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ResUmO

O presente artigo tem como principal temática a análise da histó-
ria de vida de seis jovens negros, estudantes do ensino médio noturno, 
sujeitos participantes desta pesquisa, residentes na região da baixada 
fluminense, na cidade de Belford Roxo-RJ. Através da oralidade pres-
tada por eles em entrevista, interpretamos dados da trajetória de vida 
de cada jovem e demos principal foco à compreensão da sua opinião 
sobre as representações da cultura brasileira de matriz africana: capoeira, 
maculelê, jongo, samba, pagode, funk, hip hop, candomblé e umbanda. 
Para isso, fizemos a utilização metodológica das entrevistas focalizadas 
e duas concepções: a dialética pela história das teorias racialistas e as 
consequências do racismo para o sujeito negro foram abordadas pelos 
aspectos fenomenológicos. Os autores a quem recorremos pertencem 
às áreas de educação, da sociologia, antropologia, história, psicologia e 
psiquiatria.         

Palavras-chave: Jovens negros; raça; relações raciais.  

absTRacT

The present article has as a main theme the analysis of the life 
history of six young black students from the same public night high 
school taking part of this research and that live at Baixada Fluminense 
in Belford Roxo city. Through oral interview we may interpret their 
life history data so as to understand the students opinion about afro-
brazilian cultural performances such as: capoeira, maculelê, jongo, 
samba, pagode, funk, hip hop, candomblé e umbanda. To do so, we 
made use of the focused interview methodology and two conceptions: 
the dialectical theory about the racialism history and phenomenology 
aspects that study the racism consequences for black people. The wri-
ters we reported to belong to the fields of education, anthropology, 
sociology, psychology and psychiatry.             

Keywords: Black young people; race; racial relationship. 
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inTRODUÇÃO 

O presente artigo apresentará dados coletados e interpretados 
em pesquisa qualitativa com jovens negros. Faz-se necessário informar 
inicialmente alguns aspectos que se tornaram significantes para a ques-
tão que suscitou a investigação. Quando iniciamos a prática docente 
na rede pública estadual de educação, no ano de 2004, pensamos em 
prestigiar, na elaboração dos conteúdos, os que pudessem ser relevantes 
para o grupo de alunos, ao considerar a diversidade cultural brasileira 
e, em particular, a diversidade racial. Uma das temáticas selecionadas 
para dialogar durante um bimestre foi a questão racial, justificada por 
dois pontos: o primeiro, atender à lei no 10.639/2003, que obriga os 
estabelecimentos escolares a ensinar história e cultura afro-brasileira 
e africana em seus currículos escolares, e o segundo, pela presença 
significativa de estudantes pretos e pardos na sala de aula. 

De início, procuramos realizar uma avaliação diagnóstica para 
saber, de parte do alunado, o que consideravam relevante no ensino 
de Educação Física. O propósito era estabelecer uma relação entre os 
temas da disciplina e o cotidiano dos estudantes, para dar significado 
aos conteúdos escolares.

Nossa atuação profissional é com turmas do Ensino Médio, 
no curso noturno, que se caracteriza pela presença de alunos negros, 
jovens, adultos, idosos, homens, mulheres e trabalhadores, que, por 
algum motivo, em sua trajetória de vida, não puderam concluir os 
estudos em idade regular. Na tentativa de fazer com que o leitor tenha 
conhecimento do contexto da pesquisa, acrescentamos as seguintes 
características sobre o campo de investigação: esta escola de ensino 
público da rede estadual está localizada na região da Baixada Flumi-
nense, no município de Belford Roxo – RJ, no qual residem os alunos. 

Em relação à cultura de matriz africana, o bairro em que a 
escola está inserida apresenta um grande número de centros de um-
banda e candomblé. Consequentemente, isso representa, de maneira 
significativa, a presença de elementos da cultura brasileira de matriz 
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africana no local. Entretanto, o fato que nos causou estranhamento 
foi a rejeição, de parte dos alunos negros, aos elementos culturais de 
origem africana, apresentados sob a forma de conteúdos escolares. Tais 
conteúdos, como o maculelê e a capoeira, propostos pelos parâmetros 
curriculares e em consonância com a lei no 10.639/03, para o ensino 
de educação física, foram recebidos com estranhamento por parte de 
um significativo número de alunos negros.

Ao tentarmos compreender as causas desse questionamento, 
alguns alunos estabeleceram a relação entre a musicalidade da ca-
poeira e do maculelê e os ritmos e melodias das religiões de origem 
africana, afirmando que estas ferem os seus princípios. Em conse-
quência desta posição dos estudantes, consideramos que a questão 
ultrapassa os limites da disciplina Educação Física e se insere no 
âmbito da sociedade, projetando-se no interior da escola, com fortes 
repercussões nas propostas curriculares que incorporam questões so-
cialmente relevantes, sendo este o caso presente que, em atendimento 
a dispositivos legais atuais, contribui para explicar questões relativas 
à população que reside no entorno da escola. Na Baixada Fluminen-
se, a presença da população negra é extremamente expressiva. Esta 
situação levou-nos a alguns questionamentos: como se constituiu a 
formação desse sujeito concreto? Podemos considerar que esse sujeito 
negro desconhece, ignora e rejeita algumas práticas de matriz negra? 
A que tipo de manifestação da cultura de matriz africana esse sujeito 
é receptivo? Como se apresenta a imagem do sujeito negro, pensada 
por esse grupo de jovens mulheres e homens entre 16 e 25 anos de 
idade? Quais os fatores que, em suas trajetórias, contribuíram para 
construir subjetividades? 

Para responder a tais questionamentos, selecionamos seis jovens 
negros, sendo três homens e três mulheres, com idade entre 16 e 25 
anos, para participarem da pesquisa. Sobre religião, cinco entrevis-
tados são evangélicos e apenas uma é católica. Para melhor preservar 
a identidade dos sujeitos, utilizamos nomes fictícios para transcrever 
os seus depoimentos.
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Considerando os aspectos macrossociais que foram construídos 
por meio da história da população negra, que resultou na equivocada 
hierarquia da humanidade, a partir das características fenotípicas e da 
cultura dos diferentes grupos humanos, procuramos averiguar a sua in-
fluência nas questões identitárias e históricas que afetam os estudantes 
selecionados para a pesquisa. Sabe-se que os equívocos cometidos sobre 
os tipos humanos racializaram a humanidade e, não raro, atingiram os 
indivíduos que, com relativa frequência, admitem tal classificação 
como verdadeira, por não terem acesso às formas pelas quais as ideias 
sobre a diversidade humana foram construídas e aos conhecimentos 
que comprovam a sua inconsistência. Desse modo, articulam-se, nesta 
pesquisa, elementos a nível macrossocial, que explicam a dinâmica 
das relações raciais, consideradas na sociedade em geral, projetando-se 
no interior de subgrupos, atingindo o seu imaginário e interferindo 
nele, que orienta formas de comportamento de rejeição das próprias 
origens. Estando no campo da subjetividade humana, recorre-se, em 
caráter complementar, a elementos do enfoque dialético de pesquisa 
e a elementos da fenomenologia, para tentar compreender questões 
relativas às relações consideradas, que se evidenciam no indivíduo. 

a ORigem DO pensamenTO RaciaLisTa e a 
hieRaRqUizaÇÃO RaciaL

A análise de Todorov (1993) sobre essa temática é extremamente 
importante para examinar a questão da diversidade humana, porque 
ele remete, inicialmente, à discussão sobre o universal e o particular, 
ao afirmar que o “problema de unidade e da diversidade se transforma 
então no problema do universal e do relativo” (p. 21). 

Referindo-se à opção universalista, Todorov afirma que o etno-
centrismo é o principal movimento que influencia os valores univer-
sais, associados aos da própria sociedade a que o indivíduo pertence. 

Considera também que o etnocentrismo contribuiu para pro-
mover uma visão pseudocientífica, utilizada pelos colonizadores euro-
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peus ao considerarem a pretensão universal e o seu conteúdo particular 
para justificar suas ações sobre os povos colonizados. Hyppolite Taine 
(apud TODOROV, 1993) foi um dos principais criadores desse pen-
samento francês, em sua obra Les origines de la France Contemporaine 
(1876-1896) dos séculos XVii-XViii, buscando, assim, como toda 
corrente de pensamento da época, imaginar o homem de maneira geral 
(ibidem, p. 22). A partir daí, desenvolveu-se a concepção universalista 
que reconhece a diversidade humana mediante a identificação de toda 
a sociedade como um único grupo social. 

O etnocentrismo apresenta uma caricatura natural universalista, 
segue a linha do menor esforço e procede de maneira não crítica ao 
crer que seus valores são verdadeiros e isso lhe basta, não os precisando 
provar. O seu nascimento ocorre através dos costumes, dos valores 
e da religião. Dessa forma, surgem ideias que incorporam a lógica 
do conceito, destacando-se la Bruyère (apud TODOROV, 1993), 
seguidor de Montaigne, ao apresentar um universalismo com uma 
tolerância limitada, com forte influência numa centralização (ibidem, 
p. 23-24). A proximidade entre conhecer o outro e a ciência natural 
formula os conceitos do etnocentrismo científico de Joseph Marie de 
Gerando (ibidem), que parte de um quadro universalista e racionalista 
na sua definição geral, pretendendo também saber como se situam em 
suas particularidades, quando está em destaque o tipo ideal humano, 
por meio do padrão de características do fenótipo.

Esses questionamentos têm como ponto de partida o que foi 
relatado como julgamento de valor entre as formas descritas sobre o 
outro, quando os navegantes europeus viajaram para a África e para 
o Continente Americano. De imediato, a visão que deles se destacou 
estava carregada do sentimento da superioridade de um homem em 
relação ao outro; analisaram o modo de vida dos povos e consideraram 
suas posições como inferiores.

A partir dessas análises do próprio grupo humano, que apre-
senta aspectos biológicos diferentes, surgem o racismo e o racialismo, 
considerados legítimos e gerando desigualdades a partir de equívocos 
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que permeiam as relações sociais. Para Todorov (1993), racismo é 
uma prática excludente, enquanto o racialismo se apresenta como 
teoria produzida a partir de diferenças constatadas. Tais diferenças 
apresentam-se no campo biológico, cultural, linguístico e nos limites 
entre identidade e diferença.

O racismo, como prática excludente, pode gerar uma catástrofe 
(por exemplo: o holocausto), utilizando-se para isso do racialismo e 
de suas doutrinas, que classificam a humanidade a partir de suas ca-
racterísticas fenotípicas e pela frenologia para designar o “tipo ideal”, 
sentido este que não referimos ao modelo weberiano, e sim ao con-
ceito legitimado pela estratificação racial. O uso e os sentidos desses 
conceitos foram afirmados por intelectuais como François Bernier, 
que, em 1684, “utiliza a palavra racismo pela primeira vez em seu 
sentido moderno” (TODOROV, 1993, p. 113). Seu interesse em 
conceituar essa ideia partiu de algumas situações em disputa na França 
sobre diferenças raciais entre francos e gauleses, que caracterizavam 
ancestrais dos aristocratas e do povo.

Seguindo pela constituição da estratificação racial, outros au-
tores colaboraram para esse movimento científico. Buffon, na criação 
de Histoire naturelle, volume “De l´homme” (1749), corrobora este 
sentido, quando realiza a síntese de numerosos relatos de viagem 
entre os séculos XVii e XViii. Este ensaio exerceu uma influência 
decisiva sobre a literatura posterior, que busca construir uma unidade 
do gênero humano (apud TODOROV, 1993, p. 113-114).

