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RESUMO 

 

Com aproximadamente 213 000 habilitantes, Mossoró é a segunda cidade mais desenvolvida 
do estado do Rio Grande do Norte. A cidade é proclamada como a terra da liberdade. Para 
tanto, existem quatro momentos da sua história relacionados com a defesa da liberdade que 
são apontados como legitimadores de tal proclamação. Tais acontecimentos são o primeiro 
voto feminino do Brasil, a resistência contra o bando de Lampião, o Motim das Mulheres e a 
libertação dos escravos em 1883, cincos anos antes da sanção da Lei Áurea. Esses 
acontecimentos são comemorados anualmente no mês de setembro com um grande evento 
teatral denominado de o Auto da Liberdade. Dentro deste contexto de exaltação à liberdade, 
existe um movimento negro por nome de Negro e Lindo. Na presente dissertação, discutimos 
a construção de “identidades negras” entre os militantes negros de Mossoró e entre moradores 
do bairro Santo Antônio. Com tal abordagem, pretendemos refletir sobre as possíveis 
diferenças ou semelhanças na forma como os militantes e os moradores do referido bairro se 
auto-afirmam como “negros” ou não. Estamos entendendo “identidade negra” como um 
processo de auto-afirmação elaborado a partir das especificidades do contexto social e das 
particularidades individuais. Desse modo, a “identidade” torna-se uma realidade dinâmica e 
contextual, implicando sempre em processos de negociações mediante as interações dos 
atores sociais. Portanto, buscamos discutir as especificidades que envolvem os processos de 
construção de “identidades negras” na cidade da liberdade.   
 
Palavras-chave: racismo, identidade negra, militantes negros, movimento negro, 
Mossoró (RN).                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
With more or less 213.000 habitants, Mossoró is the second more developed city from the Rio 

Grande do Norte. The town is proclamated like the land of freedom. To so far, exist four 

moments in your history related with the defence of freedom that is point like truthful from so 

proclamation. Suchlike happenings are the first female vote on Brazil, the resistance against 

the Lampião’s band, the worman’s mutiny and the slave release in 1883, five year before the 

Áurea law sanction. These happenings are commemorate yearly on setember with one big 

theatrical event called by the freedom high. Inside this contexto of exaltation to freedom, there 

is one black movement by name black and beautiful. Is the present dissertation, talked about 

the building of black identities between the black militants of Mossoró and the dwellers from 

the Santo Antônio district. With such approach, we intend to think about possibles differences 

or likeness, how the militants and dwellers from the refered district self-calleds like “blacks” 

or not. We are understanding “black identity” like one process to self-affirmation done by 

specificities of the social context and the individual particularity. This way, the “identity” 

change into one dynamic and contextual reality, gone always by one business process against 

the interaction of the social actors. So we search to discuss the specificities that involve the 

process to building of “black identities” in the city of freedom.  

 

Key-words: racism, black identity, black militance, black movement, Mossoró (RN).           
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Introdução 
 

A cidade de Mossoró localiza-se no semi-árido do Rio Grande do Norte; 

distando 277 Km de Natal, a capital do estado. No Censo de 2000 do IBGE, a 

população de Mossoró foi estimada em 213. 841 habitantes. É considerada atualmente a 

segunda cidade mais desenvolvida do estado, sendo suas principais atividades 

econômicas a extração e industrialização de sal, a extração de petróleo realizada pela 

Petrobrás, a agricultura irrigada e o comércio logístico.  

 

   
Figura 01 - Mapa do estado do Rio Grande do Norte no qual      
se vê o município de Mossoró.   

 

Na década de 1980, a cidade passou por forte processo de crescimento urbano. 

Tal processo de crescimento foi causado devido, sobretudo, a instalação da Petrobrás e a 

consolidação da atividade da agricultura irrigada no município. A presença da Petrobrás 

a partir da década de 1980 trouxe significativas transformações socioeconômicas para 

Mossoró. De acordo com Castro (2000, p. 25), os investimentos na produção petrolífera 

fizeram com que a cidade despontasse “como uma das mais importantes áreas em 

volume de produção de petróleo do país”. Também foi a partir da década de 1980 que se 

consolidou a produção de frutas irrigadas, fazendo com que Mossoró ocupasse, no final 

dessa mesma década, uma posição de destaque no mercado de frutas nacional e 

internacional. Castro (ibid) destaca que os principais produtos frutícolas exportados por 

Mossoró são o melão, a manga e a melancia. A Petrobrás e a agricultura irrigada foram, 
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portanto, grandes impulsionadores do crescimento urbano de Mossoró nas últimas 

décadas do século XX.  

Mossoró tem sido conhecida como a cidade da liberdade. Para tanto, autores da 

historiografia local afirmam que foi nessa cidade onde primeiro se libertou os escravos 

no Brasil. Tal fato teria sido concretizado em 30 de Setembro de 1883. Os discursos de 

cidade da liberdade são fortalecidos através das comemorações do dia da abolição e de 

vários outros referenciais. Como exemplos de referências à idéia de cidade da 

liberdade, podem-se destacar os bairros Abolição I, Abolição II, o bairro Liberdade, a 

Praça da Redenção e a Estátua da Liberdade. Todas estas construções foram realizadas 

pelo poder público municipal. Então, é dentro desse contexto de ênfase na idéia de 

liberdade, e, principalmente, na liberdade dos “negros”, que discutiremos sobre 

“identidade negra” e as especificidades que a envolve. Ademais, refletiremos também 

acerca da interpretação que as pessoas de Mossoró fazem dos discursos de cidade da 

liberdade. Esses discursos se apóiam em quatro acontecimentos relacionados com a 

defesa da liberdade do povo mossoroense, quais sejam, a libertação dos escravos cinco 

anos antes (1883) da abolição a nível nacional; a resistência à invasão do bando de 

cangaceiros de Lampião (1927); o primeiro voto feminino da história (1928) e a revolta 

das mulheres de Mossoró para que seus maridos não fossem para a Guerra do Paraguai 

(1875). Esses quatro eventos são tidos como testemunhos históricos da vocação da 

cidade para defender a liberdade do seu povo.   

Mais especificamente, a pesquisa busca compreender como os militantes negros 

de Mossoró e como os moradores de um bairro, Santo Antônio, se percebem como 

“negros” ou não. Estamos entendendo “identidade negra” como um processo no qual 

não existe um simples modelo norteador. Isso implica que no seu processo de 

construção ou negação estão presentes tanto elementos políticos como de natureza 

biográfica e social dos indivíduos envolvidos. Pollak (1992) dá ênfase ao caráter 

heterogêneo das “identidades sociais”, afirmando que ninguém pode construir uma 

auto-imagem isenta de mudanças, de negociações e de transformações em função do 

outro. Nesse sentido, o referido autor destaca que a “identidade social” não deve ser 

compreendida como a essência de uma pessoa ou de um grupo. Com relação aos 

processos de construção da “identidade negra”, Maggie (2002) destaca que as categorias 

raciais são acionadas através de relações sociais em contextos determinados. Então, 

formas de classificação como “brancos”, “negros”, “pretos”, “morenos” podem variar 
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seu significado de acordo com quem fala, como fala e de onde fala. Isso nos permite 

refletir sobre o caráter dinâmico do processo de construção das “identidades sociais” e, 

conseqüentemente, das “identidades negras”.  

A militância negra de Mossoró atualmente é composta pelos componentes do 

Centro de Estudo, Pesquisa e Atividades Culturais Negro e Lindo, que surgiu depois da 

desarticulação do Raízes Movimento Negro de Mossoró. O Raízes surgiu em 1985 e 

organizava três atividades, que eram o desfile carnavalesco de Maria Espaia Brasa, a 

Louvação à Baobá e a exposição de fotografias de pessoas “negras”. Tal exposição era 

denominada de Negro e Lindo. Como veremos no terceiro capítulo, o Raízes foi 

desarticulado em 2005 e parte dos seus militantes formou o Negro e Lindo. Com a 

desarticulação do Raízes, o Negro e Lindo tornou-se o responsável pela realização do 

desfile carnavalesco da boneca Maria Espaia Brasa e da Louvação à Baobá no dia da 

Consciência Negra (20 de novembro). O Negro e Lindo tem quatro militantes: uma atriz 

de teatro, duas professoras universitárias e um jornalista. Vale salientar que nesta 

pesquisa foram realizadas entrevistas com os quatros componentes do Negro e Lindo, 

com quatro pessoas que eram integrantes do Raízes e com duas pessoas que são 

consideradas pelos integrantes do Negro e Lindo como militantes negros. Para 

complementar e comparar a pesquisa dos militantes negros, escolhi o bairro de Santo 

Antônio para realizar as entrevistas com pessoas não ligadas à militância negra. Isso se 

deu porque é justamente neste bairro que ocorre uma das atividades do Negro e Lindo, o 

desfile do bloco e boneca Maria Espaia Brasa. A Louvação à Baobá conta também, 

principalmente, com a participação de moradores deste bairro. Esta pesquisa foi 

realizada durante os meses de maio, junho e parte de julho de 2006. Vale ressaltar que 

no mês de outubro voltei a campo durante uma semana, concentrando-me, sobretudo, 

em realizar entrevistas no bairro Santo Antônio.  

A dissertação é composta de cinco capítulos. No primeiro capítulo, reflito sobre 

as especificidades do racismo brasileiro, baseado na literatura vigente sobre relações 

raciais. Fazemos uma crítica, sobretudo, às argumentações que buscam entender a 

sociedade brasileira como dividida apenas entre duas “raças”, e que isso elaboraria uma 

polarização racial similar à que ocorre nos Estados Unidos. A nossa argumentação 

busca entendê-la mediante as representações sobre mistura racial e cultural e como uma 

sociedade onde a grande maioria da sua população não se pensa como racialmente 

dividida. No segundo capítulo, discuto como os militantes negros e os moradores do 
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bairro Santo Antônio vêem os discursos de cidade da liberdade. No terceiro capítulo, 

apresentamos como está a militância negra de Mossoró e como os militantes se 

constituíram como tais. No quarto capítulo, discuto a construção da “identidade negra” 

pelos militantes negros e, depois, no quinto capítulo discuto se os entrevistados do 

bairro Santo Antônio se auto-afirmam como “negros” ou não. Veremos que entre os 

moradores do referido bairro o processo de auto-afirmação se deu, sobretudo, pela 

lógica do continnum da “cor”. Vale destacar que quando uso as palavras ou expressões 

em itálico refiro-me às categorias nativas usadas pelos entrevistados em seus contextos 

de interação. Por outro lado, emprego “aspas” no sentido de relativizar certas categorias 

como “raça”, por exemplo. Busco, assim, não reificar tais categorias. Elas somente 

possuem validade no mundo social, sendo assim históricas e contextuais.  

Destaco também que, em todo o trabalho, estou me apoiando teoricamente na 

literatura antropológica mais recente sobre “raça” e racismo no Brasil. Tanto no capítulo 

teórico como nos demais capítulos, estou dialogando, sobretudo, com autores como 

Peter Fry, Sansone, Maggie, e demais outros que articulam uma reflexão sobre “raça” e 

racismo de forma mais dinâmica e menos determinista. Portanto, busco fazer uma 

discussão sobre “identidades negras” em Mossoró onde a mistura e a miscigenação não 

são abordadas como arquiinimigos da formação de tais identidades, mas sim como 

aspectos intrínsecos ao processo de elaboração dos significados da terminologia da 

“cor” e como particularidades das relações raciais brasileiras.        

 

 

A pesquisa com os militantes negros  

 

Minha inserção dentro do universo da militância negra de Mossoró se deu a 

partir da elaboração da monografia de conclusão de curso de graduação em Ciências 

Sociais, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) durante o ano de 

2004. Nesta monografia, abordei o processo organizativo do Raízes - Movimento Negro 

de Mossoró. Busquei investigar, principalmente, quais eram as dificuldades enfrentadas 

por esta organização ativista naquele período. Foi no decorrer da elaboração da 

monografia que comecei a conhecer mais um pouco a realidade da militância negra de 

Mossoró. O contato com os militantes negros e meu interesse para pesquisar sobre o 
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racismo, fez-me elaborar um projeto de mestrado, resultando na pesquisa que estou 

conduzindo. 

Em 2006, passei o mês de maio e até a segunda semana de julho em pesquisa de 

campo. Fiquei, então, na casa de uma prima residente no bairro Aeroporto, conhecido 

popularmente como Macarrão, distante quase seis quilômetros do bairro Santo Antônio. 

Nesta casa, os vizinhos perguntavam o que eu estava fazendo, pois não me conheciam 

no bairro. Respondia que estava fazendo uma pesquisa sobre preconceito racial e 

racismo, ao ponto deles me questionarem se eu não tinha algo mais interessante para 

fazer. Ouvi muitos vizinhos de minha prima dizerem que não sabiam como eu suportava 

viver conversando com “negros”. Estes comentários racistas eram, de fato, muito 

comuns. Quando às vezes demorava a chegar para almoçar ou jantar, minha prima 

perguntava-me se a razão da demora teria sido porque os “negros” estavam se sentindo 

importantes e colocavam queixo para conversar comigo. Vale destacar que estes 

comentários não eram apenas feitos por minha prima, mas também por suas vizinhas 

que vinham conversar a noite em sua casa. São em situações como estas que, muitas 

vezes, nos deparamos com o racismo e com a intolerância das pessoas. Esta convivência 

durante os quase três meses que estive em Mossoró mostrou-me, de forma prática, faces 

do racismo brasileiro, um racismo silenciado, no entanto presente nas piadas, nos 

comentários depreciativos sobre “negros” e em outras situações cotidianas que 

envolvem “brancos” e não-brancos. 

Durante a pesquisa, fiz entrevistas com os militantes. Como eles possuem pouco 

tempo para dedicar ao movimento negro local devido à suas obrigações profissionais, 

fato que dificultava o agendamento das nossas conversas, deslocava-me até os seus 

locais de trabalho para realizar as entrevistas.  Como a minha residência ficava no bairro 

Macarrão, um bairro um pouco afastado do centro comercial de Mossoró, ia quase 

sempre fazer as entrevistas em moto táxi. Algo que não era difícil, pois, Mossoró possui 

uma grande frota de mototaxistas. Como geralmente chegava antes da hora marcada 

para a entrevista, ficava andando pelo centro comercial da cidade observando as pessoas 

e os marcos históricos do processo abolicionista ocorrido em Mossoró. Nestas 

caminhadas, aproveitava para fotografar esses marcos e monumentos. Os militantes 

negros sempre me receberam bem e com entusiasmo para dialogar sobre o movimento 

negro local ou demais assuntos que se desencadeavam no decorrer das entrevistas. Viam 

meu trabalho como importante e se puseram a meu dispor sempre que podiam. Apenas 
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com dois militantes, fiz entrevistas nas suas residências. No decorrer das entrevistas, 

conversávamos sobre a realidade da militância negra local, sobre os seus processos de 

auto-afirmação como “negros”, os discursos de cidade da liberdade e demais assuntos.   

A minha convivência com a militância negra de Mossoró foi confortável, algo 

que eu imaginava ser diferente. Por não ser “negro”, achava que a “cor” da pele poderia, 

em algum momento, se transformar num entrave para a pesquisa. Por mais que eu os 

conhecesse desde a pesquisa da monografia, sempre pensei que, em alguma situação, 

minha “cor” pudesse se transformar num obstáculo à pesquisa. Muitos ativistas negros 

não gostam que pessoas “brancas” tenham acesso à realidade da sua militância. Com o 

passar do tempo tive de relativizar totalmente esta idéia e entender que, para os 

militantes negros de Mossoró, a “cor” da pele não se traduz num entrave para se ter 

acesso ao movimento e até para participar da sua militância. Para eles, o que mais 

importa é o compromisso do indivíduo com a luta contra o racismo. É claro que eles não 

me viam como um militante, mas como uma pessoa que estava estudando a realidade do 

racismo na cidade e como eles se auto-afirmavam como “negros”. Naquele contexto, eu 

representava a figura do pesquisador, da pessoa que, por deter um conhecimento 

especializado sobre o racismo, poderia fazer uma análise da ação anti-racista do Negro e 

Lindo. Lembro-me de uma entrevista que realizei com uma militante na qual ela me 

disse que eu era a pessoa mais indicada para saber se ela era uma militante ou não, pois 

estava pesquisando sobre o assunto. 

No decorrer da pesquisa, entrevistei dez militantes negros. Quatro deles 

pertenciam ao Negro e Lindo e outros quatro eram ex-integrantes do Raízes. Duas 

pessoas consideravam-se militantes mas não eram integrantes do movimento negro 

local. Essas duas pessoas se consideravam militantes, principalmente, por colaborarem 

na organização dos eventos do Negro e Lindo. As entrevistas tiveram uma duração 

média de quarenta minutos. Algumas delas se estenderam mais. Como já destaquei, as 

entrevistas foram feitas quase todas nos ambientes do trabalho dos militantes, mas 

sempre de forma a estar somente eu e o militante presentes na sua realização. Isso nos 

deixava mais à vontade para conversar. Para colher as informações, utilizei aparelho de 

gravador e um caderno de anotações. Quando fazia uma pergunta que estava gravando, 

também ficava fazendo anotações que julgava importantes.  

    O nível educacional dos militantes se apresentava da seguinte forma: três 

eram pós-graduados; um tinha o ensino médio completo; um fazia curso de graduação e 
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os outros cinco já possuíam graduação. Todos eram empregados. Cinco deles eram 

professores, sendo que dois eram professores do ensino superior; dois trabalhavam no 

meio jornalístico; uma mulher trabalhava como atriz de teatro e dois trabalhavam na 

Petrobrás. Todos eles se definiram como “negros”.  

Além das entrevistas com os militantes, também fiz observação participante do 

desfile de Maria Espaia Brasa no carnaval de 2006 e 2007. Também na Louvação à 

Baobá, estive presente na sua realização em 2006. Nestes eventos, tirei fotos, anotei 

detalhes que julgava etnograficamente valiosos e realizei também entrevistas. Pode-se 

ver que além das entrevistas, participei de certa forma das atividades do Negro e Lindo. 

É importante sublinhar que estamos entendo observação participante como:  

 
Um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa 
situação social com a finalidade de realizar uma investigação 
científica. O observador está em relação face-a-face com os 
observados e, ao participar da vida deles no seu cenário natural, colhe 
informações. Assim, o observador é parte do contexto sob 
observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por 
este contexto (CICOUREL, 1980, p. 89).  

 

É relevante esclarecer que esta pesquisa se baseia muito mais nas entrevistas e 

relatos do que no uso do método da observação participante. Isso se deve, sobretudo, ao 

fato de se tratar de uma pesquisa sobre “identidade negra” e relações raciais brasileiras. 

Devido às sutilezas do racismo brasileiro, seria complicado fazer uma etnografia na qual 

contasse com a descrição freqüente de situações de racismo. Sabe-se que o racismo 

brasileiro é de forma mais sutil. Sua descrição exigiria um controle maior de tempo e 

uma permanência in loco que me seria impossível, considerando os limites temporais do 

curso de mestrado. Então, a reflexão sobre “identidade negra” e racismo, nesta 

dissertação, advém principalmente das informações colhidas em entrevistas.             

 

 

A pesquisa no bairro de Santo Antônio  

 

A pesquisa no bairro Santo Antônio foi efetivamente iniciada a partir de 20 de 

junho e durou até a segunda semana de julho de 2006. Durante o mês de maio, mesmo 

fazendo a pesquisa com os militantes negros, andava no bairro quando tinha tempo, 

observando as pessoas em seu cotidiano. Os bares por sinal estavam sempre muito 
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cheios. Percebi que seus freqüentadores eram pessoas jovens, geralmente homens de 

“cores” variadas. O Santo Antônio tem um grande fluxo de pessoas nas ruas, nos 

supermercados, nas pequenas lojas de roupas e demais pontos de aglomeração. Fiz tais 

visitas praticamente pela parte do dia.   

De acordo com pesquisa feita por Castro (2000), o bairro Santo Antônio foi 

reconhecido oficialmente pelo município de Mossoró em 1980 pela lei municipal 

número 44/80. O mesmo abriga, segundo dados do IBGE, uma população de 16.055 

habitantes. Ele é um dos maiores bairros de Mossoró e sempre foi o berço dos grandes 

carnavalescos do carnaval de rua da cidade. Entre eles, pode-se destacar Masquinha e 

Duite. Com relação ao nível socioeconômico dos moradores do Santo Antônio, a grande 

maioria deles possui um baixo nível de renda1. 

 

            
           Figura 02 – Mapa de Mossoró no qual se vê o Santo Antônio.  

 

No início da pesquisa, comecei a andar pelas ruas do Santo Antônio, tentando 

me familiarizar com seu espaço e com a dinâmica cotidiana das pessoas. O Santo 

Antônio é um bairro onde se percebe visivelmente muitos sinais de pobreza. Tem 

grande quantidade de suas ruas constituídas por casas simples de alvenaria. Mas como o 

Santo Antônio é um dos maiores bairros de Mossoró, uma parte dele é habitada por 

pessoas que ascenderam socioeconomicamente. Esta parcela de pessoas habita a parte 

que fica mais próxima do centro da cidade. No bairro, predominam, porém, moradores 
                                                 

1 Dados do IBGE referente ao censo de 2000. 
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de baixa renda. Por causa disso, é estigmatizado como um bairro violento, onde 

acontecem muitos assaltos e assassinatos. Lembro-me de meus amigos perguntarem 

onde eu estava fazendo a pesquisa e eu respondia que parte dela seria realizada no Santo 

Antônio. Prontamente eles me alertavam para tomar sempre cuidado com a violência do 

lugar. Por mais que eu tentasse decodificar aquele discurso como sendo um processo de 

estigmatização do bairro, confesso que não consegui na primeira semana afastar um 

certo receio de caminhar em suas ruas.   

 

 
Figura 03 - Rua do bairro Santo Antônio. 

 

Na segunda semana, comecei a desnaturalizar aquele conceito de bairro perigoso 

e a tomar aquela realidade como algo normal. Com o passar dos dias, eu já não tinha 

tanto receio em andar por suas ruas. Por algumas vezes, fui abordado por jovens à 

procura de dinheiro. Nessas situações, geralmente dava moedas a tais jovens. Na 

verdade, não percebi nem observei nada que comprovasse o discurso taxativo de meus 

amigos sobre os perigos e a violência do bairro.        

Em boa parte do bairro falta infra-estrutura urbana. Não há rede de esgoto. 

Quando chove, as ruas ficam inundadas, tornando-se difícil caminhar por elas. Nas 

entrevistas, as pessoas geralmente se queixavam da falta de emprego e destacavam que 

eu deveria falar dessa questão e das carências da população do Santo Antônio em minha 

pesquisa. A maioria das pessoas trabalha como pedreiros, serventes de pedreiros, 

domésticas e muitos fazem bicos. A situação de pobreza e os tipos de trabalho que as 
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pessoas da Santo Antônio apresentam podem ser interpretados como elementos 

construtores da imagem estigmatizada, que as pessoas têm do bairro2.  

 

 
Figura 04 - Rua do Santo Antônio com esgoto a céu aberto.  

 

Como eu estava residindo no bairro Macarrão, todos os dias me deslocava para 

lá em moto táxi. O contato com os meus entrevistados se desencadeou por duas vias. 

Desde 2005 tenho amizade com um pai de santo, cujo terreiro de Umbanda fica no 

bairro Santo Antônio. Ele foi o meu primeiro contato no lugar. Foi na Louvação à 

Baobá que o conheci e, daí em diante, mantivemos contato. Praticamente, todo mês 

ligava para ele. Em nossas conversas, falei da pesquisa que ia realizar no Santo Antônio 

e precisava da sua colaboração. Ele prontamente se dispôs a ajudar-me. Em 2006, 

quando se aproximou o mês de abril falei com ele e disse que estava bem próximo de 

começar a pesquisa. Então, viajei para Mossoró e logo que cheguei fui à sua casa para 

avisá-lo que estava iniciando a pesquisa. Ele me apoiou muito e disse que ia falar com 

as pessoas do seu terreiro para conversarem comigo. Na realidade, ainda entrevistei 

alguns umbandistas.    

Quando eu ia à sua casa conversávamos sobre a Umbanda, o racismo em 

Mossoró e o Negro e Lindo. Ele me falou que as pessoas discriminavam muito a 

                                                 
2 Bicos são atividades como lavar carros, vender picolé, ou ficar à espera que alguém o mande 

fazer algum tipo de atividade e com isso a pessoa pode ganhar uma certa quantia de dinheiro, geralmente 

2,00 ou 3,00 reais.    

 



 19

Umbanda, mas ele sentia orgulho da sua religião. De modo que incentivava a todos do 

seu terreiro a se afirmarem, em qualquer lugar, como umbandistas. Dizia que Mossoró 

era uma cidade racista e o Negro e Lindo era muito importante para fazer os 

mossoroenses perceberem que naquela cidade existem “negros”. Ele falava bem do 

movimento negro local pelo fato das pessoas do seu terreiro se apresentarem na 

Louvação à Baobá. Isso seria importante para a visibilidade da Umbanda perante a  

sociedade mossoroense. Este pai-de-santo intercedeu junto de aproximadamente sete 

pessoas do seu terreiro para conversar comigo. Foi, portanto, uma das principais vias 

que encontrei para iniciar minha pesquisa no bairro. Sempre disposto a colaborar, ele 

ofereceu sua casa para eu fazer as entrevistas e me convidava constantemente para 

assistir aos cultos de Umbanda.  Dentre as pessoas contactadas, havia uma senhora de 

85 anos e o restante compunha-se de pessoas de 25 a 50 anos. Nas entrevistas, 

conversávamos sobre racismo, identidade negra, e a idéia de Mossoró como a cidade da 

liberdade. A duração das entrevistas foi de aproximadamente 40 minutos. Quando 

terminávamos, ficávamos conversando mais informalmente, às vezes sobre o racismo 

ou sobre o cotidiano de Mossoró. Nas entrevistas geralmente usava o gravador. Quando 

o entrevistado não concordava que a sua fala fosse gravada, usava o caderno de campo e 

anotava a nossa conversa.    

O segundo caminho que encontrei para realizar a pesquisa no bairro foi sair 

pelas ruas e, à medida que encontrava pessoas nas calçadas ou nos seus lares, eu me 

apresentava e perguntava se era possível conversar sobre racismo ou preconceito racial 

e “identidade negra”. Isso só foi possível porque ficavam nas calçadas das suas casas, 

geralmente conversando com seus vizinhos. Às vezes, chegava às residências e as 

donas-de-casa estavam realizando as tarefas domésticas. Eu me apresentava e 

perguntava se era possível conversarmos sobre racismo. Geralmente aceitavam 

conversar comigo. Então, esperava que elas terminassem para começar a conversa. No 

decorrer das entrevistas, conversávamos acerca de discriminação racial, os discursos de 

cidade da liberdade, perguntava sobre suas autodefinições como “negras” dentre outros 

assuntos que surgiam. Também é relevante destacar que, entre as pessoas que 

entrevistei, algumas delas me falaram sobre situações de discriminação racial que 

passaram, enfatizando, sobretudo, a questão da humilhação sofrida diante de tais 

situações. Porém, salientaram também que não abaixavam a cabeça porque todos os 

seres humanos eram iguais. Mas percebi que algumas pessoas que sofreram racismo 
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preferiam não comentar muito sobre o assunto. No que diz respeito às suas 

autodefinições, percebi que tentavam sempre relativizar a questão da “cor” através de 

outros fatores como a moral da pessoa, por exemplo. Apesar de não verem o conflito 

racial como algo positivo, sempre deixavam claro que ele existia na sociedade 

brasileira. O racismo foi visto pelos entrevistados como presente no país e, 

consequentemente, na cidade de Mossoró. Em termos numéricos, fiz vinte cinco 

entrevistas ao todo. Quando as pessoas permitiam, fazia uso do gravador. Outras vezes, 

como não permitiam o seu uso, manuscrevia o que elas me falavam. Além de fazer 

entrevistas, ficava andando pelo bairro, fato que as pessoas não percebiam como 

estranho devido a grande movimentação de pessoas nas ruas.  

Quando chegava à residência de alguém que me identificava como um estudante 

que estava pesquisando sobre racismo e “identidade negra”, as pessoas geralmente me 

recebiam bem. Por mais que não me conhecessem, quando eu falava que estudava na 

universidade, elas mandavam entrar em suas residências. Em seguida, eu falava mais 

detalhadamente sobre o que queria conversar e perguntava se alguém podia me 

conceder uma entrevista daquela natureza. Na realidade, foram poucas as vezes que 

alguém se recusou a conversar comigo. Certamente, o fato de apresentar-me como 

ligado à universidade era significativo para aceitação das conversas. Às vezes, as 

entrevistas eram feitas no interior das residências e outras vezes eram realizadas nas 

calçadas. As ruas do bairro que pesquisei foram basicamente por onde o desfile de 

Maria Espaia Brasa passa no carnaval. Tais ruas foram: Melo Franco, Trokchd de Sá, 

Delfim Moreira, Rio Branco e Prudente de Morais. Além das entrevistas, tirei fotos das 

ruas aonde andei.             

Com relação à auto-afirmação dos entrevistados, configurou-se o quadro 

seguinte:  

 

 

sexo 

Categorias de auto-afirmação 

 

“branco”

 

“negro” 

 

“preto” 

 

“moreno”

 

“pardo” 

 

“mestiço”

“igual a 

todos” 

Homem 1 1 0 6 2 1 5 

mulher 0 3 1 3 0 2 0 
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O nível educacional dos entrevistados está colocado no quadro abaixo. Como se 

pode ver, as pessoas entrevistadas no bairro compreendem o nível educacional da 

alfabetização até no máximo o segundo grau completo.  

  

 

 

Sexo  

Nível educacional 

 

Analfabeto 

 

Alfabetizado

Ensino 

Fundamental 

Incompleto  

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Ensino 

Médio 

Incompleto 

Ensino 

Médio 

completo 

 

Homem 

 

2 

 

1 

 

5 

 

1 

 

5 

 

2 

 

Mulher 

 

2 

 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Todo o processo de realização da pesquisa me proporcionou um valioso 

exercício reflexivo sobre a discriminação racial e, principalmente, sobre o aspecto da 

humilhação que se passa mediante uma situação de preconceito racial. Certamente, as 

pessoas “negras” sabem realmente a dimensão da dor e do sofrimento em tais situações. 

A antropologia possui como tarefa principal à busca do sentido de adentrar no mundo 

do “outro” e tentar entendê-lo. Este “outro” pode ser uma sociedade africana ou da 

Oceania distante de nós. Mas, pode configurar-se como um “outro”, uma alteridade, que 

faz parte do nosso contexto cultural. Pode ser, por exemplo, o que acontece entre as 

pessoas de diferentes “cores”, outras tonalidades de pele. De certo modo, isso mostra 

que a diferença não está apenas distante de nós. A cultura da qual fazemos parte possui 

as suas próprias diferenças, precisando, então, cada uma delas ser abordada e respeitada 

como tal.         
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Capítulo 1 – “Raça” e Racismo no Brasil 
 

“Raça” e racismo foram conceitos por demais discutidos no decorrer do século XX 

pelas ciências humanas. Desde a segunda metade do referido século que a Antropologia 

e demais ciências sociais vêm tratando “raça” e racismo como realidades pertencentes 

ao mundo sócio-cultural, tentando deslegitimar o caráter biologizante que tais categorias 

assumiram no século XIX. Para o discurso cientifico contemporâneo, as “raças” 

humanas são construções culturais sem nenhuma ligação com a biologia humana. Mas, 

a existência de “raças” na sociedade humana não foi sempre pensada como uma 

construção cultural. No século XIX, a noção de “raça” era fortemente correlacionada 

com a interpretação evolucionista do desenvolvimento histórico dos povos europeus. 

Assim, a proximidade da “raça” branca com a idéia de civilização e a de “raça” negra 

com a de selvageria estava implícita no pensamento desta época. De acordo com 

Seyferth (1996), para o darwinismo social, principal doutrina racista operante no final 

do século XIX, o processo de seleção natural determinaria com o passar do tempo à 

extinção das “raças” inferiores. Devido a tal processo de seleção natural, o progresso da 

humanidade não seria prejudicado pelos fatores degenerativos das “raças” inferiores. 

Fica evidente no darwinismo social a aplicação enfática do conceito biológico de “raça” 

ao mundo social. Respaldado pelo discurso científico do século XIX, a noção biológica 

de “raça” tomou legitimidade perante o discurso dominante da época para justificar 

muitos processos de expansão colonial sobre outros povos.  

No século XIX, as ciências humanas tinham forte influência dos modelos 

interpretativos elaborados pelas ciências naturais, principalmente os modelos 

explicativos da biologia. Como destaca Seyferth (1995, p. 175), “no século XIX a 

antropologia foi definida como o ramo da história natural que trata do homem e das 

raças humanas, tendo por objetivo descobrir as características permanentes que 

permitissem distingui-las enquanto “tipos” biológicos”. Foram utilizados métodos de 

medição de crânio humano, e de outras partes do corpo como forma de classificar os 

tipos humanos. De acordo com tal autora, a “cor” da pele, a forma do cabelo e a do 

nariz, a estatura, entre outros fatores corporais serviram como parâmetros às 

classificações raciais do século XIX. Isso desencadeou uma interpretação da 



 23

humanidade com base em uma escala evolutiva dos tipos humanos. O mundo foi assim 

racializado com base num padrão europeu de “raça” branca3. 

Elaboradas no contexto do imperialismo europeu do final do século XIX, as 

doutrinas raciais européias foram responsáveis por legitimar uma imagem do europeu 

como sendo o tipo humano mais evoluído e mais adaptado para o desenvolvimento da 

civilização moderna. Conseqüentemente, as “raças” tidas como inferiores (por exemplo, 

“negros”, “índios”, etc) eram vistas como propensas a desaparecer em virtude de suas 

características negativas e inadequadas ao padrão de vida moderno e civilizado. 

No decorrer da primeira metade do século XX, o conceito de “raça” atrelado a 

parâmetros biológicos continuava a ser usada nos estudos da sociedade humana. Mesmo 

com os estudos de antropólogos como Franz Boas, que criticavam a idéia de 

estabilidade e fixidez das características raciais, o conceito de “raça” era ainda 

empregado (SANTOS, 1996). Como enfatiza Fry (2005), somente a partir dos anos de 

1950 com a publicação dos estudos da UNESCO é que “raça” passou a ser encarada 

pelo discurso científico como um mito social. Apesar do descrédito científico à idéia de 

“raça” como princípio classificador da humanidade, ela continua operando no mundo 

social como uma forma de classificação. Como uma elaboração cultural, “raça” ainda 

orienta muitas condutas e práticas no mundo contemporâneo. Nesse sentido, ela serve 

para delimitar espaços de poder nas relações sociais entre indivíduos e grupos em 

sociedades que foram historicamente divididas por hierarquias raciais. Portanto, mesmo 

sem validade científica enquanto realidade biológica, a “raça” continua a fazer parte de 

um campo retórico específico no qual se constroem representações racializadas de 

indivíduos ou sociedades (MAGGIE, 2001).   

Para Maggie (ibid), o campo retórico da “raça” é singular para cada contexto 

social considerado. Ele depende da forma como historicamente se desdobraram às 

representações sobre “raça” e racismo naquele contexto. A categoria “raça” como uma 

forma de classificação social tem sentido situacional. Isso não implica em dizer que ela 

não tenha a função de construir e reproduzir relações desiguais de poder. De fato, o que 

Maggie (ibid) destaca é a natureza cultural da categoria “raça”, que estrutura 

diferenciações sociais entre indivíduos e culturas, sendo responsável pela reprodução de 

relações desiguais de poder. Assim, a “raça” continua atuante no campo da cultura 
                                                 

3   Segundo as interpretações do século XIX, a natureza distinta dos tipos raciais explicaria a 

superioridade dos europeus, especialmente dos arianos sobre os demais povos.  
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através das representações que os “brancos” e os “negros” possuem de si mesmos. 

Nesse caso, se as representações sobre superioridade racial são reproduzidas nas 

práticas e discursos cotidianos por “brancos” e “negros”, elas obviamente possuem 

significados sociais, dando fundamento à condução de desigualdades de poder. Isso 

implica afirmar que as representações sobre “raça”, enquanto sistema de classificação 

social, fazem parte de um complexo jogo de relações de poder que se apresenta nas 

atitudes de preconceito racial dirigidos à determinados indivíduos ou grupos sociais 

tidos como racialmente inferiores.  

Com relação à categoria racismo, Banton (1977, p. 174) destaca que ela foi 

introduzida no final da década de 1930 “para identificar um tipo de doutrina que, em 

essência, afirma que a raça determinava a cultura”. Como ideologia, o racismo foi 

introduzido no mundo ocidental para afirmar a superioridade da “raça” branca nos 

contextos de interação do europeu com outros povos (BANTON, 1977). Ressaltamos 

que por mais que a ciência do século XX tenha destruído qualquer legitimidade 

científica das doutrinas raciais, as crenças na superioridade civilizatória da “raça” 

branca ainda são muito presentes no pensamento e nas práticas das sociedades 

ocidentais. Isso implica, assim, na re-elaboração do racismo nas sociedades modernas 

como um mecanismo de produção de desigualdades sociais, baseado numa pretensa 

superioridade racial.  

Assim como as “raças”, o racismo também não deve ser interpretado através de 

um prisma homogeneizador. O racismo é uma forma socialmente construída para 

legitimar uma pretensa superioridade ou inferioridade racial de um grupo social em 

relação a outro ou a uma sociedade. O mais importante desta tentativa de definir 

racismo é destacar que o modo como se desenrolam as relações raciais são particulares 

para cada contexto social considerado. São os particularismos culturais que podem 

explicar melhor as diferenciações das práticas raciais bem como o modo dos indivíduos 

perceberem e praticarem o racismo. Portanto, o racismo constitui um fenômeno 

elaborado pela cultura, utilizando diferentes regras na construção das estruturas de 

hierarquização racial.  

O processo de racialização de indivíduos ou grupos sociais não é um fenômeno 

estanque. A “cor” da pele, o formato do nariz, dos lábios ou o tipo de cabelo de um 

indivíduo não trazem, aprioristicamente, nada que o faça ser classificado como superior 

ou inferior a outros indivíduos. Estes caracteres só adquirem status positivo ou negativo 
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no interior de uma ideologia racial determinada no tempo e no espaço. Então, as 

categorias raciais usadas pelos indivíduos em determinadas situações das suas relações 

sociais possuem um significado e um valor social específico, que dependem da 

conjuntura histórica na qual foram se delineando4.  

 O racismo consiste numa forma de discurso ou ideologia que se efetiva em 

práticas discriminatórias, baseada na idéia de que existem “raças” humanas. A forma 

como se articulam as estruturas de poder e a subordinação de grupos sociais, baseada 

em critérios raciais, é particular para cada contexto social. Como sugere Gilroy (apud 

HANCHARD, 2001, p. 34): “Em vez de falar de racismo no singular, os analistas 

deveriam, portanto, falar de racismos no plural. Estes não apenas diferem ao longo do 

tempo histórico, como também podem variar dentro de uma mesma formação social ou 

conjuntura histórica”5.   

É importante destacar o fato das relações raciais se configurarem como relações 

de poder. Isso implica que as categorias raciais de auto-identificação são acionadas em 

conjunturas específicas para demarcar espaços sociais. Dessa forma, os processos de 

afirmação ou de negação de tais categorias apontam aspectos da luta das classificações 

entre indivíduos ou sociedades. Hanchard (ibid) traz uma importante colaboração para a 

reflexão associando “raça” e racismo ao campo das relações de poder.  O referido autor 

destaca: 

 
Os significados e as categorias raciais são construídos em termos 
sociais, e não biológicos. Esses símbolos, significados e práticas 
materiais distinguem sujeitos dominantes e subordinados, de acordo 
com suas categorizações raciais. A raça sobre este aspecto, é não 
apenas um marcador de diferenças fenotípicas, mas também do status, 
da classe e do poder político. Nesse sentido, as relações raciais são 
também relações de poder (HANCHARD, 2001, P. 30).       
 

Se as classificações raciais estruturam relações assimétricas entre indivíduos, 

como destaca Hanchard no texto acima, elas podem ser manipuladas de formas 

estratégicas, dependendo da situação na qual ocorra o contato entre indivíduos 

racialmente diferenciados. Disso decorre, portanto, que os termos “negro” e “branco” 

                                                 
4   Por racialização estamos entendendo o processo no qual os indivíduos são classificados como 

superiores ou inferiores, baseado na noção de “raça”.   
5   Grifos do pesquisador.  
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demarcam espaços sociais, perfazendo assim um campo de negociações engendrado 

pelos indivíduos de acordo com as regras da cultura.  

Vale destacar o fato do racismo ser, muitas vezes, pensado como uma realidade 

estritamente polar, onde ficam de um lado os “brancos” e de outro lado os “negros”. 

Essa ótica de entender as relações raciais não permite refletir os diferentes níveis de 

interação efetivamente existentes entre “brancos” e “negros”. Max Gluckman (1987), ao 

analisar as relações raciais da Zululândia na África do Sul, chama a atenção para o fato 

de considerarmos que nem sempre os grupos opositores estão em relações de conflito.  

O referido autor reitera que, em vários níveis das relações sociais, os grupos, podem se 

comportar como aliados em prol de uma causa significativamente mais importante para 

eles, enquanto em outros momentos seriam rivais, Portanto, Gluckman destaca que o 

conflito entre sociedades ou grupos sociais precisa ser entendido como uma realidade 

situacional.  

Nesta concepção de conflito social articulada por Gluckman, fatores como a vida 

familiar, as relações de amizade, as negociações na esfera do poder são levados em 

consideração. Devemos considerar os múltiplos desdobramentos do conflito. Como 

destaca Sansone (apud BACELAR, 2004), ninguém é apenas “negro” ou “branco” na 

vida social. Temos uma multiplicidade de identificações. Assim, em cada setor da vida 

social somos percebidos e percebemos os outros de forma diferente. O conflito racial 

não é uma realidade estanque na qual os indivíduos agem como marionetes, mas sim um 

espaço de disputa no qual existem várias possibilidades de estratégia social que podem 

ser usadas por eles. As relações raciais são influenciadas por outras dimensões da vida 

social. As pessoas manipulam estrategicamente as categorias raciais de acordo com a 

situação na qual estão envolvidas. Nesse caso, as categorias raciais usadas num 

momento específico podem ser evitadas em outro. Portanto, as pessoas não aceitam 

pacificamente um sistema de representação racial, mas o que de fato existe é um 

processo de negociação entre elas e tal sistema.  

Até este momento buscamos situar, de modo genérico, a discussão articulada 

pelas ciências humanas sobre a temática da “raça” e do racismo no mundo 

contemporâneo. Vimos que tanto a reflexão sobre “raça” como sobre o racismo não 

podem se desvincular de uma discussão acerca da cultura e da sociedade em questão. 

Ambos são fenômenos culturais que expressam relações desiguais de poder. Nesse 

sentido, implicam espaços de disputa e de busca por reconhecimento social. São 
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realidades dinâmicas que se correlacionam com as transformações políticas e sociais. 

Portanto, estão sempre sujeitas a re-elaborações devido a mudanças sociais vividas pela 

sociedade.  

 

 

1.1 O “negro” na formação da nação brasileira  

 

Na discussão sobre as relações raciais brasileiras é primordial que reflitamos um 

pouco sobre o processo de construção da nacionalidade brasileira. A elaboração de uma 

identidade nacional para uma população fortemente heterogênea em termos culturais 

apresentava-se para a elite brasileira do final do século XIX como um grande desafio e 

como uma preocupação política. Com a consolidação do processo de independência 

coloca-se como urgente a realização de um projeto de construção de uma identidade 

nacional. No processo de elaboração da identidade nacional brasileira, a intensa 

mestiçagem da população do Brasil se apresentava como um paradoxo e ao mesmo 

tempo como uma possível resposta à construção de uma nação moderna. Uma das 

alternativas encontradas pela elite política da época foi a busca de mesclar a “raça” 

branca com as “raças” inferiores para gradativamente ir se elaborando uma “raça” 

brasileira com predominância das características biológicas do homem europeu.    

Para Seyferth (1995), a elite brasileira entendia que a possibilidade de fazer 

desaparecer da nação as “raças” inferiores seria consolidada com uma política de 

branqueamento da população a partir da miscigenação e da imigração de europeus. Fica 

bem evidente a visão racista que se atrelava ao discurso referente à construção da nação 

no final do século XIX. Autores como Nina Rodrigues viam o “negro” e a mestiçagem 

descontrolada como fatores que condenariam o Brasil a permanecer sempre no estado 

de barbárie social (SEYFERTH, ibid). Para o discurso da elite brasileira e da 

intelectualidade, as duas “raças” inferiores – os “índios” e os “negros” – deveriam ser 

assimilados gradativamente através do contato controlado com a “raça” branca. Para a 

elite brasileira da segunda metade do século XIX, o contato controlado das três “raças” 

produziria uma “raça” branca superior redentora das características relevantes dos 

“negros” e dos “índios”.  

Renato Ortiz (1985) destaca o processo de independência do Brasil e a 

realização da abolição da escravatura como dois momentos cruciais para a construção 
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da identidade nacional brasileira. Isso porque, com a independência, o Brasil precisava 

de uma identidade própria e o advento da abolição colocava o “negro” livre como um 

cidadão brasileiro, representando o perigo de posteriores conflitos raciais. Para tanto, a 

elite intelectual brasileira foi buscar apoio teórico entre os europeus para elaborar uma 

identidade nacional para o Brasil. No final do século XIX, o pensamento social 

brasileiro era fortemente influenciado pelas teorias deterministas européias. Segundo o 

referido autor, três linhas de pensamento norteavam a produção teórica da época: o 

Positivismo de Comte, o Darwinismo social e o Evolucionismo de Spencer. Estas três 

correntes de pensamento se baseavam em um único aspecto, o da evolução histórica dos 

povos. Para tais correntes de pensamento existia uma hierarquização dos povos e 

culturas na qual o europeu estava no topo do desenvolvimento intelectual e social. A 

idéia de que as sociedades denominadas de simples (os povos primitivos) deveriam 

evoluir naturalmente para o estágio de povos civilizados (a sociedade ocidental) era 

central para estas correntes de pensamento.  Influenciada pelo contexto intelectual 

europeu, a intelectualidade brasileira do final do século XIX encontrou na noção de 

meio geográfico e na noção de “raça” os argumentos para elaboração da identidade 

nacional (ORTIZ, 1985). Para Silvio Romero (ORTIZ, ibid), o meio geográfico e a 

“raça” seriam fatores internos que definiriam a realidade brasileira, uma nação 

construída nos trópicos, num clima diferente do clima europeu. Eram estas as premissas 

que a intelectualidade brasileira se baseou para elaborar uma identidade nacional, na 

qual a noção de superioridade da “raça” branca nunca foi descartada. Mesmo sempre 

presentes no pensamento social brasileiro, “negros” e “índios” nunca foram vistos como 

em pé de igualdade com os “brancos”, mas sim representando elementos a serem 

incorporados ou assimilados pelo progresso social e cultural da “raça” branca. 

No processo de construção da nação brasileira, Ortiz (ibid) enfatiza que o 

“negro” tornou-se uma preocupação da intelectualidade brasileira somente a partir da 

abolição. Na sociedade escravista, o “negro” era visto como uma mercadoria, um bem, 

não sendo percebido como integrante da vida social do país. Para o autor citado, a 

abolição marca o início de uma nova ordem social e política, onde o “negro” deixa de 

ser mão-de-obra escrava para se transformar em trabalhador livre. Ao aparecer como 

um elemento dinâmico da vida econômica do país, o “negro” passa a significar uma 

ameaça, pelo menos teoricamente, aos interesses conservadores da elite. Entra, assim, 
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em cena a problemática da mestiçagem. Torna-se, então, corrente a afirmação de que o 

Brasil se constituía pela fusão de três “raças”: a “branca”, a “negra” e a “indígena”. 

Mesmo pensando “negros” e “índios” como populações propensas a desaparecer 

através do processo do branqueamento, o Estado-Nacional brasileiro articulou uma 

forma particular de pensar a mistura racial e cultural. Esta forma foi expressa no que 

DaMatta (1990) denominou de “fábula das três raças”. As três “raças” são igualmente 

indicadas como fundadoras da nação. No entanto, a “raça” branca era vista, obviamente, 

como a superior. É salutar destacar que o “branco” brasileiro, resultante do encontro das 

três “raças”, não seria meramente composto pelas características superiores da “raça” 

branca. Ele seria o resultado do encontro das características superiores das três “raças” 

fundadoras da nação brasileira. Apesar de ter sido inspirada nos vários determinismos 

raciais europeus, a moldagem da idéia de “raça” no Brasil se configura como um 

fenômeno peculiar (SEYFERTH, 1995). Ela não foi elaborada a partir da noção de 

exclusivismo racial, tal como era corrente no pensamento racial europeu, mas foi se 

arquitetando através da idéia do contato entre as três “raças” formadoras da nação. Com 

relação à “fábula das três raças”, DaMatta (ibid) enfatiza o seguinte:      

 

[...] A fábula das três raças se constitui na mais poderosa força cultural 
do Brasil, permitindo pensar o país, integrar idealmente sua sociedade 
e individualizar sua cultura. [...] Tal fábula possibilita visualizar nossa 
sociedade como algo singular – especificidade que nos é presenteada 
pelo encontro harmonioso das três “raças”. Se no plano social e 
político o Brasil é rasgado por hierarquizações e motivações 
conflituosas, o mito das três “raças” une a sociedade num plano 
“biológico” e “natural”, domínio unitário, prolongado nos ritos de 
umbanda, na cordialidade, no carnaval, na comida, na beleza da 
mulher e da mulata, na música (DAMATTA, 1990, P. 69-70; grifos do 
pesquisador).     

 

A interpretação que DaMatta faz da “fábula das três raças” é muito importante 

para a refletição sobre os sentidos da nação, de “raça”, de racismo e de “identidade 

negra” no Brasil e para nossa pesquisa. Primeiramente, ele deixa evidente que a fábula 

permite integrar e unir o país, possibilitando assim pensar a nação brasileira a partir da 

mistura racial e cultural. Claro que ele não deixa de destacar o uso estratégico que a 

elite brasileira fez do discurso da mistura racial para coibir possíveis tensões étnicas. 

Também enfatiza que a “fábula das três raças” sinaliza no sentido de que a sociedade 

brasileira não se pensa constituída por oposições binárias, mas sim por misturas que 
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cortam toda a extensão do seu tecido social e cultural. Os brasileiros não se pensam 

como exclusivamente “brancos” e nem como exclusivamente “negros”. O que é mais 

representativo da imaginação nacional brasileira é a ênfase na mistura racial e cultural 

como o fundamento mais profundo do seu sentido (FRY, 2005; SANSONE, 2003). 

Contudo, isso não implica na ausência de tensões relativas à questão racial. 

Obviamente, existem situações em que o conflito racial aparece. No entanto, o que as 

pesquisas antropológicas têm enfatizado é uma linguagem que prioriza a mistura racial e 

que busca minimizar as tensões raciais através da valorização de aspectos como o 

caráter das pessoas, por exemplo, tal qual veremos nessa pesquisa.   

Vários estudos antropológicos contemporâneas destacam a ênfase dada pelos 

brasileiros à importância do Brasil ser um país racialmente misturado (FRY, 2005; 

MAGGIE, 2001). Para tais autores, a primazia da mistura racial e cultural não se traduz 

apenas numa estratégia da elite dominante, mas é algo também compartilhado por 

grande parte dos brasileiros. Então, a discussão sobre a mistura racial toma uma 

dimensão mais complexa do que entendê-la apenas com um aparelho de dominação da 

população “negra” arquitetado pela elite “branca”.  

É importante frisar que a mistura na sociedade brasileira não deve ser 

interpretada apenas como uma forma de anulação das “identidades negras”. Ela se 

articula de forma dinâmica com as representações sobre “raça” e “identidade negra” no 

Brasil. De modo que os significados de “raça” e de “identidade negra” não são 

elaborados mediante uma lógica de polarização, mas se relacionam, sobremaneira, com 

as idéias de mistura e miscigenação. É complicado falar em polarização ou “pureza 

racial” numa sociedade que busca se representar através da mistura de “raças” e de 

sangue. Sansone (2003) argumenta que a mestiçagem e a mistura devem ser 

consideradas aspectos muito importantes da construção de “identidades negras” ou das 

etnicidades no país. Vale destacar a sua argumentação relativa a tal discussão.    

 
A “mistura”, quando não colocada sob um prisma antinegro, como 
meio de embranquecer a população de cor, também pode ter um efeito 
positivo, ou até uma função subversiva, no que concerne à dominação 
racial. Especialmente entre os pobres, ela tem sido um modo de 
enfatizar o compartilhar de uma condição social comum e de 
neutralizar o racismo ⎯ pois afirma-se que, afinal, todos os brasileiros 
têm alguma mistura e que, na América Latina, “todos podem ser 
candidatos à mistura”. A mistura também pode afastar as afirmações 
perigosas de pureza racial e subverter os rígidos sistemas populares e 
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oficiais de classificação racial e étnica. Em outras palavras, invocar a 
mestiçagem tanto pode ter conotações racistas quanto anti-racistas. 
Com efeito, sustento que a mestiçagem deve ser considerada um 
componente extremamente importante da etnicidade brasileira 
(SANSONE, 2003, P. 272).  
 

É importante também enfatizar que autores como Guimarães (1999) e Munanga 

(2004) não vêem com bons olhos o discurso da mestiçagem e da mistura cultural. Para 

Munanga (ibid), a ênfase dada pela elite intelectual brasileira na mistura cultural e na 

mestiçagem biológica como pontos basilares da identidade nacional faz parte do projeto 

de dominação e de subordinação da população “negra” e indígena. Com relação a tal 

problemática, diz ele:  

 

A elite pensante do país tinha clara consciência de que o processo de 
miscigenação, ao anular a superioridade numérica do negro e ao 
alienar seus descendentes mestiços graças à ideologia do 
branqueamento, ia evitar os prováveis conflitos raciais conhecidos em 
outros países, de um lado, e, por outro lado, garantir o comando do 
país ao segmento branco [...] (MUNANGA, 2004, P. 87).  
 

Podemos ver que na interpretação de Munanga tanto o discurso da mistura racial 

como o da miscigenação biológica com relação à população “negra” são entendidos 

como estratégias políticas da elite para manter o seu status quo, mesmo depois do 

“negro” se constituir como um homem livre. Realmente não há como negar o viés 

político-ideológico dos discursos que exaltam a mistura racial e a miscigenação do 

Brasil. Não obstante, também não podemos encarar o discurso da mistura racial como 

sendo meramente uma estratégia de dominação arquitetada pelos “brancos”. Como 

enfatiza Ortiz (1985), o tema da mestiçagem não surgiu apenas como uma estratégia 

política da elite, mas também como uma realidade concreta através da qual o Brasil 

poderia ser representado. Por conseguinte, parece que a discussão sobre a construção da 

identidade nacional desenhada na segunda metade do século XIX trazia em si a 

aspiração de manter os privilégios da elite, por um lado, e, por outro, representava a 

possibilidade de legitimidade da construção de uma sociedade racialmente misturada.  

De fato, as representações sobre mistura racial não se limitam ao discurso oficial da 

elite, mas perpassa, em grande medida, as aspirações de grande parte da população do 

país, no que diz respeito à imagem que se tem de nação.  
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Os ideais de mistura e de não-racialismo, propagados tanto pelo discurso oficial 

como pelos diversos segmentos da sociedade brasileira, não devem ser entendidos 

apenas como uma visão falsa do que significa as relações raciais no país. Tais ideais 

revelam, sobretudo, aquilo que é socialmente pensado e acreditado por grande parte dos 

brasileiros, que não vêm o Brasil como uma nação racialmente dividida. Compreender 

esses ideais como ideológicos e, por isso, falseadores da realidade é naturalizar o 

conceito de ideologia. Como enfatizam autores como Geertz (1978) e Dumont (1977, 

apud DUARTE, 1986), as ideologias representam aquilo que é efetivamente pensado 

pela sociedade e assim constituem-se como mapas de uma realidade social. Elas não são 

meramente impostas de cima para baixo, mas, ao invés disso, são empregadas 

socialmente, sendo, certamente, historicamente modificadas pelos atores sociais. Nesta 

dissertação, entendemos os ideais de mistura racial e de não-racialismo na perspectivas 

destes autores, buscando assim dar dinamismo às visões que as pessoas possuem da 

realidade social em que estão inseridas. Nesse sentido, o destaque que os entrevistados 

deram à questão da mistura racial é visto como o que efetivamente significa, para eles, 

“raça” e racismo no Brasil, ou, de forma particular, em Mossoró.     

 

 

1.2 O “negro” no estado do Rio Grande do Norte  

 

Para um estudo mais substantivo da questão racial brasileira, torna-se 

indispensável considerarmos as especificidades regionais do país.  Isso porque, por mais 

que a população “negra” tenha historicamente se difundido em toda extensão territorial 

do país, existem as especificidades culturais locais e as particularidades na forma como 

foi entendida e representada a presença do “negro” nos contextos regionais do Brasil. 

Claro que não é objetivo nosso abordar, nesta seção do capítulo, as especificidades do 

racismo brasileiro em cada região do país. Mas, como nossa pesquisa foi realizada na 

cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte vamos discutir em linhas gerais 

como o “negro” foi representado no campo intelectual norte rio grandense.  

Ao lermos os grandes escritores da história da população norte rio grandense 

como Câmara Cascudo, Tarcísio Medeiros, Denise Monteiro Takeya entre outros, dois 

aspectos nos chama logo a atenção. Um deles é a forma romantizada como estes 

historiadores retratam a vida no sertão e o outro se refere à ausência quase completa do 
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“índio” e a boa vida do escravo “negro”.  Câmara Cascudo afirma que as condições de 

vida do “negro” nos engenhos eram muito mais penosas do que a vida que eles tinham 

nas fazendas criatórias do sertão (CASCUDO, 1955). Portanto, para tais autores, o 

sertão, pela simplicidade da sua vida social, ofereceu ao “negro” escravo um ambiente 

onde ele tinha bem mais liberdade do que nos engenhos de cana-de-açúcar. Além disso, 

Cascudo (ibid) afirma que no sertão do Rio Grande do Norte, devido ao predomínio das 

fazendas criatórias de gado, a presença mais forte era a do vaqueiro. O referido autor 

destaca que a vida nas fazendas, onde o trabalho escravo era considerado como 

secundário, afastava a fiscalização rígida e a utilização de castigos contra eles. 

