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Considerações Iniciais 

 é um recorte da pes-
quisa de doutorado em Educação, realizado na Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF) na qual busquei apre-
ender como processos de construção de identidades 
raciais, de gênero e de classe são vivenciados por profes-
soras que atuam no ensino superior, bem como compre-
ender as suas respectivas percepções em relação à negri-
tude e às classes sociais às quais pertencem1. Para isto 
utilizei a abordagem qualitativa, optando pelo uso da 
história oral como método de trabalho (VERENA 
ALBERTI, 2004)2.  

 
1 REIS, Maria Clareth Gonçalves. Mulheres negras e professo-
ras no ensino superior. As histórias de vida que as constituí-
ram. Niterói, 2008, 200 f. Tese (doutorado em Educação). – De-
partamento de Educação, Universidade Federal Fluminense. 
Niterói, 2008. 
2 Os resultados deste estudo foram publicados em livro no ano 
de 2017, pela Editora Multicultural: REIS, Maria Clareth Gon-
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Na produção dos dados utilizei entrevistas de 
histórias de vida, considerando as trajetórias das profes-
soras. A escolha das entrevistadas foi guiada por crité-
rios qualitativos, permitindo-me enfatizar o significado 
das suas experiências individuais e coletivas. Realizei 
cinco entrevistas, de acordo com o perfil previamente es-
tabelecido; professoras do ensino superior e que se auto-
declarassem negras. A escolha do número de entrevistas 
foi igualmente orientada por critérios qualitativos e con-
siderando a opção pela história oral. 

Todas as entrevistadas concluíram cursos ligados 
à área de Ciências Humanas e, também, exercem as suas 
atividades como professoras do ensino superior nesta 
área. Apenas uma delas leciona no curso de engenharia, 
embora tenha feito um curso da área de Humanas. 

A partir das informações supracitadas, destacarei 
neste artigo trechos da entrevista realizada com uma das 
entrevistadas, a professora Abayomi (licenciada em Pe-
dagogia e Letras)3. A ênfase será dada à constituição da 
identidade racial negra, a partir de um fragmento de sua 
entrevista que traz, com nitidez, a influência da cor/raça 
nas relações sociais estabelecidas na sociedade brasileira, 
ao falar de seu pai como um homem “negro de pele es-
cura”. Pretendo analisar a narrativa da entrevistada, bus-
cando elementos que possibilitem compreender como 

 
çalves. Mulheres negras e professoras no ensino superior: as histó-
rias de vida que as constituíram. Editora Multicultural. Campos 
dos Goytacazes, 2017. 
3 Nome fictício sugerido pela entrevistada. 
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processos de construção de identidades raciais negras 
são abordados por ela. 

“Sou filha de mãe branca e de pai negro, negro de 
pele escura”4  

Ser negro não é uma condição dada, a priori. É um 
vir a ser.  
É tornar-se negro. (Neuza Santos Souza) 

Estudos afirmam que as identidades negras, as-
sim como as outras identidades, não devem ser compre-
endidas como algo constituído, imutável e sim como um 
processo de construção identitário. Com base em Gomes 
(2003), 

[...] a identidade negra é entendida, 
aqui, como uma construção social, histórica, cultural e 
plural. Implica a construção do olhar de um grupo ét-
nico/racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo 
grupo étnico/racial sobre si mesmos, a partir da rela-
ção com o outro (GOMES, 2003, p. 171).  

Nesta visão, não há um momento específico ou 
predeterminado para a constituição de uma identidade. 
Ao contrário, essa construção perpassa toda a nossa exis-
tência, conforme veremos na narrativa da professora 
Abayomi.  

 
4 Trecho da entrevista de Abayomi. 
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A partir da concepção supracitada, compreende-
mos também que é praticamente impossível perceber 
identidades completas, coerentes, que não sofram altera-
ções (CIAMPA, 1999). Pois, elas estão diretamente liga-
das aos espaços sociais, culturais e históricos, os quais 
são flexíveis e estão em constante movimento. Conse-
quentemente, surgem também os conflitos inerentes a 
esse processo, já que estamos continuamente nos depa-
rando com novos componentes das nossas identidades, 
trazendo algumas vezes prazer, outras, dor.  

