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TEMA 

  

O presente trabalho tem como tema principal entender a identidade do Negro no 

Brasil. A partir do conceito de mestiçagem, que se constitui com os ideais do 

embranquecimento, é possível considerar que a identidade negra brasileira evoca muitos 

problemas sociais, pessoais, institucionais, de aceitação de si ou da ancestralidade negra. O 

processo de branqueamento, que ocorre no fim do século XIX e XX, bem como a 

mestiçagem, seja na forma biológica (miscigenação) ou mesmo na forma cultural (sincretismo 

cultural) tem por objetivo estabelecer uma sociedade monoétnica e monocultural. 

A partir do processo de miscigenação temos as variações que são dadas aos filhos de 

negros e brancos, tais como mulato, mameluco, cafuzo e algumas delas pejorativamente 

enunciadas. Hoje na sociedade brasileira há outros termos de classificação étnica além do 

branco e negro, todavia, mais do que uma essência de origem, o que está em questão são 

políticas culturais, jogos ideológicos e representações de si que inferiorizam alguns e 

supervalorizam outros a partir de dispositivos e marcadores histórico-culturais, no caso, a 

negritude. 

Assim, os negros assumem o discurso branco, de branqueamento e no imaginário do 

brasileiro deste modo a sociedade se torna mais branca. Para a pesquisadora Schucman (2014) 

no processo histórico é construída a “supremacia branca” com aspecto ideológico de poder, 

onde os brancos tomam sua identidade racial como normativa, que deve prevalecer sobre os 

grupos considerados “inferiores” a este, no caso brasileiro, o negro. Assim, existe um 

privilégio considerado natural ao pertencer ao grupo normativo e no imaginário brasileiro o 

discurso branco toma lugar no processo de branqueamento do país. O pardo passa a se 

declarar “branco”, o negro passa a considerar-se pardo ou moreno, afastando-se da identidade 

negra ou sua ascendência, pois assim, também fugiriam de todos os estereótipos que são 

relacionados aos negros. 

 Para Stuart Hall (2014), não existe uma identidade única e congelada, então, quero 

entender a (des)construção de identidades atribuídas ao negro no Brasil a partir de 

depoimentos publicados em diferentes mídias sociais como facebook, blog, vlog e youtube. 

Seguindo a linha de Michel Foucault (1996) é necessário entender quais discursos engendram 

esta identidade e qual mecanismo a auxiliam na imposição de uma mentalidade que insiste em 



desqualificar o negro no Brasil. Deste modo considero as palavras de Foucault a respeito do 

discurso: 

Um conjunto de regras anônimas, históricas sempre determinadas no tempo 

espaço, que definiram em uma dada época, e para uma área social, econômica, 

geográfica, ou linguística dada, as condições de exercício da função 

enunciativa. (FOUCAULT, 1960, p. 43). 

 No presente da sociedade brasileira cada vez mais pessoas se identificam como pardos 

ou morenos. Afinal quem são os negros no Brasil? O que é ser negro? Este estudo tem uma 

extrema importância, pois no momento em que vivemos no Brasil muitas pessoas não 

conseguem se identificar com sua ancestralidade e outras a negam por assumirem um discurso 

branco. Para o profissional que atua na Licenciatura, o Professor, o tema pode ser uma via 

para rediscutir a identidade brasileira juntamente com alunos, ajudando-os a descontruir ou 

construir uma identidade não fixa, não acabada, muito menos desprestigiada.  

A história como ciência serve para revisar o que foi atribuído como real, verdadeiro, 

ideal e que hoje não é mais, ou seja, torna-se uma oportunidade para apropriar-se e assumir a 

ancestralidade negra que em grande parte forma a composição étnica nacional. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Neste trabalho vou analisar as identidades negras no Brasil a partir das concepções de 

Stuart Hall utilizando depoimentos de mídias sociais como indícios históricos e sociais. 

 

Os objetivos específicos propostos para o projeto de pesquisa em análise pretendem: 

 

1. Caracterizar a perspectiva teoria da pós-modernidade em relação ao conceito de 

identidade proposto por Stuart Hall; 

2. Localizar textos, imagens, reportagens, depoimentos que tratem a questão da 

identidade negra produzida e publicada em redes socais, revistas e outros meios de 

comunicação online 

3. Analisar discursos produzidos e publicados na perspectiva da desconstrução dos 

mesmos como abordagem e método de pesquisa a partir da análise do discurso; 

4. Identificar o processo de (des)construção da identidade negra no Brasil. 



4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste trabalho será utilizado a metodologia proposta por Maria Luiza Tucci Carneiro 

(1996), isto é, analise de discursos que praticam e sofrem a intolerância racial. De acordo com 

a autora, a partir das falas produzidas pelos sujeitos históricos podemos analisar as 

mentalidades e discursos que norteiam uma dada sociedade. Por meio de coletas de 

depoimentos em mídias sociais a partir de uma analise que tem como pressuposto inicial que 

não há linguagem que seja neutra. O vocabulário carrega uma simbologia e é através desta 

simbologia que será analisada as fontes recolhidas a partir de mídias sociais como facebook, 

blog, vlog e youtube.  

As fontes recolhidas partem de depoimentos realizados por diferentes pessoas que 

explicitam suas reações ao branqueamento que historicamente existe no Brasil, levando as 

pessoas a não se encontrarem em uma identidade negra, ou seja, processo no qual não os 

negros não encontram uma identidade e assumem para si uma identidade desconhecida. 

 Carneiro (1996) ressalta que o emprego de determinadas palavras e frases 

estereotipadas fornecem a persistência de uma mentalidade racista e intolerante, para isso se 

faz necessário um estudo detalhado do vocabulário e detectar a visão do mundo sustentada 

pelo grupo discriminador. A linguagem nos revela os papéis assumidos e impostos, 

transformando-se na representação metal. 

 A partir de um estudo diacrônico podemos classificar os termos detectados quanto a 

sua disposição no tempo, isto é, a estrutura linguística é um reflexo da estrutura social. 

Observando as alterações no discurso através do seu emprego de expressões e identificando os 

significados das palavras usados pelo grupo discriminador, pois assim a mentalidade de uma 

época pode ser delimitada baseando-se no estudo léxico, como identificando em seus 

adjetivos que se referem ao sujeito ou determinados grupos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. FORMA DE ANÁLISE  

 

O presente trabalho será desenvolvido mediante um estudo qualitativo, cujas fontes 

serão analisadas de forma vertical, pela análise de discurso, no qual a questão da 

identidade negra no Brasil e a intolerância racial comporão o eixo temático do tratamento 

ora proposto.  

O método qualitativo assim como tratado por Silveira (2010) permite uma maior 

profundidade da análise e uma descrição maior das experiências pessoais do fenômeno, 

vale dizer, a análise qualitativa requer um rigor maior, pois exige recuperar a ênfase nos 

detalhes e nas multiplicidades das dimensões do problema. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Escolha do tema X                   

Levantamento Bibliográfico   X X X             

Encontros com o orientador X X X X X X X X X X 

Elaboração do projeto X X                 

Estruturação do trabalho 

(análise documental e escrita) 
  X X X X X X       

Finalização do trabalho             X X X   

Revisão e Correção               X X X 

Entrega e defesa                   X 
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