Realçando ainda mais a idéia de uma convivência pacífica entre escravos e homens 

livres no Rio Grande do Norte, enfatiza Cascudo (ibid):  

 
A vida do vaqueiro pré-dispunha a democratização. Ignorava-se no 
sertão o escravo faminto, surrado, coberto de cicatrizes, ébrio de fúria 
e incapaz de dedicação aos amos ferozes. Via-se o escravo com a 
véstia de couro, montado em um cavalo, campeando livremente e 
prestando conta com o filho do senhor. Centenas ficavam como 
feitores nas fazendas, sem fiscais, tendo direito de alta e baixa justiça, 
com o respeito ao que dissessem. [...] O ciclo do gado, com a paixão 
pelo cavalo, armas individuais, sentimento pessoal de defesa e 
desafronta, criou o negro solto pelo lado de dentro, violeiro, 
sambador, ganhando dinheiro, alforriando-se com a viola, obtendo 
terras para criar junto ao amo, seu futuro compadre, vínculo sagrado 
de auxílio mútuo (CASCUDO, 1955, P. 45; grifos do pesquisador).   
  

  Para Cascudo, as relações sociais estabelecidas entre o vaqueiro e o seu senhor 

eram harmoniosas. Por mais que Cascudo admita que o vaqueiro podia ser um “negro”, 

ele deixa entrever que tal “negro” não sofria a discriminação que era comum no regime 

da escravidão em outros contextos do país.  Com isso Cascudo constrói uma imagem 

das relações raciais no sertão do Rio Grande do Norte alimentada por um ideal de 

cordialidade na convivência entre “brancos” e “negros”. Essa visão romântica ainda 

hoje é presente nas representações que se faz do Rio Grande do Norte, fato que requer 

estudos mais esclarecedores sobre a presença do “negro” e como foi sua inserção na 

sociedade norte rio grandense. Valle (2006) também destaca que a idéia da pouca 

presença do “negro” no Rio Grande do Norte é reproduzida de forma irrefletida por 

vários pesquisadores que recentemente discutiram sobre a história do estado. Para o 
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referido autor, tais pesquisadores reproduzem argumentos que atestam a irrelevante 

presença do “negro” e da “cultura negra” no estado6.   

Em consonância com os argumentos de Cascudo, Medeiros (1973) destaca 

também a restrita presença do “negro” no sertão norte rio grandense bem como as boas 

condições de vida que tinham, quando comparadas com a vida dos escravos nos 

engenhos do litoral. Para esse autor, o sertão se apresenta como um mundo social no 

qual a vida singela permite relações mais igualitárias entre os escravos e seus senhores. 

O sertão é descrito como um lugar de vida simples, quase como se fosse um espaço 

sócio-cultural sem contato com o mundo civilizado. Vejamos como Tarcísio Medeiros 

(1973) nos fala sobre a dicotomia entre sertão e litoral:  

 
No sertão, a vida das “fazendas” e das cidades do interior eram 
simples, afadigosas, bastando a produção do campo, quando chovia, e 
a criação, porém, marcada pela austeridade dos costumes familiares, 
com vestimentas e alimentação características. A vida nos “engenhos” 
foi faustosa e de uma abundância sem preocupações, formadora de 
uma classe rural perdulária, arrogante, requintada no uso do vestir e 
do comer, genitora de uma elite intelectual dominante na política 
regional (MEDEIROS, 1973, P. 69).    

 

Nesse trecho, retirado do livro Aspectos Geopolíticos e Antropológicos da 

História do Rio Grande do Norte, fica evidente a separação social e cultural que o autor 

faz entre sertão e litoral. De acordo com a sua interpretação, o sertão e o litoral são dois 

mundos distintos e separados. O sertão representando a tradição, o atraso e o litoral 

representando o moderno e o progresso. Tal dicotomia estanque foi desconstruída num 

consistente trabalho antropológico feito por Marcos Lanna tanto na Zona da Mata 

pernambucana como no município de São Bento do Norte no estado do Rio Grande do 

Norte. Lanna (1995) argumenta que ao invés de pensarmos o sertão e o litoral como 

realidades dicotômicas, devemos encará-las como espaços culturais onde existe uma 

intensa reciprocidade nas relações sociais e de poder.  

Devido às particularidades da formação do sertão do Rio Grande do Norte, 

Medeiros (1973) afirma que os “negros” encontraram melhores condições de vida. 

Desse modo, o autor estabelece também uma dicotomia na qual destaca a pouca 

presença do “negro” no sertão, onde as condições de trato e convívio seriam melhores 
                                                 

6   Não só o “negro” foi invisibilizado pela historiografia do Rio Grande do Norte como também 

o “índio” é retrato pelo discurso oficial como em extinção no estado (MONTEIRO, 1999, p.17). 
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que as condições da escravidão no litoral. A respeito de tal realidade diz o autor 

supracitado:  

 
Quando os negros chegaram nesses 88 anos do século para a 
comunidade norte-rio-grandense, mandados para o sertão, 
transformaram-se em vaqueiros, cantadores aclamados, compadres de 
ioiôs, irmãos e protetores do “senhor moço”, vaquejadores de touros 
nas corridas festiva, posseiros de sesmarias, meeiros das produções da 
fazenda e das “apartações” do gado, libertando-se pelo trabalho antes 
da lei (MEDEIROS, 1973, p. 69; grifos do pesquisador).   

 

Um fator que nos chama a atenção na argumentação citada acima é a ênfase que 

o autor faz da condição de liberdade que teria supostamente o “negro” do sertão. Em seu 

ponto de vista, as relações entre os “negros” escravos e os donos das fazendas criatórias 

eram pacíficas. O sertão apresenta-se como uma região onde os escravos, apesar de 

serem poucos, gozavam de maior liberdade. Em contraste com a realidade do escravo 

no sertão, Medeiros (ibid) afirma que no litoral as condições de vida do “negro” eram 

bem mais adversas.  

 
Nos engenhos, a vida do negro foi diversa das fazendas. Os negros no 
“eito” do canavial, mudando as rocas, enterrados no massapê, sofriam 
de sol a sol, não fugindo à regra geral do tratamento recebido noutras 
partes do Brasil (MEDEIROS, 1973, P. 71).    
 

Além destes estudiosos apontarem melhores condições de vida para o “negro” 

escravo, os seus estudos afirmam também que a presença do “negro” no sertão foi 

incipiente. Para tanto, eram correlacionados diversos fatores da atividade econômica da 

região que dispensam o trabalho escravo em sua execução. Assim, para tais estudiosos a 

própria estrutura econômica do sertão implicava em relações de trabalho nas quais não 

havia necessidade de grande quantidade de escravos, como se via na produção 

açucareira do litoral. Há também entre estes estudiosos o entendimento de que, no 

sertão, não existiu quilombos e a influência do “negro” na população sertaneja teria sido 

muito pouco sentida.     

 
Como não tivemos a indústria açucareira e as atividades se resumiam 
na criação de gado e roçarias de mandioca, milho e feijão, era 
desnecessário grande cópia de escravos. [...] não tivemos quilombos e 
nem rebeliões negras. No sertão jamais os escravos foram numerosos 
pela própria simplicidade do trabalho de pastorícia. Para o sertão, o 
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negro não teve a honra de pesar na coloração de maneira sensível 
(CASCUDO, 1955, P. 44).    

 

Takeya (1985) tratando sobre a cultura do algodão, que se tornou o produto mais 

importante da economia do estado, sobretudo no início do século XX, também reifica a 

idéia da pouca presença do “negro” no sertão do Rio Grande do Norte.   

 
O algodão é cultura típica do sertão, onde não havia tradição de 
trabalho escravo [...] O algodão se configura como uma cultura 
trabalhada fundamentalmente pela mão-de-obra livre (TAKEYA, 
1985, P. 68; grifos do pesquisador).  
 

Devido a esta visão extremamente estática da presença do “negro” nas 

populações sertanejas do estado do Rio Grande do Norte, produziu-se representações no 

estado totalmente influenciadas pelo discurso do embranquecimento. A “raça” negra no 

estado foi vista como a que menos preponderou na formação do povo norte rio 

grandense. Medeiros (1975) afirma que o “negro” só minimamente influenciou na 

formação das populações sertanejas do referido estado.  

 
Ao encerra-se o século XIX, decisivo para formação social, política e 
econômica do Rio Grande do Norte, os elementos geradores de sua 
etnia estavam delineados no espaço antropológico de sua população, 
para a qual o negro concorreu com o mínimo do seu sangue. Com a 
abolição da escravatura, a falta de gente substancialmente preta, e 
também, de imigrantes brancos possibilitou a miscigenação dos 
“stocks” existentes para formar “pardos”, com tendência cada vez 
maior de diminuição de “negros” no estado, como será visto no 
decorrer do século XX (MEDEIROS, 1975, P. 123; grifos do 
pesquisador).   
 

As afirmações de Cascudo (1955) sobre o sertão apresentam um quadro social e 

cultural no qual os “negros” escravos gozavam de muita liberdade e a sua identidade 

social se constituía de forma semelhante a dos senhores. Para o referido autor, isso se 

dava devido à uniformidade das tarefas realizadas por ambos. Na interpretação de 

Cascudo (ibid) e dos demais autores vistos nesta seção, o sertão se apresenta como um 

espaço no qual a violência contra os escravos vivenciada nos engenhos do litoral era 

praticamente inexistente e onde não havia quase nenhuma restrição no contato entre os 

escravos e os seus senhores. Com relação à presença do “negro”, o sertão se configura, 

na visão dos autores discutidos, como um espaço social marcado por uma quantidade 
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restrita de “negros” e por relações bastante democráticas entre os escravos e os donos 

das fazendas criatórias, deixando implícito que no sertão existia pouca violência contra 

os “negros” que o habitava. Certamente, as relações entre os senhores e os escravos no 

sertão possuíam particularidades devido à própria natureza da atividade criatória. No 

entanto, isso não implica na ausência de conflitos entre “negros” e “brancos”. Os 

“negros” no sertão não eram pacíficos aos mandos dos seus senhores. Conflitos e 

violência foram constantes na escravidão de modo geral no Brasil. Negar isso é não 

priorizar a ação dos “negros” para sua libertação do regime escravocrata. É no sentido 

de minimizar a presença do “negro” e de apresentar as relações entre escravos e 

senhores no sertão como extramente harmoniosas, que achamos problemática a visão de 

autores como Câmara Cascudo e Tarcísio Medeiros.       

O que se pode tirar como conclusão deste panorama sobre a presença do “negro” 

no Rio Grande do Norte, construído por estudiosos como Câmara Cascudo, é que ela foi 

romantizada em dois aspectos principais. O primeiro destes aspectos diz respeito à 

forma idílica como são tratadas as relações entre os escravos e os senhores das fazendas 

criatória do sertão. Tal forma de retratar as relações entre os escravos e os donos das 

fazendas criatórias dava a entender que existiam entre eles relações sociais 

acentuadamente harmônicas e democráticas, desconsiderando, assim, os conflitos 

existentes nessas relações. E o segundo aspecto se atrela ao discurso embranquecedor 

que foi utilizado para falar da constituição étnica das populações sertanejas do referido 

estado. Tal discurso enquadra tanto o “negro” como o “índio” em via de se diluir na 

formação populacional do estado, perdendo assim os seus valores culturais. As 

interpretações sobre a composição étnica do Rio Grande do Norte, realizadas por 

autores como Cascudo e Medeiros, configuram um quadro de redução étnica 

extremamente dramático. A mistura racial e cultural é vista por esses autores como uma 

imposição dos “brancos”, a qual os “negros” adotaram de forma pacífica. Nesse sentido 

é que eles falam num progressivo desaparecimento do “negro” no Rio Grande do Norte. 

Nas interpretações desses autores, a questão da mistura racial e cultural não é abordada 

como um aspecto da lógica cultural da sociedade brasileira. Desse modo, os “negros” 

não são vistos como agentes capazes de interagir com a cultura dominante. A questão da 

mistura é compreendida como simplesmente um imperativo dos grupos dominantes, 

implicando sempre no apagamento da cultura dos grupos tidos como inferiores. 

Compreendida como uma realidade dinâmica, a mistura racial e cultural não significa a 
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anulação das “culturas negras”, mas sim um processo a partir do qual tais culturas se 

reelaboram. Reelaboração essa que não obedece à uma imposição dos “brancos”, mas se 

desenvolve mediante as particularidades dos contextos de interações. Diante disso, 

torna-se instigante destacar a invisibilidade da história da população negra na formação 

da sociedade norte rio grandense como um ponto que merece estudos mais consistentes 

e menos naturalizantes.  

 

 

1.3 O racismo à brasileira 

 

Com a abolição, estabeleceu-se a igualdade perante a lei entre “brancos” e 

“negros”. Teoricamente, o “negro” passava a ameaçar o lugar do “branco” na sociedade 

de classes que estava se formando nas primeiras décadas do século XX. No entanto, o 

processo abolicionista, como todas as demais reformas políticas da sociedade brasileira, 

foi realizado pela elite e evidentemente não deu ao ex-escravo as condições sociais para 

que ele pudesse adaptar-se aos moldes do trabalho livre. Segundo Florestan Fernandes 

(1965), a sociedade brasileira deixou o “negro” seguir seu próprio destino, colocando 

sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se para sua 

inserção na emergente sociedade de classes.  

Para os ex-escravos, a condição de homem livre que passaram a ter depois da 

abolição significava, antes de tudo, um grande paradoxo. Isso porque, por um lado, eles 

estavam libertos oficialmente. Mas, por outro lado, esta liberdade não lhes garantia 

condições mínimas de convívio e equilíbrio dentro da sociedade de classes. O que de 

fato ocorreu com os ex-escravos foi sua exclusão do processo de ascensão social da 

sociedade brasileira das primeiras décadas do século XX (FERNANDES, 1965). Ao 

participarem do mundo dos “brancos”, o “negro” e o “mulato” se viram forçados a se 

identificar com o embranquecimento psico-social e moral. Para Fernandes (1966), os 

“negros” tiveram de sair da sua pele, simulando a condição padrão do “mundo dos 

brancos”. O embranquecimento social passou a ser uma das saídas que a população 

negra encontrou para conseguir alguma ascensão social e econômica (FERNANDES, 

ibid).  

Para o referido autor, o embranquecimento não permitia ao “negro” o mínimo 

equilíbrio com relação à construção da sua identidade. Não permitia porque para que ele 
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se auto-afirmasse como cidadão precisava negar a sua própria origem racial. Para o 

autor, no plano cultural uma das conseqüências do embranquecimento foi a percepção, 

por parte dos “negros”, da sua cultura como um elemento negativo. Hasenbalg (1979) 

entende também que uma das conseqüências do ideal do branqueamento é justamente 

provocar nos “negros” e “mulatos” que conseguiam ascender um sentimento de 

desvalorização das suas origens “negras”. 

 
[...] a adoção pelos não-brancos socialmente ascendente das normas e 
valores do estrato branco dentro do qual a aceitação social é procurada 
implica a transformação do grupo negro de origem em um grupo de 
referência negativa. O branqueamento encontra-se na base das 
manifestações de preconceito de mulatos ascendentes contra o negro 
(HASENBALG, 1979, P. 240; grifos do pesquisador).  

 

A interpretação feita por Hasenbalg (ibid) do processo de embranquecimento da 

população negra brasileira é semelhante à de Florestan Fernandes. Para os dois autores 

supracitados, a realidade que o “negro” encontrou, depois da escravidão, foi um mundo 

social ditado pelas normas e valores dos “brancos”. Segundos estes autores, o 

embranquecimento social aparecia, para o “negro”, como uma saída quando na 

realidade não passava de mais uma estratégia para contrabalançar qualquer 

possibilidade de conflito. 

Os estudos de Florestan Fernandes e de Carlos Hasenbalg sobre as relações 

raciais brasileiras são considerados clássicos. Foram estudos basilares, sobretudo os 

trabalhos de Florestan, para posteriores reflexões acerca do racismo no Brasil. No 

entanto, as suas interpretações sobre o processo de branqueamento do “negro” brasileiro 

parecem bastante deterministas e estáticas. Para tais autores, o “negro” brasileiro não 

tinha outra saída a não ser se autonegar. Tal argumentação traz implícito um certo 

caráter de neutralidade do “negro” frente as novas dinâmicas sociais advindas depois da 

abolição. Por mais que não possamos deixar de destacar o caráter político do 

branqueamento no sentido de tentar transformar, gradativamente, o país numa nação 

predominantemente “branca”, não se pode esquecer também que a atitude do “negro” 

recém-saído da escravidão em buscar de alguma maneira se enquadrar na sociedade de 

classes possui um forte conteúdo estratégico articulado por eles. A busca de ascensão 

social dos “negros” na sociedade de classes brasileira não significou necessariamente a 

negação da sua condição de “negro”. Tanto é que foram justamente os “negros” que 
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conseguiram ascensão social que na década de 1930 fundaram a primeira organização 

política contra o racismo no Brasil, a Frente Negra Brasileira. A inserção de “negros” na 

sociedade de classes configurou uma dimensão estratégica e necessária no sentido de 

buscar reverter o estigma racial. Como se sabe, entre os estereótipos associados aos 

“negros” depois da abolição estava, justamente, a imagem deles como vagabundos e 

inadequados para o trabalho moderno (CARDOSO, 1977). Então, se a inserção do 

“negro” na sociedade de classes exigia o seu branqueamento racial e cultural, tal 

processo de branqueamento sempre foi negociado. De modo que se torna complicado 

pensar o ideal de embranquecimento como uma imposição da elite diante da qual os 

“negros” simplesmente aderiram. Sem dúvida, o ideal de embranquecimento configura-

se como uma ideologia articulada pela elite brasileira, mas tal ideologia não foi 

meramente assimilada pelos “negros”. Ela foi modificada e negociada nos contextos de 

interação. Isso porque os “negros” nunca foram pacíficos diante das determinações 

sociais advindas da elite, implicando que o embranquecimento não se configurou como 

um anulador das “identidades negras” no país.  

Vale salientar que o ideal de branqueamento possui sua fundamentação mais 

consistente na lógica da mistura das “raças”. Na realidade, o que resultaria do processo 

de embranquecimento não seria uma sociedade “puramente branca”, mas uma sociedade 

fruto da mistura das “raças”. Como diz Fry (2005, p. 174), “o caminho para a 

civilização no Brasil deveria ser pavimentado não com o estabelecimento de 

comunidades de base racial e étnicas distintas e segregadas, cada uma com seu estilo de 

vida particular, mas pela assimilação e integração”. Se entendermos os discursos 

ideológicos como fundamentados em valores e crenças mais ou menos compartilhados 

pela sociedade, como enfatiza Geertz (1978), os fundamentos do ideal de 

embranquecimento têm muito a dizer acerca do valor que a mistura racial possui para a 

sociedade brasileira. Isso porque ele tem como pressuposto a mistura das três “raças”. 

Nesse sentido, o seu resultado mais provável seria uma nação misturada. Vale salientar 

que não estamos afirmando que o ideal de embranquecimento não traga aspirações 

ideológicas da elite no sentido de manter o seu status. Agora, o que estamos enfatizando 

é a lógica através da qual tal ideal se estruturou. Os discursos do embraquecimento 

foram elaborados a partir das representações sobre a mistura das três “raças”. Apoiando-

se na argumentação de Geertz (ibid) sobre a ideologia como sistema cultural, pode-se 

afirmar que a ideologia do embranquecimento foi elaborada a partir dos valores da 
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mistura das “raças”, valores esses que são articulados dinamicamente nas 

representações sobre “raça” e “identidade negra” na sociedade brasileira. Com efeito, o 

que se torna recorrente nesses discursos ideológicos são justamente as suas relações 

com a mistura racial e cultural da nação. Nesse sentido, tais discursos podem revelar 

pistas de uma sociedade que não se pensa como racialmente “pura”.        

Parece-nos faltar nas interpretações de Florestan Fernandes e Carlos Hasenbalg 

uma compreensão mais dinâmica do “negro”. Para tais autores, o “negro” não é visto 

como um sujeito capaz de interagir com as demandas políticas e ideológicas dos 

“brancos”. Interação esta que implicaria num processo de re-elaboração de sua 

“identidade negra”, mesmo que ele estivesse convivendo com o discurso do 

embranquecimento. Para eles, o embranquecimento implicava apenas na autonegação 

do “negro” e a completa assimilação dos valores da cultura “branca”. Esta perspectiva 

traz limitações em dois pontos. O primeiro deles, se refere a apresentar o “negro” como 

um mero receptor dos valores e normas sociais da elite “branca”, não sendo visto assim 

como um agente transformador de tais valores e normas. O segundo ponto, diz respeito 

ao fato de se colocar tais valores e normas sociais como produto exclusivo dos 

“brancos”, ao invés de abordá-los como constructo social elaborado através das 

interações entre os “brancos” e os “negros”.  No Brasil, é problemático falar num 

“mundo dos brancos”, como dizia Florestan (1966), em oposição a um “mundo dos 

negros”. A lógica cultural da sociedade brasileira encaminha-se no sentido da conversão 

dos valores culturais, resultando assim numa cultura criada a partir das interações e 

negociações entre “brancos”, “índios” e “negros” (FRY, 2005).      

  Vale destacar que a interpretação dada ao processo de embranquecimento como 

sendo um dos principais engodos, para a construção de uma “identidade negra”, no 

Brasil, não ficou restrita aos estudos de Florestan e Hasenbalg, mas ainda é enfatizada 

por estudiosos contemporâneos da questão racial brasileira. O antropólogo Kabengele 

Munanga, escrevendo em 2004, também interpreta o processo de embranquecimento do 

”negro” brasileiro como um fator negativo na formação da sua “identidade negra”.   

 
[...] No Brasil o negro pode esperar que seus filhos sejam capazes de 
furar as barreiras que o mantiveram para trás, caso eles se casem com 
gente mais clara. Tal possibilidade atua como uma válvula de 
segurança sobre o descontentamento e frustração entre os negros e 
mulatos, razão pela qual os negros no Brasil não foram levados a 
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formar organizações de protestos como nos Estados Unidos 
(MUNANGA, 2004, P. 93; Grifos do pesquisador).  
 

Pode-se ver que para Munanga (ibid) o processo de embranquecimento funciona 

como um enfraquecedor da construção de uma “identidade negra” no Brasil. Munanga 

também concorda com a visão de Carl Degler (1976) segundo a qual a presença do 

“mulato” suaviza a linha racial entre “brancos” e “negros”, não favorecendo assim uma 

polarização em termos de identidade racial tal como ocorre nos Estados Unidos.  

Portanto, podemos ver que, mesmo escrevendo em épocas diferentes, estes autores 

possuem uma interpretação semelhante do processo de embranquecimento no Brasil, no 

sentido de colocar o “negro” como um receptor inativo dos valores sociais da elite 

“banca”.     

 Agora, não se pode negar que os discursos do embranquecimento da população 

“negra” brasileira estão intimamente relacionados às aspirações da elite e foram 

explicitados no apoio dado pelo Brasil para a política de imigração européia no século 

XIX e durante as primeiras décadas do século XX. Ao propor que os “negros” 

prefirissem casamentos com “brancos”, o discurso do branqueamento apresenta-se, 

certamente, como mecanismo ideológico elaborado pela elite brasileira com o objetivo 

de provocar a diluição racial. Este aspecto do branqueamento não pode ser negado de 

forma nenhuma. Agora, por outro lado, consideramos problemático quando se fala que 

o ideal do embranquecimento desfavorece a elaboração de uma polarização identitária 

entre “brancos” e “negros” no Brasil (MUNANGA, 2004). Consideramos esta 

afirmação problemática porque, como afirmam diversos antropólogos, a sociedade 

brasileira não deve ser pensada como sendo um sistema polarizado em nenhuma das 

suas dimensões sociais (DAMATTA, 1990; FRY, 2005; SANSONE, 2003; MAGGIE, 

2001).  

Então, por um lado, o ideal de embranquecimento funciona como um vetor que 

busca, a partir das relações matrimoniais entre “negros” e “brancos”, diluir o fenótipo 

“negro” e formar um tipo “mestiço” ou “misturado”. Mas, por outro lado, Sansone 

(1996, p. 8) nos fala que “a mestiçagem pode também ser considerada como um estilo 

de vida e uma maneira de pensar o mundo social brasileiro, envolvendo cordialidade, 

produzindo momentos de confraternização e criando discursos na direção do mito da 

democracia racial”. Portanto, como destaca Sansone (ibid) a discussão sobre o ideal do 

embranquecimento envolve aspectos culturais da sociedade brasileira que transcendem 
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a mera reflexão sobre o aspecto biológico de diluição dos caracteres fenotípicos da 

população negra brasileira. Desse modo, parece que as dificuldades em se formar no 

Brasil uma polarização racial não está no ideal do branqueamento, mas relaciona-se, 

sobretudo, com as representações sobre a mistura racial. Na sociedade brasileira, a 

ênfase na mistura racial é bem mais destacada do que a importância em se construir uma 

nação racialmente dividida (FRY, 2005).  

Outro aspecto do racismo brasileiro que expressa discordâncias, quanto ao seu 

significado, é a emblemática democracia racial.  Para uma grande gama de estudiosos e 

para o Movimento Negro Brasileiro, a discussão sobre a democracia racial se pautou 

apenas em entendê-la como um mito responsável pelo mascaramento da verdadeira 

realidade do racismo brasileiro. Esta linha de interpretação da democracia racial teve 

seu início com o projeto da UNESCO na década de 1950 e se estendeu até a atualidade 

(FRY, 2005). Na contemporaneidade surgiram argumentações que contestam o modo de 

se pensar a democracia racial como sendo simplesmente um viés político-ideológico 

que esconde o racismo brasileiro. São argumentos vindos, principalmente, de estudos 

antropológicos sobre as formas como a população brasileira se percebe em termos 

raciais e como ela entende o racismo no Brasil. Tais análises apontam que a sociedade 

brasileira prima mais pelas representações e valores da mistura ao invés de oposições 

binárias. Isso faz com que o mito da democracia racial seja encarado também como um 

código cultural que expressa o que existe de singular no racismo brasileiro.  

Na segunda metade do século XIX, as reflexões sobre a mistura racial brasileira 

se alicerçavam nas especulações sobre o cruzamento das “raças” biológicas. Com a 

crítica do estatuto da “raça” biológica como um conceito válido para o mundo social, 

entraram em voga, a partir da década de 1930, as discussões acerca do contato cultural 

como sendo o elemento diferencial do Brasil enquanto sociedade específica. Esteve 

sempre presente na história mais recente do Brasil o discurso que realça a idéia de 

sermos uma nação formada pelo cruzamento de três “raças”. A visão da intelectualidade 

brasileira na década de 1930 dava grande ênfase ao discurso da mistura cultural como 

sendo o elemento diferencial do Brasil. Consolidava-se uma imagem do país como 

constituído por uma nação híbrida em termos culturais e raciais. Na compreensão de 

Guimarães (2004), na década de 1930 já estava presente entre os intelectuais brasileiros 

a visão do Brasil como uma nação que não conhecera o ódio racial; onde as linhas da 

estratificação social não eram influenciadas pelo critério da “cor”. Foi no contexto da 
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década de 1930 e 1940 que se deu grande respaldo à imagem do Brasil como uma nação 

na qual “negros” e “brancos” viviam numa democracia racial.  

Os estudos de Gilberto Freyre foram responsáveis amplamente pela construção 

da imagem do Brasil como uma nação onde as relações raciais possuem um caráter 

democrático:  

 
Gilberto Freyre promove uma verdadeira revolução ideológica no 
Brasil moderno ao encontrar na velha, colonial e mestiça cultura luso-
brasileira nordestina a alma nacional. Ethos esse que logo ganhará, em 
seus escritos políticos, a partir de 1937, o nome de "democracia social 
e étnica", por oposição à democracia política da América do Norte e 
dos ingleses (GUIMARÃES, 2004, p. 3).  
 

Para Munanga (2004), a importância do legado intelectual de Gilberto Freyre 

está em mostrar a contribuição positiva que os “negros”, os “índios” e os “mestiços” 

trouxeram para a cultura brasileira. Para o autor mencionado, Gilberto Freyre tira a 

mestiçagem do campo da dúvida e da especulação que era colocado sobre ela pelo 

pensamento de Nina Rodrigues, Silvio Romero e outros para transformá-la num valor 

inquestionavelmente positivo da cultura e da sociedade brasileiras. A perspectiva 

freyriana além de atestar o contato no plano biológico, os cruzamentos das “raças”, 

também apresenta a mistura no universo cultural da nação brasileira.  

No plano racial, Gilberto Freyre (1998) argumenta, em Casa Grande & Senzala, 

que, das sociedades latino-americanas, a brasileira é a única onde as relações raciais 

foram construídas mais harmoniosamente. Segundo Ianne (1988), na interpretação de 

Gilberto Freyre sobre a sociedade brasileira sobressai o caráter democrático das relações 

entre “brancos” e “negros”.  Para Freyre, a escravidão no Brasil teve um teor menos 

cruel do que em outras partes do mundo. Na interpretação de Freyre, isso foi possível 

devido ao contato do português com os escravocratas maometanos, conhecidos pela sua 

maneira familial como tratavam seus escravos. Em Sobrados e Mocambos (1951), 

Freyre deixa bem claro as suas convicções quanto ao caráter democrático das nossas 

relações raciais. O referido autor destaca que:  

 
Talvez em nenhum outro país seja possível ascensão social mais 
rápida de uma classe para a outra: do mocambo ao sobrado.  De uma 
raça a outra: de negro a “branco” ou a “moreno” ou a “caboclo”. (...) 
se é certo que somos móveis nos dois sentidos – no horizontal e no 
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vertical – é que não são tão rígidas as configurações psicológicas de 
raça e de classe no nosso país (FREYRE, 1951, P. 1076).      

 

A ênfase que Freyre dá a plasticidade das relações entre “brancos” e “negros” 

conduzem à noção de uma democracia racial. A imagem do Brasil como um povo no 

qual as relações raciais gozavam deste caráter democrático prevaleceu até 

aproximadamente a década de 1960, quando entram em cena os estudos sobre o racismo 

brasileiro patrocinados pela UNESCO. A imagem que se tinha do Brasil no exterior era 

de um país racialmente misturado, mas sem preconceito racial. Isso fez com que a ONU 

se interessasse em saber quais eram as especificidades raciais do Brasil. Em 1951, a 

UNESCO financiou, junto à USP, um estudo sobre as relações raciais brasileiras. 

Florestan Fernandes e Roger Bastide, dentre outros, encabeçaram tais pesquisas. É 

importante destacar que um dos principais legados destas pesquisas foi a constatação 

científica da existência do preconceito racial no Brasil. A confirmação científica de 

preconceito racial no Brasil configura, certamente, uma das grandes contribuições 

desses estudos.    

Ao invés de encontrar no Brasil uma democracia racial, as pesquisas de 

Florestan Fernandes e dos demais estudiosos do projeto da Unesco, denunciaram tal 

democracia racial como sendo um mito falseador da real situação dos “negros” e 

“mestiços” no país. Ao contrário de uma democracia racial, Fernandes (1966) declara 

que no Brasil as pessoas têm vergonha de afirmar que são racistas.  

 
No Brasil, o “preconceito de cor” é condenado sem reservas, como se 
constituísse um mal em si mesmo, mas degradante para quem o 
praticado que para quem seja vítima. A liberdade de preservar os 
antigos ajustamentos discriminatórios e preconceituosos é tida como 
intocável, desde que se mantenha o decoro e suas manifestações 
passam encobertas e dissimuladas (FERNANDES, 1966, P. 24).  

 

Para o referido autor, o que existia de singular na realidade racial do Brasil era o 

que ele denominou de preconceito de não ter preconceito. Para ele, este mecanismo 

permite que se construa, no plano do discurso, uma disposição para se esquecer o 

passado escravista e para deixar que as coisas se resolvam por si mesmas. Para 

Florestan (ibid), o preconceito de não ter preconceito possui um viés cultural que 

possibilita a acomodação da população negra, desestruturando a eventualidade de um 

conflito racial aberto no Brasil.  
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Numa visão bem mais sofisticada do que a de Fernandes, Oracy Nogueira (1985 

[1955]) atesta consistentemente que a realidade racial brasileira tem sua especificidade, 

mas que ela não é a tão falada democracia racial. Para Nogueira (ibid), o que existe no 

Brasil de específico nas suas relações raciais é o fato do preconceito racial se constituir 

pelo que ele denominou de preconceito de marca. O preconceito de marca se exerce 

quando é levado em conta a aparência física do indivíduo e não sua descendência racial. 

Assim, na interpretação do autor citado, as atitudes de preconceito racial no Brasil são 

situacionais, dependendo de outros fatores como a educação, a amizade, a estratificação 

social entre outros. Apesar de Nogueira (ibid) construir uma reflexão extremamente 

pertinente para se refletir o significado de “raça” e do racismo no Brasil e, 

conseqüentemente, se discutir a democracia racial de forma menos determinista, vários 

autores contemporâneos continuam a encará-la como um engodo à construção de uma 

“identidade negra” no país.  

Para Guimarães (2002) a democracia racial configura-se como um poderoso 

mecanismo de amortecimento do conflito racial brasileiro ao apontar para a unidade e 

homogeneidade nacional e ocultar a existência da estrutura segregadora do racismo 

brasileiro. Segundo o autor, outra importante função desse mito se constitui na 

proibição social ou até institucional de se falar em racismo e preconceito racial no 

Brasil. Em suma, na interpretação de Guimarães (ibid) a democracia racial funciona 

como um viés mobilizado pelos grupos dominantes para manter a questão do racismo 

como um conflito latente no seio da sociedade brasileira7. 

Com uma interpretação similar a de Guimarães, Munanga (2004) também afirma 

ser a democracia racial um fator que age no sentido de esconder o racismo brasileiro e 

desestruturar a construção de “identidades negras” no país. Nas interpretações dos 

referidos autores, a democracia racial objetiva-se apenas como estratégias da elite 

brasileira no sentido de manter um status de dominação racial. Pode-se perceber tal 

visão nos argumentos de Munanga (ibid) contidos no trecho seguinte.   

 
O mito de democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica 
e cultural entre as três raças originárias, tem uma penetração muito 
profunda na sociedade brasileira: exalta a idéia de convivência 
harmoniosa entre indivíduos de todas as camadas sociais e grupos 

                                                 
7   Vale destacar que na atualidade brasileira o racismo é condenado e reconhecido pela maioria 

das pessoas (ver, Turra & Venturi em pesquisa realizada pelo Datafolha em 1995). 
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étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular as desigualdades e 
impedindo os membros das comunidades não-brancas de terem 
consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas na 
sociedade. [...] encobre os conflitos raiais, possibilitando a todos se 
reconhecerem como brasileiros e afastando das comunidades 
subalternas a tomada de consciência de suas características culturais 
que teriam contribuído para construção e expressão de uma identidade 
própria (MUNANGA, 2004, P. 89; grifos do pesquisador).  
 

Já para Hanchard (2001) a democracia racial significa uma fase no 

desenvolvimento histórico do que ele chamou de excepcionalidade racial brasileira. 

Para o autor tal excepcionalidade racial foi modificada no sentido de não representar na 

atualidade a ausência irrestrita de racismo no Brasil, mas sim uma aceitação restrita do 

racismo na sociedade brasileira contemporânea. Mesmo admitindo que a democracia 

racial brasileira passou por modificações, Hanchard (ibid) a entende também como um 

dos mecanismos que desestruturam a construção de “identidades negras” no Brasil. 

Sérgio Costa (2002) destaca que a visão de Hanchard representa a insistência em 

subsumir uma ideologia nacional abrangente num ideário de polarização racial que não 

existe no Brasil. Na interpretação de Costa (ibid), o racismo já foi desmascarado no 

Brasil, mas a democracia racial configura uma aspiração da população brasileira. 

Justamente por representar também um desejo ou um modo de pensar a realidade racial 

do Brasil que a democracia racial não deve ser compreendida como simplesmente um 

mito falseador da situação racial do Brasil. Para Robin Sheriff (1993 apud 

HASENBALG, 1996), a democracia racial possui duas faces, a de mito e a de sonho. 

Com relação a isso argumenta a autora:  

 
A democracia racial e certamente um mito, mas é também um sonho 
em que a maioria dos brasileiros de todas as cores e classes sociais 
deseja acreditar com paixão. Enquanto ele obviamente permite uma 
tremenda hipocrisia e ofusca e realidade do racismo, o mito da 
democracia racial é também um discurso moral que afirma que o 
racismo é nocivo, desnatural e contrário à brasilidade (SHERIFF apud 
HASENBALG, 1996, P. 9).  
 

A autora nos instiga a pensar a democracia racial não apenas como um viés 

político e ideológico que camufla o racismo brasileiro. Como ela enfatiza, o significado 

da democracia racial para a sociedade brasileira não se esgota apenas na sua dimensão 

ideológica. Representa também a maneira como a grande maioria da população do 

Brasil pensa sobre as relações raciais e o que significa ser “negro”. Nesse sentido, a 



 48

democracia racial pode ser pensada como reveladora de valores e crenças que norteiam 

as representações sobre “raça” no país, pois, como esclarece Geertz (1978), as 

ideologias expressam coordenadas através das quais a sociedade se pensa. As ideologias 

são também criações culturais, configurando significados sociais norteadores da vida 

social. Corroborando com a interpretação de Sheriff, Sansone (1996) faz uma crítica às 

interpretações que percebem na democracia racial só a sua dimensão de esconder o 

racismo.  

 
Se a democracia racial é um mito – como sem dúvida é – trata-se de 
um mito fundador das relações sócio-raciais, que se inspira, nas suas 
origens, na “fábula das três raças”. Tal mito é aceito por uma grande 
parte do povo, que o reproduz no próprio cotidiano, articulando-o 
numa série de discursos populares a respeito das relações raciais [...] 
Em alguns âmbitos, como na família e no lazer, este mito popular 
coexiste também com a relativização da cor nas práticas sociais, com 
momentos de intimidade extra-racial e com a produção de estratégias 
individuais de gerir o aspecto físico na vida cotidiana (SANSONE, 
1996, P. 9).   

 

A interpretação que Sansone (ibid) faz da democracia racial é crucial em dois 

aspectos. Em primeiro lugar, o autor destaca a correlação do mito da democracia racial 

com a “fábula das três raças”, um dos mitos fundadores da nacionalidade brasileira. Isso 

faz com que a democracia racial esteja intimamente ligada à própria idéia que os 

brasileiros têm de sociedade. Em segundo lugar, o autor argumenta que o mito da 

democracia racial se atrela também a maneira como os “negros” e “mestiços” definem 

estratégias individuais para driblar o racismo, perfazendo assim um modo de 

comportamento social do brasileiro.  Pensada desta maneira, a democracia racial passa a 

representar não apenas uma ideologia construída pela elite “branca” para manter a 

subordinação da população “negra”, mas um conjunto de idéias e de práticas que está 

profundamente enraizado em toda extensão da população brasileira.   

Para Fry (2005), o mito da democracia racial deve ser interpretado a partir de 

uma visão mais abrangente, tentando vê-lo como um mito no sentido antropológico. Na 

compreensão do autor, entender a democracia racial e seus corolários não mais como 

impedimentos à consciência racial, mas como fundamento do que de fato significa 

“raça” no Brasil leva à uma radical mudança de ênfase. Tal mudança de ênfase acena no 

sentido de buscar entender as relações raciais e os processos de construção de uma 
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“identidade negra” no Brasil levando em consideração a noção de mistura racial e 

cultural como fundamentais.  

 Ademais, Fry (ibid) faz uma reflexão interessante sobre o significado do 

racismo brasileiro. Na sua compreensão, a sociedade brasileira preferiu a conversão dos 

diversos grupos étnicos à cultura dominante do que uma estrutura formada pela 

oposição social. Se no Brasil não há lugar para tipos sociais binários, como então se 

pensar numa oposição entre “brancos” e “negros”? Para o autor, buscar interpretar a 

realidade racial do Brasil a partir de uma polarização racial é extremamente complicada 

e pode nos levar à redução e ao essencialismo uma realidade muita mais complexa e 

plural. No Brasil, as pessoas não se classificam e não são classificadas pelas outras 

através do modelo racial bipolar. O processo de autoclassificação racial da sociedade 

brasileira é dinamizado através de um sistema diversificado de critérios raciais que 

levam em consideração fatores como a aparência, a posição social do indivíduo, as 

relações de amizade e parentesco, dentre outras. 

Isso implica que categorias classificatórias como “negro” e “branco” no Brasil 

são fluidas e se decompõem em muitas outras categorias intermediárias, perfazendo um 

complexo jogo de identificações raciais. Assim, dependendo do local e da posição social 

que o indivíduo ocupa na sociedade, ele pode ser chamado de “negro” ou de “moreno” 

ou qualquer outra categoria racial usada no Brasil8. 

 
A dificuldade de fazer valer uma linguagem que fala de “negros” e 
“brancos” para quem fala uma linguagem de “morenos”, “pretos”, 
“mulatos”, etc. é exatamente a dificuldade de fazer com que as 
pessoas abram mão de um modo de vida ao qual estão habituados, um 
modo de vida baseado na crença de que a aparência das pessoas não 
deve influir nas suas escolhas e carreiras, mesmo que se compartilhe 
outra crença igualmente forte nas restrições que são imposta sobre  os 
indivíduos de pele “mais escura” (FRY, 2005, P. 196).   
 

Com isso, o autor nos faz refletir sobre a postura dos militantes negros com 

relação à uma polarização do conflito racial brasileiro. O próprio termo conflito racial 

soa estridente no contexto brasileiro quando pesquisas antropológicas recentes mostram 

que os indivíduos no seu cotidiano preferem as relações de amizade ao invés do conflito 

racial aberto (SANSONE, 1996). Outro elemento que devemos levar em consideração, 
                                                 

8   Numa pesquisa realizada em 1976 se revelou a existência de nada menos que 135 categorias 

raciais no Brasil, (FRY, 2005).   
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quando pensamos sobre a constituição racial do Brasil, é que crenças, práticas e modos 

de ser de origens africanas são amplamente disseminados na sociedade brasileira. Não 

temos, portanto, razão de falar em uma cultura genuinamente “branca” ou “negra” no 

país (FRY, ibid). Dentro de tal contexto, “raça” não tem um sentido de oposição 

estanque. No Brasil, a ênfase recai na mistura entre “raças” diferentes. Disso resulta que 

pensar a sociedade brasileira como racialmente dividida entre “brancos” e “negros” é 

querer construir uma imagem do país que não é compartilhada pela grande maioria da 

sua população, apesar dela reconhecer taxativamente que somos um país racista. 

Salientamos que não estamos desconsiderando totalmente a existência de 

conflitos raciais no país. Como o racismo é presente e atuante no Brasil, conflitos em 

torno da “cor” obviamente existem. Porém, o que não se configura como vontade da 

maioria da população brasileira é a polarização racial. O sentido de “raça” no Brasil foi 

construído historicamente através da tensão entre “negros” e “brancos”, expressando 

sempre, através da mistura, a multiplicidade de categorias classificatórias (FRY, 2005). 

Então, o mito da democracia racial e a valorização da mistura racial podem apontar 

significados culturais de uma nação na qual a idéia de “pureza racial” ecoa como 

estranha às suas representações sobre “raça”. Portanto, não se trata de desconsiderar 

eventuais conflitos ou atos de racismo na sociedade brasileira, mas de buscar entender 

as especificidades sociais através das quais o racismo e a “raça” foram elaborados no 

Brasil.  

Estudos realizados a partir do final da década de 1990 vêm dando privilégio às 

análises centradas nas ações dos sujeitos socais e nos processos criativos destes, dentro 

da estrutura da sociedade brasileira. Tal perspectiva analítica busca não se orientar por 

conceitos essencializados como a “cultura negra”, “o índio”, “o branco”, pois eles não 

permitem explicar a complexidade que envolve os processos interpretativos destas 

categorias pelos sujeitos socais nas suas diferentes trajetórias de vida. Maggie (2001), 

afirma que conceitos como “identidade racial”, “cultura negra”, “raça”, racismo, quando 

usados numa perspectiva essencializadora reificam uma realidade muito mais complexa, 

flutuante e variável, segundo o contexto social no qual o encontro entre indivíduos 

diferenciados acontece. Para pesquisadores como Sansone, Peter Fry, Yvonne Maggie, 

dentre outros, é bem mais apropriado, para o contexto racial contemporâneo, que se fale 

em formas diferenciadas de identificação racial do que em “identidade negra”, como se 

ela acontecesse por si mesma. Nesse sentido, dá-se mais ênfase as capacidades criativas, 
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que os indivíduos articulam quando estão interagindo nos seus contextos sociais. Como 

as categorias classificatórias são acionadas dentro de um “campo de poder”, elas são 

constantemente negociadas e renegociadas, dependendo do caráter da situação do 

encontro entre os indivíduos. Então, para não substancializar as categorias raciais é 

preciso estar atento a este flexível processo de busca de reconhecimento social.   

Dessa forma, pode-se pensar os processos de identificação de “negros” e 

“mulatos”, priorizando os fluxos e a mobilidade destas identificações. Assim, não 

retirando a história, a transformação, a invenção e a criatividade social dos sujeitos 

sociais. Este enfoque das relações raciais brasileiras busca apresentar “negros”, 

“mulatos” e demais “outros” como sujeitos modernos e dinâmicos que interagem 

historicamente com a globalização e com a modernização, tal como elas ocorrem em 

seus contextos sócio-culturais.     

Nesta dissertação, estaremos nos baseando teoricamente nas interpretações das 

relações raciais brasileiras que primam por uma maior dinamicidade dos processos que 

envolvem “raça”, racismo e “identidade negra”. Principalmente, daremos ênfase aos 

estudos que abordam tais processos, levando em consideração às especificidades dos 

contextos culturais nos quais se desdobram. Para tanto, utilizamos como embasamento 

teórico, sobretudo, as interpretações de autores como Fry, Maggie, Seyferth, Sansone 

dentre outros. Com isso, não estamos induzindo que as interpretações de autores como 

Hanchard, Hasenbalg e Munanga estejam completamente equivocadas. Certamente, 

existem aspectos das obras desses autores que são relevantes para os estudos que 

discutem relações raciais.  

É importante também salientar que quando afirmamos que a discussão sobre 

democracia racial, mistura racial e biológica indicam elementos para se pensar “raça” 

no Brasil, não estamos induzindo que o racismo no Brasil seja mais ou menos violento 

do que em outras sociedades. Estamos, sobretudo, buscando refletir acerca das 

especificidades que envolvem as relações raciais e também a discussão sobre 

“identidade negra” na sociedade brasileira e de forma particular na cidade de Mossoró 

no estado do Rio Grande do Norte, local da nossa pesquisa.     
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Capítulo 2 - Mossoró, a cidade da liberdade? 
 

Neste capítulo, discuto como Mossoró tem sido conclamada a cidade da 

liberdade. Consideramos tal reflexão importante para esta pesquisa porque a idéia de 

cidade libertária tem sua grande referência no fato dos discursos oficiais repetirem, 

enfaticamente, que Mossoró libertou os seus escravos cinco anos antes da Lei Áurea. 

Como nossa pesquisa discute o processo de construção da “identidade negra” na 

referida cidade, julgamos relevante ver como são entendidos tais discursos pelos 

indivíduos que fazem parte da militância negra mossoroense e pelos moradores do 

bairro Santo Antônio, com os quais realizamos entrevistas. Tal perspectiva nos 

possibilita refletir sobre o discurso de cidade da liberdade a partir da visão dos 

militantes negros e dos moradores do Santo Antônio, buscando ver especialmente que 

sentidos eles dão a tais discursos. Também nos permitirá refletir sobre a forma como os 

militantes e os moradores do Santo Antônio vêem os discursos de cidade libertária no 

que diz respeito à questão do racismo na cidade9.  

Emanuel Braz (1999) destaca que a idéia de cidade libertária é grandemente 

enaltecida pelos integrantes do poder público de Mossoró, pelos principais jornais da 

cidade e por muitos intelectuais mossoroenses. Desde a década de 1950, segundo Braz 

(ibid), o poder público municipal vem canalizando cada vez mais os seus esforços no 

sentido de fortalecer, junto à sociedade mossoroense, os discursos que se reportam a 

cidade da liberdade. Para tanto, foram elaborados vários referenciais que se evidenciam 

na paisagem urbana, nas propagandas radiofônicas, televisivas, jornalísticas e na festa 

da abolição no dia 30 de Setembro. O referido autor argumenta que as festividades da 

abolição da escravatura em Mossoró se apresentam na atualidade como um dos 

acontecimentos mais importantes da cidade. No entanto, as conclusões de Braz (ibid) 

acerca do fortalecimento da idéia de cidade da liberdade foram tiradas a partir das 

                                                 
9 Existem editados pela Coleção Mossoroense vários livros que glorificam a abolição dos 

escravos ocorrida em Mossoró. Entre os historiadores que abordam de forma a-crítica a realização da 

abolição na cidade podemos citar: Raimundo Nonato, Câmara Cascudo, Ving-Un Rosado, Francisco 

Fausto de Souza e Walter Wanderley dentre outros.   
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informações que as lideranças políticas e os intelectuais locais lhe forneceram, faltando 

ver como os demais mossoroenses se reportam a tal imagem da cidade10. 

O poder público municipal apresenta os discursos de cidade da liberdade como 

um dos principais slogans da cidade. Em quase todos os anúncios e propagandas da 

prefeitura, vem caracterizado com a seguinte frase: o povo da liberdade. Vale salientar 

que o discurso de cidade libertária não fica só nas propagandas radiofônicas ou 

jornalísticas. Há vários locais da cidade que são referenciados com frases ou nomes que 

lembram tal discurso. Andando nas ruas de Mossoró podemos presenciar várias 

referências arquitetônicas que lembram a idéia de cidade libertária e o processo 

abolicionista ocorrido na cidade. Tais referências são ilustradas pelos nomes de bairros 

como Abolição I, Abolição II e Abolição III, o bairro Liberdade I, Liberdade II e 

Liberdade III; a rua 30 de Setembro; o shopping  Liberdade; a rádio Resistência; a praça 

da Redenção, uma placa ao lado da Igreja São Vicente com os nomes de todos os 

participantes da luta contra o bando de Lampião. Nesta mesma Igreja estão preservadas 

as marcas das balas que teriam sido disparadas pelos cangaceiros de Lampião durante o 

suposto ataque do seu bando a Mossoró. Em algumas casas antigas vê-se uma placa de 

cobre, colocada pela prefeitura, com frases atestando que naquela residência morou um 

abolicionista. Na praça da Redenção, está localizada a Estátua da Liberdade. Todos 

estes elementos são marcos sempre presentes no cotidiano dos mossoroenses, buscando 

assim fixar na memória social a importância da história da luta pela defesa da liberdade 

na cidade. 

Maurice Halbwachs (apud POLLAK, 1989), enfatiza que os principais fatores 

relacionados ao reforço de um determinado acontecimento na memória de uma 

coletividade são os monumentos, as paisagens urbanas, as datas comemorativas, o 

destaque dado a personagens históricos, as tradições e costumes locais. Como 

destacamos acima, o espaço urbano de Mossoró bem como seus personagens históricos 

e datas comemorativas são associadas à imagem de cidade da liberdade. Vale ressaltar 

que a idéia de cidade da liberdade é constantemente lembrada pelo poder público 

municipal, dando-lhe um destaque singular entre os fatos que compõem a história de 

Mossoró.    

                                                 
10 Os jornais pesquisados por Braz (ibid) foram os Jornais Gazeta do Oeste e O Mossoroense, 

dois dos principais jornais da cidade.  
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O contexto atual da cidade de Mossoró referente à sua imagem como a terra da 

liberdade está estritamente relacionado com o processo de re-elaboração do seu passado 

histórico pelo poder público local. Nomes de bairros, praças e ruas, além de 

monumentos e eventos artísticos que vangloriam e idéia de cidade da liberdade são 

indicativos do processo de re-invenção de um passado que, na visão da elite local, não 

deve ser esquecido pelos mossoroenses. Tal realidade se aproxima ao que Hobsbawm 

(1997, p. 14) denomina de “invenção das tradições”. Para o referido autor, a “invenção 

das tradições” compreende a “utilização de elementos antigos na elaboração de novas 

tradições inventadas para fins bastante originais”. Existem pretensões das lideranças 

políticas que estão atualmente no poder municipal em naturalizar a idéia de cidade da 

liberdade. Vale destacar que quando falamos nas lideranças políticas que atualmente 

estão no poder estamos nos referindo, sobretudo, à família Rosado que detém o 

comando político da cidade desde a década de 1950.   

 

  
 Figura 05 - A estátua da liberdade, localizada na praça da Redenção.  
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           Figura 06 - Rua 30 de Setembro, data da abolição em Mossoró.  

 

           
            Figura 07 – O Palácio da Resistência.    

 

 Como evidencia Braz (1999), nas últimas quatro décadas do século passado a 

imagem de Mossoró como a terra da liberdade foi cuidadosamente fortalecida. Para 

tanto, a história da defesa da liberdade em Mossoró começou a ter maior atenção do 

poder público. Foram canalizados esforços para tornar cada vez mais presente no 

cotidiano dos mossoroenses as lembranças da história da defesa da liberdade dos 

cidadãos de Mossoró. Como argumenta Hobsbawm (1997) toda tradição inventada, na 

medida do possível, utiliza a história como legitimadora das ações e como fundamento 
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da coesão grupal. Corroborando com a interpretação de Hobsbawm (ibid), Henry 

Rousso (1996) chama a atenção para o fato dos processos de fortalecimento de uma 

memória coletiva serem estritamente relacionados com a representação seletiva do 

passado. O mesmo autor revela que tal seleção do passado é articulada pelas pessoas 

interessadas em garantir a persistência do respectivo passado no presente. No caso de 

Mossoró, a história da sua saga libertária é taxativamente elucidada e glorificada pelos 

produtores da história da cidade, bastando para isso ver a Coleção Mossoroense.  

 

 
Figura 08 - No centro da cidade, um painel em alto relevo 
expõe os quatro acontecimentos que fundamentam os 
discursos de cidade da liberdade.  

 

Existem quatro momentos da história de Mossoró que fundamentam os discursos 

de cidade da liberdade. Em Mossoró, se comemora o primeiro voto feminino do Brasil. 

Isso aconteceu em 05 de abril de 1928. O segundo fato histórico foi a resistência dos 

mossoroenses ao bando de Lampião, o que culminou, segundo o discurso oficial da 

cidade, na morte de um dos principais cangaceiros do bando, o cangaceiro Jararaca. O 

corpo de Jararaca se encontra sepultado no Cemitério Público São Sebastião, 

constituindo assim uma referência simbólica de tal acontecimento.  O terceiro foi o 

Motim das Mulheres. Tal acontecimento expressa uma mobilização realizada pelas 
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mulheres mossoroenses contra o alistamento dos seus esposos para lutarem na Guerra 

do Paraguai. O quarto fato, com certeza o mais importante para esta pesquisa, se refere à 

libertação dos escravos em Mossoró cinco antes da sanção da Lei Áurea, em 30 de 

setembro de 1883. Para Braz (1999), uma das ações mais efetivas e que garantiu a 

perpetuação da memória da abolição da escravatura na cidade foi a institucionalização 

do feriado municipal do 30 de setembro. Tal feriado foi sancionado em 1913 e, neste 

mesmo ano, foi criado o Brasão das Armas do Município, onde está gravada a data da 

abolição da escravidão na cidade. Na nossa compreensão, a institucionalização do 

feriado municipal de 30 de setembro foi estratégica, pois, dava maior destaque as 

festividades da abolição em Mossoró. Representava o respeito que as lideranças 

políticas locais tinham pela questão da defesa da liberdade dos mossoroenses. 

Somaram-se a isso os apelos públicos das lideranças políticas no sentido de cobrar dos 

mossoroenses uma maior valorização da luta que os seus antepassados realizaram em 

prol da liberdade da cidade. Vejamos um desses apelos que foram colocados nos jornais 

de Mossoró.  

 
Já não se fala mais nos dias venturosos comemorativos da abolição, 
que em Mossoró teve a antecipação de sue programa divino, 
seguindo de perto os surtos liberais dos acarapes azuis de terra de 
Iracema. Tudo agora é silêncio, indiferentismo, esquecimento! É o 
que os filhos de Mossoró já não agem, já não sentem, pela 
promiscuidade dos elementos egoísticos, os mesmos sentimentos de 
bairrismo e de amor às grandes causas e aos grandes feitos dos seus 
antepassados (jornal O Nordeste de 4 de outubro de 1919 apud 
BRAZ, 1999, P. 76). 
 

Segundo Braz (Ibid), manifestações de indignação como esta se tornaram 

freqüentes nos jornais mossoroenses nas décadas de 1920, 30 e 40. Somente depois da 

década de 1950 foi que as comemorações da liberdade foram se tornando mais 

populares em Mossoró. Isso porque as lideranças políticas entenderam ser importante 

re-construir a história do pioneirismo de Mossoró, fazendo com que tal história se 

tornasse uma referência para a cidade e, principalmente, para tais lideranças. Nas 

escolas públicas, os professores começaram a dá maior realce à idéia de cidade 

libertária, destacando para seus alunos que Mossoró foi a primeira cidade do Brasil onde 

os escravos foram libertos. Também datam da década de 1950 a construção do Museu 

Histórico Municipal, onde se encontra um grande acervo referente à abolição na cidade, 
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e a criação da Biblioteca Pública na qual se encontra grande parte das publicações da 

Coleção Mossoroense sobre a história da liberdade em Mossoró. Então, a partir da 

década de 1950 e, sobretudo, nos anos 80 e 90 ocorreu um grande empenho dos órgãos 

públicos no sentido de fortalecer a idéia de cidade da liberdade.         

No mês de setembro, Mossoró se volta para as comemorações que envolvem a 

temática da liberdade. As festividades começam com o Seminário Novas Liberdades, 

onde autoridades locais, regionais e nacionais participam das discussões. Como o 

próprio nome sugere, este seminário trata de temáticas relacionadas à liberdade e à 

cidadania dos mossoroenses. O Seminário Novas Liberdades teve seu início em 2001 e 

já está na sua sexta edição. De modo diversificado, são discutidos durante cinco dias do 

mês de setembro assuntos relacionados com a questão da liberdade humana. Vários 

estudiosos de diferentes áreas do conhecimento são convidados para debater assuntos 

como racismo, sexualidade, cidadania, educação, liberdade etc. Tal evento é realizado 

no teatro Dix-huit Rosado, localizado ao lado da Estação das Artes Eliseu Ventania11.      