Como resultado de sua investigação, Buffon (1749) propõe uma 
hierarquização na relação entre os animais na natureza. Considera que 
os homens pertencem a uma única espécie podendo ser julgados com 
a utilização dos mesmos critérios. No entanto, esta posição afirma 
o caráter determinista sobre a diferença e a superioridade entre uns 
e outros. Hierarquia e unidade se mensuram por julgamentos de 
valor: a primeira, pela observação de outra característica humana; já 
a segunda é provada pela fecundação mútua. Quando se interroga 
sobre o que constitui a variedade na espécie humana, o referido autor 
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enumera três parâmetros: a cor da pele, a forma e o tamanho do corpo 
e o natural/costume.21 

A contribuição de Renan ocorre a partir da obra Histoire générale 
et systéme comparé des langues sémitiques (1855), que descreve o seu 
racialismo a partir da oposição entre arianos e semitas e apresenta a 
definição de uma hierarquização dos indivíduos na categoria raça, por 
meio da divisão da humanidade em grupos raciais: branco, amarelo e 
preto. Nessa estratificação racial, elege uma raça inferior como sendo 
a constituída pelos negros da África, pelos nativos da Austrália e pelos 
índios americanos. Também considera que existem representantes 
dessas raças por toda a terra, os quais são progressivamente eliminados 
por outras raças, afirmando que estas raças inferiores são incivilizáveis 
e não suscetíveis ao progresso. Na parte superior dessa escala, considera 
a branca submetida aos julgamentos absolutos de beleza e, também, 
por jamais ter conhecido o estado selvagem.

Semelhantes às de Renan, ao propor uma classificação das 
raças, foram as ideias de le Bon (apud TODOROV, 1993), que 
ajudaram a difundir a ideologia da raça. Considera quatro graus de 
destaque na escala racial: na parte inferior, encontram-se as raças 
primitivas, exemplificadas pelos indígenas australianos; afirma que 
esse povo estava fadado à não civilização e, no seu encontro com um 
povo superior, o seu destino seria o desaparecimento, como sendo 
um processo natural, sem definir a forma pela qual esse processo 
aconteceria. Em seguida, encontram-se as raças inferiores e, como 
figura central, estão os negros; como Renan, considera que eles não 
se aperfeiçoaram, apresentando capacidades rudimentares de civili-
zação, são também julgados bárbaros por sua capacidade cerebral ser 
inferior à dos brancos, condenados a permanecerem para sempre na 

2  Os costumes agem por intermédio do clima e da alimentação, aumentando 
e diminuindo seus efeitos, e a falta de civilização produz a negritude da pele. 
Também sobre a comparação entre civilizado e bárbaro, se vivessem no mesmo 
clima, os selvagens seriam mais escuros, feios, menores e enrugados (TODO-
ROV, 1993, p. 118). 
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barbárie. Afirma não encontrar, em toda a história das civilizações, 
exemplos de povoamento negro que alcançassem um determinado 
nível de civilização. Em terceiro plano, aparecem as raças médias, 
representadas pelos grupos étnicos chineses, japoneses, mongóis e 
povos semíticos. A sua conclusão foi tirada com base na proposta 
da raça branca de Renan, com a divisão em arianos e semitas, além 
da evidente inferioridade destes últimos, levando-o a juntá-los aos 
representantes da raça amarela. Outra forma que ajudou le Bon a 
formar a sua estratificação racial se deu pelos estudos da craniologia, 
sua especialidade, ao comparar crânios de mulheres brancas com os 
dos negros; constata que os crânios dos homens brancos são maiores 
do que os dos negros, além de os dos machos brancos serem maiores 
do que os das fêmeas brancas. 

Hypolite Taine (apud TODOROV, 1993) tornou-se o mais 
importante intelectual, na segunda metade do século XiX, quando 
o assunto era o determinismo integral. Considerava que nenhum 
acontecimento ocorre sem causa: nossas maneiras de pensar, sentir e 
nossos atos são ditados por causas identificáveis; esse processo é in-
tegral, já que toca os menores elementos de cada fenômeno. O feito 
total é um composto, determinado por inteiro pela grandeza e pela 
direção das forças que o produzem. A procura das causas deve vir após 
a reunião dos fatos: sejam eles físicos ou morais, têm sempre causas, 
comparáveis à ambição, à coragem, à veracidade e ao movimento 
muscular para o calor animal. 

Para descrever o mundo dos homens, Taine utiliza metáforas 
tiradas do Reino Vegetal: “as obras de arte são sementes que caem 
sobre um certo solo, que o vento varre que as neves congelam em 
seguida brotam e florescem” (TODOROV, 1993, p. 130). A ciência 
tem o papel de ser o guia social para a humanidade. Nas diferenças 
entre ciência natural e humana está o funcionamento de suas respec-
tivas matérias. 
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As contribuições de Gobineau32(apud TODOROV, 1993) para 
as teorias racialistas se prendem ao determinismo, ao materialismo e à 
fé na ciência; para ele, o comportamento dos homens é dependente da 
raça à qual pertencem e se transmite pelo sangue. Acredita, também, 
que as sociedades impõem às populações seus modos de existência, 
quando ditam elementos de suas leis inspiradas nas suas vontades. O 
indivíduo sofre a ação de forças que o transcendem; resta-lhe observar 
o curso da história, compreendê-la e com ela se resignar.

Sobre a teoria das raças, ele se torna um racialista fiel à gran-
de corrente de pensamento da época. Vê diferença entre homens e 
animais, que consiste na presença ou na ausência da razão. Adere ao 
poligenismo de Voltaire, embora pretenda respeitar o dogma cristão 
da monogênese: “está consciente da eterna separação das raças” (apud 
TODOROV, 1993, p. 143). Estas não são apenas diferentes, são 
hierarquizadas, seguindo escala única. 

As representações da diversidade humana, na hierarquização 
proposta por Gobineau, sobre as três raças (negra ou melaniana, 
amarela ou finlandesa e branca), são identificadas por marcas físi-
cas como a carnação, o sistema piloso, a forma do crânio e da face. 
Foram avaliados como resultado dos critérios de beleza, força física 
e capacidades intelectuais. O belo, para ele, é uma ideia absoluta e 
necessária, que não poderia ter uma aplicação facultativa. A raça 
branca é considerada como ideal, a partir da relação estabelecida 
entre beleza e tipo europeu, considerado como referência para os não 
brancos. Sobre força física, a raça amarela é destacada como sendo 
fraca, e a dos negros tem menos rigor muscular, em comparação com 

3 Concorda com Taine que não há diferença entre o mundo da natureza e o 
mundo humano; descreve nas suas obras metáforas orgânicas: “as civilizações 
são masculinas e femininas, têm nascimento, vida, morte, têm germes, raízes 
podem ser podadas” (p. 137). Sobre as qualidades morais do indivíduo, diz 
que são inteiramente determinadas por suas disposições físicas; nesse sentido, 
mantêm-se oposto aos enciclopedistas, que acreditavam nas virtudes da edu-
cação e nos progressos possíveis, tanto do indivíduo quanto da espécie (apud 
TODOROV, 1993, p. 137).
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a dos brancos, que ficam no topo da hierarquia racial, estabelecida 
pelo racialismo. Em relação às capacidades intelectuais, os negros 
são considerados medíocres ou nulos, e os amarelos, segundo o 
autor em questão, tendem à mediocridade; isso prova a pretensão 
desses intelectuais em eleger a superioridade dos brancos em todo 
o campo da inteligência.

iDeias RaciaLisTas nO cOnTexTO bRasiLeiRO: a ciência 
naciOnaL 

Após a apresentação dos principais idealizadores do racismo 
científico, agora é necessário verificar como essas ideias chegaram ao 
Brasil, entre meados do século XiX e início do XX, além da forma 
como foram adotadas pelos intelectuais brasileiros, como meio de 
promover uma ciência nacional própria, que estimulasse o progresso 
da nação. Nesse sentido, a incorporação dessas ideias às instituições e 
aos espaços de saber foi muito relevante para a promoção do racialismo 
e da hierarquização das raças na sociedade brasileira.

Os estabelecimentos de pesquisa que surgiram e contribuíram 
para compor um panorama intelectual determinista no país, desta-
cados neste texto, são: as faculdades de Direito e de Medicina; os 
museus e os institutos históricos e geográficos, como contribuintes 
para a formação da elite intelectual. Algumas dessas instituições 
foram criadas no início do século XiX por D. João Vi, e tiveram 
um significativo papel na construção da nação, pois havia diversos 
intelectuais.

Vale, entretanto, o destaque sobre a relação inicial entre classe, 
poder e ciência, que, no Brasil, era semelhante à da Europa. De acor-
do com Schwarcz (1999), essa elite intelectual brasileira era, em sua 
maioria, composta por pessoas das classes dominantes. Sobretudo, 
esses cientistas brasileiros procuravam legitimar ou respaldar cien-
tificamente suas posições na estratificação social por meio do saber 
promovido nas instituições das quais participavam. 
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Esse período se destaca, também, pela presença das seguintes 
características: 1) a emergência de uma nova elite profissional, que 
incorporou os princípios liberais e um discurso científico evolucionista 
como modelo de análise social; 2) o discurso e o princípio determinista 
tornam-se argumentos para explicar diferenças raciais na população 
brasileira, penetrando no Brasil a partir dos anos 1870; 3) as diferenças 
sociais eram incorporadas à questão racial; 4) justificativa determinista 
de novas formas de inferioridade; 5) teorias como evolucionismo 
social, positivismo, naturalismo e darwinismo social foram adotadas 
como referência à ideologia do branqueamento.

Os museus foram importantes para a divulgação de tais ideais. 
O primeiro foi o Museu Nacional, fundado após a chegada da família 
Real e criado por decreto de D. João Vi, em 6 de julho de 1808, com 
a função de estimular os estudos de botânica e de zoologia. A partir 
das administrações de ladislau Neto (1874-1893) e de João Batista 
de lacerda (1895-1915), o estabelecimento estruturou-se de acordo 
com os moldes dos centros europeus. Reconhecido como espaço de 
ciência, criou a revista trimestral Os Arquivos do Museu Nacional. No 
primeiro número, publicado em 1876, destacaram-se artigos escritos 
por Paulo Broca, Charles Darwin e Turlaine, que contribuíram para 
o movimento científico internacional desse periódico.43 

A predominância dos ensaios das ciências naturais não impedia 
a apresentação dos estudos etnológicos. Um artigo escrito por João 
Batista de lacerda, com o título “Anthropologia das raças indígenas 
no Brasil” (apud SCHWARCZ, 1999, p. 74), apresentava uma visão 
biológica e física, de acordo com o modelo de ciência natural, que, na 
sua composição, analisa as características e as diferenças da diversidade 
humana através do fenótipo. 

4 Schwarcz (1999), em sua primeira análise sobre a revista, percebeu que “a 
divisão dos espaços de publicação das seções revela um pequeno espaço para a 
Antropologia, o domínio absoluto foi das ciências naturais: zoologia, botânica 
e geologia” (p. 71). 
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O estudo de lacerda narrava a respeito dos índios Botocudos, 
por meio da análise de 11 cérebros de espécies dessa tribo. Utilizava 
recursos frenológicos da escola francesa de Broca. Na consideração 
final, o pesquisador classificava “os índios dessa etnia como de grau 
intelectual inferior, limitados e difíceis para a civilização” (apud 
SCHWARCZ, 1999, p. 75). 

