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RESUMO  

O estudo “Um amor para recordar uma etnia para esquecer” destina-se a verificar 

o comportamento da variável “identidade étnica” no interior das relações afetivas de 

cunhos inter-racias.  

O interesse por este assunto surgiu quando me deparei com o texto 

“Nupcialidade da População Negra o Brasil” (1987) onde a  demógrafa Elza Berquó 

(Cebrap/Nepo) apresenta dados estatísticos sobre uniões afetivas das mulheres 

negras. Mostra a autora, entre outros, que não são incomuns as situações em que 

as mulheres auto-declaradas negras contraem uniões com homens brancos. Nesse 

sentido, questionei-me: a) a identidade racial negra feminina se mantém nas uniões 

inter-étnicas? b) os filhos frutos destas uniões são criados enquanto “brancos”, 

“pretos”, “pardos”, “mulatos” ou o quê? 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo objetiva verificar a dinâmica da variável “cor” nas relações 

afetivas inter-étnicas, mas exatamente saber se a identidade do homem negro ou da 

mulher negra é abalada no que tange sentirem-se negros e serem vistos como 

negros; Pretende também saber de que forma esse casal (homem negro e mulher 

branca; homem branco e mulher negra) contribui para a construção identidade 

étnica do filho oriundo dessas relações.  

O interesse por este tema – nupcialidade e identidade étnica - surgiu a partir do 

contato com os textos produzidos por pesquisadoras do Nepo / Unicamp – Núcleo 

de estudos da população da Universidade Estadual de Campinas e Cebrap – Centro 

Brasileiro de Análise e Planejamento;A esse respeito  Berquó (1987) ao tratar das 

relações afetivas mostra que as mulheres negras são preteridas por homens 

brancos e negros ficando em larga medida, sozinhas. Segundo a autora há 

hierarquias e preferências nos contextos das uniões, quais sejam: 1º. homens 

brancos unem-se com mulheres brancas; 2º. mulheres brancas unem-se com 

homens negros; 3º. homens negros unem-se com mulheres brancas; 4º.  homens 

negros unem-se com mulheres negras. Para além do contexto matrimonial, segundo 

a autora, as negras são também discriminadas social e economicamente, como 

pode ser visto abaixo: 
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Mercado de trabalho, chefia familiar e educação: são as mulheres negras 

subordinadas ao homem branco, a mulher branca e ao homem negro. Raramente 

ocupam cargos de média ou alta hierarquias. São, em larga medida, chefes de 

família. Os trabalhos domésticos são majoritariamente ocupados por elas. Somados 

a isso, apresentam maiores índices de analfabetismo e menores taxas de 

escolaridade (PNAD, 2012).  

Como mostra SANTOS (2001) no Brasil os assuntos voltados às relações 

raciais geram intensas polêmicas. De um lado, há aqueles que não admitem a 

existência de discriminações/preconceitos raciais entre brancos e negros. De outro, 

há os que demonstram - mediante dados estatísticos - serem os negros 

estigmatizados racialmente e a ocuparem as bases das pirâmides sociais; No que se 

refere a identidade étnica BENTO (2001) mostra que a sua construção ocorre – em 

larga medida, no ambiente familiar e mediante  sentimentos de pertencimentos 

positivos e auto-estima elevada. Assim, considerando o quadro negativo em que se 

circunscreve a mulher negra como mostrado acima é possível supor que ela não 

reúna condições valorativas que a apoiem na construção da identidade étnica de 

seus filhos.      

   

2. OBJETIVOS 

1. Verificar a manutenção da identidade étnica por parte da mulher negra e do homem 

negro nas relações afetivas inter-étnicas;   

2. Entender o processo de construção da identidade étnica dos filhos miscigenados; 

3. Identificar as razões pelas quais a mulher negra é – em larga medida – preterida por 

homens brancos e negros - no universo matrimonial ainda que apresente ascensão 

econômica e social; 

 

3. METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos propostos me ocuparei das técnicas quantitativas e 

qualitativas. 

1.Técnicas Quantitativas: aplicação de questionários a um grupo de 250 alunos – 

distribuídos por cor, sexo e auto-identifcação de cor – do curso de Direito da 

Faculdade Zumbi dos Palmares a fim de conhecer os perfis sócio-demográficos, 

mercado de trabalho, relações afetivas e expectativas futuras com a formação 

profissional, constituição de família. 
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2. Técnicas Qualitativas: A todos os 250 entrevistados aplicarei roteiro de questões 

voltadas a auto-identificação da cor e preferências afetivas. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

1. Esta pesquisa inicia-se com atualização bibliográfica sobre o tema quais 

sejam: nupcialidade, uniões sexuais afetivas, identidade étnica, mercado de 

trabalho, educação, ascensão econômica e social do negro no Brasil. 

2. Elaboração dos questionários de campo e roteiros. 

3. Feito isso, partirei para as aplicações das técnicas acima citadas  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por tratar-se de um estudo em fase inicial, os dados obtidos até o momento 

advêm da busca bibliográfica que demonstram que: 

a) Identidade étnica: em larga medida a população negra não se considera 

negra e sim “morena”, “mulata”, “de cor”. Há uma fuga da cor  como destaca 

SANTOS (2001). 

b) Pirâmide da Solidão: como mostra Berquó mulheres negras em razão do 

preterimento étnico ficam sozinhas “vidas que ficaram tão sós”. (BERQUÓ, 

1987)  

c) Mercado de Trabalho e Educação: Retratam as taxas de desemprego, 

subemprego, analfabetismo devido a discriminaçção racial que estão 

expostas. Consequenteente, são arrimos de famílias. Segundo, UNICEF. 

2010. P. 15 “ [...] com 98% das crianças de 7 a 14 anos na escola, o Brasil 

tem 535 mil crianças nessa idade fora da escola, das quais 330 mil são 

negras” 
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