Na última semana do mês de setembro, o poder público organiza uma 

programação artística e cultural que envolve festas abertas ao público e o espetáculo 

artístico denominado O Auto da Liberdade. O primeiro Auto foi realizado no ano de 

1999 e estava na sua oitava edição em 2006. O espetáculo é baseado no cordel intitulado 

Auto da liberdade do poeta e jornalista mossoroense Crispiniano Neto, onde é retratada 

a questão da defesa da liberdade pelos cidadãos de Mossoró. A sua encenação é feita 

por artistas de teatro mossoroenses sob a direção de teatrólogos reconhecidos a nível 

nacional. É um espetáculo que exalta a idéia de povo libertário através da teatralização 

dos quatro momentos da história de Mossoró que, segundo o discurso oficial, se 

relacionam com a defesa da liberdade na cidade12.   

O Auto da Liberdade é encenado na Estação das Artes Eliseu Viana. Para sua 

realização, é montado no local um grande palco no qual os atores realizam o espetáculo. 
                                                 

11 Em 2006, o Seminário Novas Liberdades trouxe como temáticas a educação, dependência 

química, garantias do consumidor, indivíduo e liberdade e convivência social.   

 12 O espetáculo O Auto da Liberdade já foi dirigido por Gabriel Vilela, Amir Haddad, Fernando 

Bicudo e Marcelo Flecha. Tal espetáculo é elaborado a partir dos quatro acontecimentos históricos que 

para a historiografia de Mossoró tem o sentido de pioneirismo e liberdade. O Motim das Mulheres que 

retrata a revolta das mulheres mossoroenses contra o alistamento de cidadãos de Mossoró para guerra da 

Paraguai em 1875. A abolição da escravidão cinco anos antes da Lei Áurea. O primeiro voto feminino do 

Brasil em 1928 pela professora Celina Guimarães e a resistência ao bando de Lampião ocorrida em 1927.  
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Segundo dados da prefeitura municipal de Mossoró, a preparação do palco para o 

espetáculo conta com 50 homens na montagem do palco e 15 dias para montar a sua 

estrutura. Para preparação do espetáculo, são requeridos 30 homens da polícia militar, 

10 policiais da cavalaria, 300 maçons e 59 atores de teatro de Mossoró13.     

Durante as quatro apresentações do Auto da Liberdade, a Estação das Artes se 

transforma num grande teatro ao ar livre. A platéia fica sentada em cadeiras colocadas 

em filas como num teatro. Seu início é geralmente às 21 horas com duração em torno de 

duas horas e meia. Depois, sempre são realizados shows de bandas de forró de destaque 

no mercado musical brasileiro. Como já destacamos, é um espetáculo cujo principal 

objetivo é relembrar os atos históricos que a elite mossoroense considera como sendo os 

grandes referenciais cívicos da cidade.   

No dia 30 de setembro, é realizado o Cortejo da Liberdade na avenida Alberto 

Maranhão, umas das principais avenidas da cidade. Em 2006, o Cortejo da Liberdade 

tomou o formato de escola de samba. Sua estrutura compreende, segundo dados da 

prefeitura, cinco carros alegóricos, cinqüenta e uma alas, vinte escolas municipais e 

vinte e seis escolas estaduais. O desfile começa às dezesseis horas e termina 

aproximadamente às vinte e duas horas. O cortejo se encerra na igreja São Vicente. Ao 

lado da referida igreja, a prefeitura municipal colocou uma placa de metal com os 

nomes dos principais indivíduos que lutaram contra o Bando de Lampião. Geralmente, 

no patamar da igreja é montada uma grande mesa coberta por uma toalha branca onde 

as autoridades municipais como a prefeita, os vereadores, os secretários da prefeitura, 

intelectuais e empresários discursam, enfatizando a importância das comemorações do 

30 de setembro. Logo em frente, a prefeitura monta uma arquibancada para os 

participantes do cortejo ouvirem os discursos que encerram as comemorações da cidade 

da liberdade.  

                                                 
13 O site da prefeitura municipal é www.prefeiturademossoró.com.br.  
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Figura 09 - Igreja São Vicente.  

 

 
Figura 10 - Placa com o nome dos mossoroenses que 
participaram dos combates para expulsar Lampião. Tal placa 
localiza-se ao lado da Igreja São Vicente.     
 

As informações que coletamos no decorrer da pesquisa de campo mostram que 

as festividades comemorativas da abolição em Mossoró e a ênfase na idéia de povo 

libertário possuem interpretações diferenciadas para os nossos entrevistados. A 

polifonia acerca do discurso de cidade da liberdade evidenciada nesta pesquisa é 

relevante para nossa reflexão sobre “identidade negra”, pois, nos dá pistas relativas à 

forma como os militantes negros e os nossos entrevistados do Santo Antônio vêem a 
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cidade da liberdade. As diferentes visões sobre os discursos de cidade da liberdade 

demonstram o processo de interpretação e de críticas realizado pelos atores sociais. As 

pessoas são os agentes transformadores e, conseqüentemente, os produtores dos valores 

sociais da sociedade na qual vivem.   

Michael Pollak (1989) destaca que um ponto relevante nas análises relativas à 

memória coletiva é o processo de interatividade e re-interpretação existentes entre ela e 

os indivíduos constituintes da sociedade. O discurso de cidade libertária possui 

significados variados para os entrevistados, como veremos em suas falas. Ademais, a 

existência de racismo em Mossoró foi constantemente colocada como um ponto 

destoante do discurso de cidade libertária. Isso serve para refletir sobre os vários filtros 

sociais pelos quais passam os discursos que buscam unificar uma determinada 

coletividade.   

Como evidenciamos, a idéia de cidade libertária é intensamente cultivada pelo 

poder público mossoroense com o principal objetivo de fortalecê-la perante a sociedade 

local. Para o diretor da Fundação Municipal de Cultura, Gonzaga Chimbinho, O Auto 

da Liberdade possui um elevado valor cívico e moral por realçar a tradição libertária de 

Mossoró.  

 
A grandeza do Auto da Liberdade redimensiona o espírito libertário 
da cidade. O Auto da Liberdade tem um valor cultural e histórico 
para Mossoró. É a partir deste evento que os mossoroenses se unem 
num único propósito: celebrar a liberdade (Gonzaga Chimbinho, 59 
anos, católico, casado, graduado; grifos do pesquisador).  
 

Nas palavras do diretor fica evidente o destaque que ele faz da idéia de cidade 

libertária como algo presente no cotidiano de Mossoró. Além disso, ele realça que o 

Auto da Liberdade possui uma importância histórica e cultural. As suas palavras dão a 

entender que tal evento representa o momento em que os mossoroenses comemoram o 

espírito libertário da cidade. Para o diretor, Mossoró é uma cidade libertária e tal 

espírito libertário configura uma extensão do passado de lutas em defesa da liberdade 

dos seus cidadãos. A ênfase que é dada à idéia de cidade libertária em tal relato nos faz 

pensar no que Pollak (1989) chama de trabalho de enquadramento da memória. Para o 

autor, o trabalho de enquadramento da memória “se alimenta do material fornecido pela 

história. Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem número 
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de referências associadas. Esse trabalho reinterpreta incessantemente o passado em 

função dos embates do presente e do futuro” (POLLAK, 1989, p. 9-10).  

O mesmo autor argumenta que no trabalho de reinterpretação do passado existe 

a exigência de sua credibilidade perante a sociedade. Tal processo de credibilidade 

depende da coerência dos discursos que estão sendo elaborados sobre o passado. Deve 

haver no trabalho de reinterpretação do passado uma correlação com o presente. Isso 

implica que deve acontecer, em momentos apropriados, readaptações na interpretação 

do passado devido a mudanças sofridas pela sociedade. As palavras do diretor da 

Fundação Municipal de Cultura de Mossoró realçam a idéia de Mossoró como a terra 

da liberdade, ao mesmo tempo em que tal idéia foi readaptada tendo como base o 

pretenso passado de lutas pela liberdade vivido pelos mossoroenses. Certamente, o 

diretor também busca com suas palavras relacionar a idéia de liberdade às lideranças 

políticas da cidade, pois, como destaca Pollak “toda organização política veicula seu 

próprio passado e a imagem que ela forjou para si mesma” (POLLAK, 1989, p. 11).   

O discurso de cidade da liberdade é reinterpretado de forma a correlacioná-lo 

com as lideranças políticas, principalmente a família Rosado. Isso se torna evidente pela 

ênfase dada, durante os festejos de 30 de setembro, ao grande empenho das gerações 

políticas passadas em defender a liberdade da cidade. Como veremos no decorrer deste 

texto, em muitos dos discursos críticos à idéia de cidade da liberdade existe uma 

extrapolação da questão racial. Ou seja, em várias das críticas aos discursos de terra da 

liberdade, há uma clara crítica as lideranças políticas locais. Principalmente nos 

contatos com os militantes negros de Mossoró, em vários relatos estão colocadas 

críticas aos discursos de cidade libertária que buscam deslegitimar a correlação que 

existe entre as lideranças políticas e a defesa da liberdade na cidade. Portanto, na 

discussão que estamos fazendo sobre os discursos de cidade da liberdade não está em 

jogo apenas a questão de alguns entrevistados buscarem desconstruir tais discursos, mas 

também que tal desconstrução pode ser usada para elaborar uma imagem negativa das 

lideranças políticas da cidade.   

Como veremos mais adiante, ao mesmo tempo em que alguns entrevistados se 

reportam à existência de racismo e de outras formas de preconceito em Mossoró como 

fatores concretos para se reprovar a idéia de cidade libertária, eles estão também 

criticando as lideranças políticas que atualmente administram Mossoró. Isso nos 

possibilita pensar as críticas acerca dos discursos de cidade libertária como um 
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fenômeno multifacetado. As críticas dos entrevistados não são apenas relativas à 

questão racial, envolve também relações políticas mais amplas. Serve-nos de apoio para 

tal reflexão a noção de conflito articulada por Gluckman (1987). Para o autor, o conflito 

deve ser abordado considerando-se as suas diferentes interligações. Para tanto, se faz 

necessário abordá-lo de forma relacional. Ou seja, tentar vê-lo nas suas relações com o 

contexto social geral no qual está inserido. Dependendo da situação em que se 

encontram os membros da sociedade, algumas faces do conflito podem ser camufladas, 

enquanto outras serão externadas. Isso implica que o pesquisador/observador necessita 

estar muito atento a todas as arestas que envolvem a situação estudada. 

Também é pertinente destacar que os discursos de cidade da liberdade não 

podem ser entendidos como uma elaboração exclusiva de um grupo social, no caso, as 

lideranças políticas locais. Ao contrário disso, tais discursos fazem parte do contexto 

social de Mossoró. O que as lideranças políticas fizeram foi, certamente, canalizar 

forças para fortalecer esses discursos, visando tirar alguma vantagem social deles. Desse 

modo, as representações sobre a cidade da liberdade podem ser compreendidas como 

valores da sociedade mossoroense. Assim, os discursos de cidade libertária tornam-se 

dinâmicos no sentido de significar valores e criações culturais que são rejeitadas por uns 

e aceitos por outros, mostrando que a cultura não é homogênea. Com isso, queremos 

destacar que a idéia de cidade libertária foi re-elaborada nas últimas décadas do século 

passado pelas lideranças políticas locais, mas tal elaboração foi re-interpretada pelos 

mossoroenses sofrendo mudanças e ressignificação.  

 

 

2.1 Os militantes negros e os discursos de cidade da liberdade 

 

Durante a pesquisa com os militantes negros, fui orientado a entrevistar uma 

pessoa que não faz parte da militância negra de Mossoró. Mas, devido ao seu interesse 

pelas discussões relativas às questões da “cultura negra”, os militantes negros me 

falaram que seria importante conversar com ela. Assim, entrei em contato com tal 

pessoa e marcamos uma entrevista. Durante a entrevista, conversamos basicamente 

sobre os discursos de cidade da liberdade. Primeiramente, ela fez questão de apresentar 

para mim um pouco da sua biografia, onde destacou com muita entonação a sua vida 

política na cidade de Mossoró. Falou-me que além de ter sido professor da UERN, teve 
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constante atuação no quadro político local. Fui tentando direcionar mais a conversa para 

os objetivos pelos quais estava entrevistando-a. Então, a interpelei acerca da visão que 

ela tinha do Auto da liberdade e dos discursos de cidade da liberdade.  

 
A idéia de cidade libertária é um mito criado e alimentado pela elite 
branca e ampliado pelo grupo oligárquico que domina a cidade a mais 
de cinqüenta anos. Nos festejos do dia 30 de setembro, quando se 
comemora a abolição mossoroense que ocorreu cinco anos antes da 
Lei Áurea (1883), não vemos a presença negra e sim a generosidade 
dessa elite branca. A festa é mais da classe dominante que enaltece a 
sua bondade e procura justificar a sua dominação. Mossoró não tem 
nada de terra libertaria. A opressão aqui foi e é igual a do resto do 
nosso país. Gosto de dizer que nas comemorações do dia 30 de 
setembro esqueceram o negro. A festa é do “branco”. É de uma elite. 
O 30 de setembro de 1883 poderia ser comemorado diferentemente. 
Ser realmente um momento nacional de encontro da raça negra onde 
tivesse seminários, debates, simpósios, apresentações das 
manifestações artísticas e culturais de origem negra. Essa sempre foi 
a minha luta. Um 30 de setembro diferente. Sem essa mitificação que 
no final das contas só serve para alienar cada vez mais o nosso povo 
(Pedro, 59 anos, casado, católico, graduado; grifos do pesquisador).  

 

O entrevistado foi enfático em destacar que o discurso de cidade libertária é um 

mito sustentado pelas lideranças políticas que administram a cidade. Com o mesmo grau 

de ênfase, disse que a sua luta quando era político foi organizar um 30 de setembro 

realmente voltado para questão “negra”. Durante toda a sua fala ficou muito claro o 

destaque dado à idéia de dominação que, segundo ele, as lideranças políticas locais 

exercem sobre os mossoroenses. Por mais que ele esteja fazendo uma crítica aos 

discursos que envolvem a idéia de cidade da liberdade, fica evidente a sua crítica 

direcionada à questão do poder político da cidade. Na sua fala, existe claramente uma 

crítica ao grupo político que administra Mossoró. A questão racial, neste caso, foi usada 

pelo entrevistado mais como um veículo estratégico para a elaboração de uma crítica 

direcionada aos administradores do poder público local. Tanto é que ele já fez parte do 

grupo político ao qual critica e atualmente está em um grupo opositor. Com isso, 

buscamos, sobretudo, refletir sobre as várias facetas envolvidas nas críticas que 

ouvimos sobre os discursos de cidade libertária. Como nos lembra Bourdieu (2000), os 

discursos são acionados por pessoas socialmente posicionadas em hierarquias e podem, 

se cuidadosamente observados, revelar as relações que uma realidade possui com 

outras.   
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Os discursos referentes à idéia de cidade da liberdade são aproveitados pelos 

políticos locais, principalmente a família Rosado, na elaboração da imagem das suas 

trajetórias políticas. Durante a encenação da suposta expulsão dos cangaceiros de 

Lampião da cidade, uma das partes constituintes do Auto da Liberdade, o principal 

protagonista de tal expulsão foi justamente Rodolfo Fernandes, o prefeito de Mossoró 

na época. As lideranças políticas são representadas como as responsáveis pela defesa de 

Mossoró dos ataques de Lampião. Existe no desencadeamento dos enredos do Auto da 

Liberdade uma evidente re-atualização da imagem do poder público municipal como o 

principal defensor da liberdade dos mossoroenses. Diante disso, entendemos que o Auto 

da liberdade e os discursos de cidade da liberdade extrapolam a questão racial e da 

militância negra local, relacionando-se com questões políticas e de disputa de poder 

entre os grupos políticos da cidade. Assim, quando o entrevistado enfatiza que os 

políticos de Mossoró usam o Auto da Liberdade e os discursos de cidade libertária para 

sustentar a dominação política, fica claro a apropriação feita por ele da questão da 

liberdade dos “negros” em Mossoró para criticar tal grupo político.    

Um fato que chamou a atenção numa entrevista diz respeito à existência de 

racismo durante as organizações do Auto. Ao entrevistar uma ex-militante do Raízes e 

atriz de teatro, ela contou que foi vítima de racismo durante a organização do Auto da 

Liberdade. Isso porque ela participou como atriz integrante da encenação do Auto, 

representando Ana Floriano. Ana Floriano foi quem liderou o Motim das Mulheres. O 

relato de Elena evidencia, de certa forma, a preferência em colocar atores “brancos” 

para representar os líderes dos acontecimentos que fundamentam os discursos de cidade 

da liberdade. Nesse sentido, colocar uma atriz “negra” para representar Ana Floriano 

seria contradizer a lógica da historiografia local, que retrata a defesa da liberdade na 

cidade como uma obra exclusiva dos “brancos”. Vejamos a fala de Elena acerca da 

discriminação que sofreu por ter representado Ana Floriano em uma edição do Auto.             

 
Fiz o Auto da Liberdade durante dois anos. Nestes dois anos, a minha 
personagem era Ana Floriano. Aí chamaram a atenção do diretor do 
Auto da Liberdade, afirmando que não era legal colocar uma pessoa 
negra para fazer Ana Floriano. Não era importante porque Ana 
Floriano era uma mulher branca e de muita coragem. Neste momento, 
o diretor disse que num espetáculo que fala de liberdade queria ter a 
liberdade de colocar uma mulher negra para representar uma das 
protagonistas de tal liberdade (Elena, 41 anos, casada, não tem 
religião, curso superior incompleto).  
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Vale ressaltar que o Auto da Liberdade tem a participação de atores “negros” 

dos grupos de teatro de Mossoró. Isso não podemos omitir. Mas, o que a fala da 

entrevistada busca destacar é o fato da atuação de uma atriz “negra” representando uma 

das personagens principais do espetáculo ter sido questionada. Parece-nos que para os 

organizadores do Auto da Liberdade a atuação dos atores “negros” deve incluir apenas 

as personagens menos destacadas no enredo do evento. Tal forma de distribuir os papéis 

que os atores “negros” devem representar nos enredos do Auto da liberdade se 

aproxima da maneira como eles têm sido normalmente distribuídos para atores “negros” 

nas telenovelas e filmes brasileiros. Na produção televisiva e cinematográfica brasileira, 

os atores “negros” têm representado, sobretudo, personagens que se envolvem com o 

crime, com a prostituição e que fazem parte dos estratos menos favorecidos da 

sociedade brasileira (RODRIGUES, 1988).  

Um outro fator destacado por alguns militantes negros se refere à questão do 

Auto da Liberdade dá pouco espaço à questão da liberdade dos “negros”. Para eles, o 

espetáculo aborda a questão da liberdade de forma geral, sem priorizar a questão do 

“negro” e da “cultura negra”. Durante a realização desta pesquisa, presenciei por duas 

vezes (em 2005 e 2006) a encenação do Auto. Como já destacamos, o Auto da 

Liberdade é constituído pela encenação de quatro momento da história de Mossoró: o 

Motim das Mulheres, a abolição, o primeiro voto feminino e a resistência ao bando de 

Lampião. Estes quatro momentos são encenados seqüencialmente. Nas duas vezes que 

presenciei o Auto, a abolição foi a segunda encenação e depois não se dava mais 

nenhuma ênfase à questão específica da liberdade dos “negros” na sociedade 

mossoroense. Até nas discussões do Seminário Novas Liberdades, que em 2006 

completou a sua sexta realização, somente em umas das suas realizações (em 2003) foi 

abordada a questão especifica da “raça” negra. Nas demais, foram discutidas temáticas 

relacionadas à questão da liberdade de forma geral14.   

Apesar dos discursos norteadores da idéia de cidade da liberdade destacarem o 

fato de Mossoró ter sido a primeira cidade brasileira a libertar os seus escravos, as 

festividades do 30 Setembro demonstram pouco interesse em trazer para a esfera 

                                                 
14 http://www.prefeiturademossoro.com.br/novasliberdades/edanteriores.php?PHPSESSI, 

acessado em 31/10/2006 
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pública as expressões culturais afro-brasileiras existentes na cidade. Dentro do contexto 

de tais festividades, a “cultura negra” não tem grande destaque.  

 
Eu até acho que dos últimos anos para cá o tema negro, racismo e 
escravos ficaram quase que em segundo plano. Eu acho que o tema 
negritude foi diluído nesse contexto de liberdade mais amplo. Eu 
acho muito mais uma projeção da classe política de Mossoró do que 
mesmo divulgar ou mostrar o que existe na cidade de libertação e de 
resistência (Renato, 44 anos, solteiro, não tem religião, graduado; 
grifos do pesquisador).  
 

Este informante foi militante do Raízes. Também é ator de teatro e já participou 

das encenações do Auto. Percebe-se na sua fala dois elementos centrais. O primeiro é a 

questão da invisibilidade do “negro” no enredo do Auto da Liberdade. O segundo é a 

crítica feita ao Auto da Liberdade como uma projeção da elite política mossoroense. 

Isso serve para realçar a nossa proposição de que os discursos de cidade da liberdade se 

relacionam à uma rede de relações de poder mais ampla que extrapola a questão da 

militância negra mossoroense.   

Como destacamos, os dois ex-militantes do Raízes acima citados são atores de 

teatro e já participaram das encenações do Auto da Liberdade. No entanto, eles teceram 

críticas a tal espetáculo. Parece haver uma contradição entre o discurso e a prática de 

tais entrevistados. Mas, para não restringir esta interpretação a uma mera polarização do 

discurso e da prática dos militantes, torna-se necessário refletir também sobre a 

importância do Auto da Liberdade para a promoção dos atores de teatro de Mossoró. 

Tal espetáculo representa o maior acontecimento teatral da cidade, com destaque a nível 

estadual e até nacional. Como já buscamos evidenciar, o Auto sempre foi dirigido por 

diretores renomados nacionalmente e já teve até atores da rede Globo prestigiando as 

encenações. Ele configura um espaço muito importante para a valorização dos atores de 

teatro de Mossoró e para abrir novas oportunidades nas suas vidas profissionais. No 

caso específico dos militantes negros de Mossoró, há três deles que geralmente 

participam do Auto da Liberdade. Certamente, a participação deles na encenação do 

Auto se atrela a grande relevância que tal espetáculo representa para o teatro local. 

Agora, as críticas que fazem a tal espetáculo estão mais relacionadas ao fato destes ex-

militantes não terem boas relações com o poder público municipal. Tanto é que em suas 

falas existem críticas voltadas diretamente para as lideranças políticas que administram 

a cidade. Ademais, o Auto da Liberdade é organizado pelo poder público municipal e os 
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atores de teatro que possuem melhores relações políticas com as lideranças políticas 

locais, certamente, terão mais facilidades em inserir-se na encenação do espetáculo. 

Lembro-me que numa conversa informal uma dessas militantes negras falou da 

importância de ter boas relações políticas com as lideranças locais para conseguir se 

promover no teatro mossoroense.    

Nas festividades do 30 de setembro, o “negro” aparece mais como um elemento 

do passado de Mossoró do que como um fator dinâmico da sociedade mossoroense 

contemporânea. Como enfatiza Azevedo (2004), a história da abolição da escravidão no 

Brasil foi contada pela ótica do “branco”. Nessa história, o “branco” é representado 

como progressista e humanitário, configurando como o responsável pela concretização 

da libertação dos “negros”. No caso das festividades da abolição em Mossoró, a forma 

como o processo abolicionista é apresentado nos discursos oficiais e nas encenações do 

Auto da Liberdade perfaz também a lógica de colocar as lideranças políticas da cidade 

como seus promotores.  

Além disso, as comemorações do 30 de setembro apresentam o “negro” como 

um mero coadjuvante do “branco” redentor, não lhe inserindo no processo abolicionista 

de Mossoró como um ator social que participou ativamente de tal acontecimento. É 

importante salientar que essa forma de representar o “negro” nas lutas pela sua 

liberdade como apenas um mero coadjuvante está presente não só no caso particular de 

Mossoró, mas na história da abolição de modo geral (AZEVEDO, ibid). Assim, torna-se 

imprescindível abordar a história da abolição colocando o “negro” como um agente que 

participou de tal processo. Quando não se aborda o “negro” como agente da sua 

libertação, elabora-se uma imagem do processo abolicionista na qual são drenados 

seletivamente os acontecimentos que mais interessa aos grupos dominantes, deixando 

no silêncio todos os embates e resistência dos grupos dominados (ZUMTHOR, 1997).  

A questão de a abolição ser contada e retratada pela historiografia na ótica dos 

dominantes, silencia estrategicamente todos os embates que os escravos tiveram com os 

“brancos”. Dessa forma, o processo abolicionista apresenta-se como o resultado das 

preocupações de uma elite “branca” progressista. Tal perspectiva de reportar a abolição 

ocorrida em Mossoró coloca os “negros” simplesmente como sujeitos passivos frente às 

possibilidades de construção do seu próprio destino. Essa forma romântica de falar 

sobre a abolição, tanto a nível nacional como no caso de Mossoró, foi criticada por um 

ex-militante do Raízes de uma maneira indignada. Na sua compreensão, os discursos de 
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cidade da liberdade apresentam a elite local como extremamente bondosa para com os 

“negros”:  

 
Eu não concordo com a questão da libertação do escravo aqui em 
Mossoró. Primeiro não é muito verídico porque a historiografia 
aponta que havia sido libertado escravos em outras partes do Brasil. 
O principal problema que eu vejo é que se discute a abolição em 
Mossoró pela ótica dos brancos maçons. Tais brancos, num ato de 
estrema bondade e compaixão resolveram libertar os negros. A gente 
sabe que isto não é verdade. Mas é isso que se tem feito. É isso que o 
auto da liberdade tem feito. E é este discurso que se tem mostrado até 
hoje. É esta a impressão que eu tenho e eu acho isso revoltante 
(Otávio, 44 anos, casado, umbandista, Pós-graduado; grifos do 
pesquisador).   
 

Em Mossoró, se fala muito na liberdade que foi concedida aos escravos no final 

do século XIX. Mas, parece não existir na atualidade uma preocupação por parte dos 

órgãos públicos municipais com os afro-descendentes da cidade. Tanto é que em 

Mossoró não existe nenhuma política pública municipal voltada para a população afro-

descendente. O discurso de cidade da liberdade se apresenta mais como um processo de 

re-elaboração de uma imagem das lideranças políticas da cidade vinculada à idéia de 

liberdade do que como uma ação pragmática voltada para os problemas relativos à 

questão específica de combate ao racismo e da visibilidade da “cultura negra”. Falamos 

isso porque existe em Mossoró algo em torno de 30 terreiros de umbanda e nunca foram 

vistos pelos organizadores das festividades do 30 de setembro como elementos 

importantes a serem inseridos nos debates do Seminário Novas Liberdades e nem nas 

encenações do Auto da Liberdade.  

Um outro aspecto que foi criticado pelos militantes negros se refere ao fato dos 

discursos de cidade da liberdade buscarem, de certa forma, construir uma imagem 

pública de Mossoró como uma cidade sem racismo. Os discursos que norteiam a idéia 

de cidade libertária são proferidos de forma a naturalizar uma imagem da sociedade 

mossoroense como envolvida num espírito libertário. Vale ressaltar que são três 

elementos que os discursos de cidade da liberdade destacam como inatos ao 

mossoroense: o pioneirismo, a resistência e a defesa da liberdade na cidade. Neste 

contexto de liberdade, o preconceito racial deve também ser excluído. Mas, não é isso 

que os militantes negros acham dos discursos de cidade libertária e nem do Auto da 

Liberdade.     
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Culturalmente falando todo movimento tem o seu valor. Mas, eu acho 
que para esta cidade se dizer libertária o principal passo não seria um 
movimento como o Auto da Liberdade. Faz toda uma estrutura 
contam a história da abolição em Mossoró através do teatro, do 
desfile. Mas, eu acho que (ficou pensando um pouco). Em minha 
opinião, é mais uma forma de maquiar o que realmente tem se 
passado. Não adianta fechar os olhos porque somos, de fato, uma 
sociedade altamente preconceituosa. Uma manifestação artística não 
vai mudar uma história longa de preconceito (Orlando, 26 anos, 
solteiro, protestante, segundo grau completo; grifos do pesquisador).  
 
O que eu acho disso é o que eu acho de todas as outras coisas do 
Brasil com relação a questão racial. Agente discute muito e fala 
muito. Então, não dar mais para o negro dizer que é o coitado da 
história. Eu acho que o negro tem que correr atrás. Tem que se 
valorizar. Tem que se auto-libertar. Com relação a cidade libertária, 
eu acho que é uma falsa liberdade porque os negros de Mossoró estão 
nos guetos como os negros da Bahia e do Maranhão. É uma liberdade 
de mentirinha. Aqui em Mossoró não há condições para a população 
negra da cidade dizer que tem liberdade, quando se toma liberdade no 
seu sentido amplo (Fábio, 39 anos, casado, católico, graduado; grifos 
do pesquisador).  
 

As falas acima evidenciam também críticas a idéia de cidade da liberdade. 

Porém, não é apenas a crítica aos discursos de cidade da liberdade que se configura 

como interessante para se pensar sobre a liberdade em Mossoró. Apresenta-se 

extremamente relevante se observar que os militantes fizeram interpretações de 

Mossoró alicerçadas na idéia de cidade da liberdade. Isso mostra, de certa forma, que 

tal idéia configura-se como uma criação cultural da cidade. Seja criticando ou 

defendendo tais discursos, os militantes falam de Mossoró a partir do contexto da 

liberdade. Como criação cultural, esses discursos podem ser re-elaborados de várias 

formas. A questão não está em interpretá-los como falsos ou verdadeiros, mas sim como 

criação e re-definição culturais articuladas pelos mossoroenses. Como diz Geetez 

(1978), torna-se mais significativo abordar as ideologias como sistemas cultuais do que 

vê-las como meras falseadoras da realidade. Nesse sentido, os discursos de cidade da 

liberdade podem dizer muito sobre um povo que tem como uma das suas mais 

significativas representações a imagem da sua cidade como sendo a defensora da 

liberdade humana.    

Diante disso, vale ressaltar que entre os militantes negros existem visões 

relativamente diferentes com relação aos discursos de cidade da liberdade. Dos 10 
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militantes que foram entrevistados, quatro deles vêem em tais discursos e no Auto da 

Liberdade aspectos positivos que podem ser aproveitados para se combater o racismo 

na cidade. Ao conversarmos sobre a idéia de cidade libertária com a ex-presidenta do 

grupo Raízes e que atualmente é uma das organizadoras do grupo Negro e Lindo, ela 

falou o seguinte15:  

 
Eu consideraria extremamente positiva a idéia da cidade libertária se 
o discurso tivesse se construído em torno da organização e da luta dos 
abolicionistas locais para libertar os escravos. Existe uma polêmica: 
nesta cidade tinha escravos? Aí nós partimos da seguinte informação: 
se tivesse um único escravo e esse indivíduo fosse libertado já valia o 
discurso da proclamação de cidade libertária. Agora, considero que 
este discurso de cidade libertária tem que ser reconstruído a partir das 
entidades do movimento negro para dar um sentido popular ao 
sentido da liberdade. Porque atualmente ele tem sido simplesmente 
um discurso apropriado pelas estruturas do poder público ou das 
elites locais. Eu considero que ele precisa ser re-significado para o 
sentido popular. Também é preciso dizer que Mossoró é racista 
apesar do discurso oficial do Poder Público e de setores significativos 
da sociedade local afirmarem o contrário (Fátima, 43 anos, casada, 
católica, pós-graduada; grifos do pesquisador).      
 
O Auto da Liberdade eu considero um belo espetáculo plástico. 
Garante a participação de atores locais e atores negros. Daí que o auto 
da liberdade nos possibilitou a emergência de bons atores negros em 
Mossoró. Considero que ele tem um sentido educativo para as 
pessoas. Mas dentro da discussão de cidade libertária, o Auto da 
Liberdade deveria também ser re-significado para ser mais popular do 
que um espetáculo plástico. A idéia de você ter heróis locais, eu 
considero importante deste que sejam vinculados aos interesses das 
classes populares. Digo isso por que tenho experiências em Cuba. Por 
exemplo, em Cuba há um culto a personalidades que construíram a 
história do país, mas são apropriadas do ponto de vista popular 
(Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-graduada: grifos do 
pesquisador).  

 

Para esta militante negra, os discursos de cidade da liberdade podem ser 

fortemente significativos desde que sejam re-elaborados numa ótica popular. Apesar da 

militante negra não pertencer às coligações partidárias das lideranças políticas que 

atualmente estão no poder municipal, ela possui uma visão mais dinâmica da idéia de 

cidade da liberdade. Ademais, ela destaca que o movimento negro de Mossoró deve se 

reapropriar de tais discursos. Julgamos importante o fato dela destacar a necessidade de 

se re-significar o discurso de cidade libertária e o Auto da Liberdade para um ponto de 
                                                 

15 Grifos do pesquisador.  
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vista popular. É importante perceber que para esta informante os discursos de cidade da 

liberdade possuem a sua relevância para a cidade. De certa forma, pode-se afirmar que 

os discursos de cidade libertária não são meramente criação ou invenção das lideranças 

políticas locais, mas apresenta-se como fonte de significados para se falar sobre 

Mossoró. Fonte de significados esta que é sempre re-atualizada mediante as mudanças 

da sociedade e através das interpretações que lhe são dadas pelos mossoroenses. Um 

outro militante negro teceu um comentário no qual realçou também a importância dos 

discursos de cidade da liberdade serem re-significados para uma ótica popular.  

 
Eu acho que esta história de Mossoró como cidade da liberdade é um 
fato histórico importante. Agora no cotidiano das pessoas não sei se 
tem impactos. É interessante você fazer parte de uma cidade que tem 
uma história tão bonita com relação a luta contra a injustiças. Ela 
passa ser uma referência para o movimento negro. Mas na realidade 
desde o fim da escravidão até hoje se tem muito que fazer (Leonardo, 
30 anos, casado, católico, graduado; grifos do pesquisador).   

 

Nas palavras do militante negro, está clara a importância que ele dá ao fato do 

poder público local proclamar Mossoró como a cidade da liberdade. Pode-se ver que 

não há por parte dele uma crítica ao discurso de cidade libertária. Para tal militante 

negro, a idéia de cidade libertária é tomada como verdade legítima. Na mesma fala, ele 

destaca que a idéia de cidade libertária pode ser uma referência para os militantes 

negros. No entanto, não basta apenas relacionar a idéia de cidade libertária com o 

combate ao racismo em Mossoró. Para re-direcionar a idéia de cidade libertária seria 

necessário apresentar o “negro” como um agente dinâmico do processo de conquista da 

sua liberdade. Também seria necessário um interesse pragmático do poder público 

municipal no combate ao racismo na cidade. Os discursos de cidade da liberdade 

assumem a importância de serem usados tanto para representar e enaltecer as lideranças 

políticas locais como podem ser re-elaborados numa ótica popular. De qualquer forma, 

eles são destacados como relevantes, mudando apenas a forma de interpretá-los. Isso 

lembra a interpelação de Dumont (apud, DUARTE, 1986), segundo a qual as ideologias 

são unidades de representações que não excluem a contradição e o conflito. Como se 

pode ver, os discursos de cidade da liberdade são também fontes de significados para se 

pensar a cidade de Mossoró e como algo valioso do povo mossoroense.   

Para uma militante negra que é atriz de teatro a idéia de cidade libertária 

configura uma realidade que particulariza a cidade. Para ela, Mossoró possui um 
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passado glorioso associado à luta pela liberdade. Ademais, destacou que a história da 

luta dos mossoroenses em defesa da liberdade deve servir de exemplo para as gerações 

futuras. Para tanto, destacou que a história da defesa da liberdade em Mossoró precisa 

ser cada vez mais exaltada.   

 
Eu acho um dos temas mais bonitos que tem no mundo. A liberdade é 
uma coisa que agente precisa saber como ela vem, como ela foi 
fundada e como ela foi formada. Mossoró tem fatos que contam a 
história da liberdade. Da bravura do seu povo que eu acho 
interessante. Nós temos que ter base. É melhor ser Mossoró da 
liberdade do que está exportando ladrões ou está nas manchetes de 
jornais como a campeã em índices de mortes. Nossos antepassados 
lutaram pela liberdade (Júlia, 41 anos, solteira, umbandista, graduada; 
grifos do pesquisador).   

 

Como se pode perceber, os discursos de cidade da liberdade para tal militante 

são interpretados como lago muito positivo para a cidade. Lembro-me que na entrevista 

a sua entonação e entusiasmo em falar da defesa da liberdade em Mossoró eram 

significativos no sentido de evidenciar as suas convicções favoráveis a tais discursos.      

Diante do exposto acima, perguntei se ela realmente acreditava que Mossoró seria uma 

cidade libertária e a referida militante negra realçou sua resposta anterior com estas 

palavras:  

 
Que não seja a cidade da liberdade. Mas quando você propaga tanto 
isso ela fica como sendo. Se você vai olhar na história aconteceram 
milhões de fatos na história de Mossoró que deixa nos ver que ela é a 
cidade da liberdade. Se ela não é hoje, mas eu acho que ela pode se 
tornar a cidade da liberdade. A cidade de Mossoró, se não é, mas, vai 
se tornar a cidade da liberdade. Com isso vai se tornando uma cidade 
diferente. E que seja denominada de liberdade ou de união. Mas eu 
acho que acontece nesta cidade. Ela tem uma coisa diferente (Júlia, 
41 anos, solteira, umbandista, graduada; grifos do pesquisador).   

 

Esta militante negra deixa transparecer que acredita na possibilidade de Mossoró 

ser um dia a terra da liberdade. Para ela, a idéia de cidade libertária configura-se como 

relevante para Mossoró e é possível ser concretizada. Como podemos ver, a 

interpretação que tal militante faz dos discursos de cidade da liberdade se aproxima das 

interpretações feitas pelas lideranças políticas locais. Certamente, a proximidade que o 

relato possui com os discursos das lideranças políticas locais sobre a liberdade em 

Mossoró está relacionada, em parte, ao fato da militante ter boas relações políticas com 
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os organizadores do Auto da Liberdade. Vale ressaltar que dos militantes negros 

entrevistados, ela é quem melhor se relaciona com as lideranças políticas que 

atualmente estão no poder em Mossoró, especialmente as lideranças vinculadas à 

Secretaria Municipal da Cultura. Outra vez, aparecem questões que extrapolam os 

limites da discussão da idéia de cidade libertária atrelada apenas à militância negra 

local. Não daria para entender as visões que os militantes negros de Mossoró possuem 

dos discursos de cidade da liberdade sem levar em consideração as suas relações 

políticas mais abrangentes. Isso porque tais discursos possuem pretensões políticas que 

perpassam a questão do racismo. Mas, por outro lado, não se deve interpretar a 

valorização que a informante dá à idéia de cidade da liberdade como sendo apenas uma 

forma de adquirir privilégios políticos. Os discursos de cidade da liberdade apresentam-

se como valores da sociedade mossoroense e que, para a informante, precisam ser 

cultivados. Desse modo, os discursos de cidade da liberdade não são apenas estratégias 

das lideranças políticas para permanecerem no poder. Fazem parte das elaborações 

simbólicas sobre a cidade de Mossoró. Então, tanto as posições críticas como as 

favoráveis aos discursos de cidade da liberdade, articuladas pelos militantes negros, 

devem ser refletidas cautelosamente, pois, a idéia de cidade da liberdade configura uma 

fonte de significação sobre a cidade, implicando em visões diferenciadas sobre o seu 

valor. Interpretar os discursos de cidade da liberdade como meras estratégias políticas 

implicaria em colocar as ideologias como algo instrumental, que servem apenas para 

manter os privilégios de um grupo. Antes disso, é relevante abordá-las como fazendo 

parte da cultura e como justificadoras de valores e crenças da sociedade (GEERTZ, 

1978). Com isso não queremos dizer que não sejam criticadas. São justamente as 

críticas e as re-elaborações de tais valores e crenças que faz da cultura uma realidade 

dinâmica e que produz as mudanças sociais.   

 

 

2.2 Os discursos de cidade da liberdade para moradores do Santo Antônio  

 

As entrevistas realizadas no bairro Santo Antônio revelam visões questionadoras 

da idéia de cidade libertária, mas, também visões legitimadoras de tal idéia. De certa 

forma, foram interpretações bem próximas das que ouvimos dos militantes negros. 

Talvez, a distância maior esteja apenas na forma como foram formuladas. Tal distância 
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se relaciona, em grande medida, às diferenças no nível de instrução dos militantes 

negros e dos moradores do Santo Antônio. As críticas mais freqüentes à idéia de cidade 

libertária são relativas à presença de preconceito racial na cidade e a afirmação de que o 

discurso de cidade libertária é falso. Numa entrevista realizada com uma artista de teatro 

do bairro , que já participou da encenação do Auto da Liberdade, ela nos fez o seguinte 

comentário acerca da idéia de cidade libertária.   

 
Eu sinceramente acho (sorriu um pouco) que não. Não foi naquele 
tempo que Mossoró foi a primeira cidade a combater o caso. 
Inclusive, no ano passado (ela se refere a encenação do Auto da 
Liberdade de 2005) fiquei questionando um dos produtores do Auto 
da Liberdade. Questionei porque encenaram um ato no qual Lampião 
entrava na cidade e falava com o prefeito. Eu fiquei bestificada 
porque Lampião não chegou a entrar na cidade. Aí acabam 
distorcendo os fatos. Para nós que conhecemos a história, fica 
ridículo. Para quem não conhece passa despercebido. Então, a cada 
ano eles vão distorcendo a história. Aí eu fiquei imaginando: São eles 
que fazem e que ganham um absurdo para fazerem estes absurdos. Eu 
acho que esta idéia de povo da liberdade e povo sem preconceito é 
mais um mito. Precisa muito mais ação e atitude para que nós 
possamos ser realmente a terra da liberdade (Francisca, 24 anos, 
Solteira, católica, ensino médio completo; grifos do pesquisador).   

 

No discurso acima, existem dois pontos que merecem ser discutidos. O primeiro 

ponto se refere ao fato da entrevistada questionar a forma como o Auto da Liberdade 

encenou em 2005 a resistência de Mossoró ao bando de Lampião. Para ela, a forma 

como encenaram a suposta entrada de Lampião na cidade foi distorcida. O que chama a 

atenção neste ponto é, justamente, a entrevistada criticar a versão oficial dada à questão 

da resistência de Mossoró aos cangaceiros de Lampião. O outro ponto da sua fala que 

merece destaque diz respeito a evidência das contradições dos discursos de cidade da 

liberdade. Para tanto, ela coloca que para Mossoró ser considerada concretamente 

libertária faz necessário mais ações do poder público municipal. Certamente, ela está se 

referindo a uma maior ampliação de políticas públicas e programas de inclusão sociais 

na cidade. Por mais que ela não critique explicitamente as lideranças políticas locais, 

está implícito em seu relato críticas aos organizadores do Auto da Liberdade - a 

Secretaria Municipal de Cultura - bem como críticas aos divulgadores dos discursos de 

cidade libertária. Seu posicionamento é, portanto, questionador e crítico cerca dos 

discursos de cidade libertária e do Auto da Liberdade. Como destaca Sahlins (2004), 

independente do lugar que os indivíduos ocupem na estrutura social eles nunca deixam 
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de ser agentes transformadores e re-significadores dos seus valores culturais. Para o 

autor, as pessoas são agentes transformadores e produtores da sua cultura e que não 

existe passividade por parte delas dentro dos seus contextos culturais.   

Um dos fatores mais destacados pelos moradores do Santo Antônio aponta para 

as contradições dos discursos de cidade da liberdade, por exemplo, a existência de 

preconceito racial. As críticas direcionadas à idéia de cidade libertária estão 

relacionadas ao contexto atual de Mossoró e enfatizam a existência de racismo como 

sendo um dos fatores que contradizem com tal idéia.  

 

Eu não acho Mossoró a cidade da liberdade. Eu acho que o 
preconceito continua aí. Não só com os negros. Mas, também com os 
mais pobres, os deficientes físicos e mentais. Então, o preconceito 
continua em Mossoró. Não só com os negros. Mas, ela foi a cidade 
que libertou os escravos logo no início, foi das primeiras cidades que 
libertou os escravos no Brasil. Eu acho isso correto. Por que são seres 
humanos também, todo mundo é igual independente da cor. Eu acho 
que foi certo (Alcimar, 44 anos, casado, católico, segundo grau 
incompleto; grifos do pesquisador).  
 
Não concordo que Mossoró seja uma cidade da liberdade. Porque tem 
coisas que ainda deixa as pessoas presas. Tem muito racismo ainda. 
Muita gente sofre com isso. Até mesmo aqui no bairro santo Antônio 
tem preconceito por achar que a pessoa é marginal porque é negro. 
Nunca acham que um branco tem capacidade de roubar. Eu vejo 
muito isso em Mossoró. Já vir racismo em Mossoró sim. Eu mesmo 
já sofri. Eu ai passando e tem uma colega minha que gosta muito de 
brincar e as vezes ela atinge as pessoas com palavras. Aí ela disse 
assim: “além de ser negra, agora está gorda”. Como se ser negra fosse 
um defeito e ser gorda outro. Aí eu respondi: “eu não vim ao mundo 
pra agradar você! Da minha cor eu tenho orgulho” (Francimeire, 31 
anos, casada, católica, segundo grau completo; grifos do 
pesquisador).  

 

Nestas falas, se percebe que os discursos de cidade da liberdade são 

questionados pela presença do racismo e de outras formas de preconceito existentes na 

cidade. Para os entrevistados, os discursos de cidade da liberdade são questionados 

através das suas experiências cotidianas com o preconceito racial. Tanto é que um deles 

nos relatou um episódio no qual ele próprio foi vítima de racismo. Vale destacar que 

tais entrevistados não questionaram a veracidade do fato de Mossoró ter libertado os 

seus escravos antes da abolição a nível nacional. A história da abolição da escravatura 

em Mossoró está registrada por vários historiadores locais como uma verdade 

inquestionável. E nos discursos oficiais ela também é transmitida com caráter de 
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verdade absoluta. Para demonstrar tal caráter, é suficiente vermos um trecho do livro de 

Raimundo Nonato. 

 

O 30 de setembro é um feito que justificaria o orgulho de qualquer 
povo. O que se passou em Mossoró, naquele dia e ano, foi um 
verdadeiro festival dos deuses do Olimpo, que pelos seus 
representantes tinham tomado conta da cidade. Ela Já então 
transformada no mais belo espetáculo cívico capaz de ser iluminada 
pelo arco-íris da liberdade, que era uma entidade nova que surgia nos 
céus de Mossoró (NONATO, P. 145-146, 1983).  
 

Além de afirmar categoricamente a veracidade da abolição na cidade, Nonato 

destaca o seu valor singular entre os acontecimentos históricos de Mossoró. A forma 

como esse autor aborda a questão da abolição em Mossoró se aproxima do que White 

(1995, apud OLIVEIRA, 2003) denomina de meta-história. Ou seja, a elaboração de um 

discurso histórico com a pretensão de estabelecer verdades absolutas. Tais discursos 

tornam-se, em muitos contextos, as fontes inquestionáveis de veracidade sobre um 

determinado fato. No caso de Mossoró, a abolição é apresentada pelos discursos oficiais 

e por fontes escritas que se dizem científicas, como um fato inquestionável. Na 

pesquisa, muitos dos entrevistados, mesmo discordando da idéia de cidade da 

liberdade, afirmaram ter sido Mossoró quem primeiro libertou os escravos no Brasil. Na 

nossa compreensão, tal perspectiva está associada ao caráter de verdade incontestável 

que os discursos oficiais passam do processo abolicionista ocorrido na cidade. Como 

poderemos ver na fala seguinte, a idéia de Mossoró ser a pioneira no Brasil na libertação 

dos escravos não foi questionada.        

 
Já ouvi falar da libertação dos escravos em Mossoró. Eu acho que foi 
um movimento de grande importância para a nação brasileira. E o 
início foi aqui em Mossoró. E daí teve mais lugares que 
acompanharam a mesma evolução aqui de Mossoró (Silvana, 40 
anos, solteira, umbandista, segundo grau completo).   

 

Não existe nesta fala nenhuma crítica às autoridades públicas proclamarem que 

ela foi a primeira cidade do Brasil a libertar os seus escravos. No relato, torna-se 

evidente o status de verdade que a entrevistada deu ao processo abolicionista ocorrido 

em Mossoró. Um status de verdade construído pelas fontes escritas e orais. Nesse 

sentido, a história se associa ao que Veyne (1984, apud OLIVEIRA, 2003) chama de 
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“programas de verdade”. Ou seja, a história sendo estrategicamente utilizada para 

legitimar discursos associados à elaboração de uma imagem positiva de determinados 

grupos sociais. Já com relação aos discursos de cidade da liberdade, a mesma 

entrevistada fez críticas:   

 
Eu não diria totalmente cidade da liberdade porque ainda existem 
muitas coisas aqui em Mossoró que estão presas. Ou seja, há muitas 
coisas aqui que impedem que nós cidadãos mossoroneses sejamos 
totalmente libertos. Não só pela cor negra ou branca, mas existem 
muitas coisas. Não posso dizer que aqui seja realmente a cidade da 
liberdade (Silvana, 40 anos, solteira, umbandista, segundo grau 
completo; grifos do pesquisador).   

 

Para ela, não é somente a questão racial que faz com que Mossoró não seja a 

cidade da liberdade. Certamente, ela também está se referindo as questões mais 

abrangentes relacionadas às condições de oportunidades de emprego e renda na cidade. 

Melhor dizendo, questões relativas ao exercício da cidadania entre os cidadãos 

mossoroenses. Parece que para os discursos de cidade da liberdade, os entrevistados 

percebem fatores pragmáticos que expressam as suas contradições. Tais fatores 

pragmáticos se configuram, basicamente, pela presença de várias formas de 

estigmatização social e pela falta de mais oportunidades de trabalho e renda para a 

sociedade mossoroense. Então, os discursos de cidade da liberdade são re-interpretados, 

sofrendo modificações em seu valor e significado.    

A abolição da escravidão em Mossoró se apresentava para os entrevistados como 

um fato verídico e digno de valorização. A valorização que foi dada à abolição em 

Mossoró está relacionada, certamente, à sua imagem como a grande redenção da “raça 

negra” realizada pelos “brancos” (AZEVEDO, 2004). No Brasil, a abolição da 

escravidão se apresenta, nos livros de história tradicionais e nos discursos oficiais, como 

o momento no qual o “negro” cativo recebeu do “branco” humanitário a plena 

liberdade. Expressada desta forma, a abolição configura uma atitude de grande 

humanismo das elites brasileiras para com os “negros”. Na ótica da história tradicional, 

a abolição é apresentada como um movimento dos “brancos” de espírito libertário. No 

caso de Mossoró, a abolição também foi relatada pelos entrevistados como um 

movimento realizado pelas elites locais. 
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Eu acho que a abolição foi muito importante para os negros porque a 
discriminação aqui é grande. Nem todos os brancos respeitam. Às 
vezes a pessoa chega num departamento público e porque está um 
negro aí dizem: “fulano é negro e quem está sentado se afasta por que 
não vai ficar perto de um negro”. Então não é totalmente liberta 
porque ainda há muito racismo sobre os negros. Acho que não é 
totalmente libertária (José, 28 anos, solteiro, umbandista, segundo 
grau completo; grifos do pesquisador).  
 

Para este entrevistado, por mais que ela considere o processo abolicionista de 

Mossoró valioso para os “negros” da cidade, a presença do preconceito racial surge em 

sua fala como crítica dos discursos de cidade libertária. Pode-se ver que a abolição não é 

questionada, mas as oportunidades de ascensão social e o respeito para com os “negros” 

são criticados por não terem sido efetivados depois do processo abolicionista de 

Mossoró. As críticas feitas à idéia de cidade libertária presentes nas entrevistas nos faz 

pensar sobre o poder de interatividade que os indivíduos possuem com os discursos 

oficiais. Por isso, temos que ter cuidado para não reproduzir o mesmo caráter 

homogeneizante que tais discursos buscam legitimar. Na ótica dos discursos oficiais, 

não existe espaço para os grupos considerados como subalternos. E mais, tais grupos 

são tratados, estrategicamente, como incapazes de se autogerir. É função do pesquisador 

das ciências humanas desnaturalizar tais discursos. Para tanto, é necessário entender que 

os indivíduos inseridos em um dado contexto cultural não reproduzem estaticamente os 

seus valores e as suas práticas culturais. O mundo social é extremamente dinâmico e 

não devemos reduzi-lo à  uma concepção única, construída pela história oficial. Barth 

(2000) chama a atenção para esta questão, dando ênfase a diversidade construtiva da 

realidade social que é elaborada pelos indivíduos de uma determinada cultura. Vejamos 

as suas palavras referentes a tal questão:  

 
As pessoas participam de universos de discursos múltiplos, mais ou 
menos discrepantes, constroem mundos diferentes, parciais e 
simultâneos, nos quais se movimentam. A construção cultural que 
fazem da realidade não surge de uma única fonte e não é monolítica 
(BARTH, 2000, p.123).     
 

Por mais que precisemos considerar o poder legitimador da história oficial nas 

construções da veracidade dos fatos históricos, não podemos, de forma alguma, 

negligenciar a capacidade crítica dos indivíduos que interpretam tais fatos históricos. 

Barth (ibid) enfatiza que é necessário, numa pesquisa antropológica consistente, 
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incorporar a visão dinâmica da experiência individual ao modelo antropológico de 

produção da cultura. Vale ressaltar que para elaborar uma visão dinâmica da experiência 

individual torna-se necessário compreendê-la como o resultado da interpretação dos 

indivíduos acerca de eventos e/ou fatos históricos. Também se torna necessário 

considerar a visão dinâmica da criatividade como resultado da luta dos atores sociais 

para vencer a resistência do mundo. Portanto, os indivíduos de um determinado 

contexto cultural, independente das suas condições sócio-culturais, não são opacos à 

realidade que os rodeia. De acordo com o conhecimento adquirido, nas suas 

experiências cotidianas eles interagem com a sua cultura.  

Tal processo de interação implica que a cultura não é uma totalidade homogênea 

e harmônica. Como destaca Leach (1996), apesar dos antropólogos buscarem elaborar 

um modelo ideal de sociedade em equilíbrio, na maioria das vezes a situação real das 

sociedades é repleta de incongruências. São estas incongruências que nos possibilita 

compreender os seus processos de mudança social (LEACH, ibid). Ademais, os 

indivíduos estão sempre atrelados à relações de poder e busca de melhor 

reconhecimento social. Disso decorre o fato de não existir uma aceitação neutra dos 

discursos que buscam legitimar uma determinada realidade cultural e social. Assim, os 

discursos legitimadores de um contexto social precisam ser elaborados de forma a não 

evidenciar grandes discrepâncias com as condições sociais pragmáticas da sociedade.      

Como afirma Pollak (1989), a questão mais crucial da memória e da história 

oficiais é a da sua credibilidade e aceitação pela sociedade a qual são proclamados. Para 

tanto, torna-se necessário toda uma reconstrução do passado de forma criteriosa e bem 

planejada. A questão não é simplesmente falar de um passado que se quer colocar como 

comum a todos, mas o fundamental é reconstruir tal passado de maneira que ele se 

apresente harmoniosamente conectado com o seu contexto social. Vejamos, então, as 

palavras de Pollak (ibid) acerca do processo de construção de uma memória coletiva.        

 
Para que emerja nos discursos políticos um fundo comum de 
referências que possam constituir uma memória coletiva, um intenso 
trabalho de organização é indispensável para superar a simples 
“montagem” ideológica, por definição precária e frágil (POLLAK, 
1989, p. 9).          

 

No caso de Mossoró, o processo de re-elaboração e organização dos discursos de 

cidade libertária possuem a sua eficácia. Afirmamos isso porque nas entrevistas no 
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Santo Antônio presenciamos relatos que afirmam os discursos de cidade libertária. Mas 

a idéia de liberdade que alguns dos entrevistados entendem existir em Mossoró não 

elimina a presença do preconceito racial. Vale ressaltar que tal idéia de liberdade é 

compreendida de forma ampla, envolvendo as relações de amizade no bairro, a 

importância das festividades do Auto da Liberdade e a pretensa hospitalidade da 

população mossoroense.   

 
É o povo da liberdade. Um povo bom e hospitaleiro. Aonde você 
chegar em Mossoró é bem chegado. Todo mundo lhe recebe bem e 
trata bem (Raimundo, 46 anos, casado, católico, segunda série do 
primário).  

 

O que se apresenta como significativo nessa fala é, justamente, o processo de 

recriação dos discursos de cidade da liberdade pelos mossoroenes. Isso mostra, de certa 

forma, aspectos relacionados com a discussão de Geertz (1978) sobre ideologias como 

sistemas culturais, bem como serve também para se pensar a capacidade que as pessoas 

possuem para interagirem e, em certa medida, modificarem os seus valores culturais. 

Dessa forma, se pode afirmar que os valores culturais não são meramente construídos de 

cima para baixo, mas que eles são processualmente negociados no decorrer da história. 

Em outras entrevistas, também ficou clara a correlação feita entre a idéia de cidade 

libertária e a hospitalidade dos mossoroenses. 

 
Eu acho aqui muito tranqüilo. Porque tem cidades por aí onde não se 
pode nem sair na calçada. Aqui em Mossoró nós ficamos até 3 horas 
da madrugada e não tem besteira. Não tem assalto (Cláudia, 33 anos, 
solteira, protestante, segundo grau incompleto).  
 
Com relação a cidade libertária, em outros tempos atrás não era. Mas 
hoje está sendo a liberdade. Está sendo uma libertação para todos. 
Que muitas coisas aí está evoluindo, principalmente a parte cultural. 
sempre tem coisas boas em Mossoró (Antônio, 27 anos, solteiro, 
umbandista, segundo grau incompleto).  
 

Certamente, os meus interlocutores possuem clareza que Mossoró tem os seus 

problemas. Isso foi colocado por quase todos os entrevistados. No entanto, a idéia de 

cidade libertária possui significados que extrapolam a simples evidência de problemas 

sociais na cidade. Tal idéia pode, em muitos contextos de interação, ser usada como 

uma forma das pessoas se sentirem orgulhosas da sua cidade. Durante as entrevistas, 
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percebi que vários informantes se reportavam a idéia de cidade da liberdade como uma 

maneira de destacar que faziam parte de um contexto social no qual existe um passado 

de lutas em defesa da liberdade. De certa forma, os discursos de cidade da liberdade são 

re-apropriados pelas pessoas, fazendo parte dos seus valores culturais. Então, A respeito 

do Auto da Liberdade destacaram a importância cultural de tal evento e a sua relevância 

para o desenvolvimento da cidade.   

