e que o 

petrifica em seu silêncio. 

Contudo, falar sobre raça e cor no Brasil é uma questão que não se esgota, 

pois é uma questão complexa, mal resolvida e sobretudo, polêmica. Portanto, esse 

trabalho é um dos vários olhares que podem ser lançados à questão, o que permite dizer 

que a pesquisa constitui-se como reflexão e proposta de debate, e não como conclusões 

definitivas sobre a temática.    
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