A respeito do contexto familiar, Abayomi inicia o 
seu relato afirmando: “[...] eu nasci na Zona Rural. Sou 
filha de mãe branca e de pai negro, negro de pele es-
cura”.  Fala da resistência enfrentada pela mãe, branca, 
para se casar com o seu pai. Essa experiência vivida em 
sua família a fez perceber, desde a infância, como o ra-
cismo se manifesta em nosso meio. Conta, ainda, que o 
seu pai sempre foi discriminado pela família da mãe por 
ser pobre e preto. Órfão aos sete anos de idade, enfrentou 
uma maratona pesada em busca da sobrevivência. Tra-
balhou em canaviais e engenhos de açúcar e viveu por 
um tempo com famílias de pessoas conhecidas dos seus 
pais, até ser adotado por uma mulher, também negra, 
aos onze anos de idade. 

O percurso percorrido pelo pai de Abayomi na 
infância, não é muito diferente do vivido por muitas cri-
anças negras no contexto social brasileiro. Uma pesquisa 
realizada por meio de amostragem e cruzamentos de 
dados de 17 municípios, com mais de 1 milhão de ha-
bitantes, revelou que 86% das crianças e adolescentes 
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em situação de rua, no Brasil, são negras 
(GUIMARÃES, 2020). Em relação à adoção há um perfil 
desejado pelos/as adotantes e as crianças disponíveis 
para serem adotadas. Conforme descrição da Cartilha 
que apresenta o panorama da adoção no Brasil, o perfil 
exigido pelos/as pretendentes tem se mostrado o princi-
pal entrave para a adoção. “Na maioria dos casos, os/as 
pretendentes querem adotar bebês de cor branca, do 
sexo feminino e que não pertença a grupo de irmãos” 
(BRASIL, 2020). Essa escolha resulta no entrave das ado-
ções, colocando crianças e adolescentes negros/as à mar-
gem das adoções ou resultando em adoção tardia, como 
ocorreu com o pai de Abayomi. Esta realidade confirma 
o que Abayomi aponta em sua narrativa, ou seja, a in-
fluência da cor/raça no acesso a bens e direitos sociocul-
turais.  

Em relação ao contato com a temática étnico-ra-
cial, Abayomi só foi ter contato a partir de um curso de 
formação de professores, oferecido pela Rede Municipal 
de Ensino de sua cidade. Conforme relata, a primeira lei-
tura sobre a questão racial foi feita apenas quando estava 
na universidade: “[...] foi em 1986, que eu li aquele livri-
nho do Joel Rufino, ‘O que é racismo’”. Em sua opinião, 
a leitura deste livro foi útil porque lhe deu subsídios para 
perceber fatos relacionados com a questão racial no de-
correr de sua trajetória. Apesar disso, ela sabia da exis-
tência do racismo e sempre se percebeu negra. Conforme 
afirma: 

Em relação a ser negro, ser negra, no 
meu caso, naquele período que eu passei em Salvador 



Negro de pele escura, negro de pele clara
 

169

eu me lembro de alguns detalhes que já marcavam um 
pouco, que não deixavam eu esquecer: o fato de eu 
pertencer a uma família que me deu traços negros; o 
fato de eu ser filha de um homem negro (ABAYOMI, 
2006, p. 1). 

O debate sobre raça/cor, que vem sendo apon-
tado no decorrer do relato de Abayomi, dá destaque a 
uma das principais características que distingue a popu-
lação negra da população branca, na sociedade brasi-
leira, ou seja, a cor da pele. Esta característica foi eviden-
ciada nas narrativas de todas as entrevistadas. 
Entretanto, o destaque será dado à percepção de Aba-
yomi a respeito da diferença de tratamento estabelecida 
social e historicamente, devido à cor da pele. Estas evi-
dências começaram a ser aguçadas no seu próprio ambi-
ente familiar, já que se identifica como “filha de mãe 
branca e de pai negro, negro de pele escura” (ABAYOMI, 
2006, p. 4). Além disso, a sua convivência foi mostrando 
que o tom da pele faz muita diferença nas relações coti-
dianas.  