 
Já fui àquela festa. É uma festa que explica sobre a libertação dos 
escravos e a cultura da cidade. Isso é bom para a cidade. A cidade 
fica mais prestigiada. Mais evoluída (Ivanaldo, 38 anos, solteiro, 
católico, primeiro grau completo).  
 
É muito importante para relembrar o que já foi a escravidão. Nós que 
somos negros, muitas vezes ainda acontece esse negócio de 
preconceito. Este evento é para mostrar que nós estamos e somos 
iguais a qualquer um. É uma festa bonita no sentido artístico. Não sei 
se retrata a mesma coisa que aconteceu com os escravos (Jailton, 25 
anos, solteiro, católico, segundo grau incompleto; grifos do 
pesquisador).   

 
É importante destacar que, mesmo existindo a valorização do Auto da 

Liberdade, foi questionado se a forma como a abolição é encenada no Auto representa o 

que realmente ocorreu com os escravos. De certa forma, isso mostra que os discursos 

oficiais não são entendidos pelas pessoas de maneira imparcial. Sempre existe o 

processo de re-interpretação. Por causa disso se faz necessário que tais discursos sejam 

organizados consistentemente e, de acordo com as mudanças sociais e históricas, sofram 

adequações necessárias. Para Pollak (1989) existe uma permanente interação entre o 

vivido e o aprendido e entre o vivido e o transmitido. Isso nos permite afirmar que os 

discursos oficiais de caráter unificador sofrem um processo de re-elaboração pelos 

indivíduos para os quais são dirigidos. Tal processo re-interpretativo se constitui, 

obviamente, porque os indivíduos não são meros reprodutores da cultura, mas são 

também os seus produtores (SAHLINS 2004; BARTH, 2000). Como também afirma 

Ginzburg (2001), no interior das dinâmicas culturais existe sempre a relativa 

possibilidade dos atores sociais criarem e transformarem o seu meio, 

independentemente das suas condições socioeconômicas. Portanto, os indivíduos 

inseridos num determinado contexto social e cultural não são marionetes de tal 

contexto. Pelo contrário, eles atuam, interagem, criam e re-criam incessantemente o seu 

meio.  
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As informações que obtivemos no trabalho de campo sobre os discursos de 

cidade libertária evidenciam que, na sua grande maioria, nem os militantes negros nem 

os moradores do Santo Antônio com os quais conversamos concordam com tais 

discursos. Durante este capítulo, as falas dos nossos entrevistados atestam que eles re-

interpretam os discursos de cidade libertária a partir de uma visão crítica. Para os 

entrevistados do Santo Antônio, uma das contradições dos discursos de cidade da 

liberdade é justamente a existência de preconceitos de diversas naturezas na sociedade 

mossoroense. Também percebemos que muitas críticas aos discursos de cidade 

libertária se vinculam, assim como às dos militantes negros, à uma crítica ao poder 

público municipal. Em várias entrevistas, ficaram claras as críticas por falta de melhores 

oportunidades de trabalho e de renda para a população mossoroense de baixo poder 

aquisitivo. Lembro-me que numa entrevista, na qual foram feitas críticas à questão da 

liberdade em Mossoró, o entrevistado realçou para que não esquecesse de divulgar 

aquelas críticas nos jornais da cidade. Assim, segundo ele, as lideranças políticas locais 

entenderiam que existe muita pobreza em Mossoró. Vale destacar que a minha presença 

no bairro, muitas vezes, era entendida como se eu fosse um repórter dos jornais locais, 

configurando assim um momento estratégico para se fazer críticas às lideranças 

políticas locais. 

Os entrevistados que afirmaram os discursos de cidade da liberdade fizeram 

uma re-elaboração destes discursos. Tanto é que não descartaram a existência do 

preconceito. A idéia de liberdade também foi articulada no sentido de valorizar a 

cidade. Ou seja, o fato deles falarem de Mossoró como a terra da liberdade se relaciona 

com a questão do pertencimento ao lugar (morar na cidade). Em várias entrevistas foi 

destacada a questão de Mossoró ser uma cidade hospitaleira e ter uma cultura muito 

vibrante. Sejam posicionados de forma crítica ou concordando com os discursos de 

cidade da liberdade, o que de mais significativo se evidencia nestas entrevistas é, 

justamente, a capacidade criativa e re-interpretativa das pessoas independentemente das 

suas condições socioeconômicas. O que existe na realidade são intensos processos 

interativos entre os indivíduos e os discursos oficiais que buscam legitimar um 

determinado contexto cultural e social.  

Diante do discutido, se pode afirmar que os discursos de cidade da liberdade são 

interpretados de formas distintas, tanto entre os militantes como entre os moradores do 

bairro Santo Antônio. Na nossa compreensão, o mais importante da discussão não está 
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em vê-los como meras elaborações das lideranças políticas. Obviamente, eles são re-

apropriados por tais lideranças políticas. No entanto, bem mais significativo do que sua 

apropriação pelos políticos locais é buscar compreender os significados que tais 

discursos tomam na sociedade mossoroense. Então, a questão não está em retratá-los 

como falsos ou verdadeiros, mas abordá-los como constructos culturalmente elaborados 

e re-interpretados pelos mossoroenses. Dessa forma, se dá dinamismo aos valores e 

crenças relacionados à liberdade que, de certa forma, particulariza o contexto social da 

cidade.                
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Capítulo 3 - A militância negra de Mossoró 
 

O movimento negro organizado brasileiro teve sua gênese política na cidade de 

São Paulo com a criação da Frente Negra Brasileira em 1931 (FERNANDES, 1978). 

Segundo o autor, os integrantes da Frente Negra Brasileira eram indivíduos “negros” e 

“mulatos” que conseguiram ascender sócio-economicamente na sociedade de São Paulo 

daquela época. A Frente Negra Brasileira teve existência relativamente curta, pois só 

durou de 1931 a 1937. O Teatro Experimental do Negro, ativo principalmente no Rio de 

Janeiro dos anos 50, buscou ampliar a agenda anti-racista no Brasil. Vale ressaltar que, 

como ocorreu com a Frente Negra Nacional, o Teatro Experimental do Negro também 

esteve influenciado pela ideologia nacionalista e integracionista brasileira. A partir do 

final dos anos 70 e mais precisamente em 1978, irrompe na cena política brasileira o 

Movimento Negro Unificado (GUIMARÃES, 1999). Ao analisarem a trajetória do 

movimento negro brasileiro nestes 50 anos de sua existência, autores como Hanchard 

(2001), Guimarães (1999) e Munanga (2004) apontam o mito da democracia racial 

como o principal obstáculo a uma maior eficácia da luta anti-racismo, empreendida por 

tal movimento. Para estes autores, a idéia de democracia racial impede, sobretudo, a 

construção de uma “identidade negra” no Brasil. Parece não existir na perspectiva 

analítica destes autores uma visão mais dinâmica na qual a pluralidade das 

identificações raciais na sociedade brasileira seja entendida como uma das 

especificidades das suas relações raciais. Ademais, pretender que no Brasil exista uma 

polarização racial baseada na descendência, tal como nos Estados Unidos, é querer 

impor uma lógica cultural que na sociedade brasileira não existe de modo absoluto 

(BOURDIEU & WACQUANT, 2002).  

Vários estudos antropológicos destacam que o processo de construção de 

“identidades negras” no Brasil não se constitui a partir da lógica da polarização entre 

“brancos” e “negros”. Ao contrário disso, tal processo configura uma realidade 

complexa na qual deve ser considerados o continuum de “cor”, a posição social, o nível 

educacional, as relações de amizade, dentre outros aspectos. Entre estes estudos, 

podemos destacar as interpretações de Sansone (1996) sobre as relações raciais e os 

processos de identificação de afro-descendentes na sociedade brasileira  contemporânea. 

Vejamos o que ele denominou de habitus racial da atualidade brasileira:  
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[...] negros e não negros compartilham, até com genuína cordialidade, 
muitos espaços no bairro, mas isso não exclui a recorrência de tensões 
ao redor da cor. Estas tensões não alcançam quase nunca a forma de 
protesto explícito ou briga, por que existe embutido nas pessoas, 
negras ou não, uma atitude que previne a escalada da tensão, qual seja, 
a consciência de que polarizar na base da cor “não leva a nada” e que 
as pessoas de baixa renda de um mesmo bairro devem “se dar bem” e 
“se ajudar”, ou seja, ser solidários umas com as outras. A cordialidade 
é a linguagem das relações raciais entre pobres e entre eles e os mais 
ricos. Ao mesmo tempo que representa uma estratégia alternativa à 
polarização racial e ao uso político-coletivo da identidade negra, é 
instrumental à articulação de soluções individuais (SANSONE, 1996, 
P. 7; grifos do pesquisador).  

 

Sansone (ibid) faz uma interpretação das relações raciais brasileiras mostrando 

que, ao contrário de se pensar em oposições raciais, os indivíduos que possuem tez mais 

escura procuram neutralizar possíveis obstáculos que possam vir em função da “cor” da 

pele, lançando mão de estratégias individuais. Nas relações cotidianas, a regra geral é 

evitar o confronto racial direto. O referido autor argumenta que, no fundo, uma boa 

parte dos “negros” prefere um sistema de relações raciais ambíguo ao invés de uma 

polarização racial. Esta tendência implica na construção de uma pluralidade de 

discursos e práticas raciais nas quais cordialidade, redes de vizinhança, valores morais, 

e outros fatores se inter-relacionam nos processos de auto-afirmação dos afro-

descendentes. Isso acarreta, obviamente, o aumento de conflitualidade e de flexibilidade 

na construção da “identidade negra” no Brasil. Vale ressaltar que a referência feita por 

Sansone a existência de cordialidade nas relações raciais entre pessoas de nível 

econômico baixo deve ser tomada com muita cautela. Caso contrário, se reproduz o 

discurso ideológico que prega a não existência de racismo no Brasil. O racismo na 

sociedade brasileira se manifesta em todos os níveis socioeconômicos da população. 

Isso implica afirmar que o racismo brasileiro nem é mais, nem é menos forte do que em 

outras sociedades. O que deve ser discutido é a lógica específica das relações raciais 

brasileiras. Abordá-las buscando entender as suas particularidades, possibilita 

compreender como são socialmente elaboradas as representações sobre “raça” e racismo 

na sociedade brasileira (FRY, 2005).   

A preferência pela intermediação do conflito em detrimento de um embate cara a 

cara foi, segundo alguns  autores, sempre uma determinante da estrutura da sociedade 

brasileira. Como destaca DaMatta (1990), numa sociedade que busca se mover 

obedecendo às engrenagens de uma hierarquia que prima pelo contato entre fortes e 
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fracos, o conflito ou a diferença tendem a ser vistos como irregularidades. Uma 

sociedade que foi sempre representada, no seu plano mais profundo, como a união das 

diferentes etnias e “raças” é difícil de se construir formas de mobilização que se articule 

através de oposições sociais. Assim, não podemos encarar a não polarização racial da 

sociedade brasileira como uma falta de consciência dos afro-descendentes, mas 

devemos buscar entendê-la como algo capaz de revelar aspectos importantes das 

relações raciais brasileiras. Peter Fry (2005) coloca um fator de natureza cultural de 

valor essencial para se discutir o significado político do movimento negro do Brasil. 

Esse fator diz respeito à problemática que envolve a própria idéia de movimento negro 

como uma comunidade “negra” consciente de si mesma. Para o autor, a polarização 

racial entre “brancos” e “negros” que o movimento negro exige não condiz com a 

cultura brasileira. Na interpretação de Fry (ibid), o povo brasileiro, na sua grande 

maioria, não se pensa em termos de uma oposição racial, mas, sim como uma sociedade 

sincreticamente formada por “negros”, “brancos” e “índios”, perfazendo a idéia 

norteadora de um país culturalmente misturado. De acordo com a argumentação do 

autor, é possível afirmar que existe um certo paradoxo entre a forma como parte do 

movimento negro pensa a construção da “identidade negra” e a maneira como a 

população brasileira se pensa em termos raciais. 

Também se torna necessário deixar claro o que entendemos por movimento 

negro. Em primeiro lugar, o movimento negro brasileiro é um movimento social dos 

“negros” do Brasil. Enquanto movimento social, ele se apresenta como um ator coletivo 

que reivindica demandas específicas (GOHN, 2002). As reivindicações do movimento 

negro são, evidentemente, voltadas para o combate ao racismo e ao estimulo do orgulho 

de ser “negro” dentre outras. Para realçar mais o sentido de movimento negro que 

estamos empregando nesta dissertação, nos apoiaremos na definição de movimento 

negro elaborada por Santos (1997, apud FARIAS, 2004). Este autor considera 

movimento negro as diversas formas de organizações de “negros” para lutar contra o 

racismo e as diferentes formas de exclusão social da população afro-descendente, 

tomando a “raça” como uma categoria sócio-política em torno da qual vem se 

articulando as suas ações. O movimento negro, assim como qualquer outra categoria, 

não deve ser entendido em termos universais. No caso de Mossoró, o movimento negro 

local se expressa através de duas formas de mobilização que são o bloco carnavalesco 

Maria Espaia Brasa e a Louvação à Baobá. Então, quando falamos em movimento 
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negro mossoroense estamos nos referindo, essencialmente, a estas duas mobilizações 

organizadas pelos militantes negros da cidade.  

 

 

3.1 O Raízes e o Negro e Lindo  

 

Agora, discuto sobre o Raízes e o grupo Negro e Lindo. Como detalharemos 

mais adiante, o Raízes está desarticulado, mas suas duas principais atividades de 

mobilização, a Louvação à  Baobá e o desfile de Maria Espaia Brasa, estão sendo 

realizadas por alguns dos militantes negros que são atualmente integrantes do Centro de 

Estudo, Pesquisa e Atividades Culturais Negro e Lindo. Para falar sobre o Raízes, 

iremos utilizar informações colhidas da minha pesquisa de monografia que se deu no 

período de 2004 a 2005 (LUCENA, 2005). O surgimento do Raízes Movimento Negro 

de Mossoró está vinculado ao mundo do teatro mossoronse e a indivíduos ligados à 

Igreja Católica. Ele se constitui na década de 1980 através do grupo de teatro Terra e do 

grupo Tártaros. Foi basicamente destes dois grupos de teatro que saiu o quadro de 

militantes do movimento negro de Mossoró. Numa entrevista realizada em 2004, um 

dos fundadores do Raízes  nos esclareceu da seguinte forma o seu processo de 

organização:  

 
Ele surgiu na década de 1980, precisamente em 85. Nesta época a 
gente trabalhava num grupo de teatro chamado de Terra. Nesse grupo 
a sua grande maioria era de pessoas negras. Aí teve um momento que 
a gente ficou se perguntando por que tantas pessoas negras estavam 
juntas tentando dizer algumas coisas através da arte. Então, pensamos 
em se juntar daquela forma. Surgiram os primeiros encontros com 
esse objetivo. A gente trouxe o Frei David, que é um padre que hoje 
em dia vive em São João do Merití–RJ. Este padre tinha uma grande 
importância para os movimentos ligados à Igreja Católica. Então, ele 
surgiu assim como um movimento para discutir a participação do 
elemento negro na sociedade e, especialmente, na arte e na cultura da 
região Oeste do Rio Grande do Norte (Otávio, 44 anos, casado, 
umbandista, Pós-graduado, entrevista realizada em 2004; grifos do 
pesquisador).   
 

É importante frisar que o Frei David veio a Mossoró por influência de dois 

seminaristas “negros” mossoroenses que estudavam na cidade do Recife-PE. Tais 

seminaristas eram irmãos de uma atriz de teatro do grupo Tártaros que tinha interesse 
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em discutir o racismo em Mossoró. Vale ressaltar que a presença do Frei Davi em 

Mossoró foi crucial para a formação do Raízes. Frei David é mineiro e desenvolveu um 

trabalho religioso na década de 1980 no qual misturava os cânticos da região católica 

com os sons dos tambores da Umbanda e do Candomblé. Este Frei estava naquela época 

viajando pelo Brasil e por países da África onde predomina a religião católica. 

Atualmente, Frei David dedica-se a trabalhos, sobretudo na área da educação para 

carentes e afro-descendentes. É o diretor executivo da EDUCAFRO. A EDUCAFRO – 

Educação e Cidadania de Afro-descendentes e Carentes – é uma associação da 

sociedade civil sem fins lucrativos que atua no Sudeste do país.  O seu objetivo é buscar 

promover a inclusão da população “negra” nas universidades públicas e particulares do 

Brasil. Pode-se ver que o Frei David vem articulando uma luta, desde a década de 1980, 

ligada ao combate do racismo no Brasil. Sobre a sua importância para a organização do 

Raízes, ouvimos este comentário16.  

 
Quando este Frei veio para Mossoró foi de uma riqueza de 
possibilidades que agente não conhecia. Esta coisa do racimo, da 
negritude era, naquele momento, muito distante das nossas 
discussões. Então, chegou aqui em Mossoró este padre com muita 
música e discussão sobre o racismo. Ele passou três dias aqui. Fez 
um seminário. Passamos três dias em Mossoró discutindo racismo e 
negritude (Elena, 41 anos, casada, não tem religião, curso superior 
incompleto; entrevista realizada em 2004).  

 

O nome Raízes está relacionado aos objetivos que os militantes negros 

pretendiam alcançar com tal movimento. Os objetivos eram basicamente combater o 

racismo e lutar pelo resgate e valorização da “cultura negra” em Mossoró. O nome 

Raízes se associa à tentativa dos seus fundadores de valorizar as referências culturais 

dos afro-descendentes na cidade. Então, vinculado à idéia de resgate dos valores 

culturais dos afro-descendentes sugeriram o nome de Raízes.     

 
Na primeira reunião, logo se teve a idéia de se de chamar Raízes por 
conta da investigação que a gente ia fazer. Porque no principio era 
muito mais tentar fazer um levantamento da influência da cultura 
negra na cultura do Rio Grande do Norte. Esta presença da cultura 

                                                 
16  Site da EDUCAFRO: http://www.educafro.org.br/, acessado em 6/6/2007.  
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negra é mais visível em estados como o Maranhão, São Paulo, Bahia 
mas aqui no Rio Grande do Norte passa muito despercebida. A gente 
não consegue ver muito esta questão da cultura negra no nosso estado. 
Mas, quando a gente começou a investigar isso, nós vimos que temos 
fortes influências de tal cultura na composição social do Rio Grande 
do Norte (Otávio, 44 anos, casado, umbandista, Pós-graduado; 
entrevista realizada em 2004).   

 

Na fala do entrevistado, existe uma ênfase na questão da “cultura negra”. Além 

de destacar que os principais objetivos iniciais do Raízes eram pesquisar sobre os 

elementos culturais dos afro-descendentes no Rio Grande do Norte, também coloca a 

questão relativa à discriminação da “cultura negra” no estado. O significado que a 

“cultura negra” toma para o entrevistado, apesar de existir uma referência ao continente 

africano, configura uma realidade específica. Diante disso, é preciso tentar definir o que 

entendemos por “cultura negra”. Para tanto, vamos nos basear na argumentação de 

Sansone (2003). Para ele, a “cultura negra” mantém intensos fluxos com a cultura 

ocidental. “Ela não é fixa e nem completamente abrangente e resulta de um conjunto 

específico de relações sociais, neste caso entre grupos racialmente definidos como 

“brancos” e “negros”” (SANSONE, 2003, P. 23). O que parece mais significativo na 

argumentação do autor é, justamente, o caráter de dinamismo dado a tal conceito. 

Sansone não encara a “cultura negra” como algo universal, mas, como uma realidade 

resultante das especificidades locais nas quais se deram os contatos entre os grupos 

definidos culturalmente como “bancos” e “negros”. Assim, mesmo que hajam as 

influências advindas do continente africano, tais influências ou referenciais culturais são 

re-interpretados nos contextos específicos de relações sociais. Existem “culturas negras” 

em contextos diferentes. Para Sansone (ibid), qualquer definição de “cultura negra” 

deve tratá-la como uma categoria nativa que está sujeita às especificidades da sociedade 

em estudo. Outro aspecto, que deve ser enfatizado, diz respeito ao fato de que nem todas 

as pessoas que são consideradas “negras” participam da “cultura negra” e existem 

pessoas consideradas “brancas” inseridas em tal universo cultural. Com isso, deve-se 

evitar qualquer referência a um conceito estática de “cultura negra”. Ela é mista e 

sincrética.   

Desse modo, o início do Raízes em 1985 se vincula muito a visita do Frei David 

a Mossoró. Depois da partida do Frei, os integrantes do Raízes  continuaram se reunindo 

para discutir questões relativas ao racismo na cidade. Tais reuniões eram realizadas, 

geralmente, uma vez por mês e se davam na residência de algum dos integrantes. Mas, 
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devido às tarefas da vida cotidiana dos seus integrantes, ficava difícil organizar as 

reuniões e teve início uma fase de desarticulação do movimento negro de Mossoró. No 

período de 1985 até 1999 o Raízes esteve praticamente sem nenhuma articulação. O que 

se mantinha em vigor era a vontade dos seus integrantes em combater o racismo, mas 

não conseguiam organizar uma agenda de luta para o movimento.  Somente em 1999, o 

Raízes se rearticulou através de pessoas ligadas a FASSO (Faculdade de Serviço Social 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN). Esta rearticulação 

possibilitou um encontro com o movimento negro de João Pessoa - PB. Nesse encontro, 

realizado na ADUERN (Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte), se discutiu a articulação e a mobilização do Raízes  em Mossoró. Em 

2000, as discussões realizadas no encontro da ADUERN foram postas em prática com a 

organização da primeira comemoração do Dia da Consciência Negra, realizada pelo 

Raízes com a atividade cultural denominada de Louvação à Baobá. Em 2004 quando 

realizei a pesquisa para a monografia, o Raízes articulava três atividades constituintes da 

sua militância. Tais atividades eram a Louvação à Baobá, a exposição fotográfica Negro 

e Lindo e o desfile carnavalesco da boneca Maria Espaia Brasa.  

A Louvação à Baobá é realizada todo ano na Estação das Artes Eliseu Viana no 

dia da Consciência Negra. A boneca Maria Espaia Brasa sai anualmente no carnaval de 

rua mossoroense, percorrendo várias ruas do bairro Santo Antônio. A exposição 

fotográfica Negro e Lindo se realizava várias vezes ao ano em locais como o Banco do 

Brasil, a COSERN, o SESC-RN (Serviço Social do Comércio) e na UERN 

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), considerados pelos militantes negros 

como lugares estratégicos para visibilizar a beleza “negra”. Tal exposição se constituía 

essencialmente de fotografias em preto e branco de alguns “militantes negros” do Raízes 

e de outras pessoas com tez “morena” ou “negra”. É relevante destacar que depois da 

desarticulação do movimento negro local em 2005 só continuaram sendo realizadas a 

Louvação à Baobá e o desfile carnavalesco da boneca Maria Espaia Brasa.   

A pesquisa realizada no período de 2004 para 2005 nos mostrou que o Raízes 

passava naquele momento por crises e divergências internas entre seus militantes. Estas 

divergências eram causadas, principalmente, pela forma como o movimento fazia suas 

mobilizações (LUCENA, 2005). Numa entrevista feita em 2004 com uma das 

fundadoras do Raízes e que já naquela época não fazia parte do movimento, foram 

tecidas estas críticas:  
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Nesses últimos anos, o movimento está se restringindo as 
comemorações da Consciência Negra. O que incomoda a algumas 
pessoas e a mim também. Porque ele está virando uma coisa festiva. 
Isso era justamente uma das discussões que tínhamos dentro do 
Raízes. A questão do negro se restringir ao carnavalesco e ao 
folclórico. Nossa proposta encaminhava-se no sentido de inseri-lo 
como um elemento importante da sociedade brasileira. A nossa 
preocupação era que tivesse um trabalho ligado à questão da etnia, 
mas sem partidos políticos. Eu acho que o movimento aqui em 
Mossoró não tem essa preocupação. Esse mês vamos organizar um 
grupo de pessoas. Vamos discutir, discutir o racismo, os estereótipos 
raciais. Não tem isso no Raízes. Agora chega o 20 de Novembro todo 
mundo quer fazer seu show para aparecer na TV (Elena, 41 anos, 
casada, não tem religião, curso superior incompleto; entrevista 
realizada em 2004).  

 

A fala da militante evidencia, claramente, todo um processo de divergências 

acerca da forma dos militantes organizarem as atividades do movimento. Tais 

divergências eram causadas, sobretudo, pelo fato da agenda do movimento se restringir 

a organização do desfile de Maria Espaia Brasa e a Louvação à Baobá. Pelas 

informações que obtive dos militantes, o Raízes surgiu com o objetivo de buscar 

resgatar e valorizar a “cultura negra” na cidade. Mas, devido a dificuldades de variadas 

naturezas, sempre foi trabalhoso para os militantes se reunirem e planejarem uma 

agenda que contemplasse tal objetivo. De certa forma, o movimento esteve sempre 

restrito às três atividades que já destacamos em parágrafos anteriores. Com isso, parte 

dos militantes foi se afastando do movimento. Com o decorrer do tempo ficaram apenas 

os quatro militantes que atualmente constituem o Negro e Lindo. Então, as 

incompatibilidades políticas e ideológicas de alguns militantes para com a forma do 

Raízes organizar suas atividades fizeram com que tais militantes fossem se afastando da 

organização e da participação nas atividades do movimento.    

Outro fator destacado como desarticulador do Raízes foi a atitude de alguns 

militantes de ligar o movimento à mídia local. Para a militante supracitada, a decisão de 

ligar o Raízes à imprensa não estava no planejamento inicial da formação do movimento 

negro local e foi desgastante para a união dos “militantes” em torno do Raízes.   

 
 Quando entrou indivíduos da Universidade do Estado do Rio Grande 
no movimento eles não tinham como trabalhar eventos dissociados da 
mídia. Então, a mídia começou muito a procurar em função de 
divulgar o que o Raízes estava fazendo. Também estes indivíduos 
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começaram muito a puxar para a questão do partido (PC do B). Então, 
nós tínhamos um outro plano. Nós não queríamos vincular o Raízes a 
partidos políticos. A nossa preocupação era realizar um trabalho 
contra o racismo, mas sem vinculação com partidos políticos. Eu hoje 
me sinto um pouco frustrada. Nós somos os fundadores do Raízes. 
Mas, com a chegada de pessoas que agente achava que ia somar com a 
gente e depois a gente não viu isso como uma soma positiva. Nós nos 
distanciamos um pouco do movimento (Elena, 41 anos, casada, não 
tem religião, curso superior incompleto; entrevista realizada em 2004).  

 

As críticas e os conflitos internos ao Raízes foram se agravando até que, em 

2005, ele se desarticulou. Numa entrevista realizada com a militante negra que era 

presidente do Raízes, ouvimos este relato sobre a sua desarticulação. Vale ressaltar que 

nas falas que não aparecem a data da realização da entrevista é porque ela se deu em 

2006:   

 

Hoje a gente não pode falar mais de Raízes porque ele não existe mais 
enquanto organização. Nós hoje estamos em torno do Centro de 
Estudo, Pesquisa e Atividades Culturais Negro e Lindo. Mas, 
consideramos que tal Centro de Estudo é parte do Raízes. O Raízes 
cumpriu o seu papel. Hoje as pessoas que faziam parte da sua 
militância estão lutando contra o racismo em seus espaços particulares 
(Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-graduada).   

 

Com a desarticulação do Raízes, alguns dos seus militantes criaram o Centro de 

Estudos, Pesquisa e Atividades Culturais Negro e Lindo. O Negro e Lindo é formado 

por quatro militantes que faziam parte do Raízes.  Como militância, o Negro e Lindo 

organiza a Louvação à Baobá e o desfile de Maria Espaia Brasa. A respeito do Centro 

de Estudos, Pesquisa e Atividades Culturais Negro e Lindo uma das suas integrantes nos 

explicou:  

 

O Negro e Lindo foi fundado em 2004 por um grupo de pessoas que 
circulavam em torno do Raízes e das ações da Maria Espaia Brasa  e 
da Louvação à Baobá. E como o Raízes começava um processo de 
afastamento das pessoas e nós tínhamos nesse núcleo de pessoas a 
necessidade de uma referência institucional para manter viva as ações 
da Maria Espaia Brasa e da Louvação à Baobá resolvemos organizar o 
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Negro e Lindo. As suas principais atividades são Maria Espaia Brasa e 
Louvação à Baobá. Não temos projetos financiados. Reunimos 
esporadicamente, mas mantemos a articulação deste núcleo de pessoas 
discutindo eventos que a gente vai participar na universidade e idéias 
sobre a questão da condição do negro. Estas reuniões não são 
sistemáticas (nem mensais, nem quinzenais), mas a gente se reúne em 
torno das temáticas que se tornam emergentes na nossa cidade e em 
nosso país (Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-graduada).   
 

Pela fala da militante, pode-se ver que o Negro e Lindo também enfrenta 

problemas relativos à falta de uma sistematização das suas atividades e de suas reuniões. 

Mesmo assim, desde 2005 a Louvação à Baobá e o desfile de Maria Espaia Brasa vêm 

tendo maior visibilidade perante a sociedade mossoroense. A maior visibilidade da 

Maria Espaia Brasa, certamente, vincula-se ao fato de ser um bloco carnavalesco. Com 

relação à Louvação à Baobá, o seu crescimento está ligado a crescente participação dos 

terreiros de umbanda do bairro Santo Antônio na sua realização. Mesmo com um 

número reduzido de militantes negros, o Negro e Lindo está conseguindo manter as 

duas principais atividades do Raízes.         

Na realidade, o Raízes nunca conseguiu articular uma base mobilizatória que o 

tornasse visível perante a sociedade local. As três atividades que constituíam a 

militância negra eram realizadas com pouca participação da população da cidade. Tais 

atividades eram prestigiadas, basicamente, pelos militantes e por alguns dos seus 

amigos, convidados para presenciar a realização destes eventos. Para resumir, a sua 

militância não teve força ou planejamento para sair do próprio ciclo dos militantes. 

Claro que tais dificuldades do Raízes não expressam, essencialmente, a incapacidade 

dos seus militantes negros. Tais dificuldades são bastante recorrentes na trajetória dos 

movimentos negros do Brasil. Elas estão, certamente, mais relacionadas aos dilemas 

evidenciados por Fry (2005) acerca da construção de “identidades negras” na sociedade 

brasileira. Sobre tal deficiência para consolidar uma mobilização mais consistente de 

combate ao racismo em Mossoró, um dos fundadores do Raízes nos relatou:  

 
Eu acho que se dá porque nós somos militantes de áreas [diferentes]. 
A gente não está numa área só. Eu sou negro, mais eu também sou 
ator de teatro e sou professor. Então, a gente se divide em militâncias. 
A gente não se dedicou apenas a militância e nem só ao movimento 
negro. Uma outra coisa que eu acho é que a gente não se organizou a 
ponto de conseguir se articular ou conseguir recursos para esses 
seguimentos que a gente tem. Todas as coisas que a gente conseguiu 
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bancar em Mossoró em nível de movimento foi por conta própria 
(Renato, 44 anos, solteiro, não tem religião, graduado).  
 
Eu vejo que a gente já teve momentos melhores dentro desta questão 
de articulação de movimento negro em Mossoró. Não sei se foi porque 
a gente foi se ocupando com outras coisas e partindo para uma 
militância mais individualizada. Eu tenho a minha militância. Ela se 
dá tanto no movimento de teatro que eu faço parte, como também 
militar aonde eu trabalho e em qualquer lugar que eu esteja. Eu acho 
que a gente se distanciou e se dividiu. Embora eu ache que esta 
divisão é fruto de uma necessidade que a gente tem de se aproximar 
mais daquelas pessoas que estão mais com a gente ou estão mais 
próximas em nível de pensamento (Renato, 44 anos, solteiro, não tem 
religião, graduado; grifos do pesquisador).  
 

No decorrer desta seção, os relatos dos entrevistados evidenciam a questão 

relativa à filiação partidária dos militantes, a falta de discussão dentro do Raízes  sobre 

as estratégias de combater o racismo e as tarefas da vida cotidiana dos militantes como 

os principais responsáveis pela sua desarticulação. Alguns dos “militantes negros” que 

não participam do Negro e Lindo desenvolvem o que eles denominam de militância 

individual. Essa militância individual se configura nas suas ações cotidianas de combate 

ao preconceito racial. São realizadas nos seus locais de trabalho ou em qualquer outro 

espaço social no qual eles presenciem atitudes racistas. Por eles serem atores de teatro, 

na atuação teatral eles geralmente abordam a questão do preconceito racial em suas 

encenações. Com relação à desarticulação do Raízes, pode-se afirmar que mesmo 

quando grupos ou coletividades são mobilizados com base na “raça” ou etnia, existem 

outros fatores (classe, ideologia, filiação partidária) que complicam a aproximação de 

tais grupos, podendo minar a premissa inicial da solidariedade grupal. No entanto, tais 

discordâncias ou incongruências não expressam, definitivamente, o fim de um 

movimento social. Em muitas situações, são justamente estas discordâncias que abrem 

novos caminhos para o movimento. No caso do movimento negro de Mossoró, a 

desarticulação do Raízes não significou o término da luta dos militantes negros da 

cidade, pois depois da desarticulação do Raízes foi organizado o Negro e Lindo, dando 

continuidade às duas principais atividades que eram organizadas pelo Raízes.                

Atualmente em Mossoró o que se tem de referência à militância negra 

organizada é o desfile de Maria Espaia Brasa no carnaval e no dia da Consciência 

Negra a realização da Louvação a baobá. É importante destacar que existem alguns ex-

integrantes do Raízes que mesmo não militando em nenhum grupo organizado se 
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autodeclaram militantes negros por considerarem que fazem a sua militância individual. 

Então, para os objetivos desta pesquisa, foram considerados como militantes negros os 

integrantes do Negro e Lindo e os ex-integrantes do Raízes.   

Em termos numéricos, foram entrevistados 10 militantes negros. Quatro fazem 

parte do Negro e Lindo, quatro são ex-integrantes do Raízes e os outros dois se 

consideram militantes negros, mas nunca foram membros do movimento negro local. 

Estes dois entrevistados se consideram militantes porque sempre estiveram colaborando 

com as atividades do Raízes. Vale ressaltar que decidi entrevistá-los porque os membros 

do Negro e Lindo os consideram pessoas importantes para a militância negra da cidade.    

 

 

3.2 Fazer-se militante negro em Mossoró  

 

Nesta seção, discuto como os militantes negros mossoroenses se constituíram 

como agentes. O processo de identificação como militantes negros e a filiação ao Raízes 

se deu através de vários fatores relativos às suas experiências individuais. Como 

veremos nas suas falas, ser militante negro se atrela às suas trajetórias de vida e os 

obstáculos que as pessoas de pele “negra” ou “escura” enfrentam. A correlação que os 

militantes fizeram entre ser militante e ter sofrido preconceito racial aproxima-se do que 

Bourdieu (2000) entende como “lutas de classificação”. Para o autor, “o estigma produz 

a revolta, que começa pela reivindicação pública do estigma, constituído assim em 

emblema - segundo o paradigma “black is beautiful” - e que termina na 

institucionalização do grupo produzido pelos efeitos sociais da estigmatização” 

(BOURDIEU, 2000, P. 125). Os militantes expressaram que o despertar para a 

organização de um movimento negro esteve sempre paralelo às indignações sofridas 

pela estigmatização. Claro que não foi somente isso, como veremos em seus relatos, 

mas o fato de terem sido vítimas de racismo se coloca como um ponto de reflexividade 

e de impulso às suas atividades de mobilização. O estigma racial produz, certamente, a 

revolta e uma atitude de reflexão sobre si mesmo. Tal reflexão sobre si coloca em 

questionamento o próprio valor da pessoa que sofre o preconceito e, consequentemente, 

pode produzir sentimentos de raiva e rancor contra quem praticou a ação racista (DU 

BOIS, 1999). Foi em meio a este estado de reflexividade sobre si mesmos e sobre os 
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outros que os militantes se constituíram como agentes da luta contra o racismo em 

Mossoró. Uma das integrantes do Negro e Lindo falando acerca da sua constituição 

como militante negra, destacou o seguinte:  

 
Eu sou negra. Mas, me chamam de morena. Minha inserção no Raízes 
se deu por causa de Fátima. Somos do mesmo partido (PC do B). A 
minha ida era visando a contribuir no combate ao preconceito em 
Mossoró. Iniciei combatendo o preconceito, especialmente em sala de 
aula com orientações aos alunos pregando o anti-racismo (Marta, 45 
anos, casada, católica, graduada; grifos do pesquisador).   
 

Na fala da entrevistada, pode-se identificar, pelo menos, dois fatores que foram 

importantes para sua auto-afirmação como militante negra e para sua filiação ao Raízes. 

A sua identificação como “negra” se configurou como importante na sua constituição 

como militante negra. O segundo fator importante foi a sua filiação partidária (PC do 

B). Ela destacou que sua aproximação ao movimento negro de Mossoró e a sua 

afirmação como militante negra se deu, sobretudo, pelo fato de pertencer ao mesmo 

partido político de uma das militantes do Raízes. Pode-se ver que não foi somente a 

questão do estigma racial que a fez militante negra, mas também questões relativas à 

filiação partidária e às relações de amizade com outra militante. Certamente, o processo 

de auto-afirmação de uma pessoa como militante negra não se associa apenas a questão 

de se perceber como socialmente diferente por causa do estigma racial. Não existe uma 

correlação necessária entre sofrer preconceito racial e ser militante negro. O processo de 

autoconstituição do militante envolve vários fatores da sua trajetória de vida, não sendo 

determinado apenas pela questão racial. É importante frisar que o fato de uma pessoa 

ser de ascendência africana, ou que ela seja até racialmente discriminada, não significa 

necessariamente que tal pessoa reivindique algum tipo de “identidade negra” ou que se 

engaje na luta anti-racismo (SANSONE, 2003). Isso implica que não existe no caso do 

racismo brasileiro uma correlação efetiva entre a ascendência africana e o processo de 

politização com base na “raça”. No entanto, isso não quer dizer que os “negros” no 

Brasil não se oponham às situações de racismo que enfrentam no seu dia-a-dia. O que 

existe efetivamente no Brasil são relações raciais nas quais a “cor” da pessoa não 

constitui o fator essencial para sua aceitação na sociedade. Serve de apoio teórico para 

nosso argumento, a interpretação que Nogueira (1998) faz do preconceito de marca, 

característico da sociedade brasileira.    
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      Como já buscamos evidenciar, no caso dos militantes negros de Mossoró 

existe uma forte correlação entre ser militante e se afirmar como “negro”. Tanto é que a 

questão da afirmação da “identidade negra” foi colocada por grande parte das pessoas 

entrevistadas como fundamental para autoconstituição delas como militantes negros. O 

próprio processo de afirmação da “identidade negra” se configura como uma forma de 

resistência contra o preconceito racial. Isso ficou bem claro na fala de uma militante 

negra.     

  
 Sou militante negra. Atuo afirmando minha condição de negra e 
ampliando espaços para discussão em torno de temáticas como 
racismo, construção da identidade, exclusão racial. Participei do 
Raízes e atualmente participo do Centro de Estudos, Pesquisas e 
Atividades Culturais Negro e Lindo. Eu me tornei militante negra 
quando me descobri negra. Isso é parte do processo de aprendizagem e 
de confronto que nós as pessoas de cor temos de enfrentar para não 
sermos excluídas da sociedade. Considero que o marco para tomar 
uma atitude e me colocar foi 1983 nas eleições do Diretório Central 
dos Estudantes (DCE) da UERN. Nestas eleições não fui indicada 
como candidata a presidenta do DCE por ser mulher e negra e não está 
dentro dos padrões de beleza vigentes. Em 1987, quando fui eleita 
presidenta da (Associação de Docentes da UERN – ADUERN), no 
meu discurso de posse demarquei este espaço de consciência negra. 
Quando afirmei que era um prazer e uma honra muito grande está 
tomando posse da ADUERN e me considerava vitoriosa por ser 
mulher, negra e comunista. Lembro que isso causou durante toda a 
minha gestão muitos impactos. Tanto é que as pessoas ficavam 
questionando que comunista eu podia ser, mulher eu era, mas negra 
não. Diziam que eu era moreninha (Fátima, 43 anos, casada, católica, 
pós-graduada; grifos do pesquisador).   

 

A fala da entrevistada enfatiza claramente que a sua constituição como militante 

negra se deu quando ela se auto-afirmou como “negra”. Além disso, colocou que o 

ponto marcante de sua tomada de posição como militante negra foi a presença de 

atitudes racistas contra si. Sabe-se que dentro do universo das classificações raciais 

brasileiras, o termo “negro” representa um dos mais estigmatizadores. Assim, quando 

uma pessoa passa a assumir publicamente que é “negra” pode tornar-se vítima de 

preconceito racial. Vale ressaltar que além da entrevistada buscar se assumir como 

“negra”, também se colocava como militante. Em tais circunstâncias, o racismo 

brasileiro apresenta-se sensivelmente. Na sua fala está explícito aspectos do processo de 

reflexividade inerente a quem é socialmente considerado como diferente. O importante 

desse processo reflexivo é que o estigma pode ser reelaborado de forma positiva. Desse 



 99

modo, o que se tem em vista não é o apagamento das características estigmatizadas, mas 

a destruição dos valores que as constitui como estigma (BOURDIEU, 2000). Na fala 

está evidenciado a descoberta da informante como “negra”. Essa descoberta a fez, 

gradativamente, se tornar uma militante. O significado de ser “negro”, nesse caso, se 

associa à uma imagem positiva e a uma valorização de tal identidade. Ademais, vale 

destacar que a ênfase dada pela informante aos embates e confrontos da sua vida por 

causa da “cor” nos faz pensar na discussão de Du Bois (1999) sobre os sentimentos de 

indignação e raiva externados por quem sofre racismo.  

É pertinente afirmar que, na pesquisa, as falas dos militantes negros evidenciam 

que o processo de ingresso deles na militância estava estreitamente relacionado com 

suas experiências tanto de caráter auto-afirmativo da “identidade negra” como de 

constatação do preconceito racial. Como se pode ver na fala seguinte, o processo de 

autoconstituição da informante como militante configurou uma realidade de lutas e 

confrontos consigo mesma e com as pessoas do seu ciclo de relações. Sua fala 

transparece uma luta subjetiva para se aceitar ou não como “negra”. Essa tensão 

subjetiva para se aceitar como “negra” ou não, colocada pela militante, é causada pelo 

que Du Bois (ibid) chama de dupla consciência. A dupla consciência para o autor seria a 

“sensação de estar sempre a se olhar com os olhos de outros, de medir sua própria alma 

pela medida de um mundo que continua a mirá-lo com divertido desprezo e piedade” 

(DU BOIS, 1999, P. 54). Assim, o inter-relacionamento de valores distintos numa 

mesma pessoa provoca tensões no processo de auto-afirmação. Para esta informante, a 

sua aceitação como “negra” desencadeou um processo de autovalorização e, 

consequentemente, o seu interesse pelo engajamento na militância negra. A militância 

apresenta-se como um caminho para a informante colocar para as pessoas que é uma 

mulher “negra”. Vejamos o seu relato sobre como chegou a se tornar uma militante 

negra.       

 
Tornei-me uma militante a duras penas, camarada. Uma que eu tinha 
as minhas dúvidas. Ser ou não ser negro, eis a questão?  No momento 
que eu me afirmei como negra e não tinha nenhum empecilho das 
pessoas que estavam ao meu redor, comecei a ter satisfação própria do 
meu intimo. Aí eu comecei a me considerar como negra e agir de 
forma que as pessoas entendessem que eu sou uma mulher negra e que 
moro na cidade de Mossoró e eu sou atriz. É tabu da sociedade que os 
atores sejam brancos. Quando eu me considerei atriz, a vinte anos 
atrás, eu tinha medo. Como é que pode? Eu dizer que sou atriz, 
quando na televisão só entra pessoas brancas. Isso já era uma forma 
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dizer que sou capaz e que tenho pensamento. Eu comecei dessa forma. 
Primeiro brigando comigo mesmo. E depois eu tentando me aceitar 
como negra (Júlia, 41 anos, solteira, umbandista, graduada; grifos do 
pesquisador).   
 

O relato acima é extremamente instigante no sentido de destacar o processo 

subjetivo de auto-afirmação da militante como “negra”. Na sua fala, fica claro que antes 

dela se pensar como militante precisou se afirmar como “negra”. A dúvida que ela tinha 

acerca de ser “negra” ou não envolve, certamente, os processos de luta de classificações 

que Bourdieu (1985) enfatiza. Como se torna evidente no relato, os processos de auto-

afirmação se efetivam, em parte, nas relações com os outros. Se tal processo se 

configurará como mais ou menos doloroso dependerá do tipo de relações existentes 

entre os estabelecidos e os estigmatizados. No caso da informante, o seu processo de 

afirmação foi se consolidando à medida que as pessoas, com as quais mantinha relações, 

foram aceitando-a como “negra”. Tal aceitação foi dando-lhe confiança no sentido de 

agir de forma que as pessoas a vissem como “negra”. Então, fatores como vontade 

pessoal, reflexividade e contestação de uma auto-imagem construída pelos “brancos” 

estão presentes no relato como fundamentos do processo de constituição da informante 

como “negra” e como militante. Na realidade, o que se ver no depoimento é uma luta de 

caráter subjetivo para desconstruir a imagem negativa imposta pelos “brancos”. Tal luta 

se delineia num esforço feito pelos “negros” no sentido de elaborar positivamente as 

representações simbólicas de sua imagem na sociedade.  

  Numa outra entrevista, um militante negro também nos falou que o seu 

despertar para a militância negra se deu por causa das reações preconceituosas que 

sofreu. Ademais, como se ver na sua fala, estão expostos aspectos relativos às tensões 

que envolvem a questão da dupla consciência e os embates desencadeados pelo estigma 

racial.       

 
Eu acho que a gente não se reconhece. Eu acho que no dia-a-dia a 
gente vai percebendo que há uma diferença. E que somos tratados 
diferentes. Isso é na escola e no trabalho. E por conta dessa diferença 
que a gente começa a tomar uma posição de militância. Comigo 
aconteceu assim. E também quando vamos tomando conhecimento 
dos nossos heróis negros. A parir de tudo isso é que a gente vai 
tomando uma certa consciência (Renato, 44 anos, solteiro, não tem 
religião, graduado; grifos do pesquisador).  
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Para o militante negro, além do tratamento diferenciado que ele recebia por 

causa de sua “cor”, um outro fator importante para sua constituição como militante foi o 

conhecimento da “cultura negra”. Para este entrevistado, a “cultura negra” se apresenta 

como uma base valorativa do seu auto-reconhecimento racial. Destacamos que o uso da 

“cultura negra” como elemento de resgate da auto-estima e da valorização de uma 

“identidade negra” é efetivado por muitos militantes negros brasileiros, (HASENBALG, 

1996). Certamente, o processo de descoberta dos heróis “negros” que o entrevistado 

destaca não foi através da escola. Para que chegasse a conhecer aspectos da “cultura 

negra” implicou, da parte dele, o esforço para descobrir caminhos que o levaram à 

valorização do “negro”. Isso porque, até recentemente, os livros didáticos apresentam o 

“negro” e a “cultura negra” de forma discriminatória. Como destaca Guimarães (2002), 

configura uma das demandas do movimento negro brasileiro a exigência de readequar 

os livros didáticos de forma o promover uma educação na qual o “negro” não apareça 

estigmatizado.   

Outro fator que foi colocado diz respeito à importância da família no processo de 

engajamento na luta contra o racismo. A família foi colocada como uma das bases do 

processo de engajamento dos militantes na luta contra o racismo.  O fato de ter um dos 

pais ou algum irmão ou irmã “negros” apresentou-se como um dos primeiros fatores 

para o processo de reflexividade dos militantes acerca das distinções sociais relativas às 

diferenças raciais. Isso porque ser filho de pai “negro” implica na possibilidade de se 

deparar com situações de racismo. Ademais, tais situações podem se configurar como 

elementos através dos quais a pessoa inicie um processo de valorização de sua condição 

de “negro”. Vejamos o relato seguinte que traz elementos da realidade discutida nesse 

parágrafo.  

 
Considero-me militante porque eu sou filho de pai negro. O meu pai 
era negro e minha mãe é branca. E para completar a figura eu ainda 
tenho pertença indígena muita próxima porque minha vovó materna 
era indígena. Comecei minha militância pela necessidade de discutir 
as questões relativas à intolerância velada que está presente no dia-a-
dia dos indivíduos que são negros (Otávio, 44 anos, casado, 
umbandista, Pós-graduado; grifos do pesquisador).   
 

Na fala, o contexto familiar aparece como elemento canalizador da identificação 

do referido entrevistado com a militância negra local. Neste caso, o ingresso do 

entrevistado na militância negra se deu porque o pai dele era “negro”. No entanto, o que 
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aparece como destaque na sua fala é justamente a questão da mistura racial. O contexto 

familiar do entrevistado foi apresentado como constituído pelas três “raças” formadoras 

da nação brasileira. São tais ênfases na mistura racial e cultural que, de certa forma, 

particularizam as relações raciais brasileiras (FRY, 2005). Ao mesmo tempo em que 

existe uma postura militante contra o racismo, não ocorre uma completa exclusão da 

“raça” branca dos ciclos de relações das pessoas que se consideram “negras”. A mistura 

racial apresenta-se como um elemento intrínseco ao significado de ser “negro” ou de ser 

“branco” no Brasil. O importante é que o fato deste entrevistado ter nascido num 

contexto familiar composto por pessoas “negras” e “brancas” não impediu a sua 

formação como militante negro.                 

Ao conversar com os ex-militantes do Raízes, notei a discordância que tinham 

mediante a forma dos militantes do Negro e Lindo organizarem as suas atividades de 

mobilização. Para eles, mesmo não participando das ações do Negro e Lindo, não se 

sentem excluídos dos processos de combate ao racismo em Mossoró. Para tanto, fazem 

a sua militância individual. Eles se consideram “militantes negros” e vêem as suas 

ações cotidianas como uma forma de militância. Isso ficou explícito numa entrevista 

realizada com uma ex-integrante do Raízes.  

 
Considero-me uma militante negra porque acho que para militar não é 
preciso, necessariamente, estar numa ONG ou num movimento negro. 
Você pode militar no seu bairro, na sua rua, na sua casa, no local que 
você trabalhar. Com os meus alunos levo sempre história de Zumbi. 
Eu estou sempre falando acerca dos heróis negros. E estou sempre 
falando sobre pele, sobre cabelo e sobre todas as diferenças. Até faço 
militância com meu próprio fenótipo porque a maneira como uso o 
meu cabelo choca as pessoas (Elena, 41 anos, casada, não tem 
religião, curso superior incompleto).  
 

Vale ressaltar que os quatro ex-integrantes do Raízes entrevistados possuem um 

passado de militância negra em Mossoró, seja atuando no teatro ou no movimento negro 

local. Eles, juntamente com os integrantes do Negro e Lindo, são as principais 

referências de “militância negra” na cidade. Então, é por causa deste passado de 

militância e das suas ações cotidianas, consideradas, por eles, como de combate ao 

racismo, que provêm a identificação deles como militantes. Tais ações, são realizadas 

nas salas de aula onde dois deles atuam como professores e no teatro.  



 103

  Com relação à militância através do teatro, podemos citar um espetáculo 

artístico que presenciei no dia da Consciência Negra realizado pela companhia de teatro 

Escarcéu. Tal espetáculo intitulado de Negra trazia como enredo a resistência do 

escravo ao regime de escravidão e a importância da “cultura negra” para o Brasil. Sua 

apresentação foi aberta ao público na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, no 

centro da cidade de Mossoró. Portanto, como destacado na fala acima, a militância dos 

ex-integrantes do Raízes se dá no âmbito escolar e no teatro, espaços onde atuam com 

mais intensidade. Vale destacar que o espetáculo Negra serviu para caracterizar bem o 

contexto de discordâncias da militância negra de Mossoró. O referido espetáculo foi 

apresentado no dia da Consciência Negra (20 de novembro), a mesma data em que se 

realiza a Louvação à Boabá. No entanto, foram realizados em locais diferentes e sem 

interação entre os militantes organizadores dos respectivos eventos.  

A partir das falas dos militantes negros é possível afirmar que o processo de 

identificação deles com a militância negra se constituiu através das suas trajetórias de 

vida. A noção de “trajetória” aqui empregada se refere ao que Bourdieu (1996) 

denomina de uma série de posições sucessivas ocupadas por um mesmo agente num 

espaço que ele próprio é um devir, estando sujeito a incessantes transformações. Fatores 

como terem sido racialmente discriminados; a amizade com pessoas que já estavam na 

militância negra; a presença de “negros” na família e a auto-identificação como 

“negros” foram destacados como os elementos propiciadores do despertar deles para a 

luta contra o preconceito racial na cidade da liberdade. Isso nos permite pensar a 

militância negra não como algo estanque, mas, sim como um processo dinâmico de 

formação. Processo este que está sujeito às mudanças advindas do contexto social e do 

próprio indivíduo militante. Assim, é possível afirmar que é problemático se pensar em 

militância negra como algo instrumental e uniforme. Diante disso, parece que é mais 

sensato falar em “militâncias negras” no plural, buscando assim refletir sobre as 

especificidades sobre as quais cada uma delas foi se constituindo em seus contextos 

históricos e sociais específicos.  
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3.3 A visão dos militantes negros sobre a militância 

 

As informações da pesquisa nos revelam muitas críticas referentes ao contexto 

da militância negra mossoroense. Como veremos no decorrer do texto, tais críticas 

foram direcionadas, principalmente, à pouca experiência dos militantes negros para 

construir estratégias de combate ao racismo e a frágil articulação entre os mesmos. A 

frágil articulação dos militantes negros implica, entre outras coisas, na forma quase 

individual de buscarem elaborar as atividades consideradas de combate ao racismo e de 

afirmação da “identidade negra” em Mossoró. Vale ressaltar que, quando se fala na 

fragilidade da articulação entre os militantes negros, nos referimos, sobretudo, às 

discordâncias existentes entre os integrantes do Negro e Lindo e os ex-militantes do 

Raízes. As críticas mais fortes ao contexto da militância negra local, evidentemente, 

foram feitas pelos ex-militantes do Raízes. Os militantes do Negro e Lindo não 

deixaram de fazer autocrítica, mas de forma menos ortodoxa.        

Um militante negro que participou do processo de formação do Raízes , mas que, 

atualmente, não está engajado na militância negra organizada destacou alguns pontos 

que ele considera como fragilidades da militância negra de Mossoró.  

 
Eu considero que a gente tem em Mossoró uma militância negra. 
Acho que o que faltou foi a gente se profissionalizar em fazer 
movimento negro. E acho que ele é muito sazonal. Ele acontece duas 
ou três vezes por ano.  Acontece no carnaval e no 20 de novembro. 
Então, acho que ele não é uma coisa que esteja no dia-a-dia. E que 
tenha uma assessoria jurídica para dar respaldo. Não existe denúncia 
de racismo em Mossoró. Mossoró é uma cidade muito racista e, no 
entanto, a gente não percebe denúncia acerca do racismo na cidade 
(Renato, 44 anos, solteiro, não tem religião, graduado).  

 

Nesta fala, o entrevistado chama a atenção para dois dilemas da militância negra 

de Mossoró que, na sua visão, prejudicam o combate ao racismo na cidade. Primeiro, 

ele destaca que os militantes negros não conseguiram se preparar suficientemente para 

se organizar politicamente. Em segundo lugar, evidencia que a militância negra de 

Mossoró é muito sazonal, ocorrendo apenas no carnaval e no dia da Consciência Negra 

(20 de novembro). Os dois eventos que ele fala é o desfile de Maria Espaia Brasa e a 

Louvação à Baobá. Realmente a militância negra mossoroense se expressa, 

essencialmente, através dos dois eventos evidenciados pelo entrevistado. No aspecto de 
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não existir denúncias de racismo, as críticas do militante negro também são cabíveis ao 

contexto da militância negra de Mossoró.  Numa outra entrevista, realizada com um ex-

integrante do Raízes, ele nos falou que acha incipiente a militância negra de Mossoró.   

 
Eu acho ainda muito incipiente e muito tímida, apesar do tempo que a 
gente tem se organizado nesse sentido. E do tempo que a gente vem 
discutindo. São sempre grupos bem pequenos e eu não sinto estes 
grupos crescerem. Tais grupos não cresce em diversos aspectos. Não 
cresce em quantidade e em qualidade também eles estão tendendo a 
não crescer. Porque as pessoas que entram na militância negra da 
cidade tem uma tendência muito grande a institucionaliza-la. Então, as 
pessoas estão com a intenção de transformar a militância negra de 
Mossoró numa ONG (o grupo Negro e Lindo). Não sei qual é o rumo 
que as pessoas estão querendo tomar. Eu ainda acho muito tímida esta 
militância negra de Mossoró (Otávio, 44 anos, casado, umbandista, 
Pós-graduado; grifos do pesquisador).   
 

Na fala acima, as críticas foram direcionadas, sobretudo, a questão de alguns 

militantes buscarem institucionalizar o movimento negro da cidade. Na realidade, as 

críticas à militância negra de Mossoró envolvem diversos fatores relacionados à 

disputas por espaço e visibilidade dentro da militância. Devido a tais disputas, ocorrem 

os processos de desvinculação de alguns ativistas negros do movimento negro local.   

Diante do relato, perguntamos como ele via a atuação dos militantes negros de Mossoró 

e ouvimos estas palavras:  

 
Olha! Eu não sei se é porque as pessoas são muito ocupadas. Tem 
muitas atividades. Mas, eu tenho a impressão de que não aprofundam 
a questão da discussão da problemática do combate ao racismo. Ficam 
muito naquela coisa da data comemorativa. Fica muito restrita a um 
período do ano e a uma determinada data comemorativa (Otávio, 44 
anos, casado, umbandista, Pós-graduado).   
 

Na fala do militante negro foi realçada a questão da restrição da militância negra 

da cidade às datas comemorativas e o pouco aprofundamento das discussões sobre o 

combate ao racismo. Além de evidenciarem dilemas da militância negra de Mossoró, 

tais críticas revelam também as discordâncias políticas que existem entre os militantes 

negros locais. O relato do entrevistado deixa evidente várias críticas aos integrantes do 

Negro e Lindo. Estas críticas não se vinculam apenas a questão estrita da militância 

negra, refletem também disputas de poder em outros espaços sociais. O Negro e Lindo 

possui apoio da prefeitura municipal para realizar um dos seus eventos. Este apoio dado 



 106

pela prefeitura municipal para realização do desfile de Maria Espaia Brasa foi um dos 

fatores que mais criticaram. É importante ressaltar que foi justamente depois deste apoio 

da prefeitura que ocorreu um maior distanciamento entre os militantes Negro e Lindo e 

os ex-militantes do Raízes.   