Em 1893, o então governador lauro Sodré, sabendo da demis-
são do zoólogo suíço Dr. Emilio E. Goeldi do posto de naturalista do 
Museu Nacional, resolve contratá-lo para assumir a direção do Museu 
do Pará e elaborar a nova estrutura da instituição paraense. O novo 
diretor organizou as diferentes seções (zoologia, botânica, etnologia, 
arqueologia, geologia e mineralogia) de acordo com as referências dos 
museus e dos espaços de ciência europeus. Participaram da criação da 
revista especialistas estrangeiros, que criaram duas revistas: Boletim do 
Museu Paraense e Memória do Museu Paraense. O objetivo de Goeldi 
na direção do museu era trabalhar no desenvolvimento das ciências 
naturais e da etnologia da Amazônia. 

Goeldi pretendia manter o controle das pesquisas locais e tomar 
parte nos grandes debates intelectuais da época; como naturalista, era 
um evolucionista convicto e defendia a ideia da perfectibilidade huma-
na. Acreditava que a igualdade entre os homens seria alcançada devido 
à capacidade de se superar para chegar à civilização. Entretanto, como 
estudioso, “acredita nas considerações da corrente poligenista”, isto 
é, “previa a existência de várias raças ou espécies humanas espalhadas 
pelo mundo” (apud SCHWARCZ, 1999, p. 87).

Outro importante espaço de ciência foi o Museu Paulista ou 
Museu do ypiranga, inaugurado em 1894, contratando o zoólogo 
Herman Von ihering para a sua direção. O objetivo passa a ser um 
novo museu etnográfico, para o estudo da história natural da América 
do Sul e do Brasil, por meios científicos. Von ihering imprimiu um 
perfil profissional ao museu, adaptado aos grandes centros europeus, 
tendo como base um saber evolutivo, classificatório e pautado no 
modelo das ciências biológicas. 
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Em 1895, publicou o primeiro número da revista do Museu 
Paulista; os dois primeiros artigos apresentavam uma história do 
museu, caracterizado como um monumento de glória paulista. A 
antropologia também era entendida pelo museu como disciplina do 
ramo das ciências naturais, através de estudos da zoologia e da botâ-
nica; interessante é que muitos estudos relacionados à antropologia 
estavam presentes ao lado de artigos sobre a fauna e a flora locais. 

Em estudo sobre a evolução dos moluscos terciários, Von ihering 
descreve que “o que vale para o estudo da evolução dos animais e no 
mundo da natureza vale para o mundo evolutivo dos homens” (apud 
SCHWARCZ, 1999, p. 82). O pressuposto era que os estudos biológicos 
da evolução, adotados como base para explicar a evolução dos outros seres 
vivos, poderiam também ser adotados para a evolução da humanidade. 

Corroborando aos museus, surgem os institutos de pesquisa 
que legitimaram e também se posicionaram como espaços de ciência; 
suas funções foram, de maneira original, constituir o trato científico 
nacional sobre as questões de raça e etnia. O primeiro desses espaços 
de ciências foi o instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (iHGB), 
criado logo após a independência política do país.54

O seu maior papel é descrito no texto da então abertura so-
lene, na fala de Januário da Cunha Barbosa, quando da instalação 
do iHGB,65em 1839, ao revelar que “o desejo desse instituto é o de 
fundar uma historiografia nacional e original, semelhante ao modelo 
adotado na Europa” (apud SCHWARCZ, 1999, p. 100).

5 Cumpriu o papel de “construir uma história da nação, para isso, recriar um 
passado solidificar mitos  de fundação, ordenar fatos buscando homogeneidades 
em personagens e eventos até então dispersos” (Schwarcz, 1999, p. 99).

6 Quando citada como sendo uma parte da corte, em virtude da composição do seu 
quadro social por subdivisões: efetivos, correspondentes, honorários, beneméritos, 
de presidente e presidente honorário. isto demonstra que os espaços da ciência 
tinham a presença da elite brasileira, o que justifica alguns pensamentos sobre 
o negro e o índio como sujeitos, considerados pela ciência moderna racialista, 
inferiores, na escala hierárquica da diversidade humana.
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Em 1839, houve a iniciava de editar, de maneira regular, a Revis-
ta do IHGB, que, até 1864, circulava com tiragem trimestral e utilizava 
selos e inscrições.76Sobre a questão racial, difundiu uma postura na 
medida em que o projeto de centralização nacional implicava pensar 
também a situação de negros e indígenas. Sobre a população negra, 
Schwarcz (1999, p. 111), durante a sua documentação de dados, 
selecionou, para apresentar na pesquisa, dois ensaios que sintetizam 
o pensamento da sociedade científica brasileira, que, explicitada nessa 
revista, no ano de 1884, destacava: “as populações negras vivem no 
estado mais baixo de civilização humana”, e a de 1891 dizia que “os 
negros representam um exemplo de grupo incivilizável”. Essas análi-
ses são centradas numa visão evolucionista, que levou o negro, nesse 
período, a ter referência de não civilidade. 

Nos artigos e nos ensaios publicados pela revista do iHGB, a 
figura do mestiço foi narrada como sendo a possibilidade de promo-
ção da população brasileira à civilização. No pensamento de Silvio 
Romero, o mestiço representava a saída para o mundo civilizado, por 
ele apresentar melhor adaptação ao meio.

Outro instituto que contribuiu para a criação da denominada 
ciência no Brasil foi o instituto Archeologico e Geographico de Pernam-
buco (iAGP), fundado em 28 de janeiro de 1862, segundo instituto 
do Brasil, primeiro do Nordeste. Reunia no seu quadro social parte 
da elite econômica e intelectual da região. As funções principais do 
instituto foram recuperar a história da pátria e comprovar a relevância 
da história pernambucana nos destinos do Brasil, como também pro-
curar associar suas ideias aos interesses políticos e culturais da região. 

O lançamento da revista trimestral do instituto apontava a 
presença de artigos de antropologia, determinados por meio dos 

7 Sua organização interna se formava por seções, sendo a primeira destinada aos 
artigos e aos documentos sobre questões pertinentes ao instituto (interpretação 
histórica, textos geográficos, etnografia indígena e romantismo); já a segunda 
constava de biografias de brasileiros, e a terceira era formada por extratos das 
atas das sessões quinzenais.
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estudos publicados sobre a promoção de uma raça local. A maioria 
deles teorizava sobre as diferenças entre os homens, exaltando a supe-
rioridade branca e condenando as populações indígena e negra. Em 
suas conclusões sobre a questão da raça, a revista apontava soluções 
imediatas para que o branqueamento da população se tornasse o 
recurso para o desenvolvimento da região. A mestiçagem era vista de 
maneira ambígua: por um lado, como a saída controlada e compatível 
de ordenação, considerada através de ideias poligenistas de análise; 
por outro, as decisões eram tomadas e aceitas numa perspectiva mo-
nogenista, num ideal evolucionista.

O instituto Histórico de São Paulo, criado numa reunião em 
10 de novembro de 1894, composto pela elite intelectual paulista, 
seguia o modelo comum ao iHGB, destacando-se uma especificidade 
paulista em pensar a história de São Paulo como modelo de história 
para o Brasil. Assim, tratava de buscar no passado fatos e eventos 
da história do Estado que foram representativos para construir uma 
historiografia paulista, e elege o bandeirantismo como fenômeno 
pesquisado e valorizado.

A revista científica desse instituto era editada de forma se-
melhante à dos outros institutos, com o predomínio de artigos de 
história, que exaltavam a participação e o papel de São Paulo na 
história nacional. Os artigos produzidos misturaram em seus textos o 
evolucionismo, o darwinismo social, o poligenismo e o monogenismo, 
com conclusões religiosas e científicas. 

Semelhantemente aos museus, os institutos pensaram em cons-
truir um vulto científico que demarcasse a figura histórica de seus 
antepassados; a consideração de que o índio e o negro fizeram parte da 
construção cultural desse país foi inferiorizada, com a clara intenção 
de implantar o branqueamento como política racial monogenista, ao 
admitir o branco como raça superior. A consideração do evolucionismo 
e do poligenismo, como teorias a serem dialogadas nos estudos de antro-
pologia, posiciona-se com marcante presença de característica elitista e 
de hierarquias, adotadas como perfil desses institutos entre 1870 e 1930. 
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Com a criação dos centros de pesquisa, houve um modelo para 
narrar a história e a formação da identidade brasileira. Corrobora essa 
tentativa o ideário de formar um código jurídico brasileiro único. 
inicialmente, esse é o papel das escolas de direito, situadas em Recife 
e São Paulo. Entretanto, as ideias racialistas ganham legitimidade por 
meio do pensamento dos intelectuais dessas escolas. 

Para a construção do código nacional, a faculdade de Recife 
adotou o referencial evolucionista. A percepção disso se deu na leitura 
que o intelectual Tobias Barreto fez sobre filósofos alemães, como 
Haeckel e Buckle, e da difusão de ideias de autores como Spencer, 
Darwin, littré, le Play, le Bon e Gobineau. Sua leitura foi consi-
derada a mais atual e importante, a ponto de criar na faculdade um 
grupo de cientistas que assumiram uma identidade chamada de “os 
renovadores da Escola de Recife” (SCHWARCZ, 1999, p. 149).

A introdução dos modelos evolucionistas e social-darwinistas 
resultou em uma tentativa imediata de adaptar o direito a essas teo-
rias, aplicando-as à realidade nacional. Talvez essa tenha tido a maior 
influência nessa escola, por ela se situar distante dos locais de decisões 
nacionais (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) e de ter a aplica-
bilidade dessa teoria em áreas como a literatura,87a crítica e a poesia.

Dos intelectuais dessa escola, destaca-se, nesse período, Silvio Ro-
mero, por aplicar o ideário científico à realidade brasileira. Sua produção 
caracteriza-se pelo radicalismo das posições e pelo apoio ao naturalismo 
evolucionista, em oposição ao positivismo francês. Ele acreditava ver na 
mestiçagem a saída para uma possível homogeneidade nacional. Para 
ele, o principio biológico de raça, retirado dos autores como Haeckel, 
Darwin e Spencer, aparecia como base de estudos e reflexões.

Um espaço para a promoção dessas ideias foi a revista acadêmica da 
faculdade de Recife, que iniciou sua circulação em 1891, como veículo 

8 Na obra Canaã esse sentido é apresentado por meio da fala do personagem 
principal, Milkau, quando demonstra um elogio à imigração europeia branca 
(SCHWARCZ, p. 152).
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de responsabilidade dos docentes. Os autores mais citados nos artigos, 
durante 30 anos, foram le Bon, Darwin, Haeckel, lombroso e Ferri. 

Os estudos de criminologia, de lombroso, Garófalo e Ferri, 
tornaram-se referência dos teóricos que publicaram artigos nessa revis-
ta. Dentre as formas atribuídas ao descrever o indivíduo, esses autores 
fizeram sua análise com base nos meios físicos, antropológicos e sociais. 

Por mais que variassem as interpretações, via-se, de fato, que, para 
analisar o crime, era necessário avaliar o indivíduo criminoso, principal-
mente através do seu tipo físico e da raça. A legitimidade dessa teoria se 
deu pela apropriação e pelo auxílio da cadeira de direito criminal, de áreas 
como geologia, biologia e antropologia. Esse aspecto também foi impor-
tante para a elaboração de um Código Penal científico e nacional. Os 
objetivos da revista seriam a afirmação do direito como prática científica 
ligada aos modelos evolucionistas e deterministas de análise, e a missão 
de apresentar aos legisladores nacionais a criação de um código único.