A esse respeito, estudos confirmam a percepção 
de Abayomi, pois têm assinalado como a cor da pele in-
fluencia nas relações pessoais, no acesso à educação, ao 
trabalho, na produção científica, na saúde, etc. 
(FIOCRUZ, 2020, WERNECK, 2016). O aumento da per-
cepção do/a brasileiro/a sobre discriminação por gênero 
e raça no mercado de trabalho, por exemplo, foi perce-
bido a partir de uma pesquisa realizada pela Organiza-
ção Internacional Oxfam Brasil, em parceria com o Insti-
tuto Datafolha. Pesquisadores/as concluíram que para 
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72% dos/as brasileiros/as, a cor da pele influencia na con-
tratação (OXFAM BRASIL, 2019).  

As condições desiguais no mercado de trabalho 
também foram apontadas pelo Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A 
taxa de desocupação de mulheres negras, por exemplo, é 
de 16,7% enquanto a de homens brancos fica em 8,2% 
(DULCE, 2019). Estudos sobre a pandemia do novo co-
ronavírus, decretada em março de 2020 pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), também confirmam as de-
sigualdades de gênero e raça, especificamente no 
isolamento social, pois mostram o quanto atinge a popu-
lação negra, em especial as mulheres negras. Freitas 
(2020) traz reflexões importantes a esse respeito, apon-
tando o trabalho doméstico como uma das atividades 
que maior concentra mulheres e, neste contexto, “[...] as 
mulheres representam 90% dos mais de 6 milhões de in-
divíduos nessa atividade, sendo que 60% são negras” 
(s/n), tornando-se mais vulneráveis à contaminação do 
novo coronavírus. 

Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), a partir de dados da Pesquisa 
Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), atualizados até 2018, apresentou o perfil do 
trabalho doméstico no Brasil, confirmando que as  desi-
gualdades são maiores para as mulheres negras. O índice 
sobe para 18,6% entre mulheres negras, versus 10% 
quando se trata de mulheres brancas. A precarização do 
trabalho doméstico, e de outros serviços dedicados aos 
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cuidados de domicílios e de seus familiares, também foi 
evidenciada nessa pesquisa.  

Geralmente, quem exerce tais ocupações têm 
baixa remuneração, ausência de proteção social, discri-
minação e até assédio (IPEA, 2019). Mais de seis milhões 
de brasileiros/as dedicam-se a estes serviços como men-
salistas, diaristas, babás, cuidadoras, motoristas, jardi-
neiros ou quaisquer outros/as profissionais contrata-
dos/as para cuidar dos domicílios e da família de 
seus/suas empregadores/as. A pesquisa concluiu que, 
desse total, “[...] 92% são mulheres – em sua maioria ne-
gras, de baixa escolaridade e oriundas de famílias de 
baixa renda” (IPEA, 2019).  

Outra constatação sobre a inter-relação entre a to-
nalidade da pele e a falta de oportunidades, de acesso a 
bens culturais e sociais e, ainda a discriminação racial, 
aparece na fala de Abayomi quando ela menciona a cor 
da pele do seu pai e da sua avó: 

[...] Essa minha avó adotiva também 
é negra, negra de pele escura. Porque o marcar [enfa-
tizar] de ter pele escura, porque em Sergipe também, 
ao longo de minha vida eu fui percebendo como isso 
faz diferença em alguns momentos. O fato de ser ne-
gro de pele escura, ou negro de pele clara... 
(ABAYOMI, 2006, p. 1).  

Vários acontecimentos que confirmam esta ideia, 
foram apresentados pela entrevistada. Porém, destacarei 
apenas um deles por ser mais ilustrativo. O fato narrado 
por Abayomi ocorreu quando foi contratada para lecio-
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nar na escola do interior, onde cursou o Ensino Funda-
mental. Os seus primos estudavam nessa escola. Mas, ao 
saber que ela iria substituir a professora que lecionava 
anteriormente, sua tia resolveu tirá-los da escola. Para 
Abayomi, essa foi uma atitude preconceituosa, pois a ou-
tra professora, na visão da tia, era mais clara do que Aba-
yomi e tinha o cabelo menos crespo, ou seja, “[...] era uma 
negra de pele clara e cabelo completamente liso” 
(ABAYOMI, 2006, p. 29). E isso, para a tia, fazia muita 
diferença ao ponto de deixar os filhos sem estudar du-
rante um ano.  

