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RESUMO 

Este trabalho é resultado da pesquisa intitulada “O Conceito de identidade social. 

Considerações sobre a identidade étnica” desenvolvida no Jardim Alvorada, bairro 

periférico do município de Maringá no Paraná. Através de uma análise qualitativa em que 

se usou entrevistas abertas com moradores do local, cuja maioria é negra, e objetivava-se 

saber se as categorias como cor de pele, ser negro, preto ou pardo estavam relacionadas à 

identidade social elaborada pelos indivíduos do grupo. No contexto desta discussão sobre a 

construção da identidade social foram utilizados algumas das reflexões teóricas de Fedrik 

Barth, Kabemgele Munanga, Florestan Fernandes e Muniz Sodré. Essa análise vai no 

sentido de tentar compreender como o mito da democracia racial ainda está atuante nas 

relações em nosso país dificultando que muitos percebam as diferentes formas de 

preconceito e discriminação racial de que são vítimas em seu cotidiano. 

 

 

INTRODUÇÃO 

SOBRE AS NOÇÕES DE RAÇA E IDENTIDADE  

 

RAÇA 

Em certa medida o conceito de etnia surgiu, entre outros fatores, para substituir o 

conceito de raça aplicado aos seres humanos. A idéia de raças humanas foi muito difundida 

até o início do século XX. “Raça” era utilizada pelo senso comum e também nos meios 

acadêmicos, enunciando a opinião de que os grupos étnicos (negros, amarelos, índios e 

brancos) têm diferenças genéticas, biológicas, intelectuais e que havia diferenças marcantes 

entre eles. Acreditava-se que as raças desenvolveram-se isoladamente ou com pouco contato 

entre si, não havendo espaço para a miscigenação e esse desenvolvimento havia ocorrido de 

modo desigual, causando uma hierarquia entre as raças. 

O pressuposto da existência de diferentes raças foi um terreno fértil para a elaboração 

de um conjunto de idéias etnocêntricas que afirmava: a raça branca era mais hábil, mais 

inteligente, com maior capacidade de adaptação aos diferentes meios e situações, enquanto as 
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demais eram inferiores, estavam aquém do potencial branco, de inteligência, capacidade de 

trabalho e de desenvolvimento, podendo inclusive, serem escravizadas ou dizimadas em 

algumas áreas em benefício da raça superior.  Assim, a idéia de raça ajudou a conformar o 

pensamento de dominação econômica, social, cultural e política que alguns povos 

desenvolveram em todos os continentes do mundo. 

Mas hoje a ciência biológica, já tem evidencias de que o conceito de raça não se 

aplica aos seres humanos. Segundo Muniz Sodré, atualmente a idéia de que existem raças 

humanas raça não se sustenta: 

“É certo que, meio século atrás, não era tão divulgada a certeza, 

agora corrente na aprendizagem da ciência biológica, de que o 

conceito de raça é inviável se aplicado a seres humanos. Raça, que 

implica indivíduos com patrimônios genéticos diferentes, não existe (a 

menos que se fale em “raça humana”). Hoje começa ter curso a 

expressão “espécie humana”, que é única e abrange todos os seres 

humanos. Equivale mais ou menos ao que os zulus, na África do Sul, 

denominam Ubuntu, ou seja, o conceito de Humanidade enquanto 

reconhecimento dos outros como companheiros da espécie humana.” 

(SODRÉ, 1999: 193) 

 

Todos os grupos humanos contêm elementos genéticos de diferentes grupos étnicos 

(uns com maior incidência que outros), isto porque desde os primórdios da história da 

humanidade o homem viajou, desbravou terras longínquas, se relacionou e se reproduziu 

(pacificamente ou não) com aqueles que encontrou. Há milhares de anos a humanidade vem 

se miscigenado e esse longo processo de encontros e desencontros resultou na espécie 

humana, composta por inúmeras etnias. Deve ficar evidente que, embora esse fato seja 

reconhecido nas mais diferentes áreas do conhecimento, ele ainda encontra certa resistência 

diante do senso comum, que em alguns momentos ainda reforça as idéias de raça e de 

diferença racial, mas isso pode estar ligado ao preconceito direcionado para determinados 

grupos étnicos durante centenas de anos e hoje, mesmo à luz da ciência, fica difícil ultrapassar 

e vence-lo.  

