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1  RESUMO 

Este Estudo está voltado para asrelações conjugais inter-étnicas e representações 

étnico-raciais. Pretendo com ele desenvolver pesquisas com mulheres 

autodeclaradas negras que estão ou estiveram casadas - consensualmente ou não- 

com homens autodeclarados brancos. 

Da mesma forma, com homens autodeclarados negros que estão ou estiveram 

unidos com mulheres autodeclaradas brancas. 

Pretendo com esta investigação saber de que forma instruem os seus filhos a 

procederem com a identidade étnica  e autodefinição da cor/raça: são negros, 

brancos, pardos, mulatos, morenos, mestiços, “de cor”,?  

2.  INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa 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) contribuem para identidade étnica do filho 

miscigenado.  

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.  

O estudo “Nupcialidade da População Negra”(Berquó,1987) que discute como se 

casam brancos e negros no Brasil mostra haver preterimento para as mulheres 

negras quando comparadas às mulheres brancas. 

Segundo a autora há hierarquias e preferências nos contextos das uniões, nas quais 

sejam: 1º. homens brancos unem-se com mulheres brancas; 2º. mulheres brancas 

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

homens negros com mulheres negras. 

No que se refere às frequências dos casamentos o estudo de Berquó revela que as 

mulheres negras são preteridas pelas mulheres brancas, sendo as negrasas que 

menos se casam, ou seja, permanecem mais tempo solteiras, logo, sozinhas. Essas 

últimas representam a base da pirâmide denominada por Berquó como sendo “ A 

Pirâmide da Solidão”.  

Além do preterimento no mercado matrimonial as mulheres negras são igualmente 

preteridas social e economicamente, como pode ser visto abaixo: 

Mercado de trabalho, chefia familiar e educação:são as mulheres negras 

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

negras, raramente ocupam cargos de chefia. São, em larga medida, 

chefes de família ocupando majoritariamente o trabalho de domésticas, 

somando-se a isso, apresentam maiores índices de analfabetismo e 

menores taxas de escolaridade (PNAD, 2012). 



No que tange as discussões voltadas àidentidade étnica negra cabe 

considerar que no Brasil, em larga medida, 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 serem os negros 

estigmatizados racialmente contribuindo esse fato para a não construção 

da identidade étnica.   

Como sabido a construção da identidade étnica é um processo em que o 

sentimento de pertencimento e a auto-estima são condições 

preponderantes.  

A construção étnica cultural e educacional dos filhos vem a partir da 

família; 

Assim, considerando o quadro negativo em que se circunscreve a mulher 

negra brasileira é possível supor que ela não reúna condições valorativas 

que a apoiem na construção da identidade étnica de seus filhos.  

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Verificar a manutenção da identidade étnica por parte da mulher negra e do 

homem negro nas relações afetivasinter-étnicas; 

3.2 Entender o processo de construção da identidade étnica dos filhos 

miscigenados; 

3.3 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/social; 

 

4. METODOLOGIA 

Este estudo se alicerça nos seguintes  procedimentos metodológicos: 

3.1 Revisão bibliográfica sobre os temas voltados relações étnico-raciais, 

relações                      afetivas, construção de identidade, políticas de 

reparações, mercado de trabalho, educação, racismo, preconceito racial. 

3.2 Pesquisa quantitativa com aplicação de questionários – junto a ex-alunosda  

Faculdade Zumbi dos Palmares, de ambos os sexos, autodeclarados negros 

e brancos, de 24 a 55 anos que aceitarem participar do Estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo está sendo realizado com egressos, formados na Faculdade 

Zumbi dos Palmares, primeira no Brasil e na América Latina, idealizada e 

administrada por negros, que tem por objetivo a inclusão social e racial de negros no 

ensino superior. 



A Faculdade Zumbi dos Palmares oferece os cursos de Administração, Direito, 

Publicidade e Propaganda e Tecnologia em Transportes Terrestres. Completou 10 

anos em maio de 2013, tendo a primeira turma formada no ano 2007.Para o 

cumprimento de meus propósitos  estou contatando os ex- alunos mediante envio de 

e-mails convidando-os a participar do estudo.Ao término do envio – cerca de 2.000 – 

serão formatados grupos de discussões sobre  identidade étnica e nupcialidade. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com informações obtidas junto ao IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2010): 

1.No que se refere às relações conjugais: “..Cerca de 75,3% dos homens brancos se 

relacionam com pessoas do mesmo grupo de cor ou raça...” 

2.Nos que tange educação e mercado de trabalho observa-se que igualmente não 

houve grandes progressos. “ a desigualdade racial continua no Brasil, com brancos 

recebendo salários mais altos e estudando mais que os negros (pretos e pardos). A 

população branca ganha 70% mais que aquela que se autodeclarou preta ...” 

7. FONTES CONSULTADAS 

Berquó, Elza. Nupcialidade da população negra no Brasil. São Paulo: 

NEPO/UNICAMP, 1987.133p. 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas.  EDUFBA Salvador 2008. 

Mezarobba, Gilson.  Almeida, Tatiani Maria Garcia de e - A Questão do Negro e 

Ascenção da Mulher no Brasil. Trivium – Revista Eletrônica Multidisciplinar. UCP, 

Pitanga, v.2, n.1, 15-24, jan/jun .2011.  

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Autentica: Belo 

Horizonte, 2004. 

Pacheco, Ana Cláudia Lemos – À Procura de um parceiro: raça, gênero e solidão 

na trajetória social e afetiva das mulheres negras em Salvador, Bahia. IX 

CongressoInternacionalda BrazilianStudies Associantion (BRASA) - 

TulaneUniversity, New Orleans, Lousiana, USA, 27-29 DE Marçode 2008. 

 

Webgrafia: 

Censo Demográfico do IBGE 2010. 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/cerca-de-70-dos-brancos-se-

relacionam-com-pessoas-da-mesma-cor-aponta-ibge. Acesso em 28 de agosto de 

2014. 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/cerca-de-70-dos-brancos-se-relacionam-com-pessoas-da-mesma-cor-aponta-ibge
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/cerca-de-70-dos-brancos-se-relacionam-com-pessoas-da-mesma-cor-aponta-ibge