É importante lembrar que o estudo desenvolvido 
por Nogueira (1998), sobre as relações raciais no Brasil a 
partir da análise do preconceito de “marca” ou “de cor” 
e do preconceito “de origem” em Itapetininga, município 
de São Paulo, confirma a inter-relação entre as caracterís-
ticas fenotípicas e as diversas formas de discriminação 
racial. Neste estudo o autor utiliza tal tipologia para 
comparar como o preconceito racial se manifesta nas so-
ciedades brasileira e americana.  

No caso do Brasil, o preconceito é qualificado 
pelo autor como de “marca” ou “de cor”, pois os critérios 
de discriminação são baseados na aparência (nos traços 
fenotípicos). Já nos Estados Unidos, o mais expressivo é 
a ascendência, por isso o qualifica como preconceito “de 
origem”. Afirma ainda Nogueira (1998, p.17) que a forma 
de discriminação manifestada no Brasil “[...] opera antes 
pela preterição do que pela exclusão. É ambivalente, pois 
ao fenótipo se misturam outros princípios classificató-
rios, tais como o pertencimento de classe e a distância so-
cial [...]”.  
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Assim, o preconceito é de “marca racial” ou “de 
cor” “[...] por não implicar uma exclusão ou segregação 
incondicional dos membros do grupo discriminado e 
sim uma preterição dos mesmos, quando em competição 
com indivíduos do grupo discriminador” (NOGUEIRA, 
1998, p. 243). E nessa competição, a pessoa que apresen-
tar os traços brancos mais definidos terá mais chance de 
ocupar determinadas posições. A este respeito, Abayomi 
comenta que uma pessoa com características fenotípicas 
negras mais acentuadas está mais propicia a ser impe-
dida de ser admitida em empregos, ou a ocupar certos 
cargos ou posições sociais, como ocorreu quando preten-
dia participar do desfile em comemoração à Independên-
cia do Brasil como porta-bandeira. 

Em Sergipe, até hoje você tem como 
grande evento o desfile de Sete de Setembro [...] Eu era 
muito alta. Com quinze anos eu já tinha quase que a 
altura que eu tenho hoje, e era muito magra, alta e ma-
gra. E, normalmente os alunos altos eram escolhidos 
para ser porta-bandeira. O pelotão de porta-bandeiras 
era formado por alunos bem altos. E aí eu lembro que 
eu queria desfilar e queria desfilar de porta-bandeira. 
E ninguém da zona rural saía nessa..., porque era es-
colhida, os professores convidavam individualmente 
[...] E aí, eram escolhidos aqueles para formar um pe-
lotão bonito [...] que tinham o perfil combinado. Eu 
lembro que eu fui perguntar à menina da secretaria... 
Ela disse: “não tem mais vaga não, já está completo”! 
Para mim foi uma frustração muito grande. Quando 
eu me tornei professora, aí você passa a analisar um 
pouco mais isso e vê qual o contexto daquilo: quem era 
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escolhido pra ser porta-bandeira? Não era gente da 
zona rural, não era gente que tinha cabelo crespo, não 
era gente de pele..., não eram os negros da escola. Já 
que a questão ali era o perfil, era um pelotão de frente 
considerado bonito (ABAYOMI, 2006, p. 25). 

Nesse caso, Abayomi foi nitidamente preterida, 
pois ao procurar a secretária para informá-la de tal pre-
tensão logo foi comunicada da ausência de vagas. Ou 
seja, para ser porta-bandeira, carregar o estandarte da es-
cola, era necessário preencher alguns requisitos pré-esta-
belecidos pela própria escola que, de acordo com Aba-
yomi, era ter pele clara, cabelos lisos; enfim, não ser 
negra e, sim, ser “bonita”, conforme o padrão de beleza 
dominante. Esta situação, dentre várias outras, demons-
tra que há uma inter-relação entre as marcas fenotípicas e 
os princípios classificatórios e seletivos, que é o segundo 
elemento contido no debate sobre as relações raciais na 
sociedade brasileira.  

As pesquisas que tratam da classificação racial no 
Brasil, produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), baseiam-se na autodeclaração. Os/as 
recenseadores/as perguntam às pessoas sobre sua cor ou 
raça a partir da apresentação de cinco opções: branca, 
preta, parda, indígena ou amarela. Assim, cada entrevis-
tado/a faz a escolha mais adequada à percepção de sua 
raça ou cor. Para o IBGE, a população negra é constituída
pelo somatório de pretos e pardos. Em 2019, dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
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constataram que 42,7% dos/as brasileiros/as se declara-
ram como brancos; 46,8% como pardos; 9,4% como pre-
tos e 1,1% como amarelos ou indígenas. 