A persistência na crença da existência de raças diferentes pode ser conferida também 

através dos mais diversos exemplos de discriminação racial.  No Brasil, a população negra é 

um dos alvos da discriminação, seja no mercado de trabalho, nas escolas, nas diversas 

atividades quotidianas. Muitas vezes a discriminação parte de órgãos ou instituições públicas, 
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como no exemplo fornecido por Muniz Sodré:  

“São vários os lugares sintomáticos da discriminação, em geral 

disfarçados, mas às vezes bastante explícitos. Um exemplo: em 1996, 

o Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana espalhou 

por Salvador, Bahia, cartazes publicitários com o título „defeito de 

fabricação‟ acima da imagem de um garoto negro, com correntinhas 

no pescoço, canivete na mão e uma tarja nos olhos. Abaixo o texto: 

„Tem filho que nasce para ser artista. Tem filho que nasce para ser 

advogado e vai ser embaixador. Infelizmente, tem filho que já nasce 

marginal‟. Outro cartaz mostrava uma mãe negra, grávida, coberta 

com  um lençol branco e a legenda „também se chora de barriga cheia” 

(SODRÉ, 1999: 234-5). 

 

Através dos dados apresentados pelos diversos órgãos de pesquisa é possível 

perceber a disparidade entre os ganhos das populações negra e branca. Infelizmente os índices 

são sempre negativos para a primeira e este fato pode ser creditado à discriminação racial 

presente em nossa sociedade. A despeito de algumas transformações ocorridas no mercado de 

trabalho, as dificuldades para conseguir um emprego são maiores para os negros, e os negros 

empregados recebem salários menores que os dos brancos.  

“Na hora de receber o contracheque , negros e brancos estão em 

descompasso. De acordo com dados da Fundação Seade, de São Pulo, 

o salário médio de um branco na capital paulista é de 760 reais. Na 

mesma função, um negro ganha menos da metade: cerca de 350 reais. 

„O negro tem de ser dez vezes melhor do que o branco para ter acesso 

a uma educação que permita a ele competir e ultrapassar quem sempre 

esteve em vantagem‟, diz o cientista político Sérgio Abranches.” 

(VEJA,n. 33, 1999: 62-3) 

 

A distribuição do espaço, no que diz respeito à moradia também apresenta uma face 

discriminatória. Por exemplo, no Brasil a população negra tem sido segregada espacial e 

economicamente, pois tem dificuldades em se inserir no mercado de trabalho, ou conseguindo 

ocupações cuja remuneração é baixa, como conseqüência reside em bairros afastados, onde os 

aluguéis são mais baratos, vivenciam uma série de `dificuldades quanto ao tamanho e 

qualidade das casas e às condições de vida oferecidos no local. Carlos Hasenbalg descreve, 

resumidamente, alguns desses acontecimentos que reunidos criaram condições para uma 

exclusão do mercado de trabalho estável e uma segregação espacial:  

“Desde a abolição, a população negra na antiga sociedade 
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escravista tem estado na retaguarda do capitalismo industrial. Durante 

várias décadas após a abolição, os negros ficaram concentrados nas 

regiões agrícolas mais atrasadas como parceiros, pequenos 

arrendatários, camponeses e moradores. Durante esse período, no 

Brasil e nos Estados Unidos, ondas sucessivas de imigrantes europeus 

ocuparam as posições abertas pela expansão dos setores e regiões 

capitalistas. Com o movimento das áreas de plantação para favelas e 

guetos citadinos, os negros, longe de penetrarem no cerne da classe 

trabalhadora, industrial, aglomeravam-se em torno de suas camadas 

inferiores em mercados instáveis e irregulares de trabalho não 

qualificado” (HASENBALG, 1979: 109-10). 