 Para um dos ex-militantes, existe uma certa correlação entre o atual contexto da 

militância negra de Mossoró com o discurso de cidade da liberdade. Isso porque, na sua 

compreensão, os eventos do Negro e Lindo têm o mesmo caráter festivo das 

comemorações do 30 de setembro em Mossoró.  

 
Eu vejo muita desarticulação dentro do contexto político da discussão 
sobre racismo e negritude em Mossoró. Porque as pessoas que se 
preocupam com esta temática fazem parte de uma elite intelectual da 
cidade. Então, como aqui em Mossoró as pessoas que fazem parte 
desta elite cultural ou intelectual são muito dependentes da gestão 
oficial, elas acabam fazendo sempre algum evento ou alguma ação 
apenas para marcar uma data comemorativa. Eu não vejo esta 
preocupação de se chegar mais próximo das pessoas que ficam mais 
distantes. Das que tem menos acesso a esta discussão do racismo 
(Elena, 41 anos, casada, não tem religião, curso superior incompleto; 
grifos do pesquisador).  

 

Na fala acima, fica mais claro a crítica relativa à aproximação do Negro e Lindo 

das lideranças políticas locais. Para os ex-militantes do Raízes, os militantes do Negro e 

Lindo se ligaram às lideranças políticas locais, promovendo um distanciamento entre 

eles. Isso nos possibilita afirmar que tais críticas extrapolam a esfera da militância 

negra, envolvendo questões relativas às dinâmicas e ao espaço do poder político local. 

Como destacamos logo no inicio desta seção, as críticas ao contexto da 

militância negra mossoroense não se restringem apenas aos ex-militantes do Raízes. 

Uma das principais integrantes do grupo Negro e Lindo falou sobre a realidade da 

militância negra de Mossoró, destacando também a sua pouca abrangência perante a 

sociedade local.  

 
Hoje a militância pode ser expressa nas ações dos indivíduos e menos 
nas ações do movimento organizado. Nesse sentido, eu considero que 
a militância negra em Mossoró está mais restrita no ano de 2006. 
Apesar de mais presente na agenda pública a questão do negro e mais 
pessoas se auto-proclamarem como negros. Mas a ação sistematizada 
da militância negra tem sido fragilizada nestes últimos anos (Fátima, 
43 anos, casada, católica, pós-graduada).   
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Já uma outra integrante do Negro e Lindo buscou enfatizar que as dificuldades 

referentes à organização da militância negra em Mossoró estão relacionadas ao fato dos 

militantes negros serem muito atarefados nas suas vidas profissionais. Para ela, a 

dinamicidade da vida profissional dos militantes negros faz com que não disponham de 

muito tempo para se dedicarem a organização da militância negra de Mossoró. 

 
A gente está com mais de vinte anos com o movimento negro. Mas a 
gente não conseguiu ainda ter a quantidade de pessoas suficiente para 
discutir a sua negritude. A gente tem esta dificuldade. Uma porque as 
pessoas que estão dentro da militância são muito atarefadas e com 
vidas profissionais diferentes. Uma é professora, outros trabalham no 
comércio ou no banco. Aí fica difícil se organizar. Geralmente, a 
gente se encontra nos finais de semana. Quando temos tempo ou pelo 
telefone para se discutir alguma coisa. Mas, isso é muito dificultoso. A 
questão da organização não é só do movimento negro é de qualquer 
organização política (Júlia, 41 anos, solteira, umbandista, graduada).   
 

As informações obtidas sobre a realidade da militância negra mossoroense, 

durante os dois meses do trabalho de campo, evidenciam um contexto de discordâncias 

entre os militantes do Negro e Lindo e os ex-militantes do Raízes. Na nossa 

compreensão, tais discordâncias segmentam a militância negra mossoroense e dificulta 

a organização de uma ação mais abrangente no combate ao racismo. Também refletem 

as disputas de poder entre os próprios militantes, indicando o caráter de conflito 

existente no interior do movimento negro local. Isso implica que, mesmo lutando por 

uma mesma causa, há entre os militantes negros outros interesses que podem se 

sobrepor à questão da luta contra o preconceito racial. Portanto, um movimento negro, 

como qualquer outro movimento social, não configura uma realidade uniforme. Ele é 

dinâmico e situacional e está estritamente relacionado com a conjuntura social e política 

locais, envolvendo, sobremaneira, seus participantes nas múltiplas relações sociais que 

têm entre si.   

O contexto da militância negra de Mossoró possui vários desafios, tanto de 

ordem interna como externa. Mas, apresenta as suas positividades relativas à luta contra 

o racismo. Mesmo não tendo uma atuação constante de combate ao racismo, os 

militantes negros de Mossoró conseguem dar uma certa visibilidade à questão do 

“negro”. Tanto na Louvação à Baobá como no desfile de Maria Espaia Brasa, há 

atualmente mais visibilidade destes eventos na cidade. Isso porque há uma maior 

divulgação nos jornais locais da realização destes eventos. E a boneca Maria Espaia 
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Brasa consegue aglomerar muita gente em seu desfile. Então, por mais que tenham 

dilemas e dificuldades, os militantes negros de Mossoró continuam realizando as suas 

mobilizações. Fato que nos permite afirmar que o movimento negro local não deixou de 

atuar, mesmo depois da desarticulação do Raízes.     

 

 

3.4 A Louvação à Baobá 

 

O baobá (adansonia digitata) é uma árvore de grande porte advinda das estepes 

africanas e regiões semi-áridas de Madagascar. Esta árvore pode atingir até trinta metros 

de altura e possui a capacidade de armazenar, em seu caule gigante, aproximadamente 

120.000 litros de água. Em países como o Senegal, o baobá é considerado sagrado, 

inspirando poesias, ritos e lendas. Geralmente, o baobá floresce durante uma única noite 

entre os meses de maio a agosto. Antes de 1500, o baobá não existia na floresta 

brasileira. Existem várias hipóteses para sua presença no Brasil. Uma delas afirma que 

tal árvore foi trazida para o Brasil através dos escravos africanos17.  

Em Mossoró existem dois baobás na Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA). Foram plantados bem próximos da entrada da Universidade. Quando 

florescem, destacam-se pela beleza das suas flores. Foram plantados na UFERSA por 

representar uma árvore expressiva e bela. Constantemente, são visitadas por pessoas 

interessadas em conhecê-las.  

Para os militantes negros da cidade, o baobá representa a resistência dos 

escravos para não perderem as suas ligações com a África. A idéia de resistência 

associada ao baobá está relacionada ao porte gigantesco da árvore e por eles acreditarem 

que esta árvore foi trazida da África pelos escravos como um símbolo da continuidade 

das raízes africanas na América. De certa forma, o baobá representa um elemento que 

possibilita uma ligação mais forte dos militantes negros com o continente africano. 

Nesse sentido, o baobá expressa um dos símbolos transnacionais da criação de “culturas 

negras” fora da África. Pois, como enfatiza Sansone (2000), no Novo Mundo os 

“negros” criaram formas ativas de “culturas negras” e uma África própria. Ou seja, 

foram recriadas formas culturais de reviver a África, mesmo que os “negros” se 
                                                 

17  Estas informações sobre o baobá foram obtidas no site da Fundação Joaquim Nabuco. O site 

é: http://www:fundaj.gov.br, acessado em  20/4/2007.   
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encontrassem a milhares de quilômetros do continente africano. Para o autor, as 

“culturas” e “identidades negras” se relacionam, entre outros fatores, com as 

similaridades internacionais derivadas de uma experiência comum como escravos. Vale 

destacar que tais experiências comuns são re-interpretadas mediante as especificidades 

dos contextos sociais e culturais nos quais são vivenciadas pelos afro-descendentes. 

 

 
Figura 11 - Baobá na UFERSA. É deste baobá que os 
militantes colhem flores para distribuí-las durante a 
Louvação.    
 
Isso implica em intensos processos criativos de valores culturais híbridos e 

mesclados que, inevitavelmente, desaponta qualquer aspiração de pureza racial ou 

cultural. Tais processos evidenciam, claramente, o poder transformativo e a capacidade 

de readaptação dos afro-descendentes. Assim, mesmo distante da África, os traços 

culturais africanos não se perderam. Pelo contrário, eles foram reelaborados e 

mesclados com outras culturas. De certo modo, pode-se falar que esses processos 

configuram aspectos da resistência dos afro-descendentes ao apagamento de sua cultura 

advindo com o fenômeno da escravidão. A dinâmica inerente a essas reelaborações 

culturais, serve para se refletir sobre a capacidade e o poder que os atores sociais 

possuem para criar estratégias mediante situações de subordinação. A Louvação à 

Baobá pode ser pensada em termos de um processo que envolve re-criação de valores 
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culturais africanos. Desse modo, ela traz, em si mesma, um sentido de resistência 

cultural.   

A Louvação à Baobá era uma das mobilizações do grupo Raízes. Mesmo com a 

sua desarticulação no período de 2004 para 2005, a Louvação à Baobá continuou a ser 

realizada. Atualmente, ela é organizada por duas militantes negras que faziam parte do 

Raízes e que estão no Negro e Lindo. Desde o ano de 2003 que a Louvação à Baobá 

conta com a participação de terreiros de umbanda do Santo Antônio e cada vez mais 

cresce a participação dos umbandistas em tal evento. Para as duas militantes, a iniciativa 

de incluir a Umbanda na Louvação à Baobá foi muito positiva porque vem mostrando a 

existência de religião afro-brasileira em Mossoró. É importante destacar que a 

participação dos umbandistas na Louvação à Baobá também é positiva para o Negro e 

Lindo, tanto é que, depois da participação deles, o evento tornou-se mais prestigiado 

pela imprensa. Então, a decisão de inserir a umbanda no evento tem também uma 

dimensão estratégica dos militantes no sentido de mostrar para a cidade uma maior 

expressividade na realização da Louvação à Baobá. Ao considerar o processo de 

inserção dos umbandistas na Louvação, uma militante negra, que faz parte da 

organização do evento, nos falou:  

 
A gente já conseguiu em 2005 ter dois terreiros lá. Eles já estão com 
uma conversa que este ano (2006) vamos fazer uma procissão. Vamos 
convidar todos os filhos de santo, pais de santo para ir fazer a 
procissão até o baobá. Então, eu já cumpri a minha tarefa, eles estão se 
afirmando como negros e afirmando a umbanda como uma religião de 
negros (Júlia, 41 anos, solteira, umbandista, graduada).   
 

A militante é umbandista e a sua proposta de inserir a umbanda na Louvação 

configura, evidentemente, uma estratégia política no sentido de trazer a sua religião para 

se expressar em praça pública. Apesar de ser um evento com pouca participação da 

população da cidade, os terreiros que decidiram participar – em 2006 foram quatro – 

têm este momento de apresentação pública. Para uma religião que sofre preconceito 

como é o caso da Umbanda, a Louvação à Baobá está se configurando num espaço 

importante onde ela pode se  apresentar publicamente. Então, a proposta de inserir os 

umbandistas na Louvação possui sua positividade por propiciar um momento no qual 

eles podem tornar visível publicamente a sua religião. Ademais, expressa também a 

vontade da militante citada em afirmar a religião da qual faz parte.  
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Como faço parte de um terreiro de umbanda. Conversei com Fátima 
sobre a possibilidade da gente inserir o pessoal da umbanda no meio 
da louvação a baobá. Esta postura tem duas faces. Uma se refere a 
questão de trazer o povo que está lá no Santo Antônio para a rua e 
mostrar que são umbandistas. A outra face desta postura é a população 
mossoroense saber que existe aqui, na sua cidade; uma religião 
(umbanda) puramente negra. Aí a gente começou fazer esta Louvação 
à Baobá. No primeiro ano, as pessoas ficaram assim meio com medo. 
No segundo ano, já assumiram e já começaram a fazer a Louvação e 
se integrar mais. O processo começa a crescer quando a gente 
consegue juntar um centro mais outro centro, mais outro centro. Até 
quebrar aquelas arestas dos terreiros de umbanda uns com os outros 
(Júlia, 41 anos, solteira, umbandista, graduada; grifos do pesquisador).   
 

Esta fala da mesma militante, além de ficar evidente o seu interesse em trazer 

para a esfera pública a sua religião, também destaca a dimensão dos conflitos existentes 

entre os terreiros, fato que dificulta uma maior participação deles na Louvação à Baobá. 

Maggie (2001) enfatiza o aspecto do conflito dentro do universo da religião afro-

brasileira. Para a autora, diferentemente de outros estudos que se preocuparam apenas 

com função integradora umbanda, há constantes descontinuidades, crises e conflitos 

envolvidos no contexto dos terreiros. No caso dos umbandistas que geralmente 

participam da Louvação, eles sempre falavam das dificuldades que enfrentavam para 

aumentar a participação dos terreiros no evento. As dificuldades eram oriundas dos 

conflitos que existia entre os pais-de-santo. Na Louvação de 2006, ao terminar o ritual 

ouvi a conversa de um dos pais-de-santo na qual destacava que um outro pai-de-santo 

só vinha no intuito de aparecer na imprensa. Além disso, constantemente, os 

umbandistas me falavam dos conflitos existentes entre os terreiros, enfatizando que 

estes conflitos eram perniciosos para uma maior participação dos terreiros na Louvação 

à Baobá.        

A Louvação à Baobá acontece na Estação das Artes Eliseu Viana, o espaço onde 

são realizadas as principais festividades públicas da cidade. É realizada no dia 20 de 

novembro, o dia da Consciência Negra. A primeira Louvação à Baobá foi no ano de 

2000, quando os militantes negros do Raízes ficaram sabendo que havia um pé de baobá 

na Estação das Artes. No primeiro ano, foi realizada pelos artistas da companhia 

Escarcéu de teatro. Nos anos seguintes, a Louvação passou a ser realizada pelo Raízes 

que foi aos pouco incorporando terreiros de umbanda do bairro Santo Antônio. Ao 
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conversarmos com uma das organizadoras da Louvação à Baobá, ela nos explicou como 

foi se constituindo o evento.  

 
A louvação ao baobá necessita de uma explicação. Primeiro, o que é 
um baobá? Baobá é uma árvore africana que na nossa cidade, em 
2000, identificamos um exemplar desta árvore. Conta a história que 
veio para o Brasil trazido pelos escravos em seus cabelos como 
símbolo de vinculação as suas origens. Nós descobrimos que existia 
um baobá plantado na Estação das Artes em homenagem a Vingt-um 
Rosado. Numa das discussões do Raízes foi proposto que a gente 
realizasse neste lugar um reencontro com as nossas origens, colocando 
como símbolo da nossa consciência negra e ocupando o espaço 
público local com a referência a esta árvore negra. Este evento seria 
uma adoração no sentido de uma referência aos pés desta árvore e as 
nossas origens africanas. Inicialmente, foi feita pelos artistas de 
Mossoró da Escarcéu e posteriormente nós fomos incorporando os 
terreiros de umbanda de Mossoró. Hoje é uma atividade realizada 
pelos terreiros de umbanda (Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-
graduada; grifos do pesquisador).      
 

 Um fato que chama a atenção nas palavras da militante é que o baobá da 

Estação das Artes foi plantado em homenagem às lideranças políticas da família Rosado 

e não em homenagem aos “negros”. Certamente, a família Rosado não homenageou 

Vingt-un Rosado com a plantação de um baobá sem uma estratégia política implícita. 

Como já destacamos, o baobá é um símbolo de resistência e grandiosidade. Então, 

referenciar uma personagem da política local com um baobá traz implícita a aspiração 

de torná-la um símbolo de resistência para as gerações futuras. Como destaca Kertzer 

(1988), as realidades e contextos políticos são criados, em grande medida, através de 

referenciais simbólicos. O mesmo autor argumenta que as criações simbólicas relativas 

à elaboração da imagem de uma liderança política são meios poderosos para se garantir 

o poder. Então, a plantação do baobá na Estação das Artes para simbolizar a 

importância da família Rosado foi pensada como uma maneira de ocupar mais um 

espaço público com uma referência a tal família. 

Um outro ponto relevante diz respeito a associação simbólica do baobá com a 

África. A entrevistada destaca que o Raízes decidiu fazer a Louvação à Baobá porque 

esta árvore significa a resistência dos escravos e a ligação dos “negros” com o 

continente africano. Ela enfatiza também que existe na Louvação à Baobá um sentido 

de reencontro com as raízes culturais africanas. Para os militantes negros, o baobá veio 

da África e hoje representa o continente africano. Na Louvação à Baobá, as origens 
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africanas são revividas e realçadas durante a sua realização. Para Sansone (2007, p. 1), 

“a África é utilizada como um banco de símbolos do qual são sacados símbolos de uma 

forma criativa”. Paul Gilroy (2001) sugere que a “cultura negra” e as “identidades 

negras” são criadas e redefinidas através de uma troca triangular entre o continente 

africano, o Novo Mundo e a Diáspora negra na Europa. Para o autor, esses processos de 

reelaboração cultural são efetivados através de uma “conexão que deriva tanto da 

transformação da África pelas culturas da diáspora como da filiação das culturas da 

diáspora à África e dos traços africanos encerrados nessas culturas da diáspora” 

(GILROY, ibid, p. 372). Vale ressaltar que para Gilroy (2001), a conexão existente 

entre as culturas da diáspora com a África não significa um restabelecimento com um 

passado perdido, mas sim configura um processo extremamente dinâmico de troca e de 

mistura cultural. Para o autor, a mistura e a hibridez culturais são entendidas como 

princípios basilares da formação das culturas da “diáspora negra”. Está intrínseca na 

discussão de Gilroy (ibid) sobre as culturas da diáspora, a questão da resistência e do 

poder criativo inerente à essas culturas. A Louvação à Boabá perfaz o sentido de trocas 

culturais existentes entre o continente africano e as “culturas negras” que se 

organizaram fora da África. Também serve para pensarmos no intenso processo de 

recriação cultural dos símbolos africanos que foram trazidos para outras sociedades 

durante e depois da escravidão. Um outro elemento digno de atenção se refere ao caráter 

sincrético de tal evento. As duas militantes que organizam a Louvação, uma é 

umbandista e a outra é católica. No entanto, existe um grande envolvimento delas no 

ritual no sentido de fortalecer as suas origens africanas. De certo modo, isso mostra a 

dimensão sincrética da “cultura negra” no contexto de Mossoró. Ou seja, o intenso 

processo de trocas e re-apropriações presente nas expressões culturais afro-brasileiras. 

Na realização da Louvação à Baobá, existe o envolvimento de pessoas praticantes de 

religiões diferentes, participando de um ritual que busca reafirmar as suas “origens” 

comuns africanas.           

É importante destacar que mesmo sendo evidente os aspectos do sincretismo na 

Louvação, existe uma postura, principalmente em Júlia que é umbandista, para colocar a 

Umbanda como uma religião “puramente negra”. Isso pode está associado, de certa 

forma, a busca para dar maior legitimidade a tal religião perante os seus adeptos. Como 

destaca Capone (2007), a busca por “pureza africana” dentro da religião afro-brasileira 

implica numa maior valorização dessa religião por seus seguidores. Desse modo, quanto 
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mais “puro” for um terreiro de Umbanda ou de Candomblé maior será o seu status. 

Ademais, se pode dizer que o fato da militante destacar durante a Louvação à Baobá 

que a umbanda é uma religião “puramente negra” configura uma forma de mostrar que a 

“cultura negra” se mantém viva dentro da sociedade mossoroense.            

Com já enfatizamos, o baobá expressa para os militantes negros de Mossoró o 

sentido de luta que os escravos travaram contra o “branco” opressor e as suas raízes 

africanas. Ao entrevistarmos um dos fundadores do Raízes sobre qual o significado do 

baobá, ouvimos o seguinte comentário:   

 
O baobá é uma árvore africana que é o símbolo das religiões afro-
brasileiras, principalmente, dos Candomblés de origem Queto. Dos 
quais os negros do Rio Grande do Norte descendem em sua grande 
maioria. Uma prova é que existem essas árvores centenárias em Assú-
RN. Trata-se de uma árvore símbolo do povo Queto. Essa simbologia 
marcar a resistência do povo Queto em terras brasileiras (Otávio, 44 
anos, casado, umbandista, Pós-graduado).   
 

Na fala do entrevistado, fica evidente a relação simbólica do baobá com as 

origens do povo africano e como símbolo da resistência dos “negros” ao regime de 

escravidão. Um fato que também nos chama a atenção neste comentário diz respeito ao 

militante ter destacado a existência de baobás em Assú-RN, mostrando a presença da 

população “negra” no Rio Grande do Norte, fato bastante obscuro nos discursos oficiais 

sobre a composição étnica do estado.       

Um fato muito interessante é que a árvore plantada na Estação das Artes como 

sendo um baobá, na realidade, é uma caraibeira (tabbies caraiba)! Popularmente, ela 

também é conhecida como ipê-amarelo-do-cerrado e chega a atingir até vinte metros de 

altura. Como destacamos, a árvore plantada na Estação das Artes como sendo um baobá 

foi uma homenagem à família Rosado. Tal árvore foi plantada pela prefeita da cidade 

durante um evento público no qual se homenagearam Vingt-un Rosado e por vários 

anos a caraibeira foi considerada pelos militantes negros como sendo um baobá. Os 

militantes somente ficaram sabendo que a árvore plantada na Estação das Artes não era 

um baobá através de um amigo deles que é agrônomo. Tal fato serve para refletir sobre 

a utilização estratégica de determinados símbolos para fortalecer a imagem de uma 

liderança política, sem que tais símbolos sejam realmente o que buscam expressar. Isso 

é bem recorrente nos fenômenos que Hobsbawm (1997) denomina de invenção de 

tradições. Em muitos casos, a invenção de tradições utiliza elementos do contexto 
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cultural que, na realidade, não são tão tradicionais como expressos nos discursos 

referentes a eles. Há casos nos quais o que se alega como sendo um elemento da 

tradição de um povo é, na realidade, extremamente contemporâneo. Existem baobás em 

Mossoró, mas estes se encontram na UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-

Árido). Mesmo sabendo que o baobá da Estação das Artes não é verdadeiro, a Louvação 

continuou a acontecer no mesmo local. Isso se deveu ao fato da UFERSA se localizar 

muito distante do centro da cidade, tornando-se difícil o acesso para os seus 

participantes. A Estação das Artes também é estratégica no sentido de possibilitar maior 

visibilidade do evento para a população mossoroense, já que fica situada no centro da 

cidade. Além disso, a Estação das Artes seria estratégica justamente porque a Louvação 

à Baobá configura, segundo os seus organizadores, um espaço para se afirmar as 

origens africanas e fortalecer a luta contra a discriminação racial. Se a Louvação à 

Baobá ocorresse na UFERSA, a sua visibilidade seria comprometida. Ao entrevistarmos 

uma das organizadoras da louvação sobre o objetivo de tal evento, ouvimos estas 

palavras:  

 
A gente tem duas coisas: Uma porque a gente não tem candomblé na 
cidade que é de origem africana. Mas temos a umbanda que vem de 
um ritual africano. Eu achei importante englobar todas as formas de 
preconceito e discriminações com o negro, com o umbandista e com o 
homossexual. Não é só do negro, mas é o dia da Consciência Negra 
para que a gente olhe e veja os discriminados. Isso a gente está 
conseguindo. Os umbandistas da cidade de Mossoró estão 
conseguindo crescer o movimento. Eles estão se afirmando como 
religiosas dentro da cidade e acontece o respeito quando a gente ver 
que hoje temos quatro terreiros. Um dia vai ter cem terreiros com toda 
certeza. Hoje a gente nem toma mais de conta. É a afirmação social 
deles, dizendo que estão presentes na cidade. O baobá é também uma 
reverência aos nossos antepassados (Júlia, 41 anos, solteira, 
umbandista, graduada; grifos do pesquisador).   
 

Numa entrevista realizada com uma outra militante negra que também faz parte 

da organização da Louvação, foi ressaltado que o seu objetivo maior é buscar afirmar a 

presença da população negra em Mossoró e tentar unir os terreiros de umbanda.   

  
A cidade de Mossoró tem muita presença de negros. Então, é 
importante afirma a presença do negro nesta cidade e a Louvação à 
Baobá é parte desta história de afirmação. Além disso, a Louvação 
tem também o objetivo de buscar unificar a religião umbanda em 
Mossoró (Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-graduada).      



 116

 

Pela fala das militantes negras, pode-se dizer que os objetivos da Louvação à 

Baobá são, especificamente, envolver os terreiros de Umbanda do Santo Antônio no 

evento, para que eles possam aparecer publicamente e buscar afirmar a presença da 

população negra em Mossoró. A decisão dos militantes de inserir os terreiros de 

Umbanda na Louvação foi muita positiva. Em primeiro lugar, a cada ano está 

aumentando a participação dos terreiros. O aumento gradativo da participação dos 

terreiros está fazendo com que outros terreiros também despertem o interesse para 

participar. Na realidade, a participação dos terreiros na Louvação é bastante vantajosa. 

Eles se tornam mais visíveis, pois geralmente a imprensa faz reportagem do evento. A 

Louvação está se apresentando, atualmente, como um espaço no qual os umbandistas 

podem usar para demarcar publicamente a sua presença.          

Geralmente, a Louvação à Baobá tem início a partir das dezessete horas. Mas os 

participantes começam a chegar ao local às dezesseis horas. Antes de começar a 

Louvação à Baobá, ficam conversando sobre os seus problemas familiares e assuntos 

mais particulares. Durante o dia, a realização do evento é noticiada nas rádios locais e as 

vezes nos jornais. Como muitos umbandistas moram distantes da Estação das Artes, 

neste último ano (2006), foi alugada uma van para transportá-los até o local da 

Louvação. Quando os convidados estão todos presentes, dá-se início a Louvação à 

Baobá.  

A duração da louvação é de aproximadamente uma hora e meia. Para começar a 

Louvação à Baobá, que é constituída pela celebração de vários pontos da Umbanda, os 

pais-de-santo dos terreiros participantes e as duas militantes negras responsáveis pela 

organização do evento discursam. Antes de iniciar os discursos, os participantes formam 

um círculo ao redor do baobá. Este círculo é constituído, principalmente, pelos 

umbandistas e os militantes negros. As demais pessoas que prestigiam a Louvação não 

entram no círculo. Na maioria das vezes, ficam observando um pouco afastados do 

círculo. Então, tem inicio o batuque dos tambores da Umbanda até a primeira pessoa 

discursar. Em seguida, os tambores param e todos ficam atentos ao discurso que está 

sendo elaborado. Os seus discursos explicitam o significado da Louvação e destaca a 

importância de se conviver com a diferença religiosa, cultural e social. Em 2006, um 

dos pais-de-santo articulou o seguinte discurso:  

 



 117

A participação dos terreiros na louvação se dá porque somos 
convidados por Fátima e por Júlia. Esta louvação significa a nossa 
busca para acabar o preconceito contra a umbanda e contra os nossos 
irmãos negros. Também serve para louvar o baobá que é uma árvore 
símbolo do povo africano e da sua luta contra as injustiças que 
sofreram (Neto, 42 anos, solteiro, umbandista, segundo grau 
completo; grifos do pesquisador).  

 

Logo em seguida, um outro pai-de-santo falou sobre a necessidade de se 

combater o preconceito contra a Umbanda.     

 
Estamos aqui reunidos buscando mostrar o que significa o culto afro-
brasileiro. Com queremos que nossos irmãos deixem de ver a 
umbanda como uma religião baixa (Patrício, 40 anos, solteiro, 
umbandista, segundo grau completo; grifos do pesquisador).  

 

Depois, uma das organizadoras da Louvação destacou a importância da união 

dos terreiros. 

 
 Esse dia 20 para nós é mais do que o encontro dos ancestrais. Nós que 
somos umbandista é o momento de buscar a confraternização entre os 
terreiros e a população de Mossoró. Para mim, está começando a 
nascer a questão da união dos terreiros da cidade de Mossoró. E o 
aparecimento deles em público para sair de esconderijo (Júlia, 41 
anos, solteira, umbandista, graduada; grifos do pesquisador).   

 

Finalizando os decursos iniciais, a outra organizadora da Louvação enfatizou o 

significado da Louvação à Baobá. Onde deixou clara a ligação simbólica com a África 

que esta árvore expressa para eles.   

  
O baobá aqui está representado nesta cesta com flores e frutos que 
veio com os nossos irmãos e nossos ancestrais lá da África. Que eles 
traziam como lembranças do rompimento com suas famílias por causa 
da escravidão e do tráfico de escravos. E aqui plantaram essa árvore 
no Brasil. Esta árvore é uma árvore sagrada onde a gente deposita 
nossa referência ao nosso passado e aos nossos ancestrais que vieram 
como escravos. Para nós, este momento é como se nós retornássemos 
as nossas origens. Significa tentar encontrar o nosso passado. Porque 
se a gente pegar um branco ele sabe quem é o seu avô, seu bisavô e 
tetravô. Sabe da história da sua família. Mas se perguntarem a nós, a 
qualquer um de nós que está aqui, vai ser muito difícil a gente saber. 
Porque nós não viemos para cá porque quisemos. Nós fomos tirados 
dos nossos lugares e dos nossos ancestrais. Da sua família para vim 
para cá arrebatados. Para vim sofrer aqui. O baobá é esta referência ao 
nosso passado na tentativa de encontrar as nossas asas nesta história. 
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Nós não vamos encontrar os nossos tataravôs. Mas vamos referenciá-
los como negros, como pessoas que respeita as origens do povo 
africano aqui nesta cidade (Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-
graduada; grifos do pesquisador).      

 

Nos discursos, pode-se destacar alguns pontos relevantes para a pesquisa. Um 

deles é a ênfase que os pais-de-santo deram à importância que a Louvação à Baobá tem 

no sentido de possibilitar uma maior aproximação entre os terreiros e de apresentar a 

Umbanda como uma religião digna de respeito. De certa forma, a Louvação configura 

um espaço para os umbandistas mostrarem a sua religião publicamente. Como também 

são vítimas de muitos preconceitos raciais, apresentar-se publicamente é importante 

para demonstrar que a umbanda é uma religião como qualquer outra e que ela não é uma 

expressão dos resquícios do primitivismo da humanidade (MAGGIE, 2001). Um outro 

ponto importante diz respeito ao fato da Louvação à Baobá expressar um momento no 

qual os militantes e os umbandistas buscam uma ligação simbólica com o continente 

africano. Isso porque a África é apresentada como símbolo de resistência e de orgulho 

para eles. Assim, a Louvação apresenta-se como um espaço ritual de oposição à uma 

estrutura social hierarquizada que é socialmente conflitiva no que diz respeito a 

Umbanda e a “cultura negra” de modo geral. Se entendermos que os rituais configuram 

formas de afirmação simbólica da ordem social (LEACH, 1996), pode-se dizer que a 

Louvação à Baobá possui um significado de afirmação e de fortalecimento das 

expressões culturais Afro-brasileiras no contexto social de Mossoró. O baobá representa 

a África através da idéia de resistência e grandiosidade que são simbolizadas nesta 

árvore. Peirano (ibid) destaca que é recorrente em muitas culturas os rituais que utilizam 

árvores em suas elaborações simbólicas. Ademais, isso nos faz lembrar o estudo de 

Turner (apud PEIRANO, 1995) sobre o simbolismo das árvores Ndembu.  

Um fato destacado por Sansone (2007) nos processos de criação de 

“africanismos” é justamente as diferentes formas que a África pode ser reinventada, 

dependendo das razões políticas envolvidas e dos processos de interações entre as 

culturas em contato. Desse modo, as formas simbólicas pelas quais o continente 

africano é representado configuram-se como extremamente contingentes. Decorre disso 

o fato de não existir uma padrão a ser seguido no que diz respeito a tais elaborações 

simbólicas da África. De fato, o que há de significativo nestas representações simbólicas 

é a possibilidade de recriação de aspectos da cultura africana em outros contextos 

sociais e culturais, mantendo sempre viva, através de complexos processos de 
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redefinição cultural, a “cultura negra”. Assim, pode-se dizer que “culturas negras” 

existem em diferentes contextos e sociedades, sendo elaboradas e redefinidas através 

dos mais diferentes processos de interação. A Louvação à Baobá possibilita uma 

ligação com o continente africano através das lembranças do escravismo e das 

ancestralidades africanas, contextualmente recriadas pelos participantes do ritual. Desse 

modo, a Louvação à Baobá nos remete a pensar em fatores simbólicos locais que 

influenciam as formas que as coisas africanas têm sido classificadas e posicionadas nas 

diferentes regiões do Brasil (SANSONE, 2007). No caso de Mossoró, a Louvação 

coloca-se como uma das formas de se re-elaborar elementos da cultura africana em 

contextos locais fora da África.   

 

        
       Figura 12 - O Baobá falso da Estação das Artes.  

 

A realização da Louvação à Baobá, instiga também em se pensar na relação 

entre ritual e ação social (PEIRANO, 2001). A Louvação à Baobá possui ao mesmo 

tempo um significado de ligação simbólica com a África e um propósito de dar 

visibilidade a expressões culturais afro-brasileiras. De certa forma, a realização da 

Louvação revela aspecto de um contexto no qual existem conflitos referentes à 

aceitação dessas expressões culturais pela sociedade local. Como os rituais são 

momentos de intensificação do que é usual na sociedade, eles refletem traços comuns a 

outros momentos ou situações sociais (PEIRANO, ibid). Assim, a Louvação pode 

evidenciar elementos de uma sociedade na qual as expressões culturais afro-brasileiras 
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são, de certa forma, vistas de modo preconceituoso. Pode-se ver também que os 

discursos dos pais-de-santo e das organizadoras da Louvação, destacados acima, 

envolvem uma performance na qual são enfatizadas questões relativas ao preconceito 

contra a umbanda e a importância do baobá como símbolo de resistência dos afro-

brasileiros. Os seus discursos buscam apresentar a Louvação como um momento de 

valorização da “cultura negra” e como um espaço de visibilidade para a umbanda. 

Entendendo as “performances” também como geradoras de mudanças culturais 

(TURNER, 1987), os discurso dos pais-de-santo e das organizadoras da Louvação 

buscam colocar tal evento como um espaço afirmativo das expressões culturais afro-

brasileiras na cidade de Mossoró. Nesse sentido, a Louvação à Baobá possui um 

significado de afirmação da “cultura negra” e de politização da Umbanda na sociedade 

mossoroense.   

 

 Figura 13 - A realização da Louvação.   
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     Figura 14 - Sobre a toalha, vêem-se flores de Baobá.  

 

  
 Figura 15 - Os umbandistas realizando a Louvação.   

 

 Logo depois dos discursos, retoma-se o batuque dos tambores e os umbandistas 

iniciam os vários pontos constituintes da Louvação. Vale ressaltar que os umbandistas 

trajam os vestuários dos rituais da Umbanda. Naquele momento, eles fazem questão de 

deixar bem claro para as pessoas presentes que são umbandistas. Não podemos afirmar, 

porém, que a Louvação à Baobá signifique um espaço de afirmação para os 

umbandistas do Santo Antônio. Para tanto, seria necessária uma outra pesquisa, fato que 

foge aos objetivos deste trabalho. Mas, pelos menos, podemos dizer que ela serve como 

um espaço que possibilita aos líderes umbandistas um certo encorajamento no sentido 
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de apresentar a sua religião em público. Durante a Louvação, ouvimos de um 

umbandista a seguinte declaração, que enfatiza um pouco deste sentido de 

encorajamento que estamos falando. 

 
Eu acho que é a gente que tem preconceito. Porque hoje nós estamos 
realizando a Louvação à Baobá e apresentando a nossa religião e não 
vir preconceituoso. O que a gente precisa é ter mais coragem e afirmar 
que somos umbandistas em qualquer lugar que estivermos presentes 
(José, 28 anos, solteiro, umbandista, segundo grau completo; grifos do 
pesquisador).   
 

Outro umbandista fez o mesmo comentário, realçando o sentido de 

encorajamento que eles vivem durante a louvação.  

 
Nós precisamos fortalecer mais este evento porque a umbanda sofre 
muito preconceito em Mossoró. Assim, a gente saindo para rua as 
pessoas ficam sabendo que nós somos umbandistas e o preconceito vai 
diminuindo (Antônio, 27 anos, solteiro, umbandista, segundo grau 
incompleto; grifos do pesquisador).  

  

Vale destacar que os transeuntes que passam pela avenida da Estação das Artes e 

são atraídos pelo evento ficam com um olhar de estranhamento com relação à Louvação 

à Baobá. Muitas vezes, dizem frases preconceituosas tais como: “neste momento, eles 

não fazem macumba; eles estão somente se apresentando”. Às vezes ficam rindo dos 

processos ritualísticos dos pontos da Umbanda. Geralmente, estas pessoas não esperam 

a Louvação terminar. Elas observam como se tivessem esperando algo espetacular ou 

exótico acontecer. Com o passar do tempo, eles vão embora. Também passam pessoas 

na avenida, principalmente em carros ou motocicletas, que gritam frases e expressões 

num sentido estigmatizante. Os convidados dos pais-de-santo e das militantes negras 

ficam observando o decorrer da Louvação e tirando fotos. Ficam até o final da 

Louvação até entram no círculo ao redor do baobá. Estes convidados são professores e 

estudantes universitários. A equipe da imprensa jornalística sempre está presente na 

Louvação. Sua presença é requerida pelas militantes. É mais fortalecida pela fato de 

existir um militante do Negro e Lindo que é jornalista.  
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       Figura 16 - Realização de pontos da umbanda na Louvação.    

 

Ao terminar a Louvação à Baobá, as pessoas pegam flores e frutos de baobá que 

se encontram no caule do baobá. As flores e os frutos de baobá simbolizam os laços de 

origem do povo “negro” com a África e os umbandistas os levam como lembrança e 

reconciliação com os ancestrais africanos. Mas, não são somente os umbandistas que 

levam as flores e os frutos, as demais pessoas também levam. Certamente, nem todas as 

pessoas que levam as flores e os frutos de baobá dão o mesmo significado a tal ação. De 

forma geral, a idéia de associá-los com as origens africanas está mais presente 

evidentemente entre os umbandistas e os militantes.  

 

 

3.5 O desfile de Maria Espaia Brasa  

 

A boneca Maria Espaia Brasa é uma herança dos bonecos gigantes que 

agitavam o carnaval de rua de Mossoró nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Naquela 

época, tais bonecos faziam muito sucesso no carnaval de Mossoró, destacando-se a 

boneca Mamãe Dolores como uma das principais atrações. Os bonecos gigantes 

representavam o carnaval popular da cidade. Vale destacar que tais bonecos eram 

organizados pelos próprios moradores dos bairros populares, principalmente o bairro 

Santo Antônio.  A partir da década de 1990, o carnaval de rua mossoroense entrou em 

declínio e os bonecos gigantes deixaram de animar as ruas de Mossoró no período 
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carnavalesco. Com isso, as festividades carnavalescas da cidade ficaram resumidas ao 

carnaval realizado pela prefeitura. Então, surgiu no ano de 2000 entre os militantes 

negros do, então existente, Raízes a idéia de elaboração de uma boneca gigante para 

reativar o carnaval de rua do Santo Antônio. Em 2000, não foi possível a confecção da 

boneca, mas, alguns militantes negros fizeram uma homenagem a Duite, desfilando pelo 

bairro Santo Antônio com vassouras e panos de prato nas mãos. Duite é um dos 

carnavalescos tradicionais do carnaval de rua do bairro. No ano seguinte, em 2001, a 

boneca foi confeccionada. O nome Maria Espaia Brasa é uma homenagem a outra 

boneca mossoroense que se chamava Maria Manda Brasa18.  

Como já destacamos, a organização do desfile da boneca passou a ser 

desenvolvida pelo grupo Negro e Lindo. Para uma das organizadoras do desfile da 

boneca, a Maria Espaia Brasa representa ao mesmo tempo o resgate dos antigos 

carnavais de rua de Mossoró e um espaço para a militância negra local.   

 
A boneca Maria Espaia Brasa surgiu em 2001 e foi também fruto das 
discussões do Raízes. Nós já tínhamos a Louvação à Baobá que 
demarcava um espaço. Então, porque não fazer uma boneca negra no 
carnaval, onde a gente resgatasse a trajetória das bonecas gigantes de 
Mossoró da década de 1940. E ao mesmo tempo demarcasse o lugar 
do negro na cidade. Aí, esta idéia floresceu e particularmente com a 
ação de Júlia e de seus familiares e vários outros artistas da nossa 
cidade a boneca foi moldada. Mas, a idéia da boneca é fruto do núcleo 
de pessoas que faziam parte do Raízes (Fátima, 43 anos, casada, 
católica, pós-graduada).      
 

Na fala da militante se evidencia que a idéia de criar a boneca estava atrelada à 

busca pelo resgate dos antigos carnavais de rua da cidade e a demarcação de um espaço 

político para o Negro e Lindo. O desfile da boneca vem se tornando expressivo no 

carnaval de Mossoró. De certo modo, o desfile da boneca configura-se como positivo na 

medida em que consegue atrair uma grande quantidade de pessoas para festejá-la. 

 Maria Espaia Brasa é uma boneca negra gigante. Ela tem aproxidamente 2.20 

metros de altura. É constituída por uma estrutura interna de ferro. Mas, ela é leve, pois o 

ferro da estrutura é fino. Tal estrutura foi elaborada de forma a configurar o formato do 

corpo de uma pessoa. Em cima da estrutura se coloca pano, dando a compleição de um 

ser humano. A cabeça é formada por um material sintético devido, justamente, a boneca 
                                                 

18  Os principais carnavalescos de Mossoró na época dos bonecos gigantes foram Duite, 

Masquinha, Gonzaga e Chapita.   
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não poder ser muito pesada. Na realidade, é a cabeça que possui as características de 

uma pessoa “negra”. Isso porque o corpo de Maria Espaia Brasa aparece vestido e não 

ficam expostos os aspectos fenotípicos da “raça” negra. A cabeça da boneca é, de fato, a 

parte que mostra a sua ligação simbólica com a questão do combate ao racismo. No 

interior da boneca fica uma pessoa responsável por sua locomoção. Logo quando 

surgiu, ela era custeada pelos próprios militantes negros e por simpatizantes do bloco. 

Com o passar do tempo, o desfile de Maria Espaia Brasa foi crescendo e, a partir de 

2005, a prefeitura de Mossoró começou a patrocinar a confecção da boneca. Depois de 

confeccionada, a boneca fica guardada na residência de uma das organizadoras do 

evento até a terça feira de carnaval19. 

 

      
   Figura 17 - O desfile de Maria Espaia Brasa.  

 

                                                 
19  Vale enfatizar que o carregador da boneca é pago com o dinheiro advindo de pessoas que 

colaboram para a realização do desfile. Estas pessoas são consideradas pelos militantes como amigos da 

boneca.    
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      Figura 18 - As pessoas acompanhando a boneca.  

 

O desfile de Maria Espaia Brasa é geralmente realizado no terceiro dia de 

carnaval – na terça-feira de carnaval – no bairro Santo Antônio. Tem inicio às 17 horas 

e percorre as ruas Melo Franco, Geraldo Soares do Couto, Delfim Moreira, Rodrigues 

Alves, Seis de Janeiro e Prudente de Morais, terminando às 22 horas. Atualmente, para 

uma melhor estruturação do desfile, a prefeitura providencia carros-de-som que 

acompanham todo o trajeto da boneca tocando modinhas de carnaval. Para uma das 

organizadoras do desfile a boneca é: “como se fosse todas as cores. não é só porque ela 

é “negra”, ela é a igualdade. Para mim ela é a igualdade. Amarelo, azul, roxo, branco, 

rico, pobre todo mundo está lá. Ela não tem diferenças. Ela é como criança não tem  

preconceito”.  

A realização do desfile é geralmente anunciada nos jornais locais, 

principalmente no jornal De Fato, onde trabalha um militante do Negro e Lindo. Os 

preparativos do desfile, visto ser numa terça-feira de carnaval, começam bem cedo. As 

festividades do desfile começam pela manhã da terça-feira na residência de uma 

militante do Negro e Lindo onde fica a boneca até a hora de sair para o desfile. Nessa 

casa, é organizada uma festa com bebidas e comidas para os convidados da boneca. 

Maria Espaia Brasa fica na porta da referida residência para recepcionar os convidados 

que vão chegando. A partir das oito horas da manhã, os familiares da militante iniciam 

as comemorações com bebidas alcoólicas e ao som de músicas carnavalescas. Até o 

momento da boneca sair, as pessoas se aglomeram dentro do muro da residência da 

militante onde ficam se divertindo. Na realidade, é o dia inteiro de festa. No início da 

manhã são, basicamente, os familiares da militante, mas à medida que vai chegando a 
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tarde começa a aumentar o número de pessoas. Quando chega próximo do inicio do 

desfile, a aglomeração é grande. Neste momento, a boneca fica na frete da residência da 

militante e o carro-de-som inicia as marchinhas de carnaval. Antes do desfile ter início, 

a militante negra faz um discurso onde enfatiza a importância das pessoas do bairro 

Santo Antônio valorizarem o desfile de Maria Espaia Brasa.   

 
Comunidade do Santo Antônio estamos os convidando para entrar 
neste cortejo de alegria e para brincar. Para brincar junto com a Maria 
e celebrar a liberdade e a igualdade de todos. Com Maria não existe 
restrição de cor, de “raça”, de sexo. Tudo aqui é liberdade (Júlia, 41 
anos, solteira, umbandista, graduada; discurso proferido na abertura 
do desfile de 2006).   

 

Depois, o Negro e Lindo homenageia artistas populares mossoroenses com 

troféus que são uma réplica da cabeça da boneca. Logo ao terminar as homenagens, o 

desfile é oficialmente iniciado. Ao som de marchinhas tradicionais de carnaval, muita 

gente dança e bebe no desfile da boneca. Maria Espaia Brasa segue na frente dos 

carros-de-som e no meio da multidão que dançam junto a ela. Na realidade, as ruas do 

Santo Antônio, por onde passa a boneca, ficam tomadas pela multidão que a 

acompanha. Vale destacar também que uma grande parte das pessoas que prestigiam o 

desfile estão ali com o objetivo puro e simples de se divertir. Isso nos permite dizer que 

a grande popularidade que o desfile está ganhando é devido, principalmente, ao fato de 

Maria Espaia Brasa se associar às festividades carnavalescas de Mossoró. O desfile da 

boneca configura vários significados. Ao mesmo tempo que para os militantes negros 

Maria Espaia Brasa expressa um espaço de atuação para o Negro e Lindo, muitas 

pessoas vêem o desfile apenas como um espaço carnavalesco. Ao perguntar para um 

militante do Negro e Lindo o que ela achava de toda aquela multidão, ela respondeu que 

o desfile era diversificado e alegre porque era uma festa de “negros”. Vale ressaltar que 

o desfile de Maria Espaia Brasa também dá espaço de expressão para homossexuais. 

Nos dois anos que participei, havia muitos homossexuais no desfile usando fantasias 

variadas. Como o desfile dá grande ênfase à questão da diversidade cultural, ele chama 

a atenção dos homossexuais que, fantasiados, acompanham a boneca.  
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Figura 19 - Maria Espaia Brasa desfilando no Santo Antônio.  

 

Todo ano, a boneca desfila enfocando um tema diferente. São sempre temas que 

abordam questões referente ao preconceito, a luta pela cidadania e por uma sociedade 

mais democrática. No último desfile, em 2005, a boneca saiu destacando a importância 

da diversidade social e deu relevância ao combate do preconceito contra os 

homossexuais. O processo de escolha dos temas é feito pelos militantes do Negro e 

Lindo, principalmente por duas militantes responsáveis pela organização do desfile.  

O desfile de Maria Espaia Brasa atrai muita gente e está crescendo a cada ano. 

O desfile de 2006, no qual estive presente como observador, teve uma enorme presença 

popular. Claro que a grande participação das pessoas no desfile se deve, em grande 

medida, ao fato de Maria Espaia Brasa se configurar como um evento carnavalesco de 

natureza popular. Então, como o carnaval de Mossoró atualmente não possui grande 

expressividade, o desfile de Maria Espaia Brasa se apresenta como um espaço 

extremamente atraente para aquelas pessoas que não podem participar do restrito 

carnaval da cidade. É importante esclarecer que não participa do desfie apenas quem 

não pode estar no carnaval da cidade. De modo geral, pode-se afirmar que no desfile da 

boneca existem pessoas dos mais variados níveis sociais e culturais. Para os integrantes 
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do Negro e Lindo, a boneca representa, porém uma consistente mobilização no sentido 

de valorizar a população “negra” de Mossoró. Vejamos o que falou um militante negro.  

 
A Maria Espaia Brasa é uma das demonstrações desta fantástica 
mulher que é a Júlia na identificação e na valorização da “raça” 
“negra” em Mossoró. Ela aproveitou a questão do carnaval e criou 
uma boneca gigante. As bonecas gigantes eram uma tradição do 
carnaval mossoroense antigamente. Mas agora estava esquecida. Uma 
boneca negra dos lábios carnudos que vai animando a periferia. Ela 
nasceu na periferia do Santo Antonio e ela vai para a periferia. O 
interessante de Maria Espaia Brasa é que ela vai arrastando todo 
mundo. Ela vai arrastando o pobre e o rico e não tem religiões 
diferentes. Ela é democrática (Leonardo, 30 anos, casado, católico, 
graduado; grifos do pesquisador).   
 

Na fala do militante, além de ser enfatizado o valor da boneca para valorizar a 

“raça” negra, foi destacado o seu caráter de diversidade. Para os militantes, a boneca 

expressa a luta em favor da diversidade. Isso faz com que a boneca denote um 

significado mais plural e não se associe apenas à luta contra o preconceito racial. Mas, 

também existem no Negro e Lindo críticas ao desfile da boneca.    

 
Eu acho importante embora, por exemplo, a Maria Espaia Brasa não 
passa para a sociedade que ela é uma proposta da militância negra 
local. Eu acho significativo porque Maria Espaia Brasa homenageia 
negros. Nós temos que dizer que Maria Espaia Brasa é uma boneca 
negra para estimar a consciência negra (Marta, 45 anos, casada, 
católica, graduada).  

   

Para a militante, falta no desfile de Maria Espaia Brasa uma maior divulgação 

dos seus objetivos. As críticas da militante expressam, certamente, a sua preocupação 

em evitar que a boneca se transforme apenas numa referência do carnaval de rua de 

Mossoró. A visão da militante representa um ponto de reflexão muito presente entre 

militantes negros de Mossoró. Tal ponto de reflexão se refere à questão da visibilidade 

das suas ações na sociedade mossoroense. Para esta questão, é preciso considerar alguns 

fatores. Primeiramente, os militantes negros de Mossoró são quantitativamente poucos. 

O reduzido número de militantes, evidentemente, dificulta a elaboração de uma atuação 

mais forte na cidade. Outro fator diz respeito a questão financeira. O Negro e Lindo não 

tem parcerias com nenhuma instituição pública ou privada. Se os militantes querem 

realizar alguma atividade precisam financiá-la com seus próprios recursos. Somente o 

desfile da boneca é que tem patrocínio da prefeitura. Ademais, existe discordância entre 
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os militantes do Negro e Lindo e ex-militantes do Raízes, o que atrapalha a formação de 

um maior número de militantes do movimento negro. Então, estes e outros fatores 

dificultam muito aos militantes negros de Mossoró realizarem uma atuação mais 

consistente de combate ao racismo e fazerem com que o movimento negro local esteja 

mais presente na vida política da cidade. 

O desfile da boneca também é permeado por outras críticas e discordâncias. Tais 

críticas são feitas, principalmente, pelos ex-militantes do Raízes. Nas conversas que 

tivemos, destacaram que quando a prefeitura começou a patrocinar a confecção da 

boneca iniciaram-se os conflitos referentes à forma de organizar o desfile e a quem 

podia participar da sua organização. Neste momento, ocorreu o afastamento dos ex-

militantes do Raízes do processo de organização do desfile da boneca. Para eles, quando 

a prefeitura começou a apoiar a organização do desfile, teve inicio um processo de 

exclusão de algumas pessoas que antes participavam da organização da boneca. O 

patrocínio da prefeitura cobre as despesas dos carros-de-som, da confecção da boneca e 

das festividades que ocorrem antes dela iniciar o seu desfile. O patrocínio da prefeitura 

foi adquirido mais recentemente (2005) através de uma das organizadoras do desfile que 

conseguiu sensibilizar a Gerência da Cidadania municipal no sentido de apoiar tal 

desfile.  

 
Quando começou a ter o recurso da prefeitura começaram a eliminar 
pessoas. Hoje a prefeitura dar os recursos da festa que se realiza 
durante o dia do desfile. Eu acho que o nosso erro foi ter aceitado a 
casa de Júlia como sede da boneca (Elena, 41 anos, casada, não tem 
religião, curso superior incompleto).  
 
Eu acho legal o desfile. Quando a gente pensou em sair o primeiro ano 
conversei com Júlia muito sobre o nosso sonho de fazer um trabalho 
de conscientização com as mulheres do Santo Antônio sobre o 
combate ao racismo e ao machismo. Quando Júlia começou a negociar 
com a Prefeitura e a Prefeitura começou a jogar dinheiro na mão dela, 
nós chegávamos lá e ela botava cara feia para a gente. Aí era ruim 
demais. Ficava com a cara feia para dizer a imprensa que ela era a 
dona da boneca (Elena, 41 anos, casada, não tem religião, curso 
superior incompleto).  

 

Estes militantes não vêem as articulações do Negro e Lindo com bons olhos. Na 

realidade, entre os militantes do Negro e Lindo e estes ex-militantes do Raízes existem 

muitas discordâncias relativas à forma como são organizadas as atividades do 
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movimento negro local. Durante o decorrer de todo este capítulo, as falas dos militantes 

negros deixaram evidente que o contexto da militância negra de Mossoró é permeado 

por discordâncias referentes à maneira como cada um deles pensa o que seja a 

militância negra. As críticas não envolvem apenas a forma de realização das atividades 

do movimento, mas também expressam disputas de poder entre os militantes. O 

crescimento do desfile da boneca e a sua crescente destaque nos jornais da cidade 

parece ter contribuído para segmentar mais ainda a militância negra de Mossoró. Isso é 

compreensível pelo fato de que o seu crescimento implica, logicamente, num maior 

destaque do Negro e Lindo e em disputas de poder mais acentuadas entre os militantes. 

O mais importante disso tudo é que tais disputas de poder ou as discordâncias não 

devem aniquilar a militância negra de Mossoró, mas pode revelar outras direções e 

perspectivas para a atuação de tal militância.     

Nas entrevistas realizadas no bairro Santo Antônio, eu tinha como preocupação 

saber se os entrevistados conheciam o movimento negro local e se participavam do 

desfile da boneca. As informações revelam que os entrevistados têm conhecimento e 

muitos participam do desfile de Maria Espaia Brasa, mas, praticamente não têm 

conhecimento do movimento negro de Mossoró. As suas falas indicam que participam 

do desfile e o correlacionam com a questão do combate ao racismo. No entanto, não 

sabem da existência da militância negra local.   

 
Conheço os militantes negros de Mossoró. Mas não sei que ações eles 
faz contra o racismo na cidade. Conheço a boneca “Maria Espaia 
Brasa” é muito interessante. Ela aborda o preconceito de maneira 
cômica e passa aquela mensagem (Francisca, 24 anos, Solteira, 
católica, ensino médio completo; grifos do pesquisador).  

 

Eu já fui para o desfile. Eu uma boneca que se rebola. É uma boneca 
muito grande com os dois metros de altura. É bonito é um 
divertimento para o povo. Ela simboliza os escravos é muito 
importante (Ivanaldo, 38 anos, solteiro, católico, primeiro grau 
completo; grifos do pesquisador).   

 

Eu já fui ao desfile. Eu acho bonito porque vão todas as raças 
misturadas. Não tem cor; vão brancos, vão pretos. Todo mundo 
participa. Com relação ao movimento negro de Mossoró eu nunca 
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ouvi falar (Aldivonete, 33 anos, solteira, católica, primeiro grau 
incompleto; grifos do pesquisador).   

 

Nas falas dos entrevistados, Maria Espaia Brasa se apresentou também como 

um símbolo da escravidão e da mistura racial. De certo modo, isso mostra que a boneca 

não é associada apenas ao carnaval. Além disso, se associa à idéia de mistura racial. De 

certo modo, o desfile da boneca apresenta positividades no sentido de se apresentar 

como uma atividade cultural relacionada à população “negra”. Mesmo estando incluída 

como uma festividade do carnaval de rua mossoroense, a boneca conota para os 

entrevistados, além de um espaço de festa carnavalesca, um protesto contra o racismo e 

o preconceito na cidade.    

 

É importante botar a boneca nas ruas de Mossoró. É para acabar com 
o racismo que ainda tem. Porque Mossoró ainda tem racismo. Tem 
muita gente racista ainda em Mossoró. A Maria Espaia Brasa vai 
incentivando para acabar mais com o racismo (José, 28 anos, solteiro, 
umbandista, segundo grau completo;grifos do pesquisador).  

 

As entrevistas feitas no Santo Antônio sobre o desfile de Maria Espaia Brasa 

apontam que os entrevistados conhecem o seu desfile e vários deles participam de tal 

evento. Para eles, Maria Espaia Brasa é importante por buscar resgatar os tradicionais 

carnavais de rua que existiam em décadas passadas no referido bairro e por tentar 

conscientizar a população contra a prática de racismo. Maria Espaia Brasa configura-se 

também como uma oportunidade de diversão para a população do Santo Antônio que 

não participam do restrito carnaval de Mossoró. Assim, ela tem sua positividade tanto 

no sentido de significar uma boneca “negra” como por expressar um espaço 

carnavalesco para a diversão da população mossoroense.     
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Capítulo 4 - “Identidade negra” na Cidade da Liberdade  
 

Para melhor delimitar o sentido que está sendo empregada a categoria 

“identidade” nesta dissertação, partimos da premissa que as “identidades sociais” são 

construídas através de um jogo dialético entre semelhança e diferença. Essa dialética 

implica que as “identidades” não são elaboradas isoladamente, mas a sua produção se 

faz, sobretudo, com base na percepção da alteridade. Para que um grupo ou uma 

sociedade reivindique uma determinada designação faz-se necessário que exista um 

outro grupo ou sociedade tomados como contraste (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976). 