No Brasil, o debate sobre a classificação racial da 
população gera muita polêmica, principalmente pela di-
ficuldade em se dizer quem é negro no Brasil. Em relação 
ao uso e definição do termo negro no país, na percepção 
de Kabengele Munanga (2004, p.51) “[...] parece simples 
definir quem é negro no Brasil. Mas, num país que de-
senvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apre-
sentar uma definição de quem é negro ou não. Há pes-
soas negras que introjetaram o ideal de branqueamento 
e não se consideram como negras”. Por isso, muitas ve-
zes, afirmar-se como negro ou negra pode tornar-se algo 
doloroso. Para o referido autor, para entender a concei-
tuação que envolve os termos branco e negro no Brasil, 
não há empregabilidade de conteúdo biológico e sim 
etno-semântico, político e ideológico.  

A complexidade do uso do termo negro, no Bra-
sil, é percebida também por Guimarães (2000) especial-
mente no uso do IBGE para classificação racial brasileira, 
especificada acima. Conforme aponta o autor, a classifi-
cação “pretos e pardos” é utilizada por alguns pesquisa-
dores sobre as desigualdades raciais no Brasil de forma 
agrupada sob a denominação “negro”. Embora o autor 
concorde com esta designação, aponta problemas no seu 
uso devido à arbitrariedade em relação à identidade cul-
tural e social, “[...] ou seja, não reflete o número, muito 
menor, daqueles que se definem socialmente como ne-
gros [...] Na verdade, nem a cor nem a raça são atributos 
definíveis com precisão” (GUIMARÃES, 2000, p. 207). 
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Talvez, seja este o principal problema da classificação ra-
cial adotada no Brasil.  

Guimarães (2000) também concorda com o pen-
samento de Nogueira (1998) sobre a classificação racial 
adotada na sociedade brasileira, marcada pela aparência 
física: cor da pele, espessura dos lábios ou dos cabelos... 
Estes traços visíveis são mais propícios à discriminação 
do que qualquer outro, como a altura, por exemplo.  

Seyferth (1995), apesar de concordar com o pen-
samento dos autores supracitados, apresenta algumas 
observações, especialmente sobre a tipologia estabele-
cida por Nogueira (1998) quanto ao “preconceito de 
marca” ou “de cor” e “preconceito de origem”. A autora 
comenta que a ideia de origem também se faz presente 
na sociedade brasileira. Ela acredita que o autor não quis 
demonstrar rigidez ao apresentar tal tipologia, concor-
dando que no Brasil a aparência exerce maior influência. 
Mas, para ela, não é só o fenótipo que acirra as desigual-
dades raciais evidentes na sociedade brasileira, uma vez 
que “[...] a ideia de origem, portanto, surge de forma in-
direta como marca racial, tanto quanto outra referência à 
hereditariedade que é dada por uma presuntiva “gota de 
sangue negro”, mesmo quando a aparência é branca” 
(SEYFERTH, 1995, p. 195).  

A esse respeito, ao enfatizar o posicionamento 
dos filhos de um casal cujo pai é negro de pele escura e a 
mãe branca, Abayomi traz uma contribuição importante 
para a compreensão de como estes critérios classificató-
rios ocorrem na sociedade brasileira, acrescentando ou-
tro ponto de vista em relação à afirmação de Nogueira 
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(1998) em conformidade com o comentário feito por Sey-
ferth (1995).  

Na família mencionada por Abayomi, as identi-
dades negras não eram negadas, mesmo correndo o risco 
de sofrerem discriminações: “[...] ninguém lá, mesmo 
sendo de pele mais clara por conta da mãe, se colocava 
como não-negro. Eram pessoas que se viam como ne-
gros, porque eram filhos de negros” (ABAYOMI, p. 30). 
Colocando, neste caso, a origem como uma marca racial, 
na percepção de Abayomi a ascendência negra é vista de 
forma positiva, contrariando o que muitas vezes perce-
bemos na sociedade brasileira, ou seja, a negação das ori-
gens raciais devido a existência do preconceito e da dis-
criminação racial. Dito de outra forma, se uma pessoa 
aparenta características fenotípicas que a marque como 
branca, mesmo originariamente não sendo, ela pode se 
ver ou ser vista como tal. Na sociedade brasileira há esta 
possibilidade de se optar por tal identificação, mesmo 
tendo ascendência negra, já que, como afirma Nogueira 
(1998), o preconceito racial que prevalece é o de “marca” 
ou “de cor” e não o de “origem”, como na sociedade es-
tadunidense. A esse respeito, Oliven (2007) acrescenta 
uma importante contribuição para um melhor entendi-
mento da especificidade dos Estados Unidos. Ela diz 
que:  