 

É possível afirmar que a invenção e a persistência da noção de raça é uma construção 

elaborada nas relações sociais, nos vários segmentos da sociedade, tem componentes 

históricos, econômicos que não podem ser ignorados. Entretanto, o papel dos grupos 

dirigentes quanto ao uso da noção de raça tem grande relevância, tanto é assim que, no caso 

do Brasil, raça trata-se sempre do outro, nunca do branco (cor da grande maioria dos 

componentes dos grupos dominantes). Ela serve para designar o diferente, o não-branco. 

“São evidentemente diferentes os fenótipos ou aparências 

(forma, cor, estrutura), que correspondem a manifestações variadas do 

patrimônio genético e, portanto, ensejam a caracterização de „tipos 

físicos‟ ou „tipos étnicos‟ variados. As etnias ou as etnizações são 

geralmente artefatos conceituais criados pelos grupos dirigentes, para 

melhor controlar determinadas contradições sociais, em seu 

movimento de construção do Estado. A percepção imediata classifica 

automaticamente, a partir das noções inventadas (raça ou etnia), a 

maioria dessas diferenças fenótipicas.” (HASENBALG, 197: 193) 

 

Embora a noção de diferentes raças humanas não tenha fundamento científico, a idéia 

de raças, o pressuposto de uma superioridade entre elas, o preconceito e a discriminação racial 

ainda são freqüentes em nosso país.  Isso ocorre porque as relações sociais não estão pautadas 

apenas em conhecimento científico.  Está presente no sistema classificatório brasileiro a 

existência de raças. Mais que isso, raças hierarquicamente posicionas. 

Todas as sociedades têm um sistema classificatório e ele é importante para a 

compreensão das relações sociais, inclusive a permanência de elementos como a 

discriminação. Os sistemas classificatórios existentes no Brasil, elaborados durante toda a 

nossa história, tanto pelas elites quanto pela população em geral, vão constituir o imaginário 
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dos grupos sociais, conforme o modo de agir e de compreender a realidade que os cercam. 

Uma das muitas categorias que fundam nosso sistema classificatório é composta por três 

mitos, eles envolvem a questão das relações raciais e sua compreensão traz elementos para 

entender a discriminação racial em nosso país.  

“Nossa sociedade funda-se em mitos que falam de raça e cor, de 

um lado, o mito ou a fábula das três raças - no dizer de Roberto Da 

Matta, nosso mito de origem -, que conta que viemos de três raças: 

negros, brancos e índios. Outro mito básico fala de nossa “democracia 

racial”, do paraíso dos mestiços, onde o racismo e a segregação não 

existem. Há, finalmente, outra premissa, que chamarei aqui de mito do 

branqueamento. O ideal de branqueamento fala na cor e evita a 

oposição preto versus branco, fundando uma sociedade povoada de 

claros e escuros que deve ser um dia totalmente branca, sem 

diferenças” (MAGGIE, 1996: 226) 

 

No Brasil o ideal do branqueamento (tão forte e explícito no início do século, depois 

da escravidão) fala na cor e evita a oposição preto x branco. Apresenta a cor preta como algo 

que deve ser mudado, transformado para melhor. Essa transformação pretendia o 

embranquecimento da população, o elemento branco era valorizado em todos os sentidos, mas 

o fato de enaltecer a “raça branca” (por mais contraditório que pareça) não inferiorizava o 

negro diretamente, havia nesse mito um discurso da igualdade, presente em nossa legislação, 

por exemplo, mas sem a sua efetiva concretização nas relações cotidianas.  Somos iguais, 

porém devemos nos tornar mais brancos para melhorarmos, evitando um confronto explícito 

entre brancos e negros, procurara-se assegurar a paz social, impedir uma revolta ou 

reivindicações por uma real igualdade racial, social e econômica por parte dos negros.  