As identidades, porém, não se elaboram a partir de uma polarização estanque entre o eu 

e o outro. Os processos de afirmação das identidades são marcados por uma complexa 

rede de conciliação e negociação entre partes sociais diferentes (VALLE, 1999). Isso 

implica que as identidades nem são homogêneas em termos grupais e nem contínuas no 

tempo. Elas estão sujeitas às mudanças sociais e os desdobramentos das conjunturas 

políticas. Diante disso, é importante salientar que as “identidades” não obedecem a um 

modelo fixo. Para uma análise acerca da construção de “identidades sociais”, é muito 

mais proveitoso buscar entendê-las a partir das relações que os membros de certos 

grupos articulam com outros considerados como diferentes. São tais relações que 

influenciam os processos de redefinição das “identidades” no decorrer do tempo.   

Vale destacar, porém, que os processos envolvendo as redefinições de 

“identidades” são complexos e se articulam a partir de várias dimensões da cultura do 

grupo ou da sociedade. É pertinente considerar no processo de redefinição de 

“identidades”, principalmente nas sociedades plurais e globalizadas, os fluxos e contatos 

culturais advindos de outros contextos, regiões e partes do mundo e que influenciam 

também tais processos (HANNERZ, 1996). Nesses processos, os grupos fazem um 

trabalho seletivo tanto relativo à sua memória coletiva como aos aspectos culturais. 

Como destacamos, a “identidade” é sempre definida em termos relacionais. Assim, ela 

se elabora através das interações no mundo social. Os processos de interação entre as 

pessoas são determinados por vários fatores de ordem individual, política e social. 

Nesse sentido, a “identidade” é redefinida e ressignificada através de processos 

dinâmicos entre as ações das pessoas e a sociedade na qual estão inseridas. Em 

conseqüência disso, a análise sobre “identidade” deve se deslocar simplesmente do 

conteúdo cultural dos grupos para o estudo da emergência e da manutenção das formas 
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de categorização desses grupos ou sociedades (POUTIGNAT & STREIFF-FENART, 

1998). Ou seja, não existe uma correlação estreita entre traços culturais específicos e 

“identidade” de um grupo social. Como destacam diversos autores, nas abordagens 

contemporâneas sobre “identidades” prioriza-se também as dimensões intersubjetivas. 

Então, bem mais importante para se pensar “identidade” é buscar entender como as 

pessoas, em seus contextos de interação, estão se definindo e definindo as outras 

pessoas como pertencentes ou não a um determinado grupo social.  

As “identidades” podem se redefinir de acordo com os contextos de relações 

sociais vividos. Elas possuem, intrinsecamente, uma dinamicidade que as fazem tomar 

novas formas no espaço e no tempo. Isso não implica afirmar que os contatos entre 

pessoas de culturas diferentes significam, necessariamente, a perca de “identidade”. É 

justamente nas situações de contato cultural que as “identidades” encontram terreno 

fértil para se remodelarem ou se redefinirem. Como enfatiza Oliveira (2003), a 

“identidade” é um fenômeno dinâmico, seletivo e situacional. As “identidades” são 

produzidas em momentos particulares no tempo. Dependendo do contexto social e 

político, “identidades” podem ressurgir, outras podem ser silenciadas. As “identidades” 

são históricas e estão sempre em constante processo de negociação e re-negociação. 

Pensar, assim, as “identidades” permite considerar as pessoas como agentes sociais 

capazes de operar e construir sua cultura, modificando-a e transformando a elas mesmas 

de acordo com seus valores e com interesses políticos, mesmo que neste processo de 

transformação da cultura e das “identidades”, as pessoas ajam, muitas vezes, de modo 

não totalmente consciente.   

Como argumenta Goffman (1978), as “identidades” são socialmente construídas. 

O argumento do autor sobre o caráter social das “identidades” nos faz lembrar a 

discussão de Norbert Elias (2000) acerca da necessidade primordial de se contextualizar 

as análises dos processos de estigmatização de grupos e/ou sociedades. Isso porque tais 

processos podem tomar novas configurações, sem necessariamente ocorrer à perda de 

“identidade” grupal. Um caso que serve como exemplo para tal situação seria a idéia 

estereotipada do “índio” no Brasil. O imaginário que temos sobre as populações 

indígenas nos remete a pensá-las como comunidades isoladas e num estado 

semiprimitivo de vida social. Então, seguindo este modelo de interpretação, ser “índio” 

significa viver em isolamento sócio-cultural. Tal visão não prioriza a dimensão 

dinâmica das “identidades” e os desdobramentos e interações que as sociedades 
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indígenas tiveram historicamente com a sociedade brasileira (OLIVEIRA, 1999). Vale 

enfatizar que a “identidade” de grupos ou populações apresenta-se também como um 

elemento político e organizativo, podendo ser estrategicamente negada ou afirmada de 

acordo com a conjuntura social e política na qual está inserida num dado momento 

(BARTH, 2000).  

Assim, como qualquer outra forma de “identidade social”, a “identidade negra” 

se elabora a partir do princípio dialético entre o nós e o outro. Neste caso, se constrói 

nas próprias relações entre as pessoas consideradas socialmente como “brancas” e as 

pessoas definidas, por exemplo, como “negras”. Esta polarização, porém, não se aplica 

à todas as sociedades nas quais existam relações raciais. Para se compreender como as 

“identidades negras” são articuladas nos mais variados contextos culturais é necessário 

considerar os desdobramentos históricos pelos quais a sociedade em estudo passou. No 

caso do Brasil, um dos primeiros fatores que deve ser pensado diz respeito ao fato das 

relações raciais não se basearem na polarização exclusiva entre “brancos” e “negros”. 

Melhor dizendo, a grande maioria das pessoas no Brasil não se pensa simplesmente 

como “negra” e nem, de modo oposto, como meramente “branca” (FRY, 2005). Estudos 

antropológicos contemporâneos afirmam que uma das linguagens mais recorrentes nas 

representações sobre “raça” e racismo no Brasil é justamente a ênfase dada pelas 

pessoas a questão da mistura racial e cultural (FRY, 2005; SANSONE, 2003; 

SHERRIF, 2002). Para estes autores, querer que no Brasil se construa uma polarização 

racial estanque entre “brancos” e “negros” é, no mínimo, não dar credibilidade aos 

valores e sentimentos da maioria da população, que não se pensa racialmente dividida. 

Vale salientar que a ênfase dada pela sociedade brasileira à mistura racial não implica 

necessariamente, como enfatizam autores como Munanga (2004) e Hanchard (2001), 

num obstáculo à construção das “identidades negras”, mas expressa a forma particular 

pela qual as formas de auto-identificações são elaboradas no país. 

Na sociedade brasileira, a classificação racial não opera pela lógica exclusiva da 

origem racial como na sociedade norte-americana [one-drop-rule]. Oracy Nogueira 

(1998) apresentou um pouco da complexidade de fatores de ordem social e cultural que 

influenciam na classificação de uma pessoa como “negra” no Brasil. Vejamos o 

argumento do autor sobre tal problemática.  
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No Brasil, o indivíduo se faz valer pelas suas próprias qualidades 
individuais, independentemente de sua filiação racial ou de 
considerações de berço. Ao mesmo tempo, se dá ênfase ao fato de 
que, neste país, não apenas a admiração, mas também a amizade, a 
deferência e o amor entrelaçam indivíduos e suas famílias, 
independentemente de sua origem ou de sua aparência racial 
(NOGUEIRA, ibid; grifos do pesquisador).  

 

De acordo com a argumentação de Nogueira (ibid), para um indivíduo ser 

classificado como “negro” no Brasil não basta apenas que ele tenha tez escura. Outros 

fatores como ascensão econômica, a rede de amizade e o seu prestígio entram também 

como elementos importantes na classificação racial brasileira. Não estamos negando, 

evidentemente, que a intensidade da tonalidade da “cor” da pele seja um dos fatores da 

classificação racial. Agora, estamos afirmando que existem fatores de ordem social e 

cultural que influenciam para uma maior aceitação ou não de uma pessoa de tez não-

branca em determinados ciclos da sociedade brasileira. E que também tais fatores de 

ordem cultural e social exercem influências na forma como as pessoas são racialmente 

classificadas na sociedade brasileira. Esses fatos acarretam a classificação de uma 

pessoa como “negra” em uma determinada rede de relações sociais e em outro contexto 

social essa mesma pessoa pode ser classificada como “escura” ou “morena” 

(SANSONE, 2003). Uma outra argumentação importante sobre as relações raciais 

brasileiras foi desenvolvida pelo antropólogo Roberto DaMatta (1997, apud FRY, 

2005). Ele chama a atenção para o fato do sistema classificatório brasileiro celebrar a 

ambigüidade e a negociação, funcionando com base numa hierarquia finamente 

graduada. A interpretação de DaMatta nos permite afirmar que as categorias como 

“negro”, “moreno”, “mulato” e muitas outras fazem parte do jogo de embates e 

negociações específico das relações raciais brasileiras. Assim, cada uma destas 

categorias possui um valor cultural positivo ou negativo, dependendo do contexto das 

relações sociais nas quais são acionadas.    

Vale destacar também que entender o valor que as pessoas dão à mistura racial e 

cultural como um mero obstáculo à construção de uma polarização racial no Brasil é 

não considerar os aspectos dinâmicos inerentes aos processos identitários. Não 

queremos com isso reificar a ideologia do branqueamento e nem o mito da democracia 

racial. Não existe mais sentido falar que as relações raciais são mais brandas no Brasil 

do que em outras sociedades. O racismo brasileiro pode ser tão violento, evidentemente, 

como qualquer outro sistema racial. Agora, o que existe de específico nele são as suas 
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relações raciais e as formas pelas quais as pessoas se definem e definem racialmente as 

outras. Como enfatiza Bourdieu & Wacquant (2002), torna-se extremamente delicado 

querer transpor a lógica racial de uma sociedade como a norte-americana que se pensa 

racialmente polarizada para a sociedade brasileira na qual esta polarização racial não 

perfaz os significados dos brasileiros no que diz respeito às relações raciais. Sansone 

(2003) também chama a atenção para o fato da necessidade de se contextualizar os 

estudos sobre “identidade negra”.  

 
[...] A identidade negra, como todas as etnicidades, é relacional e 
contingente. Branco e negro existem, em larga medida, em relação um 
aos outros; as “diferenças” entre negros e brancos variam conforme o 
contexto e precisam ser definidas em relação a sistemas nacionais 
específicos e a hierarquias globais de poder, que foram legitimados 
em termos raciais e que legitimam os termos raciais (SANSONE, 
2003, p. 24; grifos do pesquisador).   
 

Neste capítulo, discuto, portanto, como os militantes negros mossoroenses se 

vêem e se definem como “negros”. Vale ressaltar que estamos compreendendo 

“identidade negra” não como uma representação genérica de pessoas com determinadas 

características físicas e cor da pele “negra”, mas, sim como um constructo intersubjetivo 

determinado pelo contexto social e pelos significados das experiências interpessoais 

referentes ao processo de auto-afirmação das pessoas entre si. Dessa maneira, é possível 

refletir sobre os vários determinantes de natureza pessoal e de natureza coletiva que 

influenciam no processo de auto-afirmação ou de negação da “identidade negra” no 

universo desta pesquisa.  

 

 

4. 1 A  “identidade negra” entre os militantes negros   

 

Para iniciar a reflexão sobre a construção da “identidade negra” ente os 

militantes negros mossoroenses, gostaria de destacar que não havia, entre eles, uma 

polarização racial absoluta ou totalmente definida. As categorias de auto-identificação 

podiam expressar significados próprios de um sistema de relações raciais que tem como 

base a mistura racial. Nas entrevistas realizadas com os militantes negros, a mistura 

racial e cultural foi apontada, por várias vezes, como um fator importante da sociedade 

brasileira e para o processo de auto-afirmação deles como “negros”. Ao perguntarmos a 
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um militante negro e ex-integrante do Raízes se ele considerava-se “negro”, a resposta 

que ouvimos aponta para elementos importantes que realçam os argumentos utilizados 

nesta dissertação, relativos à ênfase dada no Brasil à mistura racial e cultural. Vejamos 

como ele se reportou à sua “identidade negra”:  

 
Eu me considero de cor parda.  Não tenho pele escura, mas sou filho 
de pai negro e mãe de pele clara. Essa mistura racial são os fatores 
mais importantes da minha identidade negra. Tenho filhos negros e 
sinto às vezes o olhar de superior de alguns que se acham 
Branquinhos. Só quem percebe são as vítimas. Essa constatação de 
preconceito das pessoas me faz também realçar mais a minha 
identidade negra (Otávio, 44 anos, casado, umbandista, pós-graduado; 
grifos do pesquisador).  

 

Um aspecto curioso que surge nesta fala se refere ao fato do entrevistado 

proclamar a sua “identidade negra”, apesar de se considerar “pardo” e de se ver 

originado por razão da mistura racial. Está evidente na fala do entrevistado que a 

afirmação da sua “identidade negra” se associa à consangüinidade paterna. É 

interessante notar nesta fala, porém, que a afirmação da “identidade negra” do militante 

não se daria, necessariamente, pela presença da pele “negra”, pois, como ele declara, 

sua pele é “parda”. Mas, outros fatores, como a filiação paternal e o preconceito racial 

contra seus filhos, foram colocados como fundamentos do processo de afirmação da sua 

“identidade negra”. A categoria “pardo” se apresenta em tal relato como representando 

a mistura racial. Essa mistura significa para o entrevistado um outro elemento relevante 

da construção da sua “identidade negra”. Pode-se notar, portanto, que mesmo se o 

entrevistado faz referência à cor “negra” (ele tem pai “negro”), ela não funciona como 

elemento central para a construção da sua “identidade negra”, mas sim a mistura racial 

da sua família. 

Para tal entrevistado, o fato dele ser filho de pai “negro” e de mãe de pele 

“clara” o faz ser misturado. No entanto, ele não compreende a mistura racial na sua 

família como um fator a abalar sua auto-identificação como “negro”. Ao invés disso, a 

mistura racial se apresenta na fala do entrevistado citado como primordial para sua 

afirmação como “negro”. Para autores como Munanga (2004), a mestiçagem biológica e 

a mistura cultural possuem uma forte correlação com as dificuldades de construir uma 

“identidade negra” no Brasil. Concordamos até que, em alguns momentos, o Estado 

brasileiro tenha realmente usado do discurso da mestiçagem com a pretensão estratégica 
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de diluir, ou gradativamente eliminar o “negro” da sociedade brasileira. Não obstante, a 

mistura racial e cultural da sociedade brasileira não representa somente a tentativa de 

diluição ideológica do “negro” no mestiço. Ela pode expressar também a maneira como 

a grande maioria da população do Brasil pensa as questões raciais brasileiras. Além 

disso, ela pode servir, como no caso do entrevistado, como elemento através do qual 

indivíduos que se autodeclaram “pardo” ou “morenos” se vejam como pertencentes à 

população “negra”.               

A referência à mistura racial como base valorativa da “identidade negra” do 

militante entrevistado nos faz pensar nas especificidades do significado de “raça” e de 

“identidade negra” no Brasil. Para tanto, vale destacar aqui a interpretação de Fry 

(2005) na qual ele expressa ser complicado pensar a sociedade brasileira como 

racialmente polarizada apenas entre “brancos” e “negros”. Para Fry (ibid), a mistura 

racial bem como o ideal de anti-racismo são valores bem mais generalizados na 

sociedade brasileira do que uma pretensa polarização racial, que parte do movimento 

negro brasileiro tanto almeja. Esse aspecto de não polarização racial também foi 

evidenciado pelo mesmo militante quando o interrogamos sobre como era o seu 

entendimento da luta contra o racismo, tanto no âmbito de Mossoró como a nível 

nacional.         

 
O conflito racial existe e está presente no cotidiano de muitas famílias. 
Acredito na valorização do ser humano, na melhoria de sua auto-
estima, na discussão aberta sem meios termos, e principalmente na 
afirmação do ser humano quanto indivíduo que deve ser entendido 
pela sua complexidade e capacidade de transformação e de construção 
coletiva. Mas, não vejo a luta polarizada entre brancos e negros como 
o caminho correto para acabar com racismo no Brasil (Otávio, 44 
anos, casado, umbandista, Pós-graduado).  

 

Numa outra entrevista, um militante falou sobre sua autodefinição de modo 

parecido com o do militante anterior. Este militante trabalha como fotógrafo num jornal 

de Mossoró e a entrevista foi realizada no seu ambiente de trabalho. Mas, foi feita na 

sua sala de trabalho na qual somente estávamos nós dois. Primeiramente, perguntei qual 

era a sua “cor” e ele respondeu que era “pardo”. Logo em seguida, interroguei se sua 

auto-identificação era, de fato, como “pardo” e ouvi a seguinte resposta:  

 
Considero-me pardo devido minha origem familiar. Mesmo sendo 
considerado pardo visualmente falando, não poderia me considerar 
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assim. Sinto-me negro e me vejo como negro e me defino como negro. 
E não é pelo fato de gostar e participar de movimentos que militam 
contra o racismo. É porque sinto em meu sangue e em meu ser que 
sou negro (Orlando, 26 anos, solteiro, protestante, segundo grau 
completo; grifos do pesquisador).   
 

O primeiro elemento colocado pelo entrevistado referente à sua autodefinição foi 

sua família. Na fala, afirma que se considera “pardo” por causa da sua origem familiar. 

Assim, como na entrevista anterior, os laços de consangüinidade foram destacados 

como norteadores do processo de auto-identificação dos entrevistados. Nesta entrevista, 

a categoria “pardo” foi usada no sentido de expressar a “cor” da pele. Um fato relevante 

nesta fala diz respeito à diferença que o militante estabelece entre ter a “cor” da pele 

“parda” e se identificar como “pardo”. Ele se considera “pardo”, mas se identifica como 

“negro”. A categoria “negro” aparece em sua fala como a expressão do seu sentimento 

de pertença à população “negra”. Mas sua fala deixa transparecer que, no contexto mais 

geral das relações sociais, ele é classificado como “pardo”, porém, a categoria “negro” 

apresenta um caráter de substancialização que estaria intrínseco ao seu ser. Tanto este 

relato como o anterior sobre a auto-afirmação dos militantes, serve para se pensar que a 

discussão sobre “identidade negra” extrapola a dimensão cromática da pele e adentra 

aspectos da subjetividade e da interioridade, como apareceu na entrevista. Então, antes 

de se buscar tipificar racialmente as pessoas através de características fenotípicas, deve-

se atentar para os processos de autodeclaração de tais pessoas. Mesmo que determinadas 

características fenotípicas se apresentem como marcadores étnicos ou identitários, 

somente através da autodeclaração pode-se ter uma compreensão mais clara do que 

realmente o grupo ou as pessoas pensam sobre uma determinada forma de identificação. 

Portanto, ser “negro” não se relaciona apenas ao fato de se ter uma pele cromaticamente 

“negra”, mas envolve outras dimensões de ordem simbólica, política e social.   

A auto-afirmação do entrevistado como “negro” expressa, evidentemente, um 

certo caráter de polarização racial. No entanto, no decorrer da entrevista me afirmou que 

não considerava a questão da “cor” como importante porque somos todos uma só raça. 

Na sua fala, pude perceber um caráter ambivalente concernente a questão da idéia de 

“raça”. Ao mesmo tempo em que se define como “negro”, ele afirma que só existe uma 

“raça”. De certo modo, a sua afirmação como “negro” serve para o contraste com os 

“brancos” e, consequentemente, presume-se a existência de “raças”. Mas, ao justificar 

enfaticamente, logo depois de se definir como “negro”, que somente existe uma “raça”, 
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isso me fez pensar na argumentação de Fry (2005) concernente à tensão que há entre os 

brasileiros em torno dessa idéia. Para o autor, a idéia de “raça” no Brasil se efetiva nas 

práticas sociais através de uma tensão entre uma taxonomia racial bipolar e uma 

taxonomia que celebra a mistura entre “raças”. Assim, a pressa em justificar que somos 

todos uma só raça pode está associada à esta tensão em terno das representações sobre 

“raça” e “identidade negra” na sociedade brasileira. Esse fato também se liga aos ideais 

de anti-racismo almejados pela grande parte dos brasileiros (FRY, ibid).         

Por mais que os militantes tenham se definido como “negros”, a idéia de mistura 

racial e cultural esteve sempre permeando as suas representações sobre “raças” e 

“identidade negra”. Na compreensão dos militantes negros, o “negro” brasileiro é 

racialmente “impuro”, configurando uma expressão dos intensos contatos das três 

“raças” formadoras do Brasil. Tal mistura racial representa, na visão dos referidos 

militantes negros, algo muito positivo para o Brasil. Tanto é que ela foi reportada por 

alguns militantes negros como um dos motivos pelo qual no Brasil não deveriam existir 

barreiras raciais.   

 
No Brasil ninguém é plenamente branco e nem plenamente negro. O 
Brasil tem uma mistura muito gostosa de raças e de suingues. Eu acho 
fantástica a mistura racial brasileira. O sincretismo religioso do Brasil 
é fantástico. O sincretismo religioso da Bahia é muito parecido com a 
formação do Brasil. Porque o Brasil é uma nação que não teve 
planejamento em sua formação. O nosso país se formou aproveitando 
um pouco de cada cultura que aqui se misturaram. Então, esta mistura 
de raças gerou a raça brasileira. Você imaginar o Brasil sem esta 
mistura fica difícil. Eu acho que não deveria haver nenhuma barreira 
racial no Brasil justamente por causa desta mistura racial (Leonardo, 
30 anos, casado, católico, graduado; grifos do pesquisador).  
 
Eu acho que no Brasil não tem brancos puros. Nós somos de três 
raças, da miscigenação. Não existe pureza racial no nosso país. Como 
também não temos negros puros. O nosso negro é miscigenado. Nós 
somos misturados. Esta mistura é maravilhosa porque nós não 
podemos dizer quem é branco e nem quem é negro. Nós somos 
miscigenados. Mas, ainda não conseguimos aceitar que somos 
impuros. São três sangues que correm nas veias dos brasileiros. Então, 
eu não posso dizer que sou uma negra pura. Mas, eu tenho que me 
assumir como negra porque é a minha cor e são os meus antepassados 
(Júlia, 41 anos, solteira, umbandista, graduada; grifos do pesquisador).  

 

Vale salientar que a “identidade negra”, para estes militantes, se associa à 

questão de representar as suas ancestralidades africanas. Nesse sentido, o continente 
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africano surge como uma referência para a auto-afirmação da “identidade negra”. 

Certamente, as representações sobre a África são elaboradas a partir das suas trajetórias 

de vida nos contextos locais de relações sociais. A relação com as ancestralidades pode 

ser interpretada como uma forma de afirmação das raízes africanas. Desse modo, os 

militantes buscam dar maior realce à “identidade negra”. Vale destacar a argumentação 

de Capone (2007) na qual enfatiza o movimento de busca e de valorização das raízes e 

das tradições africanas dentro do candomblé. Para a autora, tal ênfase nas 

ancestralidades e nas tradições culturais africanas, no contexto do candomblé, 

representa um movimento de resistência perante o sincretismo religioso. Assim, a 

África e as ancestralidades africanas são buscadas também no sentido de afirmação 

social perante o contexto local de interações e como uma forma de manter laços 

simbólicos com o continente africano.     

Pode-se ver nas falas acima que a mistura racial apresenta-se como uma negação 

da “pureza” do ser “negro” e também do ser “branco”. Mas, mesmo admitindo que são 

produtos da mistura entre “brancos”, “negros” e “índios”, eles se auto-afirmam como 

“negros”. O ser “negro” para os referidos militantes configura-se também como a 

representação do contato das três “raças”. Vale salientar que o fato deles valorizarem a 

mistura racial existente na sociedade brasileira não implica no enfraquecimento ou na 

crise de suas “identidades”. É importante deixar claro que o fato dos militantes negros 

de Mossoró não se considerarem “negros puros” não os descaracterizam como “negros”. 

Como as suas falas atestam, eles se auto-afirmam como “negros” e sentem orgulho de 

tal identidade. Isso nos parece indicar, pelo menos no caso desta pesquisa, que a 

significação do ser “negro” não deve ser entendida como uma polarização estanque 

entre “negros” e “brancos”. A mistura é articulada não de forma a negar as suas 

“identidades negras”, mas sim no sentido de deslegitimar qualquer idéia de “pureza 

racial”. Ademais, a mistura se apresenta para os militantes como um aspecto da 

sociedade brasileira que deveria ir de encontro às atitudes racistas. Pode-se ver que, 

pelos menos no caso desta pesquisa, a mistura racial e cultural é pensada de forma 

dinâmica e reflexiva. Assim, interpretá-la como um mero obstáculo à construção das 

“identidades negras” dos militantes seria desconsiderar a suas capacidades criativas e 

reinterpretativas das representações sobre a mistura. Como argumenta Hannerz (1997), 

a mistura das culturas deve ser compreendida não como um fenômeno que caracteriza, 

sobremodo, a perda cultural de uma determinada sociedade. Deve, principalmente, ser 
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abordada como uma realidade extremamente dinâmica na qual ocorre diversos 

processos criativos de novos de valores culturais.  

A forma como a mistura foi destacada nos discursos acima, também serve para 

se pensar nas particularidades que envolvem as idéias sobre “raça” entre os militantes. 

Como discute Fry (2005), as representações acerca de “raça” no Brasil apontam para a 

mistura e, consequentemente, a noção de “impureza racial” torna-se basilar para se 

pensar sobre tais representações. Também é relevante destacar a interpretação de 

Oliveira (1999) sobre a idéia de “índios misturados”. Para tal autor, a questão da 

mistura nos povos indígenas do Nordeste brasileiro precisa ser abordada de forma 

dinâmica, evitando qualquer reducionismo que induza a afirmação da perda de suas 

identidades étnicas. Com efeito, pensar a mistura na sociedade brasileira não como 

sinônimo de dominação cultural da elite “branca”, mas como um processo ativo a partir 

do qual “brancos”, “negros” e demais categorias raciais são elaboradas apresenta-se 

como instigante.  

O que se torna instigante na discussão relativa à mistura racial é justamente a 

possibilidade de se refletir sobre a capacidade de construção de espaços específicos de 

relações raciais e de formação de “identidades negras”. A mistura das “raças” na 

sociedade brasileira configura um fenômeno dinâmico e qualquer interpretação que lhe 

aborde como simplesmente uma estratégia política da elite, desprivilegia a capacidade 

criativa e as negociações advindas do contato entre “negros”, “brancos” e “índios”.  

Como argumenta Sansone (2003, p. 18), “a crioulização, mescla de culturas, os 

casamentos mistos e a mistura de sangues, são frequentemente vistos como resultantes 

da dominação branca e condizentes, em última instância, à supremacia branca”. Dessa 

forma, elabora-se uma história racial do país demasiadamente monolítica.                  

Nas falas acima, existe uma ênfase na mistura racial e cultural da sociedade 

brasileira que lembra, e muito, os argumentos de Gilberto Freyre em Casa Grande e 

Senzala (1998). Como na visão freyriana, a mistura racial apresenta-se para os 

militantes como valiosa na formação da sociedade brasileira. A mistura racial e cultural, 

porém, não os impede de presenciar o racismo. Numa pesquisa realizada por Sheriff 

(2002) no Rio de Janeiro, é destacado que um dos pontos importantes da pesquisa se 

refere ao fato de ter sido colocado à mistura racial como uma das razões pelas quais não 

se deveria ter racismo no Brasil. Assim, a mistura racial expressa um elemento 

intrínseco nas representações sobre a idéia de “raça” e também um desejo de construção 
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de uma sociedade sem linhas raciais. A mistura tanto no plano cultural como no racial 

apresenta-se como importante no entendimento das relações raciais brasileiras. Ao 

sinalizar no sentido de uma sociedade nascida da mistura de três “raças”, serve para se 

pensar no significado efetivo que a idéia de “raça” possui no Brasil. Em uma sociedade 

onde a idéia de “raça” foi historicamente elaborada a partir da noção de contatos inter-

raciais, a auto-identidade dos afro-brasileiros pode assumir as mais variadas formas. 

João Batista Félix (2000) argumenta que a diversidade de formas de auto-identificação 

racial dos afro-brasileiros deve ser considerada extremamente importante quando 

estamos refletindo o significado de “identidade negra” no Brasil. Vejamos a sua 

argumentação sobre a pluralidade de discursos relativa à “identidade negra” no Brasil: 

 
Esta diversidade precisa ser entendida como uma forma legítima de 
existência. Assim não é legítimo simplesmente assumir que todos são 
simplesmente “negros”. Propomos que os estudos sobre “identidade” 
levem em conta, definitivamente, este “arco-íris” como forma 
característica brasileira de proceder em nossa sociedade. Ela não é só uma 
forma de não-dizer, de não-ser, muito pelo contrário. Muitas vezes, esta 
nossa particularidade afirma e revela muita coisa (FÉLIX, 2000, p. 163).     

 

Além da mistura, um outro ponto destacado pelos militantes diz respeito ao fato 

dos seus processos de auto-afirmação como “negros” se associarem à questão da 

militância negra. Melhor dizendo, os seus processos identitários refletem, um pouco, 

das suas relações sociais com as pessoas consideradas “brancas”. Em várias entrevistas, 

embates e conflitos com os “brancos” foram colocados como fatores que os encorajaram 

a se auto-afirmarem como “negros”. Existe um sentido de resistência nas falas dos 

militantes acerca dos seus processos de auto-afirmação como “negros”. Isso porque nas 

entrevistas foi evidenciada uma forte correlação entre militância negra e afirmação da 

“identidade negra”. Nesse sentido, o processo de construção da “identidade negra” dos 

militantes negros mossoroenses se vincula também à luta e combate contra o 

preconceito racial. Ou seja, para os militantes negros de Mossoró, o processo de auto-

afirmação deles como “negros” foi se despertando através da percepção de que os 

“brancos” os viam como pessoas diferentes, por causa da “cor” da pele ou de outras 

características fenotípicas associadas à população “negra”. Este caráter da associação da 

“identidade negra” dos militantes com a questão da militância negra foi destacado no 

terceiro capítulo desta dissertação. O processo de auto-afirmação deles como “negros” 

se deu paralelamente ao engajamento na militância negra. Numa pesquisa de mestrado 
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realizada na cidade de Campina Grande no estado da Paraíba, Farias (2004) destaca que 

para os militantes negros campinenses a “identidade negra” também se correlaciona 

com a necessidade de denúncia do racismo. Assim, segundo as conclusões de Farias 

(ibid), ser “negro” para os militantes negros de Campina Grande significa não calar-se 

diante da presença de atos racistas. Assim como no caso de Campina Grande, o 

processo de construção da “identidade negra” dos militantes negros de Mossoró possui 

um significado de afirmação pessoal e resistência contra as atitudes preconceituosas que 

sofrem no cotidiano das suas vidas. Isso foi demonstrado no terceiro capítulo quando 

eles falaram sobre a forma como chegaram a ser militantes. Como vimos em tal 

capítulo, as suas falas evidenciam uma relação estreita entre os seus processos de auto-

afirmação como “negros” e o ingresso na militância.  

     Contudo, para os militantes negros de Mossoró, ser “negro” não se liga 

apenas à uma postura de luta contra o preconceito racial. Associa-se também ao uso 

especifico do corpo “negro”. Com relação ao uso de características fenotípicas como 

marcadores identitários para os “negros”, é inspiradora a argumentação de Nogueira 

(1998) na qual destaca que as relações raciais brasileiras se dão em função da aparência 

racial. Fato que o autor denomina de preconceito de marca. Por um lado, existe um 

processo de estigmatização das características fenotípicas “negras”. Tais características 

são, geralmente, associadas à animalidade ou a rusticidade. Nesse caso é exemplar a 

associação que se faz de pessoas “negras” com macacos ou com animais rústicos. Na 

pesquisa que Valle (2006) realizou na comunidade de Acauã, no estado do Rio Grande 

do Norte, foi enfatizado pelos entrevistados uma relação entre “raça” e animalidade. O 

autor argumenta que a idéia de “raça” articulada por seus informantes estava próxima 

“de um mundo selvagem, ainda bruto, não domesticado, não civilizado ou manso” 

(VALLE, 2006, P. 120). Esta idéia de rusticidade ou incivilidade é associada à “raça” 

negra ou aos “índios”. Nesse sentido, existe uma noção de inferioridade atrelada às 

representações sobre as características fenotípicas “negras” e também indígenas. Por 

outro lado, pessoas “negras” têm usado a aparência “negra” e a exibição de gestualidade 

“negra” de forma a construir uma imagem positiva de ser “negro”. Esse fato evidencia 

que a aparência da pessoa faz parte dos fatores norteadores da construção da “identidade 

negra”. Porém, a forma como a aparência da pessoa se relaciona à elaboração da 

“identidade negra” é culturalmente determinada. Isso implica que, por si só, ela não diz 

muita coisa sobre a “identidade negra”. Como se pode ver nas falas seguintes, a questão 
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da construção da “identidade negra” entre os militantes se liga também a elementos 

relativos à aparência, à “cultura negra” e ao continente africano:  

 
Minha identificação como negra se relaciona primeiramente com os 
aspectos culturais. Isso é muito importante porque desde pequena a 
gente já sabe que é diferente e vai enfrentar muitos desafios. Nós já 
começamos nossa caminhada sendo vítimas de muitos preconceitos. 
Os fatores relacionados à estética que também influenciaram muito. 
Se você for negro, as pessoas olham para você e já vão querendo lhe 
desclassificar. Eu sinto muito isso aqui em Mossoró. Eu achava que 
quando ficasse adulta isso ia acabar, mas, ainda sinto o olhar 
preconceituoso das pessoas (Elena, 41 anos, casada, não tem religião, 
curso superior incompleto; grifos do pesquisador).  
 
Minha vontade pessoal de me auto-proclamar negra a partir de uma 
coisa que chamo de prova do espelho: predominância das 
características físicas que me aproximam - e que são majoritárias - dos 
provenientes da África (cor, cabelos, traços físicos). Minha 
identificação cultural com estes. O sentimento de igualdade e de 
estimular as pessoas a se auto-proclamarem e se orgulharem da 
condição de negros. Ser negro para mim é afirmar a sua identidade 
levando em consideração a sua proveniência, a sua origem (o 
continente africano), as suas raízes culturais e pelo referencial nesta 
finda da África. Mas, sobretudo, reconhecendo que você sendo 
miscigenado, sendo misturado mantêm e afirma as principais 
referenciais do povo negro e da população negra (nariz e o cabelo,) e 
as suas articulações culturais. Então, eu considero que você se assumir 
como negro é assumir este conjunto de valores. É você olhar e ver que 
do conjunto da mistura que você foi gerado tem maiores 
características de negros. Aí, a variação da sua cor da pele passa a ter 
um valor secundário. Mas significa ser negro também ter uma 
discussão militante é você transformar a sua afirmação numa ação 
cotidiana para que outras pessoas possam se auto-declarar também 
como negras (Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-graduada; grifos 
do pesquisador).  
 
Eu sou uma pessoa que sinto orgulho e gosto de ser negro. Se eu 
tivesse que escolher, escolheria novamente ser negro. Isso porque eu 
apreendi a admirar os negros que hoje são referências na História do 
Brasil. E não só por isso, mas, pela própria cultura, pela identidade 
cultural que eu tenho com as tradições afro-brasileiras e pela própria 
história de nós. Nós o povo negro que saiu da África e por meio de 
navios chegou aqui no Brasil como escravos e que foram capazes de 
influenciar a cultura brasileira. Uma cultura que tinha tudo para ser 
uma cultura européia. Onde a cultura negra era submissa e até de certa 
forma proibido mais conseguiu superar todas estas dificuldades e 
conseguiu se afirmar enquanto povo e enquanto cultura e até 
marcando profundamente toda a questão cultural do nosso país 
(Renato, 44 anos, solteiro, não tem religião, graduado; grifos do 
pesquisador).  
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Nesta falas, um dos pontos importante é novamente a referência ao continente 

africano como lugar de origem e como locus do passado e das tradições “negras”. Tal 

referência ao continente africano como lugar de origem aproxima-se do que Weber 

(2000) denominou de crença subjetiva da origem comum do grupo. Para o autor, tal 

crença em uma origem comum funcionaria como elemento construtivo de sentimentos 

de pertença grupal e assim formador da identidade social do grupo. A África é 

simbolicamente mobilizada através da questão da vinda do povo africano para o Brasil. 

Isso possibilita uma ligação simbólica entre os processos identitários de pessoas 

“negras” com o continente africano, mesmo que tais pessoas não residam na África. É 

esse complexo e amplo processo de trocas de símbolos e idéias entre a África e outras 

partes do mundo que Paul Gilroy (2001) denomina de Atlântico Negro. Tais símbolos e 

idéias associadas à África são redefinidos nos contextos culturais locais. Também se 

evidencia nas falas acima uma associação da África aos aspectos fenotípicos “negros”. 

Significando, assim, que eles vieram exatamente de tal continente. Sansose (2003) 

enfatiza que a África, ao ser mobilizada no sentido de fazer parte da elaboração da 

“identidade negra”, funciona como lugar de origem das culturas e traços fenotípicos 

“negros”. Além disso, as falas revelam a idéia de mistura racial como um elemento 

presente na construção das “identidades negras” dos militantes citados acima. Mas, para 

os militantes serem racialmente misturados não significa a negação de ser “negro”. 

Outra vez, as representações sobre o mito das três “raças” fundadoras do Brasil 

aparecem relacionadas aos processos de construção das “identidades negras”.   

Também é relevante salientar o fato do estigma funcionar como um elemento 

construtor de “identidade social” (BOURDIEU, 2000). As falas acima revelam que o 

olhar e as ações preconceituosas serviram como uma forma de despertar para as suas 

auto-afirmações como “negros”. O que ocorre nestes casos é a percepção de que se é 

diferente e que tal diferença estabelece posições socialmente diferenciadas. Quando a 

diferença é percebida, pode ter inicio um processo de reflexividade relativo ao significa 

de tal diferença e, conseqüentemente, a formação de uma postura que busca reverter tal 

estigma (DU BOIS, 1999). O estigma funciona, então, como um impulso para sua 

reversão. Neste caso, fatores como educação e condições socioeconômicas são 

importantes nas “lutas de classificação”. 
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Para Sansone (2003), a “identidade negra” no Brasil não é uma categoria racial 

fixada numa diferença biológica, mas é um processo de identificação que pode basear-

se numa multiplicidade de fatores: o modo de administrar a aparência física “negra”, o 

uso de traços culturais associados à tradição afro-brasileira, o status, ou uma 

combinação desses fatores. Pode-se ver nas falas acima que vários dos fatores 

apontados por Sansone (ibid), como constituintes do processo construtivo de 

“identidade negra” no Brasil, também foram destacados pelos militantes negros de 

Mossoró, a fazer parte das suas “identidades negras”.  

Como já foi destacado anteriormente, a “identidade negra” é uma construção 

social. Enquanto construção social, ela se elabora a partir das interações entre as pessoas 

num determinado contexto cultural. As formas das pessoas interagirem modificam-se 

com o decorrer do tempo, implicando em possíveis readaptações ou redefinições das 

“identidades”. As “identidades”, portanto, se constroem através de processos dinâmicos 

que englobam a conjuntura sócio-cultural e a subjetividade das pessoas nas suas 

relações mútuas (BARTH, 2000). Isso implica que elas são influenciadas pelo contexto 

cultural e pelas particularidades das experiências e das formas de compreensão dos 

indivíduos. A trajetória do indivíduo nos mais variados espaços sociais que ocupa na 

sua vida configura-se como um filtro onde ocorre um processo seletivo das 

representações e referencias da sua “identidade” (BOURDIEU, 1996). Pensando desta 

forma, é mais apropriado falar em “identidades negras”, dando destaque às relativas 

diferenciações existentes nas formas que as pessoas que se auto-afirmam “negras” 

apresentam. A referência que fazemos às “identidades negras” dos militantes negros 

mossoroenses se insinua porque estamos pensando “identidade negra” não com uma 

fonte monolítica de significado, mas sim como um processo influenciado pelas 

trajetórias e especificidades pessoais de cada um dos militantes negros. Isso implica em 

dizer que a “identidade negra”, como qualquer outro tipo de identidade social, possui 

significados relativamente diferentes de acordo com a própria trajetória de vida de cada 

militante negro. Claro que existem alguns fatores relativos à construção das 

“identidades negras” dos referidos militantes negros que foram recorrentes em suas 

falas. Tais fatores são a relação com o continente africano, as características fenotípicas 

e os valores culturais afro-brasileiros. Isso nos permite falar numa base comum da 

identificação de tais militantes como “negros”. No entanto, não podemos afirmar que 

eles possuam a mesma compreensão do que significa ser “negro”. O significado de ser 
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“negro” para cada um deles passa necessariamente pelo crivo individual, configurando 

uma realidade relativamente heterogênea.   

Pensada desta forma, a “identidade negra” não consiste em um fenômeno 

homogêneo. Pelo contrário, ela apresenta-se como uma realidade contingente. Além 

disso, as especificidades da vida dos militantes negros exercem influência na forma 

como cada um deles se reportou à sua “identidade negra”. Isso nos permite afirmar que 

a “identidade negra”, como a entendemos nesta pesquisa, não é uma realidade pré-

estabelecida, mas um processo construtivo que depende do contexto social e cultural no 

qual está inserida a pessoa. Como enfatiza Sansone (2003), a “identidade negra” não é 

uma entidade dada, mas um constructo que pode variar no espaço e no tempo e de um 

contexto para outro. Ela é relacional e contingente. “Negros” e “brancos” se percebem e 

se autodefinem dentro de contextos específicos de relações sociais. Assim, é mais 

pertinente falar em “identidades negras” dos militantes negros mossoroenses, levando 

em consideração os processos mais ou menos específicos através dos quais elas foram 

construídas, Nas falas dos militantes negros foram externadas especificidades que fazem 

parte dos processos construtivos das suas “identidades negras”. Vejamos alguns desses 

relatos: 

 
Eu sou negra. (silêncio) Ser negra para mim significa que eu tenho 
uma identidade. Eu acho que agente está sempre construindo esta 
identidade. Essa minha identidade negra se constituiu por eu saber que 
sou negra e tenho muitos desafios a enfrentar. Mas, estou deposta a 
enfrentá-los porque acho que construir um mundo melhor está acima 
de etnias. Então, negra ou branca ou da cor que fosse essa é a minha 
missão. Mas, como sou negra é bom assumir para também 
compartilhar com outras pessoas negras (Elena, 41 anos, casada, não 
tem religião, curso superior incompleto; grifos do pesquisador).  

 

A fala acima destaca o processo construtivo da “identidade”.  Como pode-se ver, 

a entrevistada foi se reconhecendo como “negra” no decorrer dos seus processos 

interativos com a sociedade. Ela não nasceu “negra”, ela foi se auto-afirmando “negra”. 

Esse processo de auto-afirmação é interminável é pode ser manipulado de forma 

estratégica. Melhor dizendo, a maneira que os militantes negros se reportaram à 

“identidade negra” nesta pesquisa pode estar associada à impressão que eles pretendem 

passar como militantes negros. Como argumenta Goffman (1985), os indivíduos na sua 

vida cotidiana se inserem em atividades nas quais precisam construir uma boa 
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“representação” daquilo que eles estão assumindo. Para o autor, a “representação” é 

“toda atividade de um indivíduo caracterizado por sua presença contínua diante de um 

grupo de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (GOFFMAN, 1985, P. 

29). A “identidade” não deixa de ser uma “representação” do indivíduo com relação ao 

seu grupo e, conseqüentemente, está atrelada às relações de poder no interior do grupo e 

nos processos de interação com outros grupos. 

A percepção de que se é socialmente diferente desenvolve-se gradativamente, de 

forma mais ou menos particular para cada pessoa detentora de estigma social. Com o 

passar do tempo, a imagem negativa que é atribuída a um grupo social pode começar a 

ser reelaborada de forma positiva pelos seus membros. Tal processo de reelaboração faz 

parte do que Bourdieu (2000) chamou de “lutas de classificações” e implica em um 

complexo jogo de negociações e disputas de poder. Como destaca Du Bois (1999), 

inclui também um complexo processo de reflexividade, São as interações da vida 

cotidiana que faz, de certo modo, com que o grupo socialmente estigmatizado desperte 

para o olhar diferenciado que recebe. Para Du Bois (ibid), as atitudes racistas e 

discriminatórias apresentam-se como extremamente degradantes e, ao mesmo tempo, 

reveladoras de que existe um mundo de valores no qual o “negro” é visto como inferior. 

A violência que o estigma provoca impulsiona o reconhecimento desse mundo que se 

afirma superior.  Ao continuar a conversa com Elena, perguntei como foi o seu processo 

de auto-afirmação. A sua resposta aproxima-se da argumentação de Du Bois (1999) 

sobre o processo de autodescoberta que os “negros” estão sujeitos a enfrentar.   

 
Na infância eu acho que não aceitava muito na idéia de ser negra. Eu 
não entendia e as pessoas diziam que eu era morena. Eu achava que 
ser morena era uma coisa boa. Mas, as mesmas pessoas que me 
chamavam de morena, quando tinham uma raiva, me chamavam de 
negra nojenta. A gente enfrenta muitas dificuldades na escola, embora 
na minha casa também sentia um certo olhar diferenciado. Isso se 
dava porque o meu irmão tem a pele clara. As pessoas diziam que o 
menino tinha nascido com o cabelo bom, mas, a menina tinha o cabelo 
ruim. Eu me lembro que quando ia para a mercearia os meninos me 
jogavam pedras e diziam: “olha aquela negrinha”. Com isso eu fui 
despertando para a valorização da minha condição de negra (Elena, 41 
anos, casada, não tem religião, curso superior incompleto; grifos do 
pesquisador).  

 

Para Elena, a valorização da sua condição de “negra” se constituiu através de um 

processo reflexivo sobre as maneiras como era, muitas vezes, tratada. O tom das 
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conversas que ouvia fazia da sua “cor” um fator sobre o qual pensava a sua própria 

dignidade como ser humano. Quando se mora numa família que têm pessoas de pele 

“clara”, o olhar diferenciado pode ser percebido mesmo entre os familiares. Como 

destaca, até na sua casa ouvia conversas com tons racistas referente à sua pessoa. 

Porém, foi justamente tal vivência com a estigmatização que a fez se valorizar se 

assumir como “negra”. O relato de Elena serve, de certa forma, para se pensar na 

conflitante luta subjetiva que envolve os processos identitários.  

Pode-se ver também nas palavras de Elena que ela foi gradativamente 

construindo a sua “identidade negra”. Para tal militante negra, a construção da sua 

“identidade negra” foi se elaborando a partir da sua percepção de ser diferente, e que as 

pessoas a viam como alguém diferenciado pela sua “cor” da pele. Ademais, é 

interessante notar o destaque que a militante deu ao tipo de classificação racial que 

recebia de acordo com a natureza das relações sociais em que estava envolvida. Era 

chamada de “morena” nos momentos amistosos e era chamada de “negra” quando se 

envolvia em conflitos. Esta oscilação classificatória reflete um pouco da natureza 

política dessas categorias raciais. A pluralidade de termos referentes à auto-

identificação racial das pessoas implica numa maior flexibilidade ou numa maior rede 

de possibilidades delas se classificarem e serem classificadas de acordo com o contexto 

das relações. É também relevante destacar que a afirmação da militante como “negra” 

foi se configurando a partir da sua própria reflexividade acerca do processo de 

estigmatização que sofreu e sofre. De certa maneira, a fala da militante instiga à 

reflexão acerca da natureza social da “identidade”, evidenciando principalmente que ela 

não consiste em uma realidade pré-estabelecida ou fixa. A “identidade” é, sobretudo, 

dinâmica e contextual, estando envolta em relações específicas de poder (OLIVEIRA, 

2003).  

Durante a pesquisa, outros militantes também enfatizaram fatores relacionados 

aos preconceitos raciais como constituintes dos seus processos de auto-afirmação como 

“negros”. Nos relatos seguintes, estão colocados mais elementos associados à questão 

da autopercepção como “negros”. Pode se observar que, em todos eles, foi destacado o 

processo de reflexividade diante dos atos racistas, advindos tanto dos próprios 

familiares como da sociedade em geral. A vergonha e a humilhação sofridas por quem é 

estigmatizado podem se reverter numa fonte de força e de resistência contra o estigma.   
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Quando eu era pequena mamãe nunca deixava sair com o cabelo solto. 
Ela sempre botava óleo de coco e amarrava porque achava feio. Ai 
você vai crescendo como uma pessoa feia e negra. E o cabelo é 
pichaim não pode soltar. O bonito é o cabelo solto e liso. Isso foi 
acontecendo comigo. Mas com o tempo fui mudando. A primeiro vez 
que eu fui desfilar no pelotão do 7 de Setembro de Mossoró e a minha 
turma me escolheu para ser a representante do pelotão foi frustrante 
para mim. Porque quando eu passei na rua as pessoas disseram: “ah! 
Uma negra”. Com isso fiquei morta de vergonha e não fui desfilar. 
Depois fui entendendo e pensando assim: será que negro não pode 
andar na frente nunca? Até que um dia fui entender que era gente 
mesmo. E quando entrei para o teatro foi que eu vi a mim assumir 
como negra. E comecei a achar que negro também é bonito. Mas eu 
hoje já entendo que sou negra. Que tenho cabelo de negra. Que tenho 
nariz de negra. Pé de negra e orelha de negra (Júlia, 41 anos, solteira, 
umbandista, graduada; grifos do pesquisador).  
 
Eu sempre me reconheci como negro. Eu me lembro que na minha 
infância alguns colegas diziam brincadeiras que me fez voltar para cor 
da minha pele. Por exemplo, naquela época tinha músicas que eu 
ouvia que eram racista e deturpadoras da identidade negra. Eu não vou 
cantar para você esta música porque seria eu querer perpetuar o 
preconceito racial. Eu acho que você se olhar no espelho e perceber 
que é negro não significam nada para sua identificação. Mas, o que é 
importante para a afirmação da identidade negra é quando percebemos 
o olhar diferenciado do outro. Dos nossos colegas. E que esse olhar 
fere e a palavra fere. Então, eu me identifiquei e me assumir pela dor, 
pelo olhar de rejeição dos outros que estavam ao meu redor (Renato, 
44 anos, solteiro, não tem religião, graduado; grifos do pesquisador).  

 

Um ponto interessante nas falas destes militantes negros se refere ao fato deles 

colocarem a esfera da família como um espaço no qual os estereótipos negativos 

relacionados ao “negro” são também reproduzidos. Isso até mesmo entre as famílias 

“negras”, tal como relatado nas falas acima. No entanto, mesmo admitindo que no seio 

familiar exista mecanismos reprodutores do racismo, tais mecanismos não implicam na 

eliminação da construção de “identidades negras”. Como sugere Guimarães (1999), as 

atitudes racistas presenciadas na esfera familiar devem configurar obstáculos à 

formação de “identidades negras”. Mas os processos de construção de “identidades 

negras” não se limitam apenas à esfera familiar. Como as falas acima evidenciam, as 

“identidades negras” são elaboradas através das experiências pessoais vividas nos 

variados espaços sociais de interação. Os mecanismos racistas, inseridos no próprio seio 

familiar, não anulam os processos de construção da “identidade negra” entre 

determinados membros da família. Outro ponto importante evidenciado nas falas diz 

respeito ao processo de auto-afirmação de tais militantes como “negros” se relacionar 
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com a resistência e o repúdio que eles possuem da imagem negativa que a sociedade 

tem do “negro”. Para estes entrevistados, as suas “identidades negras” foram se 

constituindo mais pela percepção do olhar diferenciado do outro do que pela 

constatação da própria “cor” da pele. É relevante destacar as idéias de sofrimento e 

humilhação devido ao estigma da “cor”, evidenciadas nos relatos. Então, ao se projetar 

contrariamente à imagem que a sociedade possui do “negro”, a construção da 

“identidade negra” entre os militantes negros passa por um processo de re-significação. 

Vale talvez enfatizar que este processo não é, porém, homogêneo. O significado de ser 

“negro” é influenciado pela trajetória biográfica dos militantes, tornando-se 

relativamente particular para cada um deles.  

Nas falas dos militantes negros ficou claro o sentido positivo que eles davam à 

categoria “negro” bem como a associação desta categoria com uma postura de 

militância contra o racismo por eles sofrido. Então, para os referidos militantes negros, 

ser “negro” envolve um sentido contestatório da imagem negativa que a sociedade 

brasileira possui da população “negra”.  

 
Eu sou negro. Tenho orgulho de ser negro. Gosto da minha cor a 
ponto de se eu tivesse que voltar a viver em outra encarnação desejaria 
ser negro.  Ser negro significa também que eu preciso afirmar isso 
todos os dias como uma forma de sobreviver aos preconceitos e as 
discriminações. Eu acho que acima de tudo ser negro para mim 
significa que eu tenho que fazer as pessoas que estão a minha volta se 
entenderem e se assumirem enquanto pessoas que tem que lutar pela 
liberdade e pelo espaço nesta sociedade racista (Renato, 44 anos, 
solteiro, não tem religião, graduado; grifos do pesquisador).  
 
 (Silêncio) eu acho que uma pessoa negra é aquela que se aceita como 
ela é e gosta de ser negra. Que não se sente inferior. Que não tem 
vergonha de ser negra. Que não tem vergonha de ter uma história na 
qual os seus antepassados sofreram na pele para que aquela pessoa 
esteja no mundo hoje (Elena, 41 anos, casada, não tem religião, curso 
superior incompleto; grifos do pesquisador).  
 

O significado que estes militantes dão à categoria “negro” evidencia um 

processo de elaboração de uma imagem positiva do “negro”. Para eles, o “negro” está 

associado à luta cotidiana contra o racismo e à resistência dos seus antepassados 

africanos que vieram para o Brasil como escravos. Pode-se notar um processo de re-

elaboração da imagem do “negro” como sinônimo de orgulho pessoal.  Segundo a 

argumentação de Sheriff (2002), o termo “negro” foi historicamente usado na sociedade 
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brasileira como sinônimo de status servil. Assim, o termo “negro” se liga 

simbolicamente à escravização, ao trabalho braçal e outras adjetivações de natureza 

pejorativas, que na sociedade brasileira são freqüentemente usadas para identificar 

pessoas de tez “negra”. Com relação ao sentido que o termo “negro” tomou na língua 

portuguesa, diz a autora:  

 
[...] No português do Brasil, o peso da palavra negro sempre foi mais 
do que descritivo ou taxonômico. Mesmo na época colonial, a palavra 
era tão forte que a Coroa portuguesa, em 1775, procurou restringir o 
seu uso. [...] o termo negro no Brasil podia ser usado para descrever 
não só uma determinada cor mas também para referir-se, de forma 
mais geral, aos não-brancos com status servil (SHERIFF, 2002, p. 
217).  

 

Já para os militantes negros de Mossoró a associação do termo “negro” com um 

sentido socialmente negativo é totalmente desaprovada. Para tais militantes negros, a 

categoria “negro” significa não algo negativo, mas sim um fator de orgulho individual. 

Nesse sentido, a categoria “negro” passa por um processo de re-significação no qual o 

seu valor cultural apresenta-se como constituinte do eu dos referidos militantes. Como 

disse Júlia: “na verdade a maioria dos negros pobres tem medo e vergonha de se 

assumir negro e é uma glória quando o camarada se considera negro e se veste como 

negro e diz que é descendente de africano. Isso é muito bonito e o deixa muito mais em 

paz consigo mesmo”.  

Destacamos que a preferência dos militantes negros em se autodefinir como 

“negros” não configura uma particularidade. De acordo com Ferreira (2000, apud 

FARIAS, 2004), é muito comum entre os militantes negros brasileiros suprimirem a 

denominação “preto” ou “moreno”. No entanto, a taxativa expressão sou negro e com 

orgulho que ouvimos dos militantes, apesar de evidenciar uma tendência polarizante 

referente à construção das suas “identidades negras”, não exclui completamente a 

importância que eles dão à mistura racial da sociedade brasileira. Como já foi discutido, 

para os militantes negros de Mossoró, a mistura racial e cultural do Brasil faz com que o 

“negro” brasileiro não seja definido pela regra do [one-drop-rule] presente na sociedade 

americana. 

Já com relação aos “brancos”, os militantes negros consideram que eles são 

aquelas pessoas que se acham superiores aos “negros”. Pode-se ver na falas seguintes 
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que a categoria “branco” está associada, em grande medida, às pessoas que praticam 

racismo.  

 
Para mim os brancos são todos aqueles que sentem-se melhores ou 
eleitos. E se comportam como superiores. Não somente os de pele 
clara, mais considero “branco” os que assumem atitudes austeras ante 
outros que considera seus inferiores (Otávio, 44 anos, casado, 
umbandista, Pós-graduado; grifos do pesquisador).  
 
Acho que uma pessoa branca é aquela que quer ser superior aos 
negros. A gente encontra pessoas assim com esse perfil de 
superioridade racial (Elena, 41 anos, casada, não tem religião, curso 
superior incompleto).  
 
Eu acho que ser branco não se expressa muito pela cor da pele. Eu 
acho que os brancos não são aquelas pessoas de pele clara. Mas sim 
aqueles que procuram desenvolver uma cultura de exclusão e de 
discriminação racial. Apesar de que eu olho para tais pessoas é vejo 
traços de negro. Mas elas se assumem como brancas (Renato, 44 anos, 
solteiro, não tem religião, graduado; grifos do pesquisador).  

 

 Para os militantes negros, o “branco” é aquela pessoa que, mesmo sendo 

também produto da mistura racial e cultural da sociedade brasileira, pratica racismo 

contra os “negros”. Assim, o “branco” representa a pessoa que não respeita a dignidade 

do “negro” e age desumanamente. Como os militantes enfatizam, ser “branco” está 

associado muito mais à questão da conduta das pessoas do que à própria pigmentação 

da pele. Desta forma, ser “branco” não é, necessariamente, quem possui a pele “clara”, 

mas quem pratica atos racistas. Nesse sentido, ser “branco” é ser racista e possuir uma 

conduta de superioridade racial em relação aos “negros”. A auto-imagem que os 

militantes negros mossoroenses externaram dos “brancos” configura-se como contrária 

à associação da pessoa “branca” com a civilização e com a erudição. Para Guimarães 

(1999), o “branco” no Brasil sempre esteve relacionado e vinculado à religião católica e 

à escolaridade. Daí, o “branco” apresenta-se como o detentor do saber e da prudência, 

enquanto o “negro” surge, ao contrário, logicamente como símbolo da incivilização e da 

desordem. Portanto, a categoria “branco” configura-se no contexto brasileiro como 

representante de superioridade racial e cultural com relação à população “negra”20.  