Um aspecto bastante específico na 
realidade estadunidense é a forma como são construí-
das as categorias relacionadas à cor dos indivíduos. 
Para ser considerado negro, basta ter um ancestral 
africano, é o que eles costumam se referir como one
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drop rule, ou seja, uma gota de sangue negro torna o 
indivíduo e seus descendentes negros. Isso gera um 
preconceito racial de origem [...] Para os estaduniden-
ses, o mais importante na classificação racial é o genó-
tipo, aqui, no Brasil, o que importa é o fenótipo 
(OLIVEN, 2007, p. 32). 

Outro aspecto importante, que caracteriza o pre-
conceito de origem, é que “[...] os dois grupos raciais – o 
discriminador e o discriminado – opõem-se e hostilizam-
se reciprocamente como unidades sociais distintas. De 
um lado, há a opressão; de outro, ressentimento e des-
confiança” (NOGUEIRA, 1998, p. 243). Neste caso, o pre-
conceito é inteiramente perceptível e há uma oposição 
nítida entre os dois grupos, sendo essa oposição demar-
cada pelo ódio e pela incompatibilidade mútua. Enfim, 
assumem-se como unidades sociais distintas.  

Ainda de acordo com Nogueira (1998), nos Esta-
dos Unidos e na União Sul-Africana o preconceito sub-
siste independentemente das características ou marcas 
que definam o pertencimento racial apresentado pelo su-
jeito. Assim, uma pessoa que tenha olhos azuis, cabelos 
loiros e pele clara pode ser discriminada caso a sua as-
cendência negra seja evidenciada. Sobre a cor da pele, 
Seyferth (2001) apresenta outros comentários: 

A cor da pele é um indicador de 
classe e status, a partir do qual se exerce a discrimina-
ção e é evocado o preconceito. A cor da pele é o indi-
cador mais eficaz da condição de raça porque é tam-
bém a base da maioria das classificações raciais, e deu 
origem às categorias mais gerais – branca, amarela, e 



Negro de pele escura, negro de pele clara
 

179

negra – e a toda uma gama de categorias intermediá-
rias que, no Brasil, incluem os mestiços. No imaginário 
popular, reforçado no Brasil pela ideologia do bran-
queamento, a cor da pele é a característica determi-
nante da raça. Ao lado disso, temos uma simbologia 
associada às cores branca e negra que, por sua vez, re-
forçam os estereótipos raciais. Usualmente, a cor 
branca é o sinônimo de pureza e virtude, enquanto a 
cor negra é associada ao mal, à impureza, ao diabo, ao 
luto etc. (SEYFERTH, 2001, p. 4). 

Os diversos aspectos apontados pela autora na ci-
tação acima, possibilitam uma maior compreensão 
acerca da complexidade dos padrões de classificação ra-
cial empregados no Brasil, muitas vezes, interligados às 
questões de classe e status. Isso demonstra a dificuldade 
em atenuar ou suprimir o estigma da raça, que atribui 
aos/às negros/as os lugares de menor prestígio social no 
Brasil.  

Por traz dessa discussão, sobre os critérios de 
classificação racial e a quantidade de melanina existente 
na pele negra, está a influência de uma ideologia racista, 
fortemente arraigada na sociedade brasileira, sustentada 
pelo mito da superioridade e da supremacia racial. Este 
significado dado à cor da pele, ao ponto de levar uma 
pessoa a ser discriminada por causa da sua quantidade 
de melanina, só tem valor social numa sociedade que 
sustenta essa ideologia racista.  