Outra instituição de ciência nacional, que cumpriu o papel de 
promover as ideias de raça, foi a Academia de Direito de São Paulo, 
inaugurada em 1o de março de 1828, tornando-se, anos depois, a 
Faculdade de Direito de São Paulo, que contribuiu, também, para a 
divulgação e a promoção da ciência do direito. A criação do periódico 
científico (Revista da Faculdade de Direito de São Paulo) tinha como 
objetivo manter o bom andamento interno a serviço da faculdade.

O perfil da revista era semelhante ao dos outros periódicos, 
quando adota o modelo evolucionista, porém, presente de maneira 
não direta em seu conjunto. Desse modo, o direito aparece sujeito às 
determinações evolutivas e sua meta consiste em ajudar a descobrir 
as leis que presidem a evolução da humanidade e em legitimar uma 
imigração branca europeia, para transformar a sociedade brasileira 
numa unidade racial, prevendo até mesmo o mestiço como meio de 
salvar as novas gerações para o desenvolvimento do país.

O campo da medicina também foi importante para a promoção 
da ciência no Brasil. O primeiro espaço dedicado ao ensino foi a Es-
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cola Cirúrgica da Bahia, criada por D. João Vi, em 18 de fevereiro de 
1808, por sugestão do cirurgião-mor do reino, José Correia Picanço. 
Ao chegar ao Rio de Janeiro, fundou, em 2 de abril de 1808, a Escola 
Cirúrgica do Rio de Janeiro. Ambas foram denominadas, em seguida, 
faculdades de medicina.

Na década de 1870, dois fatos ajudaram a participação das ins-
tituições médicas na composição racial no Brasil: o primeiro, através 
do surto de epidemias, como a cólera, a febre amarela e a varíola, 
dando origem à “missão higienista” (SCHWARCZ, 1999, p. 198). O 
segundo foi o conflito da Guerra do Paraguai, que fez surgir um grande 
número de doentes e mutilados, junto ao crescimento populacional 
desordenado das cidades, aumentando, consequentemente, a crimi-
nalidade e os casos de alienação e embriaguez, além da preocupação 
com as doenças endêmicas, frequentes em populações imigrantes.

As duas produções científicas da área eram a Gazeta Médica da 
Bahia e o Brazil Médico do Rio de Janeiro. A relação dos dois periódi-
cos era de intercâmbio também entre as instituições. No entanto, a 
faculdade da Bahia priorizava estudos de medicina legal e, na década 
de 1920, os estudos sobre alienação e doenças mentais; já a do Rio de 
Janeiro realizava estudos sobre higiene pública e combate a epidemias.

Havia um distanciamento entre elas e os periódicos das outras 
instituições científicas (como as revistas dos Museus, dos institutos 
Históricos e as da Faculdade de Direito), talvez por sentirem ne-
cessidade de construir um perfil literário próprio. Sua participação 
em questões sociais e políticas somente foi associada quando teve a 
medicina em primeiro foco. 

As duas revistas apresentavam vocabulário e nomenclatura 
médica semelhantes, e receituários e análises sobre a realidade social 
comparadas. Havia, ainda, a exposição de casos patológicos comuns, 
condicionados e justificados por exporem doentes na condição de pro-
vas de tese, aparecimento das degenerações e amostras vivas de trabalho. 

A partir da década de 1880, surge uma produção baiana de arti-
gos relacionada à epidemiologia, com especificidades no recorte racial; 
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os médicos vinculavam doenças a raças, como fatores condicionantes e 
determinantes para as moléstias, no caso, em especial, da sífilis.98Em um 
artigo de 1894, ela foi considerada como um mal degenerativo referente 
aos fatores determinantes de desenvolvimento físico e intelectual das raças.

O tema raça surge nos ensaios como sendo de fundamental 
análise; seus autores utilizavam essa categoria para diagnosticar o 
destino da nação. Os textos desse período que se destacavam foram 
produzidos por Nina Rodrigues, que estabelece a diferença entre as 
raças e a condenação da mestiçagem. Usando modelos social-darwi-
nistas para fazer uma leitura da realidade brasileira, concluía que o 
cruzamento entre raças era o maior mal do Brasil, a hibridização seria 
a consequência da degeneração da sociedade.

Sobre os negros, Rodrigues considerava que havia diferenças hie-
rárquicas entre os africanos. Considerava, também, que o seu conjunto 
na sociedade brasileira era a causa da inferioridade do nosso povo. Sua 
preocupação com a população negra era que, através da falta de unifor-
midade étnica, se proporcionavam a essa raça múltiplas feições. Havia 
diferenças entre aqueles negros vindos do continente africano e o grupo 
brasileiro da época, denominado negros, baianos, crioulos e mestiços. 

Na Gazeta, era científico associar doença à mestiçagem, por 
meio dos relatórios clínicos e estatísticos, utilizando imagens e fotos 
que, frequentemente, se tornavam uma crueldade, ao exporem as 
moléstias contagiosas como causa da mestiçagem. A escola baiana 
adotou a medicina legal para analisar e identificar as raças, para refletir 
sobre o atraso e a fragilidade do cruzamento racial, exercida através 
das técnicas da frenologia ou craniologia, que analisavam o crânio, 
apontando o grau de criminalidade ou delinquência do sujeito.

Essa técnica, criada na escola italiana, passou a receber, aqui 
no Brasil, um caráter especial e de uso original. Para auxiliar na 

9 A sua causa principal era apontada como sinal da “degenerescência mestiça” 
(SCHWARCZ, 1999, p. 207).
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identificação do delinquente, seguia o pensamento de lombroso. 
No entanto, sua originalidade é destacada quando os peritos baianos 
apontavam e criavam uma hierarquização racial por meio de estigmas 
típicos dos criminosos, preocupando-se mais com o criminoso do que 
com o próprio crime.

Nina Rodrigues formou uma escola de pensadores e praticantes 
da lógica determinista, como professor da Faculdade de Medicina da 
Bahia, na cadeira de Medicina legal. Sua atuação gerou uma identifica-
ção de grupo voltada para melhorar a imagem dos médicos, ganhando 
relevância na Bahia. Buscou a comprovação da originalidade de uma 
ciência brasileira através do objeto de degeneração racial por causas 
como embriaguez, alienação, epilepsia, violência e anormalidade.

As teorias raciais foram adotadas de forma seletiva e parcial, 
ajudando a explicar a seleção natural e o desaparecer dos fracos, 
sendo descartadas, ao pensar na perfectibilidade dos bons mestiços 
ou mesmo na homogeneização das raças, conclusões incompatíveis 
com os modelos poligenistas.

Percebe-se que essas teorias e esses pensamentos europeus ganha-
vam originalidade e especificidade aqui no Brasil. A eugenia previa a 
saída para parte da população como sinal de desenvolvimento e civi-
lização. A forma como as técnicas de frenologia foram ressignificadas, 
aqui no Brasil, apontam o interesse de exterminar a população negra, 
extermínio este desejado pelos intelectuais brasileiros. A promoção 
do darwinismo social é corroborada no momento em que se acredita 
na raça forte, possuidora dos aspectos superiores de força e de saúde.                                

iDeaL De bRanqUeamenTO

Para continuar a desenvolver aspectos que contribuam para 
compreender o contexto brasileiro contemporâneo e a apropriação de 
parte das instituições culturais criadas no Brasil, no início do século 
XiX, ou seja, museus, institutos e faculdades, ao eleger a diversidade 
racial brasileira como o grande problema pelo atraso do país, con-
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sideramos necessário abordar aspectos da obra Preto no Branco, de 
Thomas Skidmore (1976), a partir da sua análise, entre o período 
de 1870 a 1930, dessa questão no Brasil. Em particular, trataremos 
do ideal de branqueamento, caracterizado pela presença de ideias 
racialistas europeias que se configuraram no momento da promoção 
das ciências naturais no Brasil.

A teoria do branqueamento foi amplamente aceita entre 1889 e 
1914, de maneira bastante específica em nosso país, como tese baseada 
na promoção da superioridade branca, através do uso de expressões 
como “raça mais adiantada” ou “menos adiantada”, atribuindo a fa-
tores inatos a causa da inferioridade de um grupo em relação a outro. 
Esse aspecto foi explicado por dois pontos: primeiro, pela redução da 
população negra em relação à branca, motivada pela baixa natalidade, 
pelas doenças e pelo descaso com que os negros foram deixados, de 
parte do poder público da época; segundo, pela miscigenação natural 
na produção de uma população com pele mais clara, através do cru-
zamento da raça branca com a raça negra. Os intelectuais e os líderes 
políticos da época consideravam, numa perspectiva determinista e 
evolucionista, que o gene branco fosse mais forte do que o negro.109     

Nessa condição, havia certo otimismo ao considerarem a pos-
sibilidade de uma formação de mestiços mais sadios, fortes e cultu-
ralmente brancos e civilizados, capazes de produzir mais indivíduos 
com pele clara, a cada cruzamento com a raça branca. Esse pensar fica 
esclarecido mediante os espaços da ciência, através da fala do então 
diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, João Batista de lacerda, 
durante o i Congresso Universal de Raças, em londres, em 1911, no 
qual apresentou relatório sobre Os Métis ou Mestiços do Brasil e sua tese 
é que a hibridização presente entre os animais podia ser aplicada aos 
seres humanos, quando associada à realidade brasileira. A miscigenação 
entre africanos e europeus gerou um grupo de mestiços capazes de 
elevar física e intelectualmente a população brasileira. 

10 A imigração branca reforçou a tentativa da predominância branca na população 
brasileira (SKiDMORE, 1976, p. 81). 
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Na sua análise, há uma reflexão sobre a capacidade apresentada 
pelo mestiço em civilizar-se de maneira bem superior à do negro e 
exemplifica que, no Brasil, há casos de métis, que são funcionários 
públicos de alto posto, há políticos influentes e o casamento inter-
racial já não gera tanta desconfiança na população como antes. Dessa 
maneira, profetizou que, em cem anos ou em três gerações, seria 
capaz de não mais existirem mestiços e, paralelamente, desapareceria 
o negro, provando, assim, o valor do branqueamento como fator de 
progresso para a população brasileira.    

Essa formulação do branqueamento aconteceu de maneira 
sistemática na década de 1920, através do intelectual Oliveira Viana, 
advogado e historiador que procurou relatar em seus textos a realidade 
brasileira. Suas publicações, a partir de 1910, sobretudo de artigos e 
livros, tomavam o gosto de seus leitores pela sua posição em relação 
à questão inter-racial. Tornou-se professor em 1916, da Faculdade 
de Direito do Rio de Janeiro. Admirava os mestres do pensamento 
racista europeu e usava em seus textos referências a Gobineau, la-
pouge e Amnon. 

Em 1920, publica um estudo histórico-psicológico sobre o 
Sul do Brasil e, em seguida, durante o capítulo escrito sobre o censo 
oficial do mesmo ano, ofereceu uma prova empírica sobre a ascensão 
do Brasil através do branqueamento, quando relata o sucesso dos esta-
dos do Sul e do aumento da capacidade intelectual da sua população; 
condicionava isso à política de imigração. Entretanto, não descrevia 
as situações de isolamento racial nem que os imigrantes praticavam 
atos de discriminação contra os nascidos no Brasil, caracterizando 
uma situação de racismo.

Viana apresentava um resultado que fazia a elite representar uma 
visão de que o Brasil estava proporcionando, através da imigração, 
“o aumento do teor ariano do nosso sangue” (apud SKiDMORE, 
1976, p. 221). A importância desse intelectual e de seus textos se vale 
da condição de ter publicado, num ensaio oficial, dados e ideias que 
valorizavam o ideal de branqueamento, mostrando a intenção de uma 
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doutrina da elite como forma de tratar a questão étnica brasileira, 
porém, cabe perceber, em seus escritos, que a junção entre ciências 
biológicas e sociais, nesse período, estão presentes, tendo em vista o 
comentário sobre o teor sanguíneo acima descrito.