Isso ocorria em vários sentidos, um deles era minimizar a questão das diferenças 

sociais e das discriminações raciais, diminuir o papel do negro na História do Brasil (ficando 

aparente principalmente seu passado servil de escravo) e criando no imaginário da população 

que ser negro é ruim, ou referir-se a alguém desse modo seria uma ofensa, assim expressões 

substitutivas foram sendo criadas e utilizadas: pretinho, moreno, roxo, escurinho, etc., ser 

preto era entendido como algo negativo mas sem uma oposição direta ao branco. Ser preto no 

Brasil ou no mundo era algo ruim em si, inerente a sua cor e não um resultado das relações 

entre negros e brancos, ou como conseqüência da estrutura política, econômica e social 

engendrada pelo Estado e elite brasileiros.  
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“(...) as pessoas não se iludem com relação ao racismo no Brasil; 

sejam brancas, negras ou mestiças, elas sabem que existe preconceito 

e discriminação racial. O que o mito racial no brasileiro faz é dar 

sustentação a uma etiqueta e regra implícita de convívio social, pela 

qual se deve evitar falar em racismo, já que essa fala se contrapõe a 

uma imagem enraizada do Brasil como nação. Transgredir essa regra 

cultural não explicitada significa cancelar ou suspender, mesmo que 

temporariamente, um dos pressupostos básicos que regulam a 

interação social do cotidiano, que é a crença na convivência não 

conflituosa dos grupos raciais”. (HASENBALG, 1996: 239) 

 

O mito da democracia racial afirma não existir diferenças raciais no Brasil, ele 

implica na subserviência do negro, em harmonia social e racial que deve ser mantida, seus 

elementos são os seguintes: elaboração de um racismo velado; evita-se discutir o assunto; 

dissimula o racismo através das diferenças sociais.  Uma das conseqüências do mito da 

democracia racial é que não se criou uma política capaz de propiciar a igualdade entre os 

diferentes grupos étnicos, como as políticas afirmativas, a exemplo do que ocorreu nos 

Estados Unidos. Esses elementos tão fortes na cultura brasileira, foram construídos ao longo 

da nossa história e têm base no período escravista.  Para vários autores, o debate sobre o lugar 

e o papel de negro na constituição da sociedade e da cultura no Brasil só começou a ser 

discutido após a abolição, ou seja, quando os escravos mudaram de categoria social e 

tornaram-se, desse ponto de vista, pessoas. 

No Brasil, a idéia de raça foi concebida, após a liberação dos escravos, com o 

objetivo de diferenciar e hierarquizar os indivíduos na sociedade (igualados pela liberdade os 

negros que se tornaram também cidadãos). Se antes a escravidão diferia brancos e negros, 

agora era preciso encontrar argumentos para marcar a diferença, ela passa, então, a ser pautada 

numa possível diversidade biológica. 

Os negros faziam parte de uma raça inferior que a dos brancos e tudo o que se 

relacionava a eles - história, cultura, produção, religião - era inferior. Este argumento se 

adequou à “superioridade dos brancos” e a uma ideologia de embranquecimento da população 

brasileira, através da miscigenação. Esses argumentos eram corroborados pela intelectualidade 

brasileira através de pesquisadores como Nina Rodrigues, o Estado passa à prática dessas 

idéias a partir de medidas efetivas com a política de migração européia para as lavouras 

brasileiras. Todavia, a ideologia do embranquecimento encontrou alguns obstáculos para a sua 
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realização junto à população (SEYFERTH, 1990). 