Isto posto, o preconceito de marca ou “de cor” é 
inculcado em todas as pessoas brancas e negras desde a 
tenra idade, pois é nesta fase que começam a aprender a 
valorizar a “cor clara” e os demais traços “caucasoides” 
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e a menosprezar a cor escura e os demais traços “negroi-
des” (NOGUEIRA, 1998).5 Nesta fase, é comum, especi-
almente na escola, a atitude das crianças se expressarem 
por meio de xingamentos ou “brincadeiras” que anun-
ciam o que pensam a respeito das pessoas que apresen-
tam características que as identificam como negras. Os 
provérbios, os ditados populares, as sátiras, enfim, ou-
tras formas de comunicação, também contribuem, de 
forma intencional ou não, para que o fenótipo negro seja 
visto como algo depreciativo por vir repleto de estigmas 
e estereótipos raciais.  

Considerações Finais 

As reflexões trazidas por Abayomi em seus rela-
tos, especialmente sobre como a discriminação racial 
perpassou toda a sua trajetória de vida, desde a infância, 

 
5 A propósito, de acordo com Cashmore (2000), o termo cauca-
siano foi introduzido por J. F. Blumenbach, em 1795, para de-
signar uma das ‘cinco principais variações da espécie hu-
mana’. Os europeus foram classificados como caucasianos. A 
escolha do nome deveu-se ao fato de Blumenbach ter acredi-
tado que a região do Cáucaso, especialmente seu declive ao 
Sul, produzira a mais bela raça de homens, tendo sido, prova-
velmente, o lar dos primeiros seres humanos. Para ele, os pri-
meiros homens eram de pele branca, já que era mais fácil os 
brancos tornarem-se morenos do que o contrário. As outras 
quatro ‘principais variações’ eram mongóis, etíopes, america-
nos e malaios. O termo caucasiano continuou a ser usado para 
designar pessoas brancas até o século XX, apesar de não haver 
mais qualquer justificativa científica para a prática (p. 120). 
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são valiosas para ampliar o nosso entendimento sobre 
como as relações raciais se estabelecem no Brasil, sobre-
tudo nas relações familiares e educacionais (escolares). 
As questões apontadas por Abayomi, acerca da consti-
tuição da identidade racial negra, partiu de suas relações 
familiares, em especial advindas de seu pai, homem ne-
gro que se casou com uma mulher branca.  

Para Abayomi, o fato de seu pai ter a cor da pele 
negra mais acentuada a fez perceber que a tonalidade da 
cor da pele interfere no nível de racismo estabelecido na 
sociedade brasileira. Suas reflexões são pertinentes, ao se 
pensar sobre a classificação racial adotada na sociedade 
brasileira, assinalada pelo fenótipo (cor da pele, espes-
sura dos lábios e nariz, textura do cabelo...), de tal modo 
que estas características físicas são mais propícias à dis-
criminação. 

A ênfase dada por Abayomi à cor da pele, ao citar 
em seu relato a expressão “negro de pele escura”, possi-
bilita-nos compreender como processos de construção 
de identidades raciais negras são constituídos da família 
à escola. Em relação à escola, quando Abayomi relata que 
a secretária, surpreendentemente, tentou convencê-la de 
que ela não poderia participar do Desfile do dia 7 de se-
tembro, conseguimos perceber como o racismo ocorre 
institucionalmente. Neste caso, naquela escola não 
houve uma manifestação explícita do racismo, da discri-
minação racial, já que a não participação dela no Desfile 
foi justificada pelo fato de “não haver mais vagas”. Mas, 
Abayomi já sabia como o racismo se manifestava, da 
existência de um padrão de beleza culturalmente estabe-
lecido e, por discordar disso, tentou apropriar-se de um 
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espaço que também poderia ser seu, independente de 
sua cor/raça. E, assim, o racismo vai adentrando nas ins-
tituições como um todo, tentando nos convencer a acei-
tar a sua naturalização. 

Ao chegar no ensino superior, inicialmente como 
estudante, posteriormente como professora concursada 
em uma instituição pública federal, a compreensão de 
Abayomi acerca das relações raciais foi se ampliando 
cada vez mais. Os estudos e pesquisas possibilitaram-lhe 
um salto qualitativo no entendimento das diversas ma-
neiras com que as relações raciais ocorrem nos distintos 
espaços sociais. A partir desta compreensão e de suas 
próprias vivências, cresceu ainda mais em Abayomi o 
seu envolvimento com a luta antirracista em conformi-
dade com o pensamento de Angela Davies, ou seja, "[...] 
numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso 
ser antirracista".  
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