Acreditava que, ao Brasil do início dos anos 20 do século XX, 
estava chegando de fato a pureza racial, por meio da miscigenação; adota, 
para isso, termos e hierarquizações do racismo científico, comentando 
que a raça inferior chegaria ao grau de civilização quando perdesse 
a pureza, ao cruzar com a raça branca.1110O papel de Viana para o 
branqueamento no Brasil foi o de figura transitiva entre o racismo 
científico, que predominou até 1914, e a filosofia social ambientalista, 
que passa a predominar após os anos 1930. Com a sua explicação 
histórica dos fatos, fez com que seus leitores se apropriassem dessas 
equivocadas ideias.

Skidmore (1976) apresenta outra produção, que discutiu o 
branqueamento, com propriedade e relevância, como processo social. 
Em 1928, Paulo Prado publica Retrato do Brasil: Ensaio sobre a tristeza 
brasileira. Considera que a população brasileira estava em processo 
contínuo de branqueamento, quando afirma que, durante uma ob-
servação diária dos habitantes do Brasil, constata que, em doses de 
1/8 de sangue negro, a aparência africana desaparece por completo, 
julgando este um fenômeno que leva o negro a dissolver-se e a chegar 
à aparência de ariano puro.

Em 1930, João Pandiá Calógeras, que foi influente historiador 
e político na sociedade brasileira, descreveu o fenômeno do branque-
amento em conferências, num curso de verão para estrangeiros, no 
Rio de Janeiro, quando, retratando a participação e a contribuição 
do negro para a construção do país, disse: “a marcha negra tende a 

11 Gilberto Freyre (SKiDMORE, 1976, p. 222)  tornou-se um dos principais 
críticos de Oliveira Viana, principalmente quando este negava  o papel cultural 
dos índios e dos africanos, que surgiu através da literatura do período romântico, 
em que a figura do índio fazia parte de uma busca de identidade brasileira. Ele 
via na linguagem de Viana uma forte presença do racismo científico.     
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desaparecer em curto tempo em virtude da imigração branca em que 
a herança de Cam se dissolve” (apud SKiDMORE, 1976, p. 224). 

Situações e escritos como esses contribuíram para a proble-
mática histórica e corrente que a população negra enfrenta desde o 
período da escravidão no Brasil, apesar dos avanços evidenciados na 
produção acadêmica e nas políticas públicas, destinadas à promoção da 
igualdade racial. Atualmente, sofremos com as mesmas composições 
de comportamento, iniciadas pela junção entre racialismo e etnocen-
trismo. A produção desse conhecimento serviu para hierarquizar a 
diversidade humana e também para eleger uma superioridade que se 
afirma somente pela força e pela opressão.  

RaÇa e cULTURa nas ciências sOciais  

As considerações sobre raça, apresentadas no primeiro capí-
tulo, tiveram sua fundamentação nas ciências naturais, tendo sido 
utilizadas para classificar e hierarquizar os grupos humanos, com a 
finalidade de compor uma ordem social. Foram usados critérios de 
classificação e hierarquização humanas, a partir das características 
fenotípicas, salientadas por diferenças do tipo sanguíneo, como signos 
de inferioridade/superioridade. Nossa intenção, neste texto, é expor 
a ideia de que o conceito biológico de raça não apresenta qualquer 
funcionalidade para realizarmos estudos e pesquisas em ciências so-
ciais e humanas. Faz-se necessário, para discorrer sobre este assunto, 
o pensamento desenvolvido pela pesquisadora e professora Giralda 
Seyferth, do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do 
Museu Nacional-UFRJ, que, em texto mimeografado, descreve que 
somente as relações raciais, observadas pelos aspectos do preconceito e 
da discriminação, tornam-se objeto de estudo no campo da sociologia, 
da antropologia e de áreas afins.     

Na opinião de Seyferth (texto mimeografado, sem data):

[...] o significado biológico de raça é deformado pela concep-
ção errônea acerca da hereditariedade, leva à classificação e à 
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hierarquização de grupos e pessoas socialmente definidos por 
critérios subjetivos que nada têm a ver com o fenômeno da 
raça em si, o que é apenas diferente se torna desigual. (p. 1) 

Nesse sentido, acontece uma crença subjetiva, de caráter in-
ferior sobre grupos não brancos, por apresentarem características 
fenotípicas e culturais diferentes dos da hegemonia branca. isso leva 
a acreditar que alguns grupos são biológica e culturalmente inferiores 
e desqualificados.

O significado social atribuído às diferenças fenotípicas e cultu-
rais dos diversos grupos humanos caracteriza o racismo que, não raro, 
é evidenciado como dogma, com efeitos negativos para a população 
negra em diferentes setores sociais, ou seja, na educação, no trabalho, 
na saúde e na cultura.

Portanto, a crença, adotada na sociedade brasileira, entre o final 
do século XiX e início do XX, de que havia um modelo de democracia 
racial é desfeita, e são subsequentes os atos de preconceito e discrimi-
nação sofridos pela população negra; ainda hoje, ter a cor mais clara 
na pele representa, segundo Seyferth (sem data, texto mimeografado), 
“um indicador de oportunidade, classe e status sociais” (p. 4).

A autora descreve que a cor da pele é o indicador eficaz que 
representa a condição de raça, por ser a base da classificação racial e, 
no Brasil, isso é reforçado pela ideologia do branqueamento e torna-se 
sinônimo determinante de raça. 

As características raciais são marcadas por valor e significados 
culturais. Seyferth (ibidem) mostra que a noção de raça apresenta 
uma grande relevância na sociedade brasileira, para separar as mino-
rias raciais. Essas minorias são definidas por critérios que comportam 
elementos que estabelecem uma especificidade cultural e racial. 

Esses critérios conduziram os grupos raciais que compõem as 
minorias a um processo de exclusão social e a determinados bens e 
oportunidades de ascensão. Fazemos uso do conceito raça, não em 
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sua definição biológica, mas no trato das questões raciais que geraram, 
no campo social, cultural e histórico, as situações de racismo que se 
apresentam pelo preconceito e pela discriminação.

a iDenTiDaDe DO negRO: O cOnceiTO De negRiTUDe

Com a nossa escolha de uma pesquisa que utilize como recurso as 
trajetórias de vida, para averiguar a forma pela qual a rejeição à cultura de 
matriz africana foi construída no imaginário dos sujeitos que compõem 
o universo da pesquisa, buscamos, também, traços de sua identidade 
racial. Para tentar compreender este segundo aspecto, isto é, a maneira 
pela qual os entrevistados se identificam racialmente, utilizamos a obra 
de Kabengele Munanga: Negritude, usos e sentidos (1988). 

A época em que a negritude é evidenciada ocorre a partir do 
século XV, quando os primeiros europeus desembarcaram na costa 
africana e encontraram uma organização política de estados africanos 
com suas monarquias constituídas por um conselho popular, repre-
sentado pelas diferentes camadas sociais. 

Três situações merecem nosso destaque, pela forma como foram 
concebidas, no processo colonial que o europeu fez no continente 
africano, gerando para a sua população situações desfavoráveis: a 
primeira se deu com a descoberta das terras na América, pela necessi-
dade de mão-de-obra e pelo início do processo econômico do tráfico 
moderno dos escravos negros africanos; a segunda se deu quando os 
europeus tentaram desmantelar as instituições políticas no continente 
africano, por meio de seu convencimento de serem superiores em 
relação a esses povos; a terceira se deu porque os brancos europeus 
desprezavam a cultura da população negra. Tiveram interesse, ape-
nas, nas suas riquezas naturais e minerais, criando um ambiente de 
opressão e exploração. 

Sobretudo, Munanga (1988) informa que há um sinal de rup-
tura do negro com essa assimilação dos valores culturais europeus 
e que esse caminho era o de quebrar as barreiras sociais e culturais, 
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por meio da sua aceitação como negro e de praticar suas tradições e 
viver sua história. 

Sobre o patrimônio cultural do negro e sua ancestralidade, não 
foram dizimados totalmente pelo colonizador europeu e, em alguns 
vilarejos e grupos étnicos, havia, no século XX, a preservação de seus 
costumes e patrimônios culturais, seja pelo uso da língua, das artes 
ou dos costumes.

Entre aquelas sociedades da diáspora, o sentimento de negritu-
de era o de “representar uma contestação à dominação colonial que 
impõe um dogma da supremacia colonizadora em relação à cultura 
do povo dominado” (ibidem, p. 34). 

Esse pensamento é significado pelas expressões do pan-africa-
nismo e da negritude como símbolo do retorno às raízes africanas, 
para aqueles que buscam a identidade cultural em espaços fora da 
África negra. Nesses lugares, o conceito de negritude é adotado como 
sinônimo de resistência e o seu surgimento ocorre nas regiões do 
continente das Américas e na Europa, através de alguns intelectuais 
interessados na causa identitária do negro, em buscar estabelecer suas 
verdades históricas.

Dentre os intelectuais, demos destaque em nossa pesquisa, 
o conceito de negritude definido por Césaire (apud MUNANGA, 
1988) como o simples reconhecimento do fato de ser negro, a acei-
tação de seu destino, de sua história e também de sua cultura. A sua 
descrição desse conceito é definida em três palavras:

[...] identidade, que consiste em assumir com orgulho a con-
dição de negro; a fidelidade, que repousa numa ligação com 
a terra-mãe, cuja herança deve, custe o que custar, demandar 
prioridade; e a solidariedade que é o sentimento que nos liga 
secretamente a todos os irmãos negros no mundo, que nos 
leva a ajudá-los e a preservar a identidade comum. (p. 44) 
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peRcepÇões aOs eLemenTOs cULTURais bRasiLeiROs De 
maTRiz afRicana

Na apresentação das percepções, seguimos como modelo para 
interpretar os dados daquilo que foi comentado pelos jovens nas 
entrevistas os aspectos metodológicos de história oral, proposto por 
Alberti (2004) e Thompson (2002) e da sociologia compreensiva de 
Bourdieu (1997). Justificamos a escolha por esses referenciais por 
acreditarmos que elas apresentam significantes contribuições que nos 
fazem compreender que o processo dialético não se esgota em deter-
minado tempo e lugar e, na verdade, ressignifica-se e é reproduzido 
em constantes momentos, por meio das ações dos sujeitos em seus 
campos sociais. Sobre esses campos é que destacamos a abordagem, 
nos depoimentos, sobre o que representam para eles os elementos 
da cultura brasileira de matriz africana: da capoeira, do maculelê, do 
jongo, do samba, do pagode, do funk, do hip hop, do candomblé e 
da umbanda.      

capOeiRa e macULeLê

A partir da apresentação, em sala de aula, dos conteúdos capo-
eira e maculelê, surgiu o interesse de realizar esta pesquisa. Faremos a 
interpretação, neste texto, do sentimento que o grupo de seis jovens 
negros expressam sobre essas duas manifestações culturais brasileiras 
de matriz africana. 

Sobre a experiência de prática, apenas três jovens disseram 
já ter praticado a capoeira, porém, por um curto espaço de tempo. 
Nenhum deles praticou o maculelê. De todos os depoimentos, o de 
Vitor despertou nossa maior atenção, porque ele já admirou a práti-
ca da capoeira e, atualmente, não gosta dela, por considerar não ser 
positivo um membro de igreja evangélica participar dessa atividade 
que estimula a violência. 