O embranquecimento como uma medida efetiva para “clarear” a população do país 

enfrentou problemas e acabou sendo mal sucedida.  Mas como ideologia que pregava a 

superioridade dos brancos e o embranquecimento dos negros através das gerações como meio 

de tornar o povo “melhor”, deixou marcas profundas nos brasileiros: alguns setores da 

sociedade ainda falam e pregam a superioridade dos brancos; grupos de negros e índios 

identificam-se como inferiores; tendo baixa auto estima; muitos negros querem fugir da 

identificação com a cor negra para evitar a classificação de seu status social. Quanto a auto 

estima a população negra tem ainda muito forte uma autonegação:   

“No passado como agora, a contrapartida dos sistemas raciais 

que admitem o deslocamento lento ao longo do contínuo de cor é uma 

estética branca racista que desvaloriza o extremo negro do espectro e 

condiciona atitudes e comportamentos dos não brancos. 

‟Naturalmente, a hierarquização das pessoas em termos de sua 

proximidade a uma aparência branca ajudou a fazer com que 

indivíduos de pigmentação escura desprezem a sua origem africana‟.  

Expressões como „cabelo ruim‟, „cabelo bom‟ e „melhorar a raça‟ são 

comuns ao português e ao espanhol falados nas Américas. Não é 

estranho que esta forte pressão no sentido do branqueamento resulte 

em que „[...] negros e mulatos fazem o melhor possível para parecer 

mais brancos e procuram com energia dissimular ou desenfatizar suas 

origens negróides.” (HASENBALG, 1996: 236) 

 

Diante desses fatores as diferentes formas de racismo continuam presentes no 

imaginário da sociedade brasileira embora sejam subestimadas e passem desapercebidas por 

muitos.  Segundo Muniz Sodré, o racismo se apresenta como denegação de identidade: o 

outro não tem valor inexiste; denegação da humanidade: o outro não pertence a mesma 

espécie, logo é absolutamente Outro.  

Por seu turno, a etnia, em substituição à idéia de raça, tem como base as diferenças 

culturais de um grupo, ou sociedade. Envolve elementos como visão de mundo, relação com a 

natureza, relação entre os membros do mesmo grupo ou não, relações de trabalho, familiares e 

religiosas. Não tem base nas questões fenótipas, mas identificatórias. 
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IDENTIDADE SOCIAL 

 

A discussão sobre a identidade tem uma importância peculiar no pensamento 

científico brasileiro, foi um conceito utilizado para a análise do contexto social e cultural do 

país. Segundo Patrícia Birman, a identidade teve e tem na antropologia feita no Brasil sua 

utilização voltada para análise de dados como a “identidade nacional” e a “fabricação” da 

nação:  

“Os intelectuais brasileiros que tratam das relações „entre negros 

e brancos‟, ou do „lugar do negro na sociedade brasileira‟, ou ainda do 

„problema do negro e dos mestiços‟ na sociedade nacional, nunca 

pretenderam ser „neutros‟, ao contrário, viam-se em parte como 

indivíduos responsáveis e concernidos a um projeto de nação” 

(BIRMAN, mimeo) 

 

Esses intelectuais pretendiam além de entender algumas das relações sociais 

existentes em nosso país, construir a idéias de nação a partir dos dados que levantaram em 

seus estudos, mas também com informações que julgavam positivas para a formação da 

“jovem nação”, elementos e idéias que, muitas vezes, tinham como fonte de inspiração a 

Europa. Autores como Nina Rodrigues e Silvio Romero, encaravam seu papel como algo que 

deveria ser muito mais que estudar e interpretar a realidade que os cercava, gostariam de 

transformá-la, dar a ela contornos entendidos como certos, apontavam soluções para a 

transformação que resultaria numa nova nação, mais avançada, dinâmica, rumo ao progresso 

que estava relacionado à uma “evolução” do povo, incluindo mudanças étnicas que 

repercutiriam nas relações de trabalho, na economia, no desenvolvimento do país como um 

todo.  