                                                 
20  É importante frisar que a associação do “branco” com civilização não é exclusiva da 

sociedade brasileira, mas antes é um produto da sociedade ocidental moderna, (Seyferth, 1995). 
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Como destaca Sheriff (2002), as palavras sempre estão inseridas numa 

hierarquia de valor cultural. No caso brasileiro, a categoria “branco” representa o 

homem civilizado e a categoria “negro” expressa desorganização social e cultural, 

configurando assim uma relação hierarquizada da superioridade cultural do “branco” 

sobre o “negro”. Parece ser justamente esta imagem negativa do “negro” que os 

militantes negros mossoroenses buscam desconstruir quando se auto-afirmam “negros” 

e taxam os “brancos” de racistas.    

A efetividade do racismo na sociedade brasileira já foi extensamente discutida 

pelas ciências sociais.  De modo que tanto no meio científico como na sociedade 

brasileira não existem dúvidas da sua atuação. Para o movimento negro brasileiro, o 

debate que se apresenta diz respeito à forma como os militantes devem se articular para 

mobilizar a população contra o racismo. Trata-se, porém, de tarefa árdua devido às 

especificidades das relações raciais brasileiras (FRY, 2005). A realidade do racismo em 

Mossoró, apesar de ter as suas particularidades, insere-se na lógica das relações raciais 

brasileiras. Nas entrevistas com os militantes, eram recorrentes os relatos de situações 

racistas ocorridas com eles. Lembro que numa entrevista fiquei um pouco constrangido 

quando uma militante falou que eu não sabia o que era racismo porque nunca tinha 

sentido na pele. E continuou dizendo que a prática do racismo é extremamente 

humilhante e degradante para quem a sofre. Como se pode ver nos relatos seguintes, a 

“cor” da pele se coloca como um dos fatores mais dinâmicos nas situações de racismo. 

No entanto, a terminologia da “cor” possui uma dimensão subjetiva, implicando na 

oscilação das classificações raciais (SANSONE, 2003). Vale lembrar também a 

argumentação de Roberto DaMatta (1997 apud FRY, 2005) acerca do caráter oscilante 

do sistema classificatório brasileiro. Assim, quem se auto-afirma como “negro” pode ser 

considerado por outros, em diversos momentos, como “escuro”, “moreno” etc. A 

escolha das categorias raciais se relaciona, portanto, com os contextos das interações 

cotidianas. Nas falas dos militantes, existe questões relativas a este caráter oscilante da 

terminologia da “cor” em nossa sociedade:  

 
Todas as pessoas de cor sofreram ou sofrem racismo. Seja no caso de 
quando você rouba o namorado de uma amiga e você passa a ser 
aquela negrinha nojenta. Seja quando você não é bem aceita porque 
não tem todas as características físicas de uma beleza estereotipada. 
Em todas estas situações se sofre com o racismo. Em Mossoró não é 
diferente e se você tiver uma pele mais escura vai sentir reações mais 
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brutais do racismo. Comigo acontece racismo quando digo que sou 
negra as pessoas dizem que deixe de besteira que eu sou morena 
(Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-graduada; grifos do 
pesquisador).  
 
Sentir e ver só quando a gente passa por situações de preconceito 
racial. Eu já trabalhei em alguns lugares que eram referências na 
cidade (Mossoró) e que eu percebia nas pessoas a surpresa. E até de 
certa forma uma rejeição por chegarem num lugar de referência na 
cidade e perceberem que eu era negro. Eu já passei por esse tipo de 
coisa de chegar no local que eu trabalhava e pedir para eu me 
identificasse. Não é preciso que as pessoas digam com palavras. Mas a 
gente percebe no olhar. Na surpresa quando chega num local que há 
um negro para recebê-lo (Renato, 44 anos, solteiro, não tem religião, 
graduado; grifos do pesquisador).  

 

Com relação ao combate ao racismo, a posição dos militantes negros está ligada 

à elaboração de um processo de combate através da disseminação na sociedade 

brasileira de valores como igualdade social, a desmistificação da idéia de “raça” e com 

o incentivo às políticas públicas que respeitem as diferenças culturais. Eles não 

aprovam, em hipótese alguma, a polarização do conflito racial, argumentando que seria 

algo extremamente violento e que contradiz a lógica da mistura racial brasileira. A 

questão da polarização racial é extremamente delicada. Um dos primeiros obstáculos diz 

respeito a preferência de grande parte dos brasileiros por um sistema classificatório que 

celebre a mediação e oscilação das categorias raciais (FRY, ibid). Um outro fator seria 

pensar na possibilidade do acirramento do ódio racial, que a polarização racial pode 

acarretar. Para os militantes, a polarização racial não expressa a melhor forma de se 

combater o racismo em decorrência, dentre outros fatores, da mistura racial da 

sociedade brasileira.   

 
Não concordo com a polarização do conflito racial. Eu acredito que se 
combate o racismo disseminando a cultura da igualdade, tolerância e 
desmistificando a idéia de raças e do racismo à brasileira (democracia 
racial) (Fátima, 43 anos, casada, católica, pós-graduada; grifos do 
pesquisador).  
 
Não é com o acirramento da luta entre brancos e negros que 
combateremos o racismo. Na minha compreensão, o racismo se 
combate com políticas sociais que respeitem as diferenças e através da 
desconstrução do preconceito racial (Marta, 56 anos, solteira, católica, 
pós-graduada; grifos do pesquisador).   
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Eu acho que o melhor caminho é esse da solidariedade e da harmonia. 
Até porque este radicalismo entre raças está ficando uma coisa 
ultrapassada. Desde o fim da apartheid racial da África do Sul esta 
radicalização de disputa racial está fora de moda. E no Brasil isso não 
caberia. Até por nossa formação que se baseia na mistura racial 
(Leonardo, 30 anos, casado, católico, graduado; grifos do pesquisdor).  

 

Mesmo admitindo que o acirramento do conflito racial na sociedade brasileira 

não perfaz a melhor maneira de combater o preconceito racial, os militantes negros 

foram enfáticos em destacar que a sociedade brasileira sempre desenvolveu uma cultura 

racista diante da população “negra”. Isso é relevante no sentido de destacar que, mesmo 

existindo entre os militantes o reconhecimento de serem “negros” misturados, tal ênfase 

na mistura não exclui deles uma visão crítica acerca do racismo na sociedade brasileira. 

Pelo contrário, foram taxativos em evidenciarem que as suas “identidades negras” são 

frutos de complexos processos subjetivos e interpessoais, configurando uma forma de 

resistência e de luta contra o preconceito racial que sofrem. Durante as entrevistas, eles 

afirmaram que se pode falar atualmente em “identidade negra” no Brasil devido à 

resistência e a mobilização dos “negros” perante o racismo brasileiro:  

 
Os brancos criaram neste país uma ideologia racista que só através a 
força da cultura e da raça negras foi que os negros conseguiram não 
perder a sua identidade neste país. Se hoje existe uma cultura negra e 
uma religião negra foi por força da nossa cultura e da sua resistência. 
Isso porque a proibição dela existiu (Renato, 44 anos, solteiro, não 
tem religião, graduado; grifos do pesquisador).  

 

Para esses militantes, ser “negro” significa entre outras coisas resistir, a cada 

novo dia, às atitudes dos “brancos” no que diz respeito à negação e ao preconceito 

diante da identidade e da cultura “negras”.  Mesmo existindo entre eles a clara evidência 

do racismo, não existe um desejo de assunção do conflito racial. Com relação ao 

combate do racismo, o que é mais evidente nas falas dos militantes é a busca por uma 

sociedade onde se respeita a diversidade cultural e racial. Na nossa compreensão, o 

debate que prioriza a construção de uma sociedade culturalmente plural é bem mais 

plausível do que o discurso que objetiva a elaboração de uma sociedade racialmente 

dividida. Certamente, essa visão dos militantes se associa à uma idealização das suas 

posturas de militante. De modo que é necessário relativizar tal postura e os seus 

discursos. Mas como diz Fry (2005), num mundo tão assolado pelas injustiças e práticas 
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de violência baseadas no ódio racial e étnico, uma sociedade que se deseja 

culturalmente plural deve ser vista no mínimo como interessante.  

Como já foi discutido, o sistema classificatório brasileiro celebra a pluralidade 

de categorias raciais. Um ponto que também merece destaque se refere ao fato destas 

categorias de classificação racial fazerem parte de um complexo jogo de relações de 

poder. Além disso, tal pluralidade classificatória expressa a questão da mistura racial e 

cultural, abrindo espaço para as mediações e negociações ao redor da “cor” 

(SANSONE, 1996). Nesse sentido, se pode afirmar que o continnum de “cor” configura 

um fenômeno complexo que não pode ser reduzido à uma questão de negação ou 

enfraquecimento da “identidade negra”. Como argumenta Sansone (ibid), esse 

continnum de cor expressa tanto o caráter das mediações nas relações raciais como 

também envolve valores relativos à mistura racial na sociedade brasileira. A própria 

categoria “negro”, pelo menos entre os militantes de Mossoró, possui um significado 

que se atrela à mistura racial. Nas entrevistas, eles foram enfáticos em afirmar que são 

“negros” misturados. Ser “negro” misturado não desqualifica a “identidade negra” 

deles. Tal forma de se auto-afirmar “negro” faz parte de um sistema cultural específico. 

Tendo em vista a realidade histórica do Brasil, querer que os brasileiros se pensem 

racialmente puros é, no mínimo, substancializar o fenômeno da “identidade”. Para os 

referidos militantes negros, apesar de entenderem as categorias como “moreno” e 

“mulato” como resultado do processo de embranquecimento da sociedade brasileira e 

representando uma maneira da grande maioria das pessoas de “cor” driblar o racismo, 

também enfatizaram o caráter da mistura racial inerente a tais formas de se 

autoclassificar.  Como nos falaram alguns militantes: 

 
Quando alguém se diz moreno é uma tentativa de evitar o preconceito. 
O moreno não é tão negro assim. Ser moreno é ser um negro com a 
pele menos escura (Leonardo, 30 anos, casado, católico, graduado; 
grifos do pesquisador).  
 
Eu acho que existiu no país por muito tempo uma cultura do 
branqueamento e que esta cultura do branqueamento conseguiu 
realmente chegar até as massas. Então, esta cultura conseguiu 
disseminar na sociedade estas várias formas das pessoas de cor se 
identificar (Renato, 44 anos, solteiro, não tem religião, graduado; 
grifos do pesquisador).  
 



 160

Entre os militantes negros mossoroenses, não parece haver a corriqueira 

pluralidade relativa à forma como a grande maioria da população brasileira se 

autodefine pela “cor”. Como já destacamos neste capítulo, eles se afirmam como 

“negros” e tal definição leva em conta não só a questão da “cor” da pele. Se para muitos 

indivíduos de “cor” a categoria “negro” configura uma ofensa, para os militantes negros 

mossoroenses ela é motivo de orgulho pessoal e de resistência ao racismo. Nas suas 

falas fica implícito que ser “negro” significa demarcar um espaço social, que na 

sociedade brasileira sempre foi negado à população “negra”. No entanto, a 

autodeclaração dos militantes como “negros” não opera de forma absolutamente 

polarizante. Melhor dizendo, no decorrer das suas falas fica explícita a correlação entre 

ser “negro” e fazer parte da mistura das três “raças”. Desse modo, pode-se afirmar que 

não detectamos nas entrevistas um desejo dos militantes em formar uma sociedade 

racialmente polarizada. Pelo contrário, a mistura racial e cultural foi destacada como 

uma dos principais fatores positivos da sociedade brasileira.  

Vale ressaltar que a relação feita pelos militantes entre “identidade negra” e 

resistência ao racismo está associada ao fato deles buscarem realçar a idéia de militância 

negra. Resistir ao racismo expressa luta e combate dos militantes. Assim, para eles, é 

importante enfatizar que as suas “identidades negras” foram se elaborando através das 

suas lutas contra o racismo. Desse modo, é compreensível a ênfase dada à idéia de 

resistência dos “negros” para não perderem a sua “identidade”.   

Como argumenta Elias (1994), o processo de re-elaboração positiva da 

“identidade social” de um grupo está estritamente relacionada com a sua ascensão 

socioeconômica. Isso não implica que as “identidades” se percam porque um grupo é 

pobre. Mas, como os processos identitários são marcados por disputas de poder, quanto 

menos independência econômica um grupo tiver em relação a um grupo dominante, 

mais difícil é para ele re-elaborar a auto-imagem. A argumentação do autor serve de 

base para afirmamos que a forma como os militantes negros de Mossoró e, de forma 

geral, a militância negra brasileira, se reportam à “identidade negra” está relacionada 

também ao fato destes militantes terem conseguido ascensão social. O próprio processo 

de ascensão social pelo qual eles passaram pode ser visto como impulsionador do 

significado de ser “negro” para eles. Não estamos afirmando que toda pessoa 

fenotipicamente “negra” que consiga ascensão social se afirme como “negro”, mas que 

o processo da afirmação da “identidade negra” se daria de forma mais evidente entre os 
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“negros” que conseguiram ascensão social. Como se sabe, a militância negra brasileira é 

formada, em sua grande maioria, por “negros” que conseguiram ascensão social 

(VALENTE, 1994 apud FARIAS, 2004).  

No decorrer desse capítulo, pode-se perceber que os militantes preferem usar 

exclusivamente a categoria “negro” como forma de auto-afirmação. A pesar do 

significado de tal categoria ter um caráter subjetivo, existem alguns aspectos comuns na 

forma como os militantes se reportam as suas “identidades negras”. Um deles diz 

respeito ao valor que a África possui para o significado do ser “negro” entre eles. De 

modo geral, a África apresenta-se para os militantes como um banco de referenciais 

simbólicos que norteiam o significado das suas auto-afirmações.  Um outro elemento 

colocado refere-se à ênfase na mistura racial e cultural. Para os militantes, a mistura dos 

“sangues” expressa as especificidades do racismo brasileiro e os constituem como 

“negros misturados”. Ser “negro misturado” não enfraquece as suas “identidades 

negras”, mas revela, sobretudo, as especificidades de tais formas de auto-afirmação. 

Isso porque, mesmo colocando que não existe “negro puro” no Brasil, eles não 

deixaram de evidenciar o orgulho e o valor de suas “identidades negras”. Também os 

aspectos fenotípicos foram destacados como importantes para suas auto-afirmações, 

principalmente o cabelo, o formato do nariz e a “cor” da pele. Ademais, percebi que 

entre os militantes o significado da categoria “negro” foi colocado de forma a expressar 

um sentido de resistência contra o preconceito racial sofrido em suas vidas. Portanto, 

esses são aspectos que foram recorrentes nas maneiras dos militantes afirmarem as suas 

“identidades negras”.                 
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Capítulo 5 - “Identidade negra” no bairro de Santo Antônio?  
 

No capítulo anterior, discuti o processo de construção da “identidade negra” 

entre os militantes negros de Mossoró. Agora, discuto se as pessoas que entrevistei no 

bairro de Santo Antônio também se identificam como “negras” ou não. De forma geral, 

o que percebi nas entrevistas no bairro foi um discurso norteado pelo continnum de 

“cor” e pela idéia de mistura racial entre as famílias. Entre os entrevistados do Santo 

Antônio a idéia de mistura racial se apresenta de modo bem importante e presente, 

assim como entre os militantes negros, para se pensar as particularidades da construção 

da “identidade negra” no Brasil. Como veremos neste capítulo, a mistura racial se 

relaciona com a questão do sangue e com o mito das três “raças” fundadoras da nação 

brasileira. Chamo a atenção para o fato de que a questão da mistura racial não se limita 

à discussão sobre “identidade negra”. Em pesquisas antropológicas sobre etnicidade 

indígena, a concepção de “índios” misturados também foi evidenciada (OLIVEIRA, 

1999; VALLE, 1999). Isso serve para se refletir que a questão da mistura na sociedade 

brasileira toma dimensões mais abrangentes, dando respaldo às interpretações que 

destacam a primazia da cultura brasileira em não criar polarizações sociais 

(DAMATTA, 1990).  

Iniciei a pesquisa no Santo Antônio ouvindo discursos irônicos e sarcásticos 

sobre os “negros”. Lembro-me bem que, no primeiro dia que fui fazer entrevistas no 

bairro, ao chegar numa lanchonete para tomar um café, o rapaz que me atendeu 

perguntou o que eu estava fazendo com um gravador na mão. Prontamente respondi que 

estava fazendo uma pesquisa sobre “negros” no bairro Santo Antônio. O rapaz começou 

logo a dizer que os “negros” não prestam e que eles deveriam ainda estar sob o jugo da 

escravidão. Fiquei a contemplá-lo meio sem saber como reagir a tal postura. Mas, em 

seguida, ele passou a rir e disse que estava brincando, pois, considerava todo mundo 

igual e o racismo não era mais para existir.  

Diante de tal fato, acabei de tomar o café e sai refletindo sobre a natureza das 

relações raciais brasileiras e, principalmente, pensando acerca do significado das 

brincadeiras, das risadas e dos silêncios frequentemente presenciados quando buscamos 

conversar sobre racismo e ser “negro” no Brasil.  Durante todo o decorrer da pesquisa 

no bairro de Santo Antonio, as conversas que tive com meus entrevistados foram 

geralmente interrompidas por silêncios e/ou risos, principalmente quando eu perguntava 
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se eles se consideravam “negros” ou não. A mesma experiência passou Sheriff (2002), 

que também relata, em sua pesquisa no Morro do Sangue Bom, que corriqueiramente se 

deparava com risos e silêncios quando falava sobre racismo.  

 

     
    Figura 20 - Rua do Santo Antônio sem saneamento básico.  

 

     
    Figura 21 – Cruzamento de ruas do Santo Antônio.  

 

O bairro Santo Antônio é estigmatizado pela sociedade mossoroense. Ele é 

taxado, corriqueiramente, como um bairro violento e perigoso. Esta imagem do bairro é 

passada tanto nos jornais como nas rádios locais. Viver no Santo Antônio significa, de 
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certa forma, um atributo negativo para a pessoa. Nos processos de estigmatização, o 

grupo discriminado busca construir uma imagem contrária a que lhe é imposta pelo 

grupo estigmatizador. A validação de uma imagem positiva do grupo estigmatizado 

depende, em grande mediada, do seu poder político para desconstruir a atribuição 

negativa imposta pelo grupo dominante (ELIAS, 2000). Para elaborar uma imagem 

positiva do grupo, os seus membros buscam representá-la bem diante do outro grupo. 

Para os entrevistados, eu podia ser, assim, um agente que poderia divulgar notícias 

sobre o bairro. Então, era importante para eles passar uma imagem mais positiva do 

bairro. Isso ficou bem claro pelas atitudes dos entrevistados em destacar enfaticamente 

que não existia racismo no bairro e que todos eram honestos e trabalhadores. Eram 

recorrentes nas entrevistas as justificativas de que as pessoas do Santo Antônio não 

eram ‘malandras’. Também me falaram que era um bairro tranqüilo e que se podia ficar 

nas calçadas até a madrugada. Estas justificativas estavam relacionadas ao estigma que 

existia sobre as pessoas do Santo Antônio. Portanto, quando os entrevistados afirmavam 

que não havia racismo, estava também em questão a estratégia de invalidar o estigma de 

bairro violento afirmado pelos mossoroenses de outros bairros.  

A propagação da imagem do bairro Santo Antônio como sendo violento se dá, 

sobretudo, através da imprensa jornalística e pelas rádios locais. Cotidianamente os 

jornais e as rádios colocam noticiários relacionando o referido bairro à questão de 

violência. De modo que existe uma certa naturalização do bairro como sendo habitado 

apenas por pessoas tidas como marginais. Esses noticiários e a questão de ser um bairro 

popular dão base à elaboração do estigma sobre as pessoas do Santo Antônio. Como 

estava a entrevistar pessoas do bairro, a primeira impressão que causei foi, justamente, a 

de ser uma repórter de algum jornal mossoroense. Tal imagem de repórter, logo que 

estabelecia o contato com o interlocutor, eu tratava de desconstruí-la. Mesmo falando 

que não era um repórter mas sim um estudante das relações raciais brasileiras, os 

entrevistados viam em mim alguém que poderia divulgar uma imagem positiva do 

Santo Antônio. Então, era recorrente afirmarem ser o Santo Antônio muito tranqüilo e 

ter uma boa vizinhança. No entanto, não deixaram de evidenciar que também existia lá 

pessoa ‘malandras’, mas que essas pessoas não eram bem vindas no bairro. De fato, o 

que estava em jogo nas relações que estabeleci com os moradores do bairro era um 

processo de negociação, por parte deles, no sentido da construção de uma imagem 

positiva do Santo Antônio e, obviamente, dos meus entrevistados. Isso nos faz lembrar 
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as reflexões de Cicourel (1980) relativas à concepção da pesquisa de campo como sendo 

uma espécie de jogo no qual se exige do pesquisador uma clara compreensão do 

contexto e das relações que ele está construindo com os integrantes daquele contexto 

social.          

 Por mais que eu estivesse pesquisando na sociedade da qual faço parte e numa 

cidade que morei por seis anos, as pessoas que entrevistei no bairro eram minhas 

desconhecidas. De certa forma, eu estava num contexto sobre o qual não conhecia muito 

e precisava saber traçar as estratégias da pesquisa. De fato, o pesquisador das Ciências 

Humanas, por mais que realize pesquisas na sua sociedade, quase sempre se depara com 

contextos sociais no qual não possui muita familiaridade. É justamente neste ponto que 

o pesquisador necessita de cautela para fazer os seus primeiros contatos com o contexto 

que busca investigar. Cicourel (ibid) destaca que não existe uma fórmula pronta que nos 

norteie durante o processo de entrada na comunidade. Tal processo é bastante dinâmico 

e requer do pesquisador uma certa desenvoltura para escolher uma forma de construir os 

seus primeiros contatos com os interlocutores. Quando estava para iniciar a pesquisa no 

Santo Antônio, sentir a dificuldade em escolher a maneira de fazer os contatos e as 

interações com os moradores do bairro de forma mais proveitosa para os meus 

objetivos. Essa dificuldade geralmente nos causa angustias, pois, naquele momento não 

se têm o orientador ao seu lado. De modo que o pesquisador precisa saber avaliar a 

forma mais eficaz de se relacionar com as pessoas do contexto de sua pesquisa. Caso 

contrário, o processo de elaboração da pesquisa pode ser prejudicado. Portanto, a 

pesquisa de campo é um processo extremamente delicado, visto que estamos inseridos 

num jogo de relações de poder e, logicamente, de construção e elaboração de uma 

imagem sobre o outro.    

É também importante ressaltar a ênfase dada às relações de amizade. Nas 

entrevistas, destacavam que não existia preconceito racial porque predominava por ali a 

amizade entre as pessoas. Quando havia algum tipo de acirramento de teor racial, o fato 

era levado na “esportiva”. Na pesquisa realizada por Farias (2004) em Campina Grande-

PB, também é evidenciado entre os seus entrevistados a tendência em não criar conflito, 

mesmo quando ocorria algum tipo de discriminação racial. Na mesma lógica, Valle 

(2006) destaca em sua pesquisa sobre a comunidade quilombola de Acauã-RN a 

preferência de evitar conflitos em torno das questões raciais. Sansone (2003) também 

destaca que uma das linguagens mais recorrentes nas relações raciais brasileiras se 
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refere justamente à busca pelo não acirramento do conflito racial. Vale salientar que o 

fato de se evitar o conflito racial não se associa, em hipótese alguma, ao fato do racismo 

brasileiro ser mais brando. Como já enfatizamos, todo racismo é violento. Ademais, 

pesquisas mostram que os brasileiros concordam que o Brasil é racista (TURRA & 

VENTURI, 1995). No entanto, o que se mantém, de forma mais abrangente e 

significativa, é o desejo da sociedade de não existir racismo no Brasil. 

Para se refletir sobre a imagem positiva do bairro, que os entrevistados tentaram 

passar, vale destacar a fala de uma mulher que entrevistei: Eu não vi racismo no bairro. 

Mas, em Mossoró eu já vi sim. Acho que o povo de Mossoró é um pouco racista. De 

certa forma, ela busca desconstruir a imagem negativa que se tem do Santo Antônio ao 

dizer que pode ter racismo em outros bairros de Mossoró. O bairro apresenta-se como o 

espaço onde prevalece as relações de amizade e, devido as pessoas serem amigas, as 

situações de racismo entre elas são raras. Nas entrevistas, percebi que existia uma 

valorização das relações de amizade em detrimento à prática do racismo. Pode-se dizer 

que o fato dos entrevistados enfatizarem, de forma geral, a não existência de racismo no 

Santo Antônio está relacionado às suas aspirações em fortalecer a imagem positiva do 

bairro que tentaram passar para mim. Outros entrevistados também destacaram a 

questão do preconceito e da discriminação estarem associados ao padrão 

socioeconômico da pessoa. Para eles, ser pobre ou morar num bairro popular já é 

motivo para ser vítima de vários tipos de preconceitos.   

   
Sentir na pele racismo, eu não sinto. Ele difere mais de bairro para 
bairro. De cidade para cidade. Depende do padrão de vida da pessoa. 
Eu moro num bairro pobre. Então, quando as casas dos bairros ricos 
são invadidas dizem logo que foram pessoas do Santo Antonio. Isso 
porque acham que lá só mora marginal. Isso é preconceito (Francisca, 
24 anos, Solteira, católica, ensino médio completo; grifos do 
pesquisador).   

 
Não tem racismo. Vejo só algumas brincadeiras. Mas dizer de racismo 
mesmo eu nunca vi. E também nunca vi aqui no Santo Antonio 
racismo. Porque eu moro aqui há 21 anos mas somos uma rua calma. 
Aqui todo mundo se respeita (Manoel, 60 anos, casado, Católico, 
analfabeto; grifos do pesquisador).  
 

Uma outra questão importante que percebi nas entrevistas se refere à associação 

entre ser “negro”, hierarquia e ascensão social. Para alguns dos entrevistados, o fato de 

uma pessoa “negra” ascender socialmente pode reduzir o preconceito racial. Para os 



 167

entrevistados, a prática do racismo vincula-se a diversos fatores, sendo um dos mais 

importantes a questão da posição social da pessoa. Fatores como a moral, a condição 

social, a educação e as relações de amizade construídas foram destacadas como muito 

valiosas para que uma pessoa “negra” não sofra preconceito. As falas lembram à 

discussão de Nogueira (1998) acerca do preconceito de marca. Evidenciam que o 

preconceito no Brasil não se estabelece pelo critério da descendência simplesmente, mas 

pode ser contrabalançado por outros fatores como a condição socioeconômica da 

pessoa:  

 
Se ficar rico acaba o preconceito. Porque tem dinheiro, tem condições. 
Agora, se não tiver dinheiro sofre preconceito. Quando um negro entra 
numa festa os brancos olham logo. Mas se tiver dinheiro é todo 
mundo abraçando e pegando na mão (Cláudia, 33 anos, casada, 
católica, primeiro grau incompleto; grifos do pesquisador).   
 
Diminui muito. A gente vê na televisão negros ricos. Quando um 
negro fica rico e tem muito dinheiro diminui muito. Por exemplo, o 
caso de Pelé que consegue várias modelos bonitas. No caso se ele 
fosse pobre não aconteceria aquilo não. Eu acho que o preconceito não 
acaba. Mas, ele só diminui. Porque quando rola o dinheiro na frente o 
preconceito diminui (Alcimar, 44 anos, casado, católico, segundo grau 
incompleto; grifos do pesquisador).  
 

Apesar de ter entrevistado pessoas que afirmam que o preconceito pode 

continuar, mesmo se um “negro” ascende socialmente, a maioria dos entrevistados 

afirmou que, se uma pessoa “negra” consegue ascensão socioeconômica, o racismo 

acaba ou diminui muito. As falas destacam a associação simbólica entre ser pobre e não 

ser respeitado pelos outros. Nessa lógica, se uma pessoa for “negra” e pobre, ela será, 

certamente, vítima de preconceitos. Neste caso, o preconceito não se associa apenas à 

questão racial, mas é também influenciado pela baixa condição socioeconômica da 

pessoa. Nesse sentido, é importante destacar a argumentação de Guimarães (2002) que 

enfatiza que ser pobre, na sociedade brasileira, significa, em vários espaços sociais, não 

ter cidadania.  

Na sociedade brasileira, a categoria “negro” possui significados culturais que 

podem ser pejorativos e estigmatizantes. Contudo, como sugere Sheriff (2002), o poder 

estigmatizador da categoria “negro” depende da maneira e do contexto em que ela é 

empregada. Assim, o seu significado não é totalmente definido. Ele pode variar nos 

diferentes contextos de interação, podendo ser estrategicamente manipulado pelas 
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pessoas. Então, a atitude do rapaz da lanchonete em dizer para mim que estava 

brincando revela, de certa forma, o uso estratégico do discurso no sentido de não criar 

situações conflitivas referentes à questão racial (DAMATTA, 1990). Além disso, a 

variação de significados que a categoria “negro” pode assumir nos diferentes contextos 

de interação social revela o aspecto das negociações relativas às relações raciais 

brasileiras. Como apontou Nogueira (1998) na década de 1950, as relações raciais 

brasileiras têm a especificidade de se estruturar numa articulação entre os aspectos 

fenotípicos da pessoa, sua posição social e seus laços familiares e de amizade. Nesse 

sentido, está sempre presente nas relações raciais do Brasil a possibilidade das 

negociações em torno da “cor”. Como argumenta Sheriff (ibid), muitos dos discursos 

relativos à “raça” e “cor” na sociedade brasileira giram em torno de tentativas de evitar 

ou dominar, de apropriar-se ou reapropriar-se do poder profundo e difuso da categoria 

“negro”.    

Também não se pode esquecer da questão da mistura racial que envolve as 

representações sobre “raças” e racismo no Brasil. Para Fry (2005), as representações 

sociais sobre “raça” no Brasil dependem da visão de que, devido ao contato inter-racial, 

as pessoas na sociedade brasileiras “herdaram” as características das três “raças” 

formadoras do país. Não existe na maioria da população brasileira a disposição para se 

pensar como pertencente à uma única “raça”. Não é pelo ideal de “pureza” racial que os 

brasileiros se pensam, mas é antes pelo ideal de mistura racial e cultural. Portanto, a 

mistura racial articula-se dinamicamente com a idéia de “raça” no país, implicando 

constantemente em discursos onde o contato das três “raças” é recorrente.    

Por fim, vale ressaltar que o Negro e Lindo tem uma atuação no bairro Santo 

Antônio bastante limitada. Por mais que o desfile da boneca e a Louvação à Baobá 

possuam um direcionamento para os moradores do bairro Santo Antônio, os seus 

ativistas não conseguem articular uma ação abrangente de combate ao racismo no bairro 

e nem na cidade de Mossoró. Mesmo tento a sua positividade, o Negro e Lindo 

apresenta-se com pouca visibilidade perante a sociedade de Mossoró. Então, tanto no 

Santo Antônio como no restante de Mossoró o ativismo do Negro e Lindo é muito 

reduzido, sendo caracterizado basicamente pelo desfile de Maria Espaia Brasa e pela 

Louvação à Baobá.        
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5.1 - A construção da “identidade negra” no bairro do Santo Antônio 

 

A forma como a grande maioria dos entrevistados do Santo Antônio se 

autodefiniu estava intrinsecamente relacionada com a categoria “negro”. Contudo, 

percebemos uma certa atitude de indecisão por parte de alguns de entrevistados quanto à 

forma que os discursos de auto-afirmação foram articulados. As falas sugerem que a 

indecisão estava associada à questão da mistura racial e, consequentemente, da 

diversidade de termos e categorias usados no processo de autodefinição das pessoas. 

Numa das entrevistas no Santo Antônio, quando perguntei para o entrevistado se ele se 

considerava “negro”, ouvi a seguinte resposta: 

 
(silêncio) eu não sei totalmente. Mas, eu acho que não sou negro. Não 
sei se é pelo cabelo ou pela cor que as pessoas chamam as outras de 
negro. Porque existe o cara preto do cabelo estirado que as pessoas 
chamam de índio. Eu me considero moreno porque no meu registro de 
nascimento tem moreno. Então, se tem no Registro eu sou moreno 
(Dada, 35 anos, casado, católico, primeiro grau incompleto; grifos do 
pesquisador).  
 

Vale realmente notar a interrupção da conversa pelo silêncio, como se o 

entrevistado não estivesse acostumado a pensar sobre sua auto-identificação. A atitude 

de se silenciar pode indicar que as questões relativas à “cor” não são corriqueiras no 

cotidiano dessas pessoas. Ou seja, as pessoas nas suas práticas sociais cotidianas 

buscam minimizar a importância da “cor”. Isso se aproxima da diferenciação que 

Sansone (1996) faz entre áreas “moles” e áreas “duras” das relações raciais brasileiras. 

Para o autor, nas áreas “duras” a “cor” é vista como importante para orientar as relações 

de poder. As áreas “duras” compreendem o espaço da procura por trabalho, as relações 

matrimoniais, os contatos com a polícia etc. Nas áreas “moles”, as distinções entre as 

pessoas são vistas sobretudo como ligadas à classe social, a idade, o sexo etc. Um outro 

aspecto importante se refere aos fatores fenotípicos como o tipo de cabelo e a “cor” da 

pele no processo de auto-afirmação. Apesar deste entrevistado ter a pele “escura” e o 

cabelo não “liso”, ele afirmou que não sabia quais eram os fatores fenotípicos que 

definia um “negro”. Isso porque, segundo ele, existem pessoas que são “pretas” e têm o 

cabelo “liso”, que denominam de “índio” (sic). Então, diante de critérios tão oscilantes 

de autoclassificação, o entrevistado afirmou que a sua identificação em termos de “cor” 

tem como parâmetro a legitimidade legal. Ou seja, ele fez uso do registro de nascimento 
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como sendo a base legitimadora da sua auto-atribuição como “moreno”. Como destaca 

Bourdieu (1996), existe uma relação entre a identidade social e as representações 

oficiais da pessoa articuladas nas carteiras de identidade e registros de nascimento, 

dentre outros documentos.  

Um outro fato relevante se refere à oscilação no uso das categorias de 

identificação racial. Tal oscilação se processa tanto no processo de auto-atribuição como 

na atribuição por outras pessoas. Esta oscilação no uso das categorias identitárias 

referentes à questão da “cor” se relaciona, certamente, com as negociações existentes 

entre as pessoas e as relações raciais (MAGGIE, 2001). Isso serve para se pensar que a 

“identidade negra” não é de fato uma definição estanque. Ela é mediada pelas interações 

sociais e pelas relações de poder na sociedade. No Brasil, uma pessoa que se considera 

“morena” pode ser chamada de “negra”, dependendo dos contextos e relações sociais. 

Diante da declaração do entrevistado de que se considerava “moreno”, indaguei, então, 

sobre o modo como ele reagia quando alguém o chamava de “negro”.    

 
Quando me chamam de negro eu me sinto muito bem (riu). Pense 
como eu me sinto bem. Agora se alguém me chamar de amarelo aí eu 
não gosto muito (riu). Porque eu não sou amarelo. E mesmo se fosse, 
eu acho que ninguém gosta que lhe chamem de amarelo. Porque é 
uma cor muita ... sei lá .... Mas, os negros são mais discriminados do 
que os amarelos. Não é nem pela questão da cor. É porque além da 
cor, a maioria da pobreza toda é mais preta. Pelo menos aqui no Brasil 
(Dadá, 35 anos, casado, católico, primeiro grau incompleto; grifos do 
pesquisador).  

 

Pode-se ver que não existe uma repulsão por parte do entrevistado quanto ao fato 

de alguém lhe chamar de “moreno” ou de “negro”. No entanto, Dadá demonstra saber 

do uso discriminatório da categoria “negro”. Para ele, a causa da discriminação contra 

os “negros” não se relaciona somente ao fato da “cor” da pele, mas à questão da 

pobreza. Por mais que ele reconheça o estigma associado a “cor”, a posição social da 

pessoa foi colocada como sendo essencial para contrabalançar o estigma. Deve-se 

também observar o destaque que o interlocutor dá à operacionalidade do racismo na 

sociedade brasileira. Tanto que enfatiza que a grande maioria da pobreza no país é 

formada por pessoas “negras” ou de pele “escura”.  Em seu depoimento, aparece 

também uma nítida relação entre “cor” e classe social. De certa forma, isso deixa 

evidente que as pessoas em suas práticas cotidianas não se iludem quanto à existência 
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de racismo no Brasil. Outro ponto que chama a atenção no relato de Dadá diz respeito 

ao destaque dado a categoria “amarelo”. A categoria “amarelo” foi colocada como 

representando algo socialmente desprivilegiado. Diferentemente de categorias como 

“moreno”, “pardos” “mestiço”, o “amarelo” se apresenta para o meu informante como 

uma “cor” sem muito prestígio social. Algo como se uma pessoa “amarela” fosse um 

“branco” desqualificado. De certo modo, “amarelo” parece representar uma categoria 

relativa à brancura de natureza residual, não sendo assim muito valorizada.  

O uso oscilado da terminologia da “cor” foi muito enfatizado. Dadá falou que, 

mesmo se considerando “moreno”, as pessoas também o chamavam de “negro”, 

principalmente no ambiente de trabalho. Diante disso, indaguei qual era a sua reação 

quando o chamavam de “negro”. Para ele, a categoria “negro” pode assumir 

significados depreciativos, dependendo da maneira como é usada. No entanto, disse que 

sendo “negro”, mas tendo caráter não há de que ter vergonha. O entrevistado 

correlacionou o significado positivo da categoria “negro” à questão da integridade 

moral da pessoa. Acrescentou, assim, que se sentia bem quando lhe chamavam de 

“negro” porque a sua família era “negra” e, vale destacar, honesta:  

  
Tenho orgulho quando me chamam de negro porque muita gente que 
eu conheço da minha família é de cor negra mas são honestos. Dizem 
que negro é sempre ladrão. Aí na minha família até que eu saiba não 
tem nenhum gatuno. Só gente pobre e honesta. E na minha família tem 
negro de valor. Assim de valor na sociedade. Há pouco tempo agora 
se formou duas sobrinhas minha na universidade (UERN). (Dadá, 35 
anos, casado, católico, primeiro grau incompleto; grifos do 
pesquisador).  

 

Outro aspecto evidenciado na fala acima se refere à importância da família para 

a construção da “identidade negra”. Melhor dizendo, o modelo cultural da família 

exerce influência sobre as representações acerca da “identidade negra” que seus 

membros possam ter.  Essa influência deriva da idéia de integridade moral da família, 

como no caso do entrevistado acima, ou dos efeitos simbólicos da mistura racial no seio 

familiar, como veremos mais adiante em outras falas. A referência à integridade moral 

da sua família apresenta-se como o fator mais importante para que ele se orgulhe 

quando alguém lhe chama de “negro”. Há na fala a compreensão de que ser “negro” 

pode significar desvantagem social na medida em que a pessoa não tem integridade 

moral. Para o entrevistado, a pessoa “negra” pode ser pobre, mas se ela tiver moral, 
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deve ser, portanto, respeitada por todos, inclusive os “brancos”. Então, existe um 

complexo jogo de valores sociais que influenciam no significado que a categoria 

“negro” pode tomar no contexto das interações sociais.  Isso mostra um pouco do 

significado do preconceito de marca (NOGUEIRA, 1998). Vale ressaltar também que 

Farias (2004, p. 82) notou, em sua pesquisa entre militantes negros e não-militantes em 

Campina Grande, como a concepção de “identidade negra” se atrelava às questões como 

o caráter e a dignidade da pessoa. No relato do entrevistado, a categoria “negro” é 

associada à uma posição de inferioridade social, mas ela pode ser compensada porque 

sua família tem “negros” de valor. Logo, a representação negativa atrelada à categoria 

“negro” é contrabalançada de acordo com as relações sociais que os indivíduos têm na 

sociedade e, principalmente, com a vizinhança do bairro. Neste sentido, para nossos 

entrevistados, se a pessoa de “cor” cumpre com as suas obrigações sociais e deveres 

cotidianos, o estigma da “cor” pesará menos sobre ela, tanto é que, para eles, é mais 

importante ter “palavra” e ter moral do que a própria questão da “cor” da pessoa.  

Sem nenhuma pretensão generalizadora, esta pesquisa demonstra que, no caso 

estudado, a construção da “identidade negra” não se relaciona apenas às representações 

de “raça” ou de “cor”. Sendo assim, não basta ter a pele “negra”. O grau de importância 

que uma pessoa “negra” adquire nas suas relações com os “brancos” se relaciona, em 

grande medida, com a sua posição social e com o seu bom caráter. Ademais, a “cor” da 

pessoa pode ser relativizada, dependendo do contexto das relações sociais estabelecidas, 

em função do tipo de relacionamento interpessoal que tem na sociedade. São as relações 

sociais construídas pela pessoa ao longo da sua vida que moldam, até certo ponto, a 

forma como ela será tratada nas questões relativas à “cor” da sua pele. Tais fatores das 

relações raciais brasileiras perfazem aspectos da noção de preconceito de marca, 

discutida por Nogueira (1998). Assim, o preconceito de marca se estabelece tendo em 

vista diversos fatores de ordem social. No caso do bairro de Santo Antonio, os 

entrevistados colocaram que, independente da “cor” da pele, se a pessoa não for 

realmente um bom vizinho, ela não é vista com bons olhos. Ao perguntar para o mesmo 

entrevistado como era o seu relacionamento com os “brancos” no bairro e de Mossoró, a 

sua resposta esclarece alguns pontos que discutimos neste último parágrafo.  

 
Rapaz, este negócio de cor pra mim não influi muito não. O que vale 
para mim é o relacionamento com as pessoas. Pode ser branco, preto 
ou amarelo. O que vale é o relacionamento do dia-a-dia, o respeito um 
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pelo outro. Eu trabalhei para muita gente branca e de condição que me 
respeitou mais do que gente que não tem nem o que comer. Eu 
conheci cara que nasceu em berço de ouro e me tratou muito bem. 
Comia o que eu comia, almoçava muitas vezes com ele. Não tinha 
besteira não. Porque nós temos que saber chegar nos ambientes. 
Porque se você é um cara de baixo nível na sociedade, mas você tendo 
respeito e moral e saber entrar e saber sair é muito importante (Dada, 
35 anos, casado, católico, primeiro grau incompleto; grifos do 
pesquisador).   

   

Nesta fala, pode-se notar a preferência pelo relacionamento pessoal em 

detrimento a possíveis conflitos referentes à “cor”. Sansone (1996) argumenta que em 

Salvador um dos aspectos notados foi também uma preferência dos seus entrevistados 

em não criar conflitos raciais no seu dia-a-dia. Valle (2006) destaca que também notou 

entre os seus entrevistados na comunidade de Acauã (RN) a preferência por não 

rivalizar em torno da “cor”. Evidentemente, as pessoas sabem que existe racismo e o 

fato de alguém ser identificado como “negro” pode levar à discriminação. No entanto, 

existe uma busca para minimizar os conflitos relativos à questão da “cor”. Ao invés de 

interpretarmos essa tendência de minimizar o valor da “cor” como uma atitude de 

enfraquecimento das “identidades negras”, parece ser mais proveitoso buscar entendê-la 

como estratégias relativas às relações de poder, que envolvem os processos de 

construção de “identidades”. Na fala anterior, fica evidente a questão das negociações 

inerentes às relações cotidianas entre “brancos” e “negros”, quando o entrevistado 

destaca que ter respeito e moral e saber entrar e saber sair é importante. Ainda mais, o 

saber entrar e sair nos espaços sociais, fato crucial para as interações cotidianas, indica 

que a “cor” da pessoa pode ser negociada a partir de outros atributos socialmente 

valiosos na sociedade brasileira. Portanto, ser “negro” no Brasil possui significados 

diferentes de acordo com o status da pessoa e com o contexto no qual ela se encontra. 

Vale salientar a interpretação de Roberto DaMatta (1990a) sobre a preferência e 

domínio das relações pessoais e das suas intermediações entre as oposições sociais na 

sociedade brasileira. Desse modo, o destaque dado pelos entrevistados às relações 

pessoais em detrimento às classificações raciais reflete um pouco da interpretação do 

referido autor.  

A questão da moral pessoal aparece entre os meus entrevistados como um dos 

aspectos relevante para contrabalançar o estigma da “cor”. Durante a pesquisa, foi 

corriqueira a afirmação de que a “cor” da pessoa não é importante, mas sim o seu 
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caráter. Contudo, a referência feita à diferenciação pela “cor” estava sempre presente 

nas falas dos entrevistados. O que se depreende das falas seguintes é que também 

estavam em jogo outros elementos relativos à moral e ao caráter, além da “cor” da pele, 

apresentados como extremamente significativos para imagem da pessoa. Como se pode 

notar, a questão da pessoa como um valor moral está colocada nas falas seguintes 

(DUMONT, 1977, apud DUARTE, 1986). Como destaca Duarte (2003), a idéia de 

pessoa configura uma unidade socialmente investida de significação. Desse modo, ela 

possui suas especificidades em cada sistema cultural. No caso da sociedade moderna 

ocidental, a idéia de pessoa é representada pelo indivíduo. Para Dumont (1977 apud 

DUARTE, 1986), o indivíduo apresenta-se com um ideal que comporta valores 

atrelados à cidadania, à liberdade e à igualdade e, principalmente, as idéias de 

autonomia e de independência são intrínsecas ao indivíduo moderno.  

Nas falas seguintes, a referência à moral possui um valor mais dominante do que 

os atributos raciais ou de outra natureza cultural associados às pessoas. Como se poderá 

notar, a noção de moral articulada pelos entrevistados se associa ao fato da pessoa 

construir boas relações na sociedade. Nesse sentido, também está colocada uma idéia de 

cidadania vinculada à questão do caráter e da moralidade, principalmente no tocante ao 

respeito ao outro, que também é um cidadão:  

 
O que importa para mim é a moral da pessoa. Ele pode ser pretinho 
como uma panela de carvão. O importante é ele ter moral e ter 
palavra. Não porque uma pessoa é preta que ela não tem valor. O seu 
valor é medido pelo seu critério e seu moral. Para mim, o importante é 
dizer e cumprir.  Seja branco ou seja negro. Não adianta eu ser uma 
pessoa alva e não ter compromisso. Você chega na minha casa eu 
converso uma coisa bonita com você e quando chega no dia do 
pagamento você chega na minha casa e eu não estou para lhe pagar. O 
importante da pessoa é o caráter. O critério dela. Pode ser uma pessoa 
preta. Mas ele é um homem de caráter e tem capacidade de assumir o 
seu trabalho e o seu compromisso. Que dizer, pode ser preto, pode ser 
branco tudo é uma coisa só. Porque até quando agente parte para o 
outro mundo a terra vai comer do mesmo jeito o preto e o branco 
(Manoel, 60 anos, casado, católico, analfabeto; grifos do pesquisador).  
 
Eu mesmo não tenho este problema de cor. Eu tenho muitos amigos 
negros e eu não tenho este problema. A gente brinca, mas de igual 
para igual. Eu acho que o que interessa mais é a personalidade da 
pessoa. Se a pessoa for uma pessoa má, tanto faz ela ser branca ou 
preta. Mas, se ela for uma pessoa boa mesmo sendo negra é mais 
aceitável (alcimar, 44 anos, casado, católico, segundo grau 
incompleto; grifos do pesquisador).  
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A cor para mim não vale nada. O que vale é o caráter da pessoa. Se a 
pessoa não tiver caráter para mim não importa que ela seja branca ou 
preta. Quando falo da moral da pessoa eu falo do respeito que esta 
pessoa tem com as outras e da forma dela tratar os seus semelhantes 
(Eugênio, 32 anos, solteiro, católico, segundo grau incompleto; grifos 
do pesquisador).  

 

Como destaca DaMatta (1990a), na sociedade brasileira as relações pessoais 

formam o núcleo daquilo que se chama “moralidade”. Ela possui um enorme valor e 

significado no jogo das relações sociais, ocupando os espaços que as leis do Estado e o 

individualismo não conseguem penetrar. Para o autor citado, a prática do preconceito 

racial no Brasil tem um forte componente moral, sendo mais ou menos significativo de 

acordo com as relações pessoais existentes entre “negros” e “brancos”. Ademais, como 

há preeminência da relacionalidade na sociedade brasileira é evidente que as relações e 

interações entre “brancos” e “negros” possuem um forte componente de pessoalidade, 

privilegiando, sobretudo, as relações de amizade e destacando o caráter da pessoa como 

primordial. Então, a “moralidade” constitui um dos componentes que influenciam na 

significação positiva ou negativa da categoria “negro”, sendo muitas vezes apontada 

como mais importante do que a própria classificação pela “cor” da pele.    

Como já destaquei, a família se apresenta, para meus entrevistados, como um 

elemento que influencia muito a construção das suas identificações como “negros” ou 

não. Nas famílias que há relações de parentesco e casamento entre “brancos” e 

“negros”, a mistura foi apontada como um dos elementos explicativos através do qual 

não se podia negar também a descendência “negra” da pessoa. Alem disso, para os 

entrevistados, o fato de terem parentes “negros” impediria, a princípio, o preconceito 

contra “negros”. Estas afirmações, contudo, devem ser relativizadas. Isso porque, como 

destaca Guimarães (1999), existe também no interior das famílias mecanismos de 

reprodução da discriminação racial. Assim, ter pessoas “negras” na família não elimina, 

necessariamente, possíveis práticas de racismo entre parentes. Vejamos como a 

entrevistada seguinte se reportou a sua autodefinição em termos de “cor”.     

 
Eu não sou negra. Eu sou morena. Mas não tenho preconceito porque 
a maioria das pessoas da minha família é negra. Para mim eles são 
pessoas normais. Para mim a cor da pele não significa nada e sim o 
espírito da pessoa. O que a pessoa é. Porque não adianta você ser 
branco e não ter valor. Eu não vejo diferença pela questão da cor. 
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Você deve ver nas pessoas não o que as pessoas têm e sim o que ela 
são por dentro (Francimeire, 31 anos, casada, católica, segundo grau 
completo; grifos do pesquisador).  
 

Como nas falas anteriores, a entrevistada também evidenciou que os aspectos 

relativos à moral e ao caráter da pessoa são mais relevantes do que a “cor” da pele. 

Outra vez estão explícitadas as representações sobre a pessoa como um valor dominante 

para contrabalançar a questão do preconceito e da discriminação raciais. No entanto, 

mesmo se a entrevistada enfatiza que não possui preconceitos contra “negros”, fica 

evidente o significado positivo associada à categoria “branco”.  Ela enfatiza claramente 

que não adianta você ser branco e não ter valor. Nesta frase, está implícito que o fato 

de ser “branco” já configura uma vantagem para a pessoa. Depreende-se disso que, para 

ela, ser “negro” já induz em desvantagens sociais. Isso chama a atenção para o fato das 

pessoas saberem que o “negro” é socialmente estigmatizado, apesar de ser corriqueira a 

afirmação de que a “cor” não tem importância na sociedade brasileira. Sem sombra de 

dúvida, a “cor’’ opera na sociedade brasileira como um mecanismo de distinção 

socialmente elaborado para demarcar espaços sociais. Agora, a importância da “cor” da 

pele é relativizada pelo status e pelas relações sociais que a pessoa mantém na 

sociedade (DAMATTA, 1990a; NOGUEIRA, 1998).  

É claro que a afirmação da entrevistada citada de que a “cor” não significa nada 

precisa ser relativizada. Essa afirmação nos foi revelada numa situação de pesquisa, de 

interlocução entre pesquisador e pesquisado, momento em que ela pode 

estrategicamente controlar o que pensa sobre os “negros”. Como argumenta Capranzano 

(1991), dadas as relações de poder na situação de campo o pesquisado freqüentemente 

cede – ou parece ceder – ao gênero da perguntas que insiste o etnólogo em fazê-las. 

Portanto, o que a entrevistada pensa sobre “cor” poderia ser diferente em outro contexto 

de interações.  

Outro elemento que nos chama a atenção na fala da entrevistada se refere à sua 

autodeclaração como “morena”. Ela não se identificou como “negra”. Contudo, 

destacou que a maioria dos membros da sua família era composta de “negros” e, por 

causa disso, não podia ter preconceito contra os negros. Para esta entrevistada, a mistura 

racial surge como um elemento que a faz, de certa forma, sentir-se pertencente à 

população “negra”. Pela mistura racial, porém, ela também tem algo de “branco”. São 

essas representações acerca do contato entre as “raças” na sociedade brasileira que dão à 
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miscigenação não apenas o status de realidade biológica, mas também uma significação 

culturalmente construída, associada à questão da “identidade negra”. Numa outra 

entrevista, uma mulher de pele “clara” falou que não podia dizer que era “branca” 

porque os seus familiares eram “negros”. Como se verifica no relato seguinte, a 

presença de pessoas negras na família da entrevistada a faz se considerar “misturada”. 

Pode-se notar que a mistura das “raças” surge como um elemento através do qual à 

entrevistada não se auto-afirma como “branca”. É importante frisar que, tanto entre os 

entrevistados do Santo Antônio como entre os militantes negros, o ambiente familiar 

exerce também influencia sobre a forma como eles se auto-afirmam racialmente. Em 

várias falas, o fato do entrevistado ter familiares “negros” foi citado como um fator que 

lhe fazia se sentir misturado.   

 
Eu não posso dizer que eu sou branca. Até porque eu sou filha de 
negro também. Eu sou mistura. Sou mestiça. Eu sou filha de branco 
com negro. Então sou misturada (Silvana, 40 anos, solteira, 
umbandista, segundo grau completo; grifos do pesquisador).   

 

A mistura racial das famílias e o conseqüente continuum de “cor” derivado desta 

mistura está intimamente relacionado com as ambigüidades ou com as atitudes dos 

meus entrevistados de afirmar que tinham dificuldades para se definirem em termos de 

“cor”. Foi comum ouvir, em algumas entrevistas, que era difícil da pessoa se autodefinir 

devido à mistura racial do país. Na fala seguinte, a mistura racial aparece como um 

complicador para auto-identificação da entrevistada. Por conta da grande miscigenação 

na sua família, Francisca sentia-se confusa quando lhe perguntavam se era “negra” ou 

não. Vejamos como se reportou à sua auto-identificação21.    

  
Eu me acho muito confusa. Porque na minha família é uma mistura de 
negros, brancos e índios. Na minha casa, são sete irmãos. Tem dois 
que você jura que são índios. Tem dois brancos. Tem dois mestiços e 
eu (risos). Aí as pessoas dizem que eu fui a mistura de tudo. Os meus 
amigos dizem que eu sou uma mistura étnica total das três raças. 
Dizem que eu sou a cara do Brasil porque eu tenho as três raças. Aí eu 
me considero mestiça, como todos os brasileiros são. Mas partindo 
para a genética uns são mais claros e outros mais escuros. Mas todos 
os brasileiros são mestiços (Francisca, 24 anos, Solteira, católica, 
ensino médio completo; grifos do pesquisador).  
 

                                                 
21  Grifos do pesquisador 
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Primeiramente, ela falou que se acha confusa com relação à sua autodefinição 

como “negra” ou não. Essa confusão se dava porque na família existiam pessoas 

“brancas”, “parecidas com índios” e “mestiços”. Contudo, ela se considerou como 

“mestiça”. Ao afirmar que ficava “confusa” com relação à sua “raça”, essa mulher 

revela um pouco da multiplicidade dos termos e das identidades raciais à disposição das 

pessoas para se definirem e a variação que ocorre no uso destas. Além disso, o fato dela 

afirmar que é “mestiça”, assim como todos os brasileiros, aponta para as influências das 

idéias de mestiçagem na forma como os indivíduos se percebem e se autodefinem. No 

Brasil, a mestiçagem perpassa o campo da cultura (SANSONE, 1996; FRY, 2005). 

Desse modo, ser “mestiço” representa a mistura das três “raças” e, conseqüentemente, 

se associa as representações sobre as origens da sociedade brasileira. Existe na fala de 

Francisca uma correlação entre mestiçagem e “impureza racial” como fundamentos da 

sociedade brasileira. Isso, certamente, choca-se com as aspirações políticas da 

polarização racial pensadas e/ou defendidas por setores do movimento negro brasileiro. 

Também se confronta com as argumentações de autores como Hanchard (2001), 

Guimarães (1999) e Munanga (2004) que interpretam o embranquecimento e o mito da 

democracia racial como os grandes obstáculos à polarização racial na sociedade 

brasileira.  

Pode-se notar que as categorias como “mestiço”, “moreno”, “pardo” e 

“misturado” são pensadas como representando a mistura das três “raças” ou, como disse 

DaMatta, a “fábula das três raças”. Vale ressaltar que estas categorias foram as mais 

usadas pelos entrevistados do Santo Antônio. Tais categorias se apresentam como a 

síntese mestiça brasileira. Nesse sentido, a mistura racial parece se apresentar para os 

entrevistados como o elemento que os faz se sentirem se não “negros”, mas possuidores 

de “sangue de negros”. Evidentemente, também não negam a descendência de famílias 

“brancas”. Ademais, a questão da mestiçagem e da mistura racial é também pensada em 

termos mais amplos. Ao evidenciar que a sua mestiçagem é a “cara do país”, a 

entrevistada explicitou assim representações sobre a nação brasileira.  Outro elemento 

que surge na entrevista diz respeito ao destaque dado à questão da genética como 

elemento legitimador de classificações sociais. A autoridade científica se apresenta 

como fator de legitimidade de tipos raciais. Ao fazer referência à genética, minha 

interlocutora aproxima o significado de “raça” à realidade biológica. A “raça”, enquanto 

realidade socialmente construída, se articula dinamicamente com as classificações 
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raciais que foram elaboradas pela ciência. Vale ressaltar a argumentação de Bourdieu 

(2000) acerca dos embates entre o poder de legitimidade das classificações científicas 

frente outras formas de classificar o mundo social. De certa maneira, os discursos da 

genética influenciam as representações sobre “raça” no mundo social. Pode-se dizer que 

a ciência também regula as representações sobre “raça” e racismo, existindo uma 

associação do significado da “raça” à questão da evolução biológica. 

Outro aspecto também importante se refere aos fatores usados como definidores 

das identificações raciais ou de “cor”. Como percebi com os militantes negros, os 

fenótipos, principalmente o tipo do cabelo, o formato do nariz e dos lábios, foram 

também colocados como definidores das identificações raciais ou de “cor”. Diante da 

afirmação da entrevistada supracitada de que se considerava “mestiça”, perguntei se ela 

percebia diferenças entre “negros” e “mestiços”, ouvi a resposta seguinte: 

 
Existe uma diferença no genótipo e no estético. Porque negro existe 
aquelas características marcantes. No caso, negros geralmente eles 
tem os cabelos grossos e encaracolados, os olhos redondos, o nariz 
avantajado, os lábios grossos, o rosto é geralmente quadrado. Já o 
mestiço é uma união de brancos, negros e índios. Eu já vi várias 
pessoas com características negras, mas branquinhas (Francisca, 24 
anos, Solteira, católica, ensino médio completo; grifos do 
pesquisador).  
 