Consideramos que a opinião dos entrevistados sobre a capoeira 
é apresentada sob dois aspectos: primeiro, pelo reconhecimento dessa 
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atividade como signo da cultura brasileira de matriz africana; segundo, 
pela ligação com a religiosidade brasileira. Quanto ao primeiro, acre-
ditamos que essa opinião faça parte da definição cultural de negritude, 
através da representação em que a afirmação do ser negro se dá pela 
valorização de sua cultura e, quando isso ocorre, torna-se, de acordo 
com l. V. Thomas (apud Munanga, 1988, p. 53-54), o elemento 
de uma negritude eterna, que valoriza o passado e a ele retoma para 
transmitir a aceitação do ser negro. 

[...] é uma dança cultural. Ela influencia bastante os jovens a 
estarem participando desse tipo de dança. Vem do tempo dos 
escravos, dos meus ancestrais e acho isso bem legal (Jéssica).  

Capoeira é um esporte, bom de luta, e é bem antiga. É uma 
atividade que ajuda de maneira positiva a desenvolver a mente 
e o corpo de quem pratica (Pedro). 

O segundo está ligado à herança eurocêntrica e racialista, 
quando a religiosidade elege o mito negro que desqualifica a cul-
tura de origem africana. Nas entrevistas, isso é destacado quando 
os sujeitos dão valor negativo à música e aos instrumentos usados 
tanto na capoeira quanto no candomblé. Esse comentário, inseri-
do no senso comum, demonstra que os jovens participantes desta 
pesquisa conhecem superficialmente o conteúdo e o significado 
dos signos da capoeira e do maculelê. Outra reflexão é a de que o 
mito negro representa o estigma que esses jovens aceitam, quando 
mencionam que o místico da religiosidade brasileira negra é algo 
negado por eles.   

Acredito que tenha, sim, uma forte ligação entre elas, por-
que o mesmo instrumento que se usa na capoeira também 
é usado no candomblé; a música é muito parecida no jeito 
e no ritmo. Mas elas apresentam algo diferente, uma usa o 
corpo para saudar a natureza e a outra saúda as entidades 
religiosas (Jéssica).
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Acho que a música da capoeira se associa e faz adoração para 
aquilo feito no candomblé. A música da capoeira e do can-
domblé faz adoração não para a dança e, sim, para a religião. 
Pra mim isso tem negatividade. (Vitor)

 Sobre a questão da violência, presente na prática da capoeira e 
do maculelê, citada no depoimento dos entrevistados, consideramos 
que os seus comentários são generalizados e a presença da violência nas 
rodas pode ser justificada pela formação dos profissionais que atuam 
como regentes desses grupos. Alguns mestres e instrutores dessa ma-
nifestação cultural não apresentam, em sua prática, o conhecimento 
e a formação pedagógica necessários para transmitir aos alunos os 
princípios morais que todos devem seguir para evitar os contatos e 
os conflitos violentos na sociedade. 

Acho que há um sentimento de violência na capoeira sim, 
muita gente usa e pratica capoeira para se defender e arrumar 
briga por aí. Conseguem respeito pelo uso da violência dos 
golpes. (Monique) 

Pra mim, é negativo porque de repente estão lá jogando e acerta 
alguém com o facão... com madeira também, tem muitas pes-
soas que brigam na roda de capoeira por causa disso. (Pedro)

Consideramos que, nos depoimentos acima, destaca-se a violên-
cia, na capoeira, do uso de golpes e movimentos rápidos para praticantes 
executarem em brigas de rua. interpretamos duas possíveis hipóteses, 
ambas ainda presentes no senso comum: a primeira pode ser a reprodu-
ção daquilo pensado até os anos 40 do século XX, quando classificavam 
essa prática como atividade proibida e de alto risco para a sociedade; a 
segunda, pela universalização, ressignificada na sociedade, de que to-
dos os praticantes de capoeira são pessoas violentas. Compreendemos 
esse aspecto como uma naturalização do senso comum e amplamente 
significada no período em que a atividade era considerada proibida e 
legitimada pelo ideário racista da sociedade brasileira da época. 
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Compreendemos que, de todos os seis jovens, Vitor é o que 
demonstrou receber maior influência de sua religião, quando opina 
sobre a capoeira. O seu pensamento é concentrado em preconceitos 
e ideias que remetem ao mito negro que reproduz as ideias racialis-
tas. Ele naturaliza conceitos do senso comum para desqualificar essa 
prática cultural. Entendemos a sua opinião, quando associa as brigas 
e as confusões que alguns praticantes comentem em ruas ao negativo. 
No entanto, ele erra quando generaliza, ao dizer que essa prática é vio-
lenta, sem ao menos debater os seus princípios históricos. Faz uso do 
conceito e percebemos que não oportuniza um diálogo que esclareça 
o significado real da capoeira. isso acontece quando reconhecemos 
que a principal problemática em suas ideias está na associação que 
faz entre músicas e instrumentos usados na capoeira e no candomblé. 

JOngO, pagODe e samba

O conhecimento dos pares de jovens sobre o jongo apresenta 
semelhanças, mas três deles não se recordam de ter ouvido comentários 
sobre essa manifestação. Outros três a conhecem e a forma pela qual 
lhes foi transmitida é diferenciada. Monique o conheceu ao assistir a 
um documentário na televisão; Daniel lembra que foram os amigos 
do grupo de capoeira escolar que lhe contaram; Pedro assistiu a um 
jongo num capítulo de novela. Compreendemos que, sobre o jongo, 
os depoimentos apresentam o sentimento de “negritude voltada ao 
passado” (THOMAS apud MUNANGA, 1988, p. 54), quando três 
entrevistados mostram, de maneira indireta, ser importante para a 
autoestima que negros conheçam a história do jongo como modelo 
de valorização da sua própria cultura.    

É uma dança e conheci através de um documentário na tele-
visão. Já tem um bom tempo. Sei que é uma dança de origem 
africana, que se realiza em roda. (Monique)

Ouvi pouco, assim, alguns amigos falando sobre o jongo. 
Apenas tive a oportunidade de ouvir meus amigos da capoeira 
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falar sobre isso. Gostaria de saber mais para conhecer minha 
ancestralidade. (Daniel). 

Eu já vi na televisão, numa novela, mas não me recordava do 
nome, quando o senhor disse sobre dança e religião, feitos 
numa fogueira por ex-escravos, me fez lembrar. Acredito ser 
positivo conhecer a história e o modo que os negros se reuniam 
naquela época. (Pedro). 

Dos jovens que participaram da pesquisa, acreditamos que o 
samba e o pagode não são práticas musicais da preferência de Pedro, 
porque ele é o mais jovem dos pares entrevistados e deve priorizar 
gêneros musicais que são mais praticados pelas pessoas de sua ida-
de. Agora, comparando o depoimento de Pedro com o dos outros 
entrevistados, ele oferece a informação sobre o dado “violência”. 
Compreendemos que a idade dele deve ser uma das justificativas que 
podemos considerar e apresentar como interpretação do seu pouco 
interesse por essas manifestações culturais: “Briga em qualquer local 
que toca qualquer tipo de música tem, acho que o samba e o pagode 
nunca me despertaram atenção e interesse, mas não sei dizer o porquê 
disso” (Pedro). 

No depoimento de Vitor, consideramos que há influência 
direta da igreja evangélica, quando aborda as práticas do samba e do 
pagode. Ele reproduz o comentário do empirismo de que elas são 
manifestações do mundo. Em relação aos outros entrevistados, não 
percebemos tal influência; houve casos em que a própria congregação 
utiliza esses estilos para celebração. No senso comum e na crença 
evangélica, usa-se esse termo para significar que essas atividades são 
classificadas como negativas. “Porque hoje estou na igreja e não é bom 
para a imagem de um evangélico frequentar esses locais que têm as 
coisas do mundo” (Vitor). 

interessa-nos saber o quanto a influência que todos os seis jovens 
entrevistados sofrem da igreja contribui para reduzir o sentimento de 
negritude, já que os indícios mostrados até aqui, como, no caso parti-
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cular de Vitor, que não se aceita negro através da autodeclaração, nos 
comentários que fazem esses jovens associar, de maneira negativa, a 
capoeira com a religiosidade pela categoria macumba. Essas ideias são 
classificadas como representações racistas, com forte apelo à ideologia 
eurocêntrica e, quando o negro é portador desses comportamentos, 
isso revela o seu ideal do Ego branco.      

As considerações sobre o depoimento dos entrevistados quanto 
aos temas jongo, samba e pagode ocorrem sob três aspectos: o primei-
ro, pelo sentimento de negritude, quando consideram a atividade do 
samba e do pagode como herança da cultura negra; o segundo, pela 
discriminação que as entidades religiosas evangélicas emitem sobre 
essas práticas, ao mencionarem que são coisas do mundo e o terceiro, 
pela situação das mulheres seminuas, que promovem a imagem este-
reotipada e erotizada de fetiche sexual durante o carnaval. A respeito 
dessas duas colocações finais, faremos algumas considerações nos dois 
próximos textos por terem algumas semelhanças.  

O negativo está na agitação das pessoas, proporcionada pelas 
mulheres seminuas, porque é muito apelativo ao sexo, sensu-
alidade e erotismo. As mulheres que se apresentam assim nos 
desfiles estão sendo desvalorizadas. A imagem dessa mulher 
está sendo negativa. (Monique) 

Funk e hip hop

Os movimentos funk e hip hop caracterizam-se por um 
fenômeno de resistência da cultura negra por fazerem críticas ao 
modelo social excludente. Selecionamos essas duas práticas por 
considerá-las essenciais, quando se tem interesse de fazer pesquisa 
social com a juventude. Essas duas manifestações são as mais cita-
das em pesquisas no meio acadêmico e no senso comum como as 
que oferecem a melhor compreensão da realidade urbana juvenil, 
através do campo cultural.
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É consenso entre os jovens que a origem da maioria dos frequen-
tadores e dos produtores desse movimento cultural está nas favelas e, 
por passar dificuldades na vida, demonstram todo o seu sentimento 
e crítica ao sistema social em eventos na periferia. 

Ele representa uma cultura que tem mais envolvimento de 
pessoas que moram em morros e favelas. Acho legal porque os 
músicos mostram isso nos eventos nas favelas [...] tanto sobre 
a vida da pessoa que compôs a música do hip hop quanto de 
pessoas próximas. [...] dizem o que acontece na localidade 
onde mora e isso torna um alerta para a população. (Jéssica) 

Alguns dos sujeitos entrevistados praticaram o funk na adoles-
cência, pois a forma de entreter-se era escutar músicas e frequentar 
os bailes próximos. Nesses momentos de entretenimento, os jovens 
lembram que havia reflexões em algumas letras e músicas que criti-
cavam as desigualdades sociais. 

Sobre essas duas manifestações, o hip hop recebe melhor acei-
tação dos pares de jovens entrevistados, comparado ao funk, e essa 
escolha pode estar associada à presença da violência no seu cotidiano, 
a começar pelo aspecto do papel que a igreja católica e a evangélica 
fazem incorporar à subjetividade dos sujeitos, de forma generalizada, 
quando elegem que todo e qualquer aspecto relacionado às manifes-
tações do funk e do hip hop são negativos. 