Assim, se no passado o conceito de identidade nacional foi usado como instrumento 

de compreensão, análise e estudos que buscavam também “fabricar” uma nação, mais tarde 

com Roberto Cardoso de Oliveira (1976), o conceito foi base teórica para o estudo da relação 

entre os grupos indígenas e a sociedade nacional inclusiva. Daí resulta a idéia de fricção 

interétinica, da construção de uma identidade social dada somente através do contato entre 

indivíduos de grupos diferentes, esse contato podendo ser pacífico ou como resultado de um 

conflito, mas sempre oferecendo elementos para a definição do “nós” diferente dos “outros”. 
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Num outro sentido, o conceito de identidade é também significativo para o estudo das relações 

raciais no Brasil, autores como Florestan Fernandes, Kabengele Munaga, Muniz Sodré, Tomas 

Skidmore, pesquisaram sobre religião, trabalho, discriminação sob a ótica da relação entre 

diferentes grupos étnicos, em especial os negros e as relações sociais por eles desenvolvidas. 

E existe uma relação entre as questões raciais e o projeto de nação para o país, muito bem 

apresentada por Girada Seyferth (1994). Segundo a análise desta antropóloga, a imigração 

alemã para o Brasil, milhares de alemães entraram no país com a incumbência de colonizar, 

ou melhor, civilizar um povo considerado por seus governantes como inferior, inapto para o 

trabalho e para o progresso da nação. 

 

IDENTIDADE ÉTNICA 

 

A noção de identidade étnica muitas vezes é confundida com as idéias de povo; raça 

ou de nação, sendo inclusive utilizados como se fossem sinônimos, mas é preciso evitar o 

erro. Porém, trata-se de um erro compreensível, visto que essas diferentes noções têm 

elementos em comum, tornando recorrente a confusão. 

Procurando deixar evidente quais são as características do conceito de identidade 

étnica usarei como base as conclusões teóricas apresentadas por Fredrik Barth (apud 

POUTINGNAT, 1998), considerado por vários autores como uma importante referência 

teórica sobre o tema, ele é o responsável pelo uso de uma concepção mais flexível e dinâmica 

da identidade e da etnicidade, inovou ao afirmar que as divisões étnicas estão constantemente 

se estabelecendo e se reproduzindo, daí o seu caráter dinâmico, sempre baseado nas relações 

sociais estabelecidas. 

Segundo Fredrik Barth, a identidade étnica abrange vários princípios indispensáveis 

para que haja a atração e a separação das populações, são esses princípios (conhecidos e 

compartilhados pela maioria dos componentes do grupo) que fazem com que os indivíduos se 

identifiquem como iguais, pertencentes ao mesmo grupo, aliados nos momentos de conflito 

externo, portadores de um mesmo discursos a respeito de temas pertinentes para o grupo, 

acreditam que possuem vários elementos em comum.  Ao mesmo tempo os integrantes do 

grupo procuram diferenciar-se daqueles que julgam diferentes, marcam a linha divisória entre 
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o “nós” e os “outros”, procurando estabelecer limites do que determinam o “nós”, sempre 

separando dos “outros”, essa separação pode ser simbólica mas definirá até onde é possível ir 

sem perder a identidade (ou igualdade) com o grupo, além de Barth vários autores 

apresentaram diferentes definições de grupo étnico que podem ser utilizadas para o 

entendimento e discussão desse conceito e das relações sociais baseadas na idéia da 

diferenciação entre os grupos, entre elas está a apresentado por De Vos, que define o conceito 

como:  

“um grupo que se percebe como unido por um conjunto de 

tradições de que os seus vizinhos não compartilham e cujos membros 

utilizam subjetivamente de maneira simbólica ou emblemática 

aspectos de sua cultura, de modo a se diferenciar dos outros grupos” 

(DE VOS apoud POTINGNAT, 1998: 83)  

 