As características corporais foram usadas como marcadores identitários a fim de 

definir quem era “negro” ou, conseqüentemente, “branco”. Tais marcadores identitários 

são os aspectos fenotípicos relativos à estética e também os fatores relacionados com a 

genética. Agora, evidentemente, as representações sobre “identidade negra” foram 

expressas de forma mais marcante através dos fatores relacionados com a estética da 

pessoa. Essas características eram sempre equilibradas por outros fatores de ordem 

social, tal como o fato das pessoas terem escolaridade, ascensão social ou boas relações 

no próprio bairro. É importante salientar que essa linguagem que leva em conta os 

fenótipos para definir um determinado indivíduo como “negro” foi amplamente usada 

por nossos entrevistados do Santo Antônio. Para eles, uma pessoa “negra” é 

identificada, sobretudo, pelas suas características corporais. Evidentemente, a “cor” da 

pele foi um dos fatores mais marcantes colocados para definir uma pessoa como 

“negra”: 
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Negro é quando o cara nasce com aquela pele bem escura mesmo e o 
povo diz que é tão negão que chega espelha. Eu acho que a cor da pele 
é o fator mais importante para se dizer que uma pessoa é negra (João 
Basílio, 28 anos, solteiro, católico, primeiro grau incompleto; grifos 
do pesquisador).  
 
Eu acho que um negro é aquele mais escuro e de cabelo mais 
enroladinho. Identifica-se pela pele e pelo cabelo. Mas, uma pessoa 
com pele escura e cabelo liso ela é negra sim. A pele é mais 
importante para se identificar um negro (José Ilbemar, 24 anos, 
solteiro, católico, segundo grau completo; grifos do pesquisador).  
 
Eu identifico um negro pela cor da pele, o cabelo e o nariz. Mais a 
pele preta é quem realmente define se uma pessoa é negra ou não 
(Patrício Bruno, 17 anos, solteiro, católico, segundo grau incompeto; 
grifos do pesquisador).  

 

Nestas falas, pode-se perceber que a categoria “negro” se atrela, sobretudo, à 

referência da “cor” da pele. Um fator que não percebi entre os entrevistados do Santo 

Antônio foi à referência à “cultura negra” ou ao continente africano para sua auto-

identificação como “negro”. A “cor” da pele se apresentou entre os meus entrevistados 

como um dos elementos mais importantes para se definir uma pessoa com “negra”. É 

relevante ressaltar a pesquisa de Valle (2006) na qual destaca que entre os seus 

entrevistados também o corpo se apresentou como um marcador das identificações, 

enfatizado pelas diferenças na “cor” da pele. O destaque dado à “cor” da pele como o 

principal definidor das categorias raciais indica, de certa forma, o aspecto subjetivo 

inerente aos processos de identificação. Como argumenta Sansone (2003), devido a 

subjetividade intrínseca às categorias raciais de identificação, uma pessoa definida 

como “morena” pode, em outro contexto, ser definida como “negra” ou “escura”. Essa 

oscilação das categorias identitárias também reflete as relações de poder no interior das 

identificações raciais. Ser considerado “negro” ou “moreno”, por exemplo, possui 

evidentemente significados sociais relativamente distintos e, conseqüentemente, implica 

relações de poder diferenciadas.       

A definição do “negro” pela “cor” da pele, enfatizada pelos meus entrevistados, 

ficou ainda mais clara para mim devido a uma situação que enfrentei no decorre da 

pesquisa. As entrevistas no bairro foram feitas quase todas na parte do dia. Lembro de 

uma entrevista na qual estávamos sentados na calçada da casa do entrevistado. Ele 

estava lixando um móvel e, ao mesmo tempo, conversando comigo. Era por volta das 
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dez horas da manhã e eu estava exposto ao sol.  Nesse momento, chegou uma senhora 

vizinha dele e disse para que eu ficasse na sombra, pois o sol estava muito forte. Neste 

momento, o rapaz que conversava comigo interpelou a senhora, dizendo que era bom 

mesmo eu ficar exposto ao sol para, assim, tornar-me um “negro” e sofrer preconceito 

racial. Essa reação indica, de certa forma, que o fato de se ter a pele “negra” define um 

indivíduo como “negro”. Em outra entrevista, um adolescente de 17 anos destacou que 

não sabia direito definir quem era “negro” porque conhecia pessoas “brancas”, mas 

quando iam para a praia ficavam “negras”.   

É relevante discutir também que a categoria “negro” possui uma significação 

negativa dependendo da forma que for acionada nos contextos sociais. Por isso, tal 

categoria é, muitas vezes, evitada. Ela aparece como estigmatizante, certamente, nos 

momentos em que eclodem situações de conflitos entre pessoas racialmente distintas. 

Meus informantes também colocaram que a categoria “negro” podia ser ofensiva e 

discriminatória:  

 
Negro é chateando. É uma chateação a gente chamar outro de negro. 
Também moreno é uma chateação. Mas, depende de como se chama. 
Eu já trabalhei num canto que uma pessoa me chamou de moreno e 
outro cara disse a ele era para mim chamar pelo nome. Pois eu tinha 
nome (Raimundo, 46 anos, casado, católico, segunda série do 
primário; grifos do pesquisador).  
 
Eu não chamo ninguém de negro. Sabe por que? Porque você está no 
meio de uma turma de amigos e aí tem uma pessoa de “cor” e você 
chamar ela de negrinha é errado. Tem que chamar pelo nome. Eu não 
gosto de maltratar ninguém para não ser maltratado (Manoel, 60 anos, 
casado, católico, analfabeto; grifos do pesquisador).  

 

Nas falas apresentadas, percebe-se que a categoria “negro” deve ser evitada, já 

que pode significar um insulto ao indivíduo para o qual foi dirigida. O controle no uso 

da categoria “negro”, que presenciei entre os entrevistados, ajuda a pensar no que 

Sansone denominou de “linguagem da cordialidade das relações raciais brasileiras” 

(1996). É claro que tal “cordialidade racial” não exclui, de forma alguma, a recorrência 

de tensões ao redor da “cor”. Contudo, estas tensões raramente alcançam a forma de 

protesto explícito ou de briga. A evitação da categoria “negro” pode também ser 

entendida como uma forma de evitar possíveis confrontamentos raciais e conduzir as 

relações sociais para a esfera da pessoalidade ou da intimidade (DAMATTA, 1990a). É 
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como se a polarização racial não fosse importante para os entrevistados, sendo mais 

relevante preservar as relações de amizade entre os vizinhos de um mesmo bairro. O 

conflito racial e as situações de preconceito evidentemente existem. Os meus 

informantes, em momento algum, falaram da inexistência de racismo no Brasil e nem 

Mossoró. Agora, o que se nota é uma preferência em minimizar o máximo possível o 

conflito racial, seja entre as pessoas do bairro Santo Antônio ou com pessoas que não 

fazem parte da vizinhança. Isso porque, entre os informantes do bairro Santo Antônio, 

um dos aspectos que ouvi com recorrência diz respeito justamente ao fato deles não 

pretenderem criar conflitos em torno da “cor”. Em algumas entrevistas, foi colocado o 

fato de deter sido vítima de racismo, mas ter levado na “esportiva” para não criar 

conflito.        

A argumentação de Sansone (ibid) se baseia numa pesquisa que fez em bairros 

pobres de Salvador-BA, onde foi detectada a existência entre os indivíduos de baixa 

renda uma valorização mais acentuada das relações de amizade entre “negros” e 

“brancos” do que o conflito racial. O bairro surge, então, como o espaço onde as 

relações de amizade devem sobrepor-se às diferenças raciais. Contudo, isso não implica 

que no Santo Antônio não tenha racismo. Algumas pessoas me falaram que já foram 

vítimas de racismo, mas não procuraram reagir em tais situações. Na realidade, o que 

ouvi com mais recorrência foi justamente uma desaprovação de qualquer confronto ou 

polarização referente à “cor”, apesar de não existir dúvidas quanto à existência do 

racismo.  

A pesquisa no bairro de Santo Antônio revelou que existe uma completa ojeriza 

à prática do racismo. É obvio que a atitude deles de aversão ao racismo deve ser 

relativizada devido às implicações da relação pesquisador e pesquisado. Certamente, 

havia controle, por parte dos entrevistados, da forma como iam se reportar às questões 

de racismo e discriminação. Contudo, o que percebi foi que a prática do racismo era 

colocada como contrária à idéia de humanidade e de cidadania. A prática do racismo foi 

severamente condenada porque considerava-se que todas as pessoas seriam iguais e, 

portanto, não se justificaria qualquer hierarquia ou desigualdade entre “brancos” e 

“negros”.  

  
Racismo é uma coisa ruim. Porque você está voltando atrás ao invés 
de está olhando para o futuro. Você está voltando tudo para trás. 
Porque todos nós somos iguais. Não existem raças nos seres humanos. 
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Existe em animais. Não existe diversidade de raças nos seres 
humanos. Vir uma vez na televisão que nos seres humanos não existe 
raças. Existe mudança de cor de pele. A gente é uma raça só (Alcimar, 
44 anos, casado, católico, segundo grau incompleto; grifos do 
pesquisador).  
 
As pessoas que são racistas eu dou nota zero para eles. As pessoas que 
são racistas devem construir um país só para eles mesmos. Para morar 
só eles. Não devem está misturado com a gente que não é racista 
(Ivanaldo, 38 anos, solteiro, católico, primeiro grau completo; grifos 
do pesquisador).   
 
Eu acho que os racistas são as pessoas pobres de espírito e sem 
cultura. Eu às vezes não tenho nem palavras para dizer. Todo mundo é 
igual. A cor não influi e nem contribui em nada. Até porque eu sou 
filha de negros e sou mestiça e meus filhos são morenos. Eu amo a cor 
dos meus filhos. Às vezes tenho raiva por não ter a cor mais escura. 
Era mais preservada (Silvana, 40 anos, solteira, umbandista, segundo 
grau completo; grifos do pesquisador).   

 

Para repudiar o racismo, meus interlocutores do bairro Santo Antônio colocaram 

vários argumentos que vão desde a constatação de que só existe uma “raça” humana, 

passando pela presença da mistura racial e pela afirmação de que todas as pessoas são 

iguais. Com relação às representações sobre “raça”, nota-se uma concepção 

universalista onde não existem diferenças substanciais entre os seres humanos. Para 

eles, existem diferenças na “cor” da pele, mas tais distinções não implicam na existência 

de gradações na humanidade causadas por “raças” diferentes. Nas falas, percebe-se um 

princípio ético que coloca a idéia de humanidade acima das distinções raciais. Tal 

sentido de igualdade na humanidade envolve também idéias relacionadas com os 

princípios de respeito e de liberdade articulando, dessa forma, uma noção mais geral de 

cidadania. Nota-se também outra vez que as idéias de diferença racial e a prática do 

racismo são reprovadas através das representações sobre a mistura racial. O interessante 

é que estas atitudes de desaprovação do racismo e à existência de diferenças raciais na 

humanidade não se restringem apenas ao universo pesquisado. Valle (2006, p. 117) 

destaca que também detectou, na sua pesquisa em Acauã-RN, que mesmo havendo entre 

os seus entrevistados ênfase na racialização das relações sociais, “existia um princípio 

ético de não diferenciação suposto pela concepção de uma humanidade comum que 

deveria equiparar pessoas das mais diversas origens”. Na pesquisa de Farias (2004) em 

Campina Grande-PB, também foi percebido que a desaprovação do racismo se baseava 

na idéia de igualdade na humanidade e por princípios da cidadania como o respeito por 
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todas as pessoas, independente da “cor” da pele. A pesquisadora destaca que percebeu 

entre seus entrevistados uma forte tendência para se pensar sobre “identidade negra” em 

termos de concepção humanista, de dignidade pessoal e de caráter (FARIAS, 2004, p. 

82).  

É importante salientar que as atitudes de desaprovação do racismo e das 

diferenças raciais são apresentadas como ideais a serem buscados pelos brasileiros. Isso 

implica que não existe ilusão quanto à existência do racismo no Brasil. O que se percebe 

é uma tensão entre a percepção da prática objetiva do racismo e o ideal de não existir 

esta prática. Portanto, os ideais de anti-racismo que percebi se articulam através de 

concepções humanistas, de cidadania e da mistura racial.  

Todos os meus interlocutores foram taxativamente contra o racismo, mas 

revelaram que mesmo sendo vítimas de racismo levavam na “esportiva” e não 

buscavam entrar em conflito com o agressor. Como já ressaltei, o conflito racial não se 

apresentava como viável para solucionar o racismo. Ademais, a compreensão de buscar 

formas de combate ao racismo que priorizem aspectos da conscientização das pessoas e 

não o conflito foi também colocada pelos militantes negros de Mossoró. Desse modo, 

nota-se que a visão de combate ao racismo entre os militantes negros e os entrevistados 

do Santo Antônio tem pontos de semelhança e convergência. Vale ressaltar que muitos 

dos entrevistados têm consciência que racismo é crime e que pode acarretar na prisão do 

praticante. Contudo, eles não acreditam que um processo jurídico desta natureza seja 

eficazmente solucionado.    

 
O racismo é muito presente. Isso já aconteceu comigo. Foi uma coisa 
muito forte. Aconteceu na empresa (...). Eu fui trabalhar lá uma época 
e nesta época eu tinha uns 18 anos. Estava lá e sumiu um relógio de 
um cara. Aí ele veio desconfiar de mim que eu tinha roubado. Porque 
eu sou negro e pobre. Deu a maior bronca. O cara me mandou tirar a 
roupa e me revistou igual policial. Aí eu contei ao dono da empresa. 
Ele foi lá  comigo e perguntou o que eu queria que fizessem com o 
cara. Eu não fiz nada. eu o perdoei. Eu sei que o racismo é crime. Mas 
não é todos que são discriminados e vão atrás disso.  E também é 
muito difícil que um crime de racismo seja justamente julgado no 
Brasil (Dada, 35 anos, casado, católico, primeiro grau incompleto; 
grifos do pesquisador).  
 

O racismo apresenta-se como uma prática associada à ignorância e à falta de 

educação. Contudo, também foi afirmado que existiam pessoas instruídas que são 

racistas. De acordo com as falas, um indivíduo educado é menos propenso a discriminar 
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alguém. Mas notou-se também uma associação entre racismo e pobreza. Melhor 

dizendo, o fato de uma pessoa “negra” ser pobre implica numa maior probabilidade de 

sofrer racismo. Em muitos casos, o ato da discriminação seria causado muito mais pelo 

status social de quem sofre o racismo do que pela “cor” da pele. Isso retoma a questão 

de que existe, na sociedade brasileira, o fato de se deslocar o preconceito racial para 

uma questão de classe social. Outra vez, como nas falas anteriores, surge a questão da 

mistura racial como justificativa para a desaprovação do racismo na sociedade 

brasileira. Na fala seguinte, o interlocutor afirma que acha estridente a prática de 

racismo num país formado por várias “raças” como o Brasil. Também é importante 

ressaltar que a afirmação de que as pessoas racistas são desinformadas não restringe-se 

ao universo pesquisado nesta dissertação. No estudo de Valle (2006), seus entrevistados 

também apontam a mistura das “raças” como fator que torna inadequada a ocorrência de 

preconceito racial no Brasil. A prática do racismo aparecia como algo ultrapassado, 

“arcaico”, que somente quem não tinha conhecimento continuava a praticá-lo:  

 
Muitas vezes, o cara discrimina uma pessoa e não sabe que pode vir 
um processo judicial. Os analfabetos são quem diz uma palavra sem 
saber o que estão dizendo. Mas também tem gente que é formado, 
sabe de tudo, e discrimina. A gente vê muito na televisão. Os caras 
nos campos de futebol. Porque ali só entra cabra que tem condição. Os 
caras ficam discriminando um jogador rico. É aí que eu chamo de 
discriminação mesmo. Eu não sei por que isso. Mas é assim. O mundo 
é cheio de gente de todas as qualidades. E no Brasil principalmente, 
porque tem vários tipos de cor e de raças. Eu não sei por que é isso 
acontece aqui (Dada, 35 anos, casado, católico, primeiro grau 
incompleto; grifos do pesquisador).  
 
Na casa de saúde aonde eu trabalho presenciei uma cena que fiquei 
horrorizada. Chegou uma colega minha bem negrinha. Destas bem 
caboclas mesmo. Um enfermeiro branco chegou lá e chamou-a de 
negrinha. Mas, não chamou com amor, com carinho. Ele chamou 
querendo criticar. Depois a chamou de orangotango. No momento eu 
fiquei horrorizada por ela e por ele que é uma pessoa tão estudada e 
tratar um ser humano daquela maneira (Silvana, 40 anos, solteira, 
umbandista, segundo grau completo; grifos do pesquisador).   
  
As pessoas racistas são ignorantes e que não tem cultura. Pessoas que 
não tem cultura. As que não respeitam por ignorância. Querem ser 
mais do que os negros e não sabem eles que tem sangue de negro nas 
veias (José, 28 anos, solteiro, umbandista, segundo grau completo; 
grifos do pesquisador).  
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5.2 Ser “negro” no bairro de Santo Antonio: sentidos da “cor” e da mistura 

 

Na pesquisa, reparei que as categorias de auto-identificação mais empregadas 

foram “pardo”, “moreno” e “mestiço”. As categorias “negro” e “preto” foram as menos 

usadas, sendo que a categoria “preto” foi menos usada do que “negro”. De certa forma, 

o que percebi entre os meus entrevistados, referente às suas auto-identificações, foi uma 

tendência a enfatizar a importância ou o valor da mistura racial da sociedade brasileira. 

Ser “moreno, “pardo” ou “mestiço” implica, necessariamente, ter “sangue de negro” 

como também de “branco”. Certamente, estas categorias raciais podem operar de forma 

estratégica no sentido de evitar a categoria “negro”. Contudo, os entrevistados, que se 

autodefiniram usando tais categorias, demonstravam que não tinham como negar a sua 

ascendência “negra”. Assim, o que se configura como mais relevante é compreender tais 

categorias não como uma realidade adversa à polarização racial brasileira, mas antes 

interpretar qual é o valor das representações sobre mistura racial articulado no país 

(FRY, 2005). Ser “mestiço” ou “moreno” no Brasil pode não significar uma “válvula de 

escape” do preconceito ou das ligações com a “raça” negra. Pode expressar também o 

que os brasileiros, na sua maioria, pensam sobre o significado de “raça” e das relações 

raciais no país. Isso fica mais claro quando se observa que tais formas de se autodefinir, 

pelo menos entre alguns dos entrevistados, não se configurava como uma atitude de 

negação de pertença à “raça” negra. Como veremos, ao se definirem como “morenos” 

ou “pardos”, meus interlocutores associavam tal identificação à uma ligação com a 

“raça” negra e também com a “raça” branca.     

 
Eu me considero de cor moreno. Eu acho que sou moreno porque a 
minha cor é um pouco clara e o cabelo um pouco ruim. Então me 
considero moreno por causa disso (José Ilbemar, 24 anos, solteiro, 
católico, segundo grau completo, católico; grifos do pesquisador).  
 
Eu sou moreno. Ser moreno dizem que é parecido com mulato. É tudo 
fruto da mistura racial dos negros e brancos. Eu nasci um moreno 
claro, mas com o tempo fui pegando sol e fui ficando mais escuro 
(João Basílio, 28 anos, solteiro, católico, primeiro grau incompleto; 
grifos do pesquisador).  
 
Eu sou pardo. Ser pardo é ser mistura com negro, branco e índio. 
Agora o pardo o intermédio entre o branco e o moreno (Eugênio, 32 
anos, solteiro, católico, segundo grau incompleto; grifos do 
pesquisador).  
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Frases como essas transcritas (por exemplo, ser moreno é ser negro também) 

mostram que as categorias “moreno” e “pardo” não podem ser interpretadas 

estaticamente como o fracasso da construção de “identidades negras” no Brasil. Ao 

invés disso, como já foi enfatizado, tais categorias que são usadas pela grande maioria 

dos brasileiros podem revelar o que efetivamente significa “raça”, “racismo” e 

“identidade negra” na sociedade brasileira. O que se torna significativo no uso destas 

categorias é a sua associação com a mistura das três “raças”. Desse modo, sendo 

“moreno”, “pardo” ou “branco” possui também sangue de “negro” e de “índio”. São 

categorias de auto-afirmação que se articulam pela lógica da mistura racial. Como 

argumenta Sansone (2003), abordar as representações sobre a mistura racial na 

sociedade brasileira como sendo o arquiinimigo da formação de “identidades negras” 

apresenta-se como uma interpretação muito determinista. Para o autor, a mistura racial 

bem como a multiplicidade de categorias de auto-afirmação usadas faz parte da lógica 

cultural da sociedade brasileira. Então, ser “negro” ou ser “branco” na sociedade 

brasileira parece distanciar-se das representações polarizadas do “negro” e do “branco” 

advindas da sociedade norte-americana. No entanto, isso não significa que no Brasil os 

“negros” não tenham consciência do racismo ou da sua negritude, mas sim que a lógica 

das relações raciais brasileiras são diferentes das dos Estados Unidos.        

É importante também ressaltar que o uso variado e flutuante da terminologia da 

“cor” entre os brasileiros reflete o caráter de negociação e constante renegociação das 

suas identificações e identidades do ponto de vista do status social e das relações de 

poder (MAGGIE, 2001). Entre os nossos entrevistados a questão relativa ao uso 

estratégico das categorias “moreno”, “pardo” e demais variações foi destacada. Para 

eles, a categoria “negro” apresenta-se como a mais forte no que diz respeito à prática do 

preconceito racial:  

 
Rapaz, se a pessoa for negra sofre mais preconceito do que o pardo e 
do que o moreno (Patrício Bruno, 17 anos, solteiro, católico, segundo 
grau incompleto).  
 
Sendo negro, com certeza, a pessoa sofre mais preconceito racial. 
Então, é melhor ser moreno do que ser negro (José Ilbemar, 24 anos, 
solteiro, católico, segundo grau completo; grifos do pesquisador).  
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Como apresentei, alguns entrevistados se auto-identificaram como “negros” e 

apenas um se definiu como “preto”. Na verdade, a auto-identificação como “negro” 

também tomou como princípio basilar a “cor” da pele. Com relação aos militantes 

negros, a “cor” da pele também foi destacada, mas não se configurou como o critério 

central da auto-identificação deles. Outros fatores como a “cultura negra”, o fato de 

serem vítimas de racismo, o tipo do cabelo também foram enfatizados como 

construtores das suas “identidades negras”. No caso dos entrevistados do Santo 

Antônio, um aspecto interessante diz respeito ao fato de alguns deles sempre terem 

realçado o orgulho que têm em se autodeclarar como “negros”. Como entre os 

militantes negros, a questão do orgulho de ser “negro” era enfatizada de modo bem 

claro.  

 
Eu sou negra.  Eu tenho orgulho de ser negra. Tenho muito orgulho da 
minha cor. Isso Porque é uma cor bonita.  Gosto de ser negra (Cláudia, 
33 anos, solteira, protestante, segundo grau incompleto; grifos do 
pesquisador).  
 
Rapaz, eu me considero negro. Porque eu tenho descendentes de tribo 
indígena. Como dificilmente tem um índio branco. Eu acredito que eu 
seja um deles. Eu tenho orgulho de ser negro (Jailton, 25 anos, 
solteiro, católico, segundo grau incompleto; grifos do pesquisador).   
 
Eu sou negra. Eu me afirmo em termos da minha cor. Por causa que 
gosto muito dela. Sou mais a minha cor do que assim outras pessoas 
alvas. Eu não sou chegada muita a pessoas alvas. Falar a verdade é 
preciso. Também eu não tenho complexo sobre a minha cor de jeito 
nenhum (Catarina, 71 anos, viúva, umbandista, analfabeta; grifos do 
pesquisador).  
 

Nesses relatos, um dos fatos interessantes que surge diz respeito à associação 

que Jailton faz da sua auto-afirmação como “negro” com a descendência indígena. Na 

realidade, ele afasta a categoria “índio” de uma proximidade com a “raça branca”. 

Assim, o “índio” representa uma outra “raça”. A sua descendência indígena parece 

sinalizar no sentido dos contatos e das interações das três “raças”. Nesse sentido, o 

“índio” passa a ser representado não como sinônimo de selvageria e isolamento cultural, 

mas como um elemento constitutivo da “raça” brasileira. De modo que a sua 

identificação como “negro” traz também uma associação com o “sangue” indígena. Isso 

é devido, certamente, à mistura das três “raças”.     



 189

Como vimos, a grande maioria dos entrevistados atrelou sua auto-identificação 

aos fatores corporais, tais como o cabelo, o nariz, a “cor” da pele, sendo esse último 

critério o mais importante. Diante das respostas relativas à sua autodeclaração, também 

perguntei como eles identificavam uma pessoa “branca”. Na realidade, o que ouvi se 

atrelava também ao fenótipo da pessoa. Se para a grande maioria dos entrevistados um 

“negro”, “moreno” ou “pardo” se identifica pelo cabelo “ruim”, pele “negra” ou 

“escura”, nariz “grosso” e olhos “redondos”; um “branco” é aquela pessoa que possui 

cabelo “liso” ou “estirado”, pele “branca” e de olhos “claros” ou “azuis”. Esta maneira 

de autodefinição traz embutida um processo de racialização. Ou seja, estes fatores são 

relacionados à idéia de “raça”. Por mais que não exista uma disposição entre os 

entrevistados para pensar em polarização racial, estes aspectos fenotípicos definidores 

do “negro” e do “branco” expressam certamente a mistura entre “raças” diferentes. 

Assim, pode-se considerar que há também um processo de racialização nessas 

definições (BANTON, 1977). Vale ressaltar que estas características fenotípicas, usadas 

para definir as pessoas dentro da terminologia da “cor”, expressaram um discurso 

racializado, por mais que tal discurso não se traduza, necessariamente, numa forma de 

reivindicação política baseada na “raça”.  

Com relação às representações sobre os “brancos”, percebi relatos que 

enfatizam, sobremodo, as características fenotípicas e a questão da mistura racial. A 

“cor” surge como fator preponderante das auto-identificações e classificações raciais 

direcionadas a outras pessoas. Sendo assim, tais categorias classificatórias possuem um 

forte teor subjetivo. De modo que uma pessoa pode ser classificada como “morena” em 

um contexto e em outro ser chamada de “negra” ou até de “branca”. O que a lógica da 

terminologia da “cor” aponta é a possibilidade constante de negociações em torno da 

das classificações raciais.           

 
Os brancos são aqueles que têm uma cor bem mais branca. E tem o 
cabelo bem mais claro e estirado (José Ilbemar, 24 anos, solteiro, 
católico, segundo grau completo, católico; grifos do pesquisador).  
 
São aqueles de pele clara. O branco se ele tiver cabelo ruim ele é 
preto. Se ele tiver nariz largo é preto também. Então, o branco do 
Brasil não pode ser mais do que os outros. Pois ele tem todos os 
fatores que o leva a ser negro também. O branco também é misturado. 
O branco nunca será branco puro. O negro nunca será negro puro. Em 
todo o Brasil aonde você for encontrará o preto misturado com o 
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branco (Eugênio, 32 anos, solteiro, católico, segundo grau incompleto; 
grifos do pesquisador).  

 

Pode-se ver também nas falas acima que as expressões como cor bem mais 

branca e branco com cabelo ruim é preto são relacionadas com o universo simbólico da 

mistura racial. Tanto o “negro” como o “branco” são pensados através da mistura e não 

em termos de exclusividade racial. Justamente, o que percebi com mais expressividade 

nesta pesquisa sobre “identidade negra”  foi a ênfase na mistura racial como elemento 

dinanizador do significado de ser “negro” ou de ser “branco”. De fato, quando meus 

entrevistados se reportavam das categorias classificatórias, eles sempre articulavam 

idéias referentes à mistura racial. Certamente, o que é mais evidente nas classificações 

raciais brasileiras é a idéia de impureza racial, dando norte às classificações. Ademais, 

os significados da mistura racial são articulados entre si no sentido de justificar a 

inadequação do preconceito racial no país.  

     A mistura racial aparece como um elemento culturalmente significativo 

através do qual a grande maioria dos brasileiros pensa sobre “raça”. Assim, a mistura se 

apresenta como um elemento ideológico da sociedade brasileira que é mais abrangente 

do que a discussão específica sobre “identidade negra”. Querer meramente taxar o 

significado da mistura racial como apenas um viés de dominação estrategicamente 

utilizado pela elite política brasileira é dar a tal fenômeno um sentido muito restrito. 

Dessa forma, se concede a devida importância aos significados da mistura racial para as 

pessoas. Concordo que os discursos sobre mistura racial possuem um caráter ideológico 

apropriado pelos grupos dominantes. Conjugado a isso, não se deve desprezar, porém, a 

dimensão interpretativa e de ressignificação agenciada pelas pessoas através das suas 

próprias interações com tais ideologias.             

Como já destacamos, por mais que exista, entre os entrevistados, um discurso 

auto-afirmativo com associações raciais, não observamos entre eles nenhuma intenção 

mais nítida de polarizar ou dividir a sociedade somente entre “brancos” e “negros”. 

Vejamos como alguns deles vêem a suas relações com os “brancos”:  

 
Eu acho que as pessoas brancas querem ser mais importantes do que 
as pessoas negras. Querem ser mais. Eu acho que é porque o negro já 
foi escravo. Tem muita gente que brinca comigo dizendo que era para 
mim estar na senzala. Mas eu levo na esportiva. E não procura dá 
ouvidos a estas coisas (Cláudia, 33 anos, solteira, protestante, segundo 
grau incompleto; grifos do pesquisador).  
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Muitos brancos discriminam. Todos não. Porque tem muita pessoa 
legal. São pessoa legais que tratam a gente como se é para tratar 
qualquer pessoa. De igual para igual. Sem diferença (Jailton, 25 anos, 
solteiro, católico, segundo grau incompleto; grifos do pesquisador).   

 

De certa forma, estas falas apontam para um certo caráter de harmonia nas 

relações raciais. Contudo, tal harmonia deve ser pensada com cautela. Isso porque se 

deve levar em consideração o contexto da pesquisa. Como enfatizei no início deste 

capítulo, o bairro Santo Antônio é visto pela sociedade mossoroense como um local 

perigoso. Então, certamente havia um controle por parte deles em passar uma imagem 

positiva do bairro. Também por habitarem o mesmo bairro as relações de amizade e de 

vizinhança apresentavam-se como muito mais importantes para as suas relações 

cotidianas. Assim, rivalizar em termos raciais não representava uma boa alternativa 

social para eles. Assim, os moradores do bairro Santo Antonio procuravam manter 

relações mais harmônicas possíveis nas suas próprias ruas. O bairro ou rua na qual a 

pessoa morava representava um espaço no qual ela se sentia familiarizada e buscava 

geralmente se relacionar bem com os seus vizinhos. Quando perguntava para meus 

entrevistados se viam racismo no Santo Antônio. Lembro-me que a grande maioria me 

respondeu negativamente. Complementavam com a afirmação e explicação de que 

todos no bairro ou na rua eram vizinhos e pessoas trabalhadoras.       

 Vale destacar que também ouvi alguns entrevistados afirmando que se 

consideravam iguais a todos, não existindo, portanto, real diferença entre as pessoas por 

causa da “cor”. Por mais que eles articulem assim idéias relativas à “cor” da pele, havia 

outros valores mais importantes do que essas distinções da pele. Esses valores se 

relacionavam, mais uma vez, com aspectos morais e também à própria mistura de 

“sangue”. Ademais, a questão da igualdade entre todos estava relacionada à idéia de 

humanidade, que fazia todas as pessoas serem iguais. Tanto é que foi muito enfatizada a 

expressão ‘somos o mesmo sangue’ para justificar a pertença comum à humanidade: 

 
Eu sou igual a todos. E trato todos como sendo uma coisa só. 
Comigo não há diferença entre pretos e brancos. Isso é ilusão. É 
coisa do passado. Talvez ainda tenha gente que tem este racismo 
besta. Isso é a pior besteira. É loucura da pessoa achar que cor muda 
alguma coisa (Raimundo, 46 anos, casado, católico, segunda série do 
primário; grifos do pesquisador).  
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Para mim tudo é uma coisa só. Branco e preto é tudo a mesma coisa. 
O que vale é o moral da pessoa. A cor não tem importância. Não 
adianta eu ser branco, alto, olhos azuis e não ter palavra (Manoel, 60 
anos, casado, católico, analfabeto; grifos do pesquisador).  
 
Eu me considero igual todos. Porque tudo é uma coisa só. Somos o 
mesmo sangue (José Pedro, 46 anos, solteiro, católico, analfabeto; 
grifos do pesquisador).  
 

Como vimos discutindo, as representações sobre “raça” nesta pesquisa surgem 

contrabalançadas por valores culturais que extrapolam a questão da descendência. São 

aspectos como esses que fazem do Brasil um país racialmente diferenciado de outros 

contextos sociais onde existe racismo (FRY, 2005). A partir das falas dos entrevistados 

do bairro Santo Antônio, percebi que, ainda que a grande maioria deles não se afirme 

como “negros”, há associação das suas categorias de auto-identificação – seja como 

“morenos” ou “pardos” – com os significados de ser “negro”. Isso acontece, certamente, 

por conta das representações sobre a mistura das três “raças” formadoras da nação. 

Diante disso, pensamos que a pluralidade que se encontra no sistema da terminologia da 

“cor” não expressa a negação de construção de “identidades negras” na sociedade 

brasileira. O que existe de mais significativo nas discussões sobre “identidade negra” é 

buscar entender as especificidades do significado de ser “negro” dento de uma 

sociedade que enfatiza a mistura cultural e de “sangue” como valores constituintes do 

seu povo. Disso decorre que o significado de ser “negro” se relaciona mais com a 

mistura do que com qualquer forma de exclusivismo ou polarização racial. 

Concordamos com Fry (2005) quando ele afirma que não podemos reduzir a discussão 

sobre “identidade negra” a um essencialismo instrumental, aspirado por várias partes do 

movimento negro brasileiro.  

É importante ressaltar novamente que a idéia de mistura racial não foi percebida 

apenas nos entrevistados do bairro de Santo Antônio. Com os militantes negros de 

Mossoró, a mistura racial e a idéia de “negro misturado” foi também externada. 

Ademais, a mistura racial do país se apresentou, entre eles, como um valor importante 

da nação. É importante mencionar que tantos os militantes negros como os entrevistados 

do Santo Antônio que não fazem parte de nenhuma militância negra possuem visões 

semelhantes sobre o valor da mistura racial para o Brasil. Isso porque geralmente se tem 

a visão de que não existe polarização racial no Brasil pelo fato de não existir 

consciência racial na sociedade brasileira. Se queixar da falta de consciência das 
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pessoas, “brancas” ou “negras”, por não buscar polarizar a questão racial brasileira, 

acarreta alguns exageros interpretativos. Talvez fosse mais pertinente refletir o 

significado da mistura racial que é tão enfatizada pelos brasileiros. Como argumenta Fry 

(2005), incentivar o acirramento étnico ou racial não se apresenta historicamente como 

uma atitude viável para o desenvolvimento de nenhuma nação ou sociedade.  
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Conclusão - Os significados de ser “negro” 
 

A cidade de Mossoró apresenta-se como a cidade da liberdade. Essa idéia tem 

sido enfatizada pelo poder público municipal, tanto é que existe até um feriado 

municipal (30 de setembro) a fim de celebrar a data. No entanto, na compreensão da 

grande maioria dos entrevistados, tanto os militantes negros como os moradores do 

Santo Antônio, o discurso de cidade libertária configura-se como uma elaboração das 

lideranças políticas locais, que tentam se projetar como cidadãos comprometidos com a 

liberdade dos mossoroensaes. Certamente, os discursos de cidade da liberdade 

envolvem fatores que ultrapassam a discussão sobre racismo e “identidade negra”. São 

fatores atrelados diretamente à política local. De fato, a afirmação dessas idéias de 

liberdade parece dar continuidade à imagem das lideranças políticas locais como 

libertárias. É importante salientar que a representação do “negro” e da “cultura negra” 

nos festejos da liberdade apresentam-se mais como elementos do passado da cidade. 

Desse modo, os festejos da liberdade reafirmam símbolos e idéias de uma cidade 

libertária, buscando-se transmitir como os mossoroenses estão comprometidos com a 

defesa da justiça social. Vale ressaltar, portanto, que o próprio povo de Mossoró é 

também retratado como naturalmente libertário. 

As representações sobre a cidade da liberdade, por mais que sejam apropriadas 

pelas lideranças políticas locais, podem também revelar ideais da sociedade 

mossoroense. Isso porque tanto entre alguns militantes como entre entrevistados do 

bairro santo Antônio, percebi visões afirmativas dos discursos de cidade libertária. 

Ressalto que tais visões afirmativas configuram-se como reinterpretações dos discursos 

oficiais, evidenciando o caráter interativo dos atores sociais em seus contextos. Diante 

disso, pode-se apontar que os discursos de cidade da liberdade não são apenas 

elaborações das lideranças políticas locais, mas expressam valores da sociedade 

mossoroense. Como ideais, também são criticados e readaptados mediantes as 

mudanças sociais. Desse modo, interpretá-los como um mero instrumento de dominação 

política seria formular um esboço demasiado estanque de valores sociais que são vistos 

como importantes não somente pelas lideranças políticas locais.  

A grande maioria dos militantes negros criticou os discursos de cidade da 

liberdade ao destacarem, sobretudo, a sua relação com a manutenção de uma imagem 

positiva das lideranças políticas locais. Evidentemente, a crítica dos militantes se 
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relaciona também às suas próprias representações enquanto pessoas comprometidas 

com a luta contra o racismo. Um fato relevante a ser destacado é que as críticas mais 

fortes à idéia de cidade da liberdade foram feitas por militantes que não possuem boas 

relações com as lideranças políticas que administram a cidade. Os militantes que vêem 

os discursos da liberdade como positivos, apontaram que devem ser reelaborados para 

uma ótica popular na qual os mossoroenses se vejam como responsáveis pela 

instauração da liberdade na cidade. Tanto as atitudes críticas quanto as favoráveis a tais 

discursos revelam, de certa forma, a eficácia desses ideais para os mossoroenses. Os 

ideais de liberdade e de pioneirismo articulam-se dinamicamente no cotidiano da 

cidade. Se a realidade social de Mossoró comprova ou não os discursos de cidade da 

liberdade é outra coisa. O fato que tais discursos são reapropriados em várias situações 

sociais, configurando-se como um aspecto importante para se refletir sobre Mossoró. 

Não estamos minimizando a apropriação desses discursos pelas lideranças políticas 

locais e nem as suas relações com a manutenção da imagem de tal elite como libertária, 

mas entendemos ser complicado querer abordá-los como mera imposição dessas 

lideranças. Isso porque pensá-los como imposições seria anular os embates e os 

processos de reinterpretações que esses discursos sofrem. Entre os moradores do bairro 

de Santo Antônio, as críticas aos discursos de cidade da liberdade foram direcionadas 

também contra às lideranças políticas porque elas não contribuiriam com mais 

oportunidades de renda e de emprego para a população pobre do bairro ou da cidade 

com um todo. Para maioria deles, não se pode dizer que Mossoró é uma cidade 

libertária quando se presencia grandes desigualdades sociais. Também colocaram que a 

presença do racismo na sociedade mossoroense contradiz com esses mesmos discursos. 

Isso induzia aos meus informantes de Mossoró afirmar que os “negros” na cidade da 

liberdade sofrem preconceito racial como em qualquer outra cidade do Brasil.  

Os dilemas sociais que afligem a cidade de Mossoró não se resumem 

obviamente à questão racial. Segundo dados da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Mossoró tinha 25 favelas no ano de 2000. Só no bairro Santo Antônio haveriam quatro 

favelas, segundo os dados oficiais, que concentrariam em torno de 480 habitantes.  

Nesse sentido, com todos estes dilemas existentes na sociedade mossoroense, o discurso 

de cidade da liberdade se apresenta, no mínimo, paradoxal. Vale salientar que os 

referidos entrevistados não possuem uma visão totalmente negativa dos discursos de 

cidade libertária. Percebi que os entrevistados do bairro Santo Antônio se reapropriavam 
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desses discursos no sentido de valorizar a cidade e o bairro, tanto é que eles, muitas 

vezes, faziam referência à cidade de Mossoró como sendo muito tranqüila. Num certo 

sentido, a idéia de cidade da liberdade era usada como uma forma de mostrar que o 

bairro Santo Antônio não se resumia aos marginais como constantemente se retratava 

nos jornais da cidade. Isso ajuda a pensar nos modos de reelaboração dos discursos e da 

história oficial realizados pelos próprios atores sociais em seus contextos de interação  

Com relação à militância negra de Mossoró, pode-se dizer que ela se expressa 

através da Louvação à baobá e do desfile de Maria Espaia Brasa. A Louvação a baobá 

e o desfile de Maria Espaia Brasa têm importância ao representar ritualmente 

momentos comemorativos nos quais o “negro” e “cultura negra” são lembrados e 

enfatizados publicamente. Contudo, percebi que a Louvação a baobá não era muito 

conhecida no bairro de Santo Antonio. A pouca visibilidade da Louvação a baobá 

aponta para a necessidade de uma melhor estrutura do Negro e Lindo. Tal estruturação 

envolveria necessariamente a consolidação de parcerias com instituições públicas ou 

privadas para que os militantes pudessem expandir suas ações. O Negro e Lindo é 

mantido, basicamente, por seus militantes. Os militantes têm parceria com a Secretaria 

Municipal de Cultura somente para realização do desfile de Maria Espaia Brasa. Há, 

assim, toda uma limitação relativa à abrangência dos eventos do Negro e Lindo. Isso 

reflete também um pouco das dificuldades que os militantes enfrentam para conseguir 

apoio em outros setores da sociedade.  

A militância negra de Mossoró encontra-se, de certa forma, dividida, 

fragmentada. Por um lado, temos os militantes do Negro e Lindo que organizam a 

Louvação a baobá e o desfile de Maria Espaia Brasa. Por outro lado, existem dois ex-

militantes do Raízes que buscam realizar atividades artísticas que envolvem questões 

relacionadas com o preconceito racial. Chamam de militância individual. Estes ex-

militantes se afastaram do Negro e Lindo devido às divergências sobre a forma de 

organização das duas atividades do Negro e Lindo. Esta fragmentação da militância 

negra de Mossoró também implica em dificuldades para se organizar uma mobilização 

mais abrangente de combate ao racismo. Isso acontece porque são poucos os militantes 

negros e as dificuldades de organização dos eventos são também muitas. Além disso, há 

ainda o fato do grupo não ter uma sede para realizar as suas reuniões e planejar suas 

atividades. Reflete mais um obstáculo às mobilizações do Negro e Lindo. A sede 
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também se apresentaria como importante porque serviria de referência para o 

movimento negro, sendo assim um elemento de sua visibilidade perante a sociedade.            

A militância negra mossoroense apresenta vários dilemas que configuram 

desafios futuros. Certamente, cabe aos referidos militantes negros buscarem a melhor 

forma de fortalecer a atuação na cidade. Claro que sabemos não ser fácil para a 

militância negra brasileira fomentar a sua ação anti-racismo. Também sabemos dos 

paradoxos que envolvem a construção de uma sociedade racialmente polarizada no 

Brasil, como pretende parte da militância negra nacional. São, portanto, estas e outras 

questões referentes à militância negra que devem ser discutidas dentro dos movimentos 

negros brasileiros, buscando-se repensar a forma da sua atuação perante a sociedade 

brasileira.  

No caso do Negro e Lindo, existe uma compreensão entre os militantes que 

ações que priorizem ou que busquem instigar na sociedade uma polarização racial não 

são politicamente eficazes. Para tais militantes, instigar o conflito racial não se traduz na 

forma mais eficiente para se combater o racismo no país. Isso implica pensar em novas 

estratégias de combate ao racismo e para se discutir a construção de “identidades 

negras”, estratégias essas que levem em consideração a preferência da grande maioria 

da sociedade brasileira pela mistura racial e cultural. Implica também repensar os 

modelos ou estratégias políticas dos movimentos negros em outros contextos sociais, tal 

como a do movimento negro dos Estados Unidos. O modelo de combate ao racismo na 

sociedade norte-americana e a forma como tal sociedade pensa sobre os significados de 

ser “negro” e “branco” configura-se em sentidos bem diferentes das representações 

sobre tais categorias raciais no Brasil. Desse modo, deve-se refletir sobre a viabilidade 

de reproduzir as estratégias anti-racistas advindas da sociedade norte-americana no 

Brasil. No caso desta pesquisa, tal forma de combate ao racismo não foi aprovada pelos 

próprios militantes negros. Eles acreditam que se pode combater o racismo com 

políticas sociais e com uma educação não discriminatória que valorizaria as diferenças 

raciais e culturais da nação.  

Um outro aspecto relevante diz respeito ao fato dos militantes negros 

correlacionarem a sua constituição como militantes com os seus processos de auto-

afirmação como “negros”. Desse modo, as suas “identidades negras” foram atreladas à 

sua luta pessoal contra o racismo. Contudo, o Negro e Lindo não restringe o ingresso de 

novos militantes por questão de “cor”. Para seus militantes, o importante é a postura que 
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a pessoa tem diante do combate ao racismo. Assim, o critério para uma pessoa ingressar 

no movimento negro local não exigiria que ela fosse, necessariamente, “negra”, mas sim 

afirmar uma postura objetiva de luta contra o racismo. De certa forma, essa postura do 

Negro e Lindo é importante, tendo em vista as especificidades do racismo brasileiro e 

do processo de construção das “identidades negras” dos militantes e dos moradores do 

bairro Santo Antônio.  

Com relação à construção das “identidades negras” dos militantes negros 

mossoroenses, vários fatores foram destacados como importantes nos seus processos de 

auto-afirmação como “negros”. Um desses fatores foi a mistura racial na família. A 

mistura do “sangue” foi colocada por alguns militantes como um dos principias 

aspectos das suas auto-afirmações como “negros”. A referência à “cor” da pele, apesar 

de ter sido destacada, não se configurou como o elemento norteador das “identidades 

negras” dos militantes. Atrelado à “cor” foram enfatizados outros aspectos como a 

referência ao continente africano como lugar de origem, a história de heróis “negros” 

como Zumbi e as suas lutas contra o racismo. Também destacaram os aspectos 

fenotípicos, corporais, tais como o cabelo, o nariz e os lábios como marcadores 

identitários. Entre os militantes negros, a “identidade negra” é pensada através de vários 

fatores, implicando que tais identidades não se elaboram a partir de uma fonte 

monolítica de significado e que, além disso, estas identidades são modificadas por cada 

militante no decorrer das suas vidas. Disso decorre que elas são dinâmicas e podem se 

modificar através do tempo.  

Um aspecto que foi muito destacado pelos militantes negros era a ênfase e 

valorização da mistura racial e cultural no Brasil. Para eles, não se pode falar nem em 

“negros puros”, nem em “brancos puros”. Entendem que um dos fatores mais 

significativos da sociedade brasileira é a mistura das “raças” e das culturas. Não 

implicando, contudo, que eles tenham uma visão acrítica acerca do racismo. Assim, o 

processo de construção das suas “identidades negras” foi correlacionado fortemente às 

representações sobre a mistura racial e cultural da nação. De modo que, para eles, ser 

“negro” no Brasil é ser fruto da mistura das três “raças” formadoras da nação. Portanto, 

para os militantes negros de Mossoró, a mistura racial não foi vista como um obstáculo 

à construção das suas “identidades negras”, mas, sim, como elemento através do qual 

essas “identidades” também podem ser pensadas.  
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Por outro lado, os militantes negros definem os “brancos” pelas suas atitudes 

racistas. Em certo sentido, eles priorizam os relacionamentos pessoais a fim de 

relativizar a questão da “cor”. Ou seja, mesmo uma pessoa sendo “branca”, mas não 

sendo racista, deve ser bem aceita entre eles, tanto é que existem pessoas consideradas 

“brancas” que colaboram com o Negro e Lindo. Os militantes vêem-nas como 

importantes para o movimento negro local. A questão que se coloca é que a “cor” da 

pele não se apresenta como o maior obstáculo que os militantes vêem nas interações 

entre “bancos” e não-brancos. Na realidade, tanto entre os militantes como com os 

moradores do bairro Santo Antônio percebi uma tendência a relativizar a importância da 

“cor” em função das relações pessoais. Isso é importante para se pensar no próprio 

significado do movimento negro e em suas formas de mobilização. Uma questão que, 

certamente, o movimento negro brasileiro precisa refletir é sobre o valor da mistura 

racial na sociedade brasileira e qual o seu significado para se pensar políticas de 

combate ao racismo. No caso do Negro e Lindo, há a compreensão de que a mistura 

racial faz do Brasil uma sociedade na qual a polarização racial torna-se insustentável. 

Na realidade, nenhum dos militantes entrevistados afirmou ter viabilidade política uma 

proposta de polarização entre “negros” e “brancos” no Brasil.   

Entre os militantes, a categoria “negro” foi somente usada para se auto-afirmar. 

Tal categoria foi reinterpretada de forma a contrabalançar a imagem negativa que a 

sociedade possui do “negro”. Para tanto, foram destacados elementos como a “cultura 

negra”, a resistência dos “negros” a escravidão, dentre outros fatores. Existe, assim, 

uma postura entre os militantes de construir uma imagem positiva do “negro” de forma 

a traduzir uma resistência aos estereótipos racistas associados à “raça” negra. Contudo, 

não vêem o confronto racial como politicamente relevante para a luta anti-racista. Já 

com os moradores do bairro Santo Antônio foram empregadas várias categorias de auto-

identificação. Apesar disso, em vários aspectos, a visão dos militantes negros acerca do 

significado de ser “negro” é semelhante à dos moradores do Santo Antônio que 

entrevistei. Um desses aspectos diz respeito, justamente, à ênfase na mistura racial 

como uma forma de se reportar as suas auto-identificações. A mistura racial das famílias 

apresentou-se como um fator dinâmico a influenciar as representações e o significado 

que os entrevistados do Santo Antônio possuem de “raça”, racismo e das suas auto-

afirmações. Por um lado, a mistura racial surge como um fator através do qual não se 

pode afirmar que existam “negros puros” e nem “brancos puros” no Brasil. Assim, as 
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categorias “moreno”, “mestiço”, “pardo”, “negro” e “preto”, que foram usadas pelos 

entrevistados, representavam a mistura das três “raças”. Mesmo as categorias “negro” e 

“preto” foram relacionadas com a mistura racial, implicando na idéia de um negro 

misturado. Também é importante salientar o uso dos termos “moreno”, “mestiço”, 

“pardo” no sentido de contrabalançar o estigma social associado à categoria “negro” e 

“preto”. Assim, estes termos não se associam somente à mistura racial, mas também 

representam formas de negociação em torno da “cor”. De modo similar aos militantes, 

os entrevistados do Santo Antônio colocaram que na sociedade brasileira não existe 

exclusivismo racial. A linguagem mais comum entre eles foi a que reporta a idéia das 

três “raças” formarem a nação brasileira, implicando sempre na mistura dos “sangues”.  

Um outro aspecto semelhante entre as visões de militantes e dos moradores 

entrevistados do bairro de Santo Antônio se refere à maneira como vêem o confronto 

racial na sociedade brasileira. Para todos, o confronto racial foi visto como um elemento 

a ser evitado, dando-se preferência, sobretudo, às relações pessoais. Salientamos que a 

ênfase dada no valor das relações pessoais foi mais forte com os moradores do referido 

bairro. Por lá, havia preferência em valorizar o caráter e a moral da pessoa, sem dar 

tamanha importância à questão da “cor” da pele. Foi comum afirmarem que o mais 

valioso era a moral e o caráter da pessoa do que registrar se ela era “negra” ou “branca”. 

Sabemos que esta postura deve ser relativizada. Em situações de conflito pessoal, a 

“cor” era usada, muitas vezes, para desqualificar uma das pessoas envolvidas. A “cor” 

da pele possuía, obviamente, o seu poder estigmatizador apesar de haver compreensão 

de que existiam outros fatores mais valiosos para se qualificar uma pessoa. Assim, outro 

aspecto bastante recorrente que encontrei, entre os entrevistados do bairro de Santo 

Antônio, foi o de não provocar confrontos ou brigas em torno da “cor” da pele. As 

relações de vizinhança foram também colocadas como muito mais importantes do que o 

confronto racial.   

Outro aspecto comum entre os entrevistados do bairro Santo Antônio e os 

militantes diz respeito ao fato das auto-identificações serem pensadas através de fatores 

fenotípicos como o cabelo e a pele. Para os moradores do Santo Antônio, a pele foi 

colocada como o elemento mais importante para se definir uma pessoa em termos de 

“cor”. Assim, o corpo se apresentou como principal marcador identitário. Vale destacar 

que os aspectos relativos à “cultura negra” e a referência ao continente africano como 

lugar de origem não foram destacados para entender a construção das identificações 
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raciais dos moradores do Santo Antônio. Por seu turno, estes fatores foram colocados 

pelos militantes negros como referências muito valiosas para suas “identidades negras”. 

Ademais, entre os moradores do Santo Antônio, a categoria “negro” foi relacionada com 

as representações sobre a escravidão, ou seja, colocaram que o preconceito contra o 

“negro” existia porque ele tinha sido escravo no passado. Também destacaram que a 

prática do racismo era mais evidente entre as pessoas que não tinham escolaridade.  

As diferenças percebidas nas formas de auto-afirmação dos militantes e dos 

moradores do referido bairro evidenciam as complexidades que envolvem a construção 

de “identidades negras”. Não existe um padrão fixo a partir do qual tal identidade seja 

construída. A sua construção se configura tendo em vista diversas fontes de referenciais 

simbólicos. Tais referenciais podem estar fundamentados nos aspectos fenotípicos, na 

“cultura negra”, no continente africano, nos heróis “negros” e etc. Vale destacar que não 

existe uma primazia valorativa quanto os tipos de referenciais usados para se afirmar 

“negro”. Ou seja, não existe uma “identidade negra verdadeira” em detrimento a uma 

“identidade negra deteriorada”. O que existe de mais significativo nessas diferentes 

formas de identificações é o seu caráter dinâmico e contextual. A referência que os 

militantes fizeram a “cultura negra” e ao continente africano como bases de suas 

“identidades negras” se relacionam, certamente, ao discurso performático que envolve a 

militância negra. Tal referência está associada também ao fato dos militantes terem tido 

acesso a educação. O conhecimento da história dos “negros’ e da África se apresenta 

como uma forma de valorização das “identidades negras” dos militantes. De certa 

forma, percebe-se um certo distanciamento na forma como os militantes e os meus 

interlocutores do Santo Antônio percebem o “negro”.           

Nesta pesquisa, a questão da “identidade negra”, tal como foi colocada pelos 

militantes do Negro e Lindo, foi atrelada a vários fatores de ordem cultural e individual. 

Os fatores de ordem cultural mais importantes que percebi foram à referência a mistura 

racial, “cultural negra”, ao continente africano, aos heróis “negros” e a resistência dos 

escravos. Os aspectos de ordem individual que destaco dizem respeito ao fato dos 

militantes afirmarem que suas “identidades negras” foram se construindo a partir da 

percepção de que eram vistos pela sociedade de forma diferenciada em virtude da “cor”. 

Assim, o preconceito racial experimentado em suas vidas foi colocado como um fator 

que impulsionou suas afirmações como “negros”. Entre os militantes, percebi uma 

tendência acentuada de valorizar a categoria “negro” em detrimento das outras 
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categorias do continnum de “cor”. Essa tendência se atrela, certamente, às suas 

vivências como militantes negros.  

Já com os entrevistados do bairro Santo Antônio, as auto-identificações foram 

efetivadas através do continnum de “cor” de modo a privilegiar as categorias 

intermediárias como “moreno”, “mestiço” e “pardo”. Por mais que tenham afirmado a 

presença do racismo, percebi uma tendência a colocar em segundo plano as questões 

relativas à “cor”. Na realidade, o confronto e polarização raciais foram ações e valores 

que tais entrevistados não buscavam cultivar ou reforçar. Para eles, configurava-se 

como mais relevante as relações de amizade e a moral da pessoa do que a “cor”. 

Também evidenciaram que a mistura dos “sangues” e das famílias apresentava-se como 

um fator através do qual os brasileiros não seriam essencialmente nem “brancos” e nem 

“negros”. O que percebi nesta pesquisa é que o “negro” e o “branco” foram 

representados como interligados pela mistura de “sangue” e de culturas. Para os meus 

entrevistados não se pode falar em “negros puros” num país como o Brasil. Mas, isso 

não implica que eles perderam ou enfraqueceram as suas auto-afirmações raciais. O que 

se apresenta como mais instigante é pensar que os significados de “raça” em nossa 

sociedade não se elaboraram historicamente através dos ideais de pureza racial. Os 

ideais de mistura racial e cultural não foram rejeitados por meus informantes, mas sim 

serviram, sobre modo, de referenciais simbólicos para suas representações sobre “raça” 

e para suas auto-afirmações. Desse modo se pode afirmar que, pelo menos nesta 

pesquisa, a mistura se configura não como um obstáculo para formação de “identidades 

negras”, mas como um aspecto intrínseco a lógica da formação de tais identidades.        

Para concluir, pode-se dizer que a preferência pelo uso da categoria “negro” 

nesta pesquisa se deu basicamente entre os militantes do Negro e Lindo. Mesmo entre 

eles, a categoria foi relacionada à idéia de “negro” misturado e não em termos de uma 

noção de exclusivismo racial. De modo geral, o que esta pesquisa demonstra é uma 

tendência dos entrevistados de não valorizar a polarização racial na sociedade. Ao invés 

da idéia de divisão racial, evidenciou-se a noção de mistura de ”raças”. Sem pretensões 

generalizantes, pode-se afirmar que para os entrevistados a “identidade negra”, as 

“raças” e o racismo se expressaram através de representações e significados que se 

direcionam para os valores e simbolismo da mistura das três “raças”. Essas são algumas 

das especificidades das relações raciais brasileiras, que vários estudos antropológicos 

vêm demonstrando e elas são significativas quando se reflete acerca da construção das 
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“identidades negras” e das estratégias de combate ao racismo tomadas pelo movimento 

negro brasileiro. 
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