É uma dança e música de rua que mostra a realidade do dia-
a-dia. Essas músicas retratam a realidade e os acontecimentos 
no dia-a-dia no mundo. (Monique)

Acho positivo as danças que é muito legal, e ver como as 
pessoas dançam de acordo com a letra que expressam críticas 
sociais. (Pedro)

[...] acho que de negativo tem o modo de transmitir a mensa-
gem através da letra. Essas letras trazem coisas que te deixam 
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meio assustado, isso não é bom para a criança. Por exemplo, 
tem letras que dizem que o traficante pegou alguém e matou de 
facada, jogou no poço e queimou o corpo. Há outras que falam 
de maconha e cocaína, e algumas também comentam sobre 
a morte de jovens envolvidos no tráfico por policiais. (Vitor) 

Essa influência da religião possibilita abordarmos três questões, 
que destacamos como principais, sobre o que representam essas mani-
festações para cada um deles. Os aspectos selecionados são: a violência, 
presente nos bailes e nas letras; a exploração do erotismo por meio das 
imagens das mulheres vestidas com roupas que cobrem parcialmente o 
seu corpo e a ligação que essas manifestações mantêm como signo de 
negatividade, quando associadas à figura mítica negativa, considerada 
na religiosidade de origem europeia. 

Há também o chamado “proibidão”, que fala sobre guerra de 
facção, fala sobre armas, fala sobre o sexo e uso de drogas. Essa 
música acaba influenciando os jovens a fazerem as coisas que 
são cantadas na letra dessas músicas. (Jéssica)

Sobre a violência associada à prática do funk e do hip hop, 
recorremos às considerações de Zaluar (1997), que escreve sobre a 
violência na cultura da juventude, através dos estudos no campo da 
antropologia social urbana. A autora considera algumas semelhanças 
entre a realidade brasileira e as presentes nos guetos estadunidenses 
e nos bairros pobres parisienses. Faz a correlação entre violência e 
juventude, a partir de duas categorias: galera e quadrilha. A primeira 
seria representada pelo sentimento de pertencimento a determina-
do grupo de bairro, como o caso dos jovens norte-americanos de 
Chicago e Nova iorque, e também de jovens da capital francesa, 
mesmo que esses sujeitos tenham origens étnicas diferenciadas 
(hispânicos, negros, asiáticos, judeus e árabes). Apresentam um 
laço de pertencerem ao mesmo grupo local ou de bairro, e também 
se caracterizam por ser um grupo que alcança grande número de 
seguidores. O segundo conceito se vale da expressão ligada ao ato 
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criminoso, que procura interesse no enriquecimento rápido dos 
seus membros, cujo grupo apresenta o fato de ter poucos integran-
tes como principal característica. Esses dois grupos incorporaram, 
nas suas estruturas sociais, o protesto, a consternação e a crítica à 
realidade social excludente. 

Alguns grupos juvenis surgiram por meio da crítica ao modelo 
de sociedade que lida com o poder e a opressão sobre a diversidade, e, 
no caso do funk e do hip hop, também incorporaram essas ideias; no 
entanto, alguns segmentos dessas manifestações usam, como estratégia 
de libertação e liberação das suas contestações reprimidas, citações 
ao consumo e à produção de entorpecentes nas letras e nas músicas. 

A principal crítica feita pela sociedade civil a essas manifes-
tações é que se passou a associar o narcotráfico aos bailes, e isso 
reproduz, no senso comum, o sentimento universalista de que todas 
essas práticas culturais contêm violência e exploração do consumo 
de drogas. A autora cita que, no Brasil, o que promoveu o surgi-
mento dessas ideias foi a “fragmentação das organizações vicinais e 
familiares que facilitou o domínio do grupo de traficantes no poder 
local e acentuou o isolamento, a atomização e o individualismo” 
(ibidem, p. 41).

Sua afirmação faz menção ao papel unificador que algumas 
atividades culturais prestavam, até os anos 1970, nas cidades, que, 
além de fortalecer e promover a cultura local, muitas vezes, se tornou 
a única forma e tipo de lazer para a região. Dessas manifestações, 
cita o esporte que, através do futebol e das idas aos campos de vár-
zea, unia os familiares para assistir aos jogos, em que algum parente 
ou de amigo atuava. Comentou sobre o samba e a forma como ele 
aproximou pessoas moradoras de diferentes regiões, produzindo um 
sentimento compartilhado para todos nos eventos, que fizeram surgir 
agremiações e blocos carnavalescos. Considera que, atualmente, o 
narcotráfico exerce um papel que isola o sujeito das relações morais e 
familiares, o que fez perder aquele sentimento presente no convívio 
e no pertencimento de bairro.   
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Julgamos que a presença de palavras classificadas como negativas 
e nocivas à formação do sujeito moral, que estão nas músicas tocadas 
nos bailes funk e hip hop e são representações simbólicas, correspon-
dem aos valores do ethos, destacados por Zaluar (1997): o “ethos de 
masculinidade” representa a escala de conquistas que a vida criminal 
oferece ao jovem, em curto período, e pela condição de líder que o 
jovem pobre ambiciona. O ethos da virilidade vincula o uso do simbó-
lico, quando se está de posse de uma arma, pelo relacionamento com 
mulheres, pelo dinheiro de fácil aquisição, pelo risco e pelo perigo, 
quando se enfrenta a morte em assaltos e nos conflitos entre facções 
criminosas, e pela noção de individualidade, ao se imaginar que o 
líder do grupo é um sujeito livre e autônomo.   

Sobre o aspecto das mulheres vestidas com roupas curtas, que 
cobrem parcialmente o seu corpo, dois jovens citam o exemplo da 
mulher negra no hip hop. Para melhor compreensão do que eles 
mencionaram, buscamos auxílio nas interpretações e nos conceitos 
de Frantz Fanon (1983), que distingue a figura da mulher negra e a 
da mulata, “a primeira só tem uma perspectiva e uma preocupação: 
embranquecer; a segunda, não somente quer embranquecer, mas 
evitar regredir a sua cor de pele” (p. 47). A partir da descrição do 
autor, consideramos que a representação do corpo feminino, negro 
ou mulato, pode significar o desejo do ideal a ser alcançado, e, quan-
do nossos entrevistados comentam sobre a imagem da negra ou da 
mulata em rodas de samba, em desfiles de carnaval, nos bailes funk e 
hip hop, vestidas com roupas impróprias e vulgares, isso representa a 
autoexposição do seu corpo, comportamento que atende a um duplo 
interesse: o primeiro significa o desejo representado pelo fetiche sexual 
que o homem branco tem por ela; o segundo sustenta o próprio desejo 
dela em embranquecer, por se estar apresentando, sonhando com a 
possibilidade de se relacionar com um branco, consciente de que 
embranquecerá a prole que virá como resultado desse relacionamento. 

[...] as imagens das mulheres frutas que ficam na televisão e nos 
bailes, usando pouca roupa, isso é ruim, né? Conheço algumas 
meninas que se vestem igual a essas tais frutas. (Viviane)
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Pra mim isso é negativo, porque a mulher fica se expondo 
muito seu corpo para pouca coisa. As garotas mais novas se 
influenciam nessas mulheres para se vestir. Por exemplo, o 
caso da mulher melancia, ela pousou duas vezes para a revista 
nua. A principal mensagem que elas passam para as garotas é 
de vestir-se daquele jeito com short pequeno e pouca roupa, 
isso é muito negativo. (Pedro) 

A terceira problemática, citada pelos sujeitos entrevistados, 
está inserida nos campos da moral, da religião e da família. Zaluar 
(1997) cita que, diferente das agremiações esportivas e carnavalescas, 
o funk, associado à violência, deixa de promover, em determinados 
grupos sociais, nos jovens, o sentimento de unidade e de pertenci-
mento, incorporado aos princípios e aos valores de familiaridade, 
companheirismo, respeito, trabalho e solidariedade. Esses valores 
apresentam grande significado nas instituições familiares e religiosas, 
e, quando a autora informa que os jovens que participaram de sua 
entrevista se referem às quadrilhas como uma escola do crime, que 
ensina as técnicas criminosas, a aquisição de valores, a história de 
seus personagens e internaliza regras da organização criminal; isso 
também é reconhecido e criticado pelas entidades religiosas. No 
entanto, acreditamos que elas cometem o erro de transmitir aos seus 
membros, principalmente aos jovens, a informação de que todas as 
manifestações ligadas ao funk e ao hip hop são eventos que oferecem 
perigo e não condizem com a vida do seguidor de suas doutrinas. 
As instituições religiosas ignoram que essas práticas culturais surgem 
da necessidade de expressão e pertencimento, que grupos margina-
lizados na sociedade promovem para dar significado e valorização a 
sua própria existência. 

Eles falam que isso não é coisa de Deus, isso não é coisa de 
cristão ficar vendo. Hoje o funk canta sobre tiros e sobre mu-
lheres fazendo sexo, e isso não presta. isso é coisa do maligno, 
daquele que só traz coisa ruim. isso está ligado ao Diabo e são 
coisas do mundo. (Vitor)  
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Quando os jovens entrevistados reproduzem o comentário do 
senso comum de que o funk e o hip hop são práticas do mundo e 
negativas à vida do evangélico, isso representa que, na subjetividade 
do sujeito negro, o mito que incorpora essas ideias está centrado no 
racismo, destinado a desqualificar a cultura negra. As igrejas católicas 
e evangélicas veem essas manifestações culturais a partir das figuras 
míticas, representadas nos seus cultos como estigma.   

canDOmbLé e UmbanDa

Em todos os depoimentos dos entrevistados relacionados ao 
candomblé e à umbanda, há menções aos rituais presentes nessas 
práticas religiosas e observou-se que eles desconhecem o seu signi-
ficado e recebem influência direta das igrejas católicas e evangélicas 
que seguem para formar juízo de valor sobre essas manifestações 
culturais. Pensando no desconhecimento presente no senso comum 
dos dogmas do candomblé, recorremos à informação de Theodoro 
(1996), relacionada a princípios nos quais a religião de matriz africana 
se baseia. A autora escreve que elas se concentram em “concepções 
filosóficas, estéticas, alimentares, musicais e de dança, relacionadas 
aos mitos, lendas e refrões” (p. 63). 

Um dos fatos negativos apresentados pelos sujeitos entrevista-
dos, ao relacionarem o candomblé e a umbanda, foi a incorporação 
dos espíritos e das cantigas como formas não aceitas pelos praticantes 
da religião de origem europeia. A autora esclarece que, na religião 
negra, há necessidade de os orixás serem invocados por meio dos 
cantos e do som, para conduzirem a ação que promove a fé (axé). A 
forma de invocação das entidades se faz através de transe individual 
do praticante do culto; nisso há uma ligação desse praticante com os 
“antepassados da humanidade, da nação de origem, do terreiro ou de 
sua família” (ibidem, p. 63).  

Bom, acho que são negativos porque através da dança e da 
música há pessoas pegando santo. inclusive é parecido com 
da capoeira. (Viviane)
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[...] elas são parecidas com as da capoeira... aquelas músicas 
e as batidas são negativas... elas servem para baixar os santos. 
(Vitor)  

Esses rituais ligam os praticantes aos orixás, que são as entidades 
superiores na crença cultural negra e os governantes de todas as subs-
tâncias da natureza, através da dimensão cósmica. Sobre os termos, 
nas chamadas comunidades-terreiro,1211há a concentração do saber e 
do poder religioso, que renasce a cada rito, nele há uma linguagem 
própria de comunicação dos valores estéticos e éticos que constituem 
“conteúdos de saber ou não saber que caracterizam o ethos que estrutu-
ra a identidade histórica e social do negro no Brasil” (ibidem, p. 66).

Na visão mítica das religiões europeias, há a presença do céu e 
do inferno, como divisão representativa para o mundo dos mortos, e 
o terrestre representa o mundo dos vivos; no universo nagô, há dois 
mundos: o aiye, onde residem todos os seres vivos, e orun, que é um 
mundo invisível, numa outra dimensão, que pode ser paralelo, no qual 
moram as forças da natureza e no qual fica o mundo dos mortos (ibi-
dem, p. 66). Para a transmissão de informação entre esses dois mundos 
na cultura negra, é necessário ter elementos da natureza e é somente 
nos rituais que essa troca comunicativa acontece. A autora informa 
no texto que as entidades simbólicas que realizam essa comunicação 
entre os mundos, como função de mensageiro, são os Exus, que, na 
mitologia africana, teriam engolido e devolvido toda forma de vida 
(animais, plantas e pessoas, entre outras), durante a criação da terra. 
Nisso se considera que cada ser tem o seu próprio Exu.

Por ter engolido e devolvido ao mundo as espécies vivas, são os 
Exus que recebem as oferendas e distribuem os dons. isso é realizado 
em cada trabalho ou ritual visto no cotidiano das pessoas, quando 

12 São os espaços que limitam e distinguem a tradição cultural negra da tradição 
cultural branca e estabelecem, segundo luz (apud THEODORO, 1996), o 
intercâmbio do ethos do egbé e a sociedade hegemônica. Esse limite caracteriza 
o espaço de poder de cada um dos contextos sociais (p. 65).
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passam por uma encruzilhada, ou ao passarem em frente aos terreiros 
de candomblé e avistarem pratos com restos de plantas, animais e 
comidas. “Acho a adoração aos deuses e os sacrifícios de animais algo de 
negativo. isso é coisa do Diabo” (Monique). 

Theodoro (1996) esclarece que cada ritual é um símbolo das 
relações entre o ser humano e os orixás, podendo ser também entre si, 
com os animais e com o princípio masculino e o feminino. O ritual 
é fundamental na luta, para que o pertencimento de cada membro 
nessa religião seja considerado como parceiro e, também, a de dar 
sequência à cultura negra, inserindo o sentimento de solidariedade e 
a ancestralidade que liga os princípios da negritude.   

[...] amigos me disseram que, na hora dos rituais de magia, 
as pessoas recebem certos tipos de espíritos, entendeu? Como 
eles incorporam e o porquê de fazer isso não sei dizer. Tem 
também o sacrifício de animais que são oferecidos aos santos e 
o sangue dessas criaturas é consumido pelos praticantes. Além 
da mesa com frutas e comidas. (Jéssica)

O corpo é o espaço de representações simbólicas; na religiosi-
dade, ele é instrumento que ressignifica rituais e dogmas. Na cultura 
negra a matéria corporal é vista da mesma forma que na religião eu-
ropeia, no molde de um barro retirado da lama. Nos mitos europeus, 
o homem nasceu do barro e, ao morrer, retornará para ele. Na visão 
mítica africana, o corpo veio da lama e serviu para a criação do homem 
e, após o seu falecimento, a matéria-prima retorna à sua origem. Outra 
forma de reflexão sobre a relação entre os cultos europeus e africanos 
são os rituais que usam a corporeidade por meio dos movimentos e 
dos elementos corporais simbólicos da religião negra. Eles expressam 
o sentimento da ancestralidade e da força cósmica, que reúne pessoas, 
natureza, orixás e ancestrais na troca do axé.   

No uso dos elementos da natureza, a presença de folhas é justifi-
cada, no candomblé, como símbolo das árvores sagradas, e cada planta, 
quando misturada, compõe as propriedades destacadas por José F. P. 
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Barros (apud THEODORO, 1996), que podem ser usadas nas “pre-
parações para diferentes usos, sejam mágicos ou medicinais” (p. 78). 

Foi mencionada pelos sujeitos entrevistados a presença da 
magia como sinônimo de prática negativa, realizada pelos seguidores 
do candomblé. Esse esclarecimento do autor, acima citado, justifica 
o uso das plantas na forma curativa, e muitas ervas, utilizadas nos 
rituais, são aproveitadas no uso terapêutico e na intervenção medi-
camentosa, confirmadas a sua eficácia e a sua eficiência pelo campo 
científico farmacológico.  

[...] tipo de magia, assim quando eu não gosto de uma pessoa, 
aí eu quero fazer algo para ela não ser feliz, que perca o em-
prego, que não alcance o desejado, coisas assim. Muitas vezes, 
vemos acontecer isso na realidade. (Jéssica) 

Eu vejo de forma negativa essa religião, porque muita gente a 
utiliza para fazer o mal e prejudicar alguém. Usa-se isso para 
obter coisas materiais (Monique).

O significado das folhas apresenta uma ligação mítica na reli-
gião de matriz africana e o seu uso é para reforçar a dualidade entre:

Feminino/Masculino e entre Água/Terra, e elas ativam a 
potencialidade do elemento a que o orixá se liga e mantêm a 
relação com as divindades feminina ou masculina, podendo 
ser positiva ou negativa, sendo importante saber juntá-las para 
se obter a combinação adequada. (ibidem, p. 78) 

As formas de representação realizadas nas comunidades-terreiros 
são as de cultuar os orixás associados a forças da natureza e de reve-
renciar os ancestrais chefes ou líderes do clã a que pertencem, pelo 
destaque que tiveram durante a sua vida, ao realizarem atos que são 
considerados excepcionais. Essa forma de celebrar a ancestralidade 
também é realizada na religião europeia, através da bíblia e da his-
toricidade escrita pelos feitos de figuras, como Abraão, Moisés, Noé 
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e Jesus, homens que carregam um valor positivo por causa das suas 
realizações, enquanto estiveram nesse mundo, e tiveram suas “estórias” 
transmitidas pela oralidade.    

Eles falam que isso não é bom e nem legal, porque vem do 
Diabo, isso é realmente algo que se dá macumba. Se estivessem 
próximos de Deus, deixariam tudo aquilo que fazem de lado. 
Às vezes eles usam palavras que podem ser entendidas como 
ofensas sobre o tipo de religião que difere da nossa igreja, 
mas isso, na verdade, é a forma de tentar melhor transmitir 
os ensinamentos da nossa religião. (Daniel)

[...] a minha pastora veio dessa religião, do candomblé. Ela 
fala que as pessoas usam essa religião do mundo para fazer 
maldades e perturbar a vida de outra pessoa. Ela é negra, assim 
como eu. (Jéssica)

Nossa intenção não foi esgotar as ideias e os conteúdos que 
tentaram esclarecer alguns aspectos da religião do candomblé; apenas 
mostramos algumas justificativas que acreditamos não terem sido 
apresentadas aos entrevistados, como forma de representação e signi-
ficado dos rituais presentes nesses cultos. Também não foi nossa ideia 
realizar comparações entre elas, nem emitir classificações das religiões 
brasileiras de origem europeia e africana. Pensamos mostrar a existência 
de algumas semelhanças entre os signos praticados por elas e represen-
tados pelas figuras míticas, pelos valores morais e pela estrutura social. 

cOnsiDeRaÇões finais  

Os sujeitos entrevistados nesta pesquisa apresentam interesse e 
sentimento de pertencimento cultural e histórico da população negra 
do Brasil, por meio da ancestralidade e da solidariedade a todos os 
negros. No entanto, isso não foi capaz de livrá-los do processo de 
assimilação cultural, que a religião de matriz europeia introjeta na 
subjetividade deles. 
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Para interpretar esse fato, fizemos uso dos aspectos da fenome-
nologia que, através da abordagem psicológica e psiquiátrica, revelam 
sensações e vicissitudes com que o processo de estigma faz compro-
meter a vida social do sujeito negro. A principal consequência das 
desigualdades raciais para o negro é percebida pela violência simbólica 
de valor, quando neles há o desejo de serem algo que não corresponde 
à sua corporeidade. interpretamos que todos os seis entrevistados 
apresentam o Ideal do Ego branco e o Mito negro, principalmente 
quando mencionam que atividades culturais, como capoeira, funk e 
candomblé, são práticas negativas, traduzidas em negação por discri-
minarem os seus signos. 

O ideal do Ego branco dos três pares de jovens também foi 
representado nas entrevistas, através da assimilação da cultura do 
branco, quando transmitiram informações sobre aspectos do fenó-
tipo e dos hábitos da cultura religiosa, aceitos por eles. Uma forma 
de negação da cultura negra se dá pelo mito negro e isso foi visto 
quando os entrevistados fizeram apreciações negativas a signos, 
como música da capoeira e do candomblé, trabalhos e rituais do 
candomblé, música e dança do funk e do hip hop, por estimularem 
o erotismo, o tráfico de drogas e a imagem da mulher negra no 
samba e no pagode.

A assimilação cultural dos pares de jovens foi transmitida pri-
meiro pelo grupo social familiar. Eles apresentam o sentimento de 
pertencimento à sua família e informam a origem dos parentescos, 
fazendo também menções a alguns fatos significantes de sua vida. 

Em relação à aceitação do fenótipo cor preta na pele, como 
reconhecimento de ser negro, apenas Vítor não se aceita, ao dizer que 
sua cor de pele é morena. Consideramos que esse comportamento do 
narcisismo é a manifestação do seu ideal do Ego branco, e essa toma-
da de posição reproduz o embranquecimento do negro, que Fanon 
(1983), Freire (apud SOUZA, 1983) e Souza (1983) comentam sobre 
a atitude do sujeito negro de assumir algo que não condiz com a sua 
cultura e nem mesmo com a natureza do seu corpo negro. 
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Compreendemos que a influência do meio religioso católico e 
evangélico é que produz nesses jovens algo negativo sobre as práticas 
culturais do negro. isso pode ser considerado segundo o conceito de 
habitus em Bourdieu (NOGUEiRA, 2006), porque eles são orien-
tados nessas religiões a considerar e a eleger os aspectos negativos das 
atividades culturais de matriz africana. Eles apenas dão significado 
à representatividade da doutrina religiosa europeia e mantêm a 
alienação, por não analisar todas as formas relacionadas a essas ma-
nifestações culturais, que compreendem o valor que possuem para a 
cultura brasileira.

Elegemos, como principal signo da problemática religiosa na 
pesquisa, a atribuição de valor negativo no empirismo, dada à categoria 
macumba. Nenhum dos sujeitos entrevistados citou características 
positivas dessa atividade e suas práticas ou rituais são relacionados 
com o símbolo de negatividade da cultura brasileira de matriz africana.

No sentido de superar isso, acreditamos que os sujeitos demons-
traram, nas entrevistas, terem uma ligação com os seus ancestrais, por 
meio das lembranças dos fatos familiares, e nossa interpretação é que 
isso significa uma possibilidade de potencializarmos na subjetividade 
de sujeitos negros o sentimento emancipatório da ideologia do axé, 
conceituada pela autora Helena Theodoro (1996), como conjunto de 
práticas voltadas a valorizar a cultura negra. 

Todos os pares de jovens e seus familiares fazem parte de 
comunidades urbanas que seguem condutas e interesses com bases 
eurocêntricas. A religião e o modo cultural são as principais formas 
representadas nesta pesquisa, o que aumenta o distanciamento e a 
não similaridade ou singularidade étnica entre eles, o próprio fenó-
tipo contribui para essa afirmação e a pluralidade cultural é o ponto 
significativo que elegemos nesse grupo. 

Consideramos que, para a implementação da lei no 10.639/2003, 
nos currículos escolares, além da barreira ideológica e material das 
escolas, é preciso dissociar religiosidade e componente curricular 
escolar. Nossa reflexão, após ouvirmos as percepções dos seis jovens 
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entrevistados sobre as manifestações culturais brasileiras de matriz 
africana, é que tais atividades escolares com esse enfoque são consi-
deradas negativas, por causa de sua proximidade simbólica com os 
rituais religiosos do candomblé. 
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