Fredrik Barth acrescenta a essa definição um dado importante ao conceito de grupo 

étnico, ele desloca o foco para a autodefinção: “Alguém é um lue pelo fato de se crer 

denominar-se e agir de modo a validar sua lue-tude” (POTINGNAT, 1998: 84) Sob esse 

aspecto, pertence a um grupo étnico quem se auto define como tal, aquele que quer estar 

associado ao atributos de um grupo, sejam eles características físicas, econômicas, políticas, 

opção sexual, relações de trabalho, etc. Mesmo que os elementos dessa auto definição sejam 

fruto de uma construção social que não pode ser constatada empiricamente, se ela serve de 

marco divisório entre o “nós” e os “outros”, se é pensada e reproduzida como verdade para os 

indivíduos do grupo, então será elemento marcante da auto definição e, consequentemente, da 

construção do grupo étnico. 

A etnia possui também o caráter de variabilidade, mudando, ou melhor, se adequando 

aos diferentes diálogos e interlocutores, adquirindo ou excluindo elementos que ajudam a 

compô-lo para dar continuidade às relações e satisfazer os interesses do grupo. 

“(...) a etnicidade não se define como uma qualidade ou uma 

propriedade ligada de maneira inerente a um determinado tipo de 

indivíduos ou de grupos, mas como uma forma de organização ou um 

princípio de divisão do mundo social cuja importância pode variar de 

acordo com as épocas e as situações.” (POUTINGNAT, 1998: 124-5) 

 

Um outro aspecto desse caráter variável da identidade (seja ela étnica ou social) é que 

os elementos que compõem as categorias identificatórias também podem ser modificados de 
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acordo com a relação desenvolvida, podendo também incorporar ou omitir alguns desses 

elementos, dando um novo perfil a essa categoria, assim ela é variável, está constantemente 

sendo elaborada pelos componentes do grupo, mudando de acordo com o contexto (político, 

econômico, social, etc.), com o interlocutor, os interesses envolvidos ou os possíveis conflitos. 

“Esse aspecto dinâmico da etnicidade está estritamente ligado a 

seu caráter relacional como o nota Armstrong: „a abordagem em 

termos de fronteiras (desenvolvida por Barth) implica claramente que 

a etnicidade é um feixe de interações cambiantes mais que um 

componente nuclear da organização social.” (POUTINGNAT, 1998: 

125)  

 

Mas porque a identidade social ganha contornos de etnicidade?  Por que elementos 

da etnia passam a ser incorporados na autodefinção do grupo? Essas questões podem ser 

respondidas a partir da análise da história do grupo, dos elementos que conformam as 

categorias identificatórias e das relações estabelecidas dentro e as extra grupo.  Buscando 

saber porque a etnia é importante, a que interesses está relacionada, o que pretende 

diferenciar. 

“A partir do momento em que se deixa ver os grupos étnicos 

como entidades objetivamente definíveis por suas características 

culturais, reconhecendo plenamente sua validade na interação social, a 

questão que se coloca é a de saber como e sob quais condições um 

grupo chega a existir como uma constelação étnica consciente de si 

própria, ou, retomando os termos de Herzorg, „por que e quando a 

construção social da realidade se elabora em termos étnicos‟ (...) É, 

então, o estudo do processo de construção das diferenças étnicas e das 

formas de interação nas quais os indivíduos agem como membros de 

grupos étnicos que se constitui objeto das teorias da etnicidade. Quais 

são os fatores (políticos, econômicos, culturais, psicológicos) que 

permitem dar conta da emergência e da persistência das diferenças 

étnicas? As respostas a estas perguntas variam conforme a etnicidade 

seja como resposta cultural a um problema social ou como 

determinante cultural da atividade social, conforme a façamos derivar 

de uma necessidade econômica ou psicológica, ou se coloque o foco 

nos processos de atribuição ou de realização das identidades étnicas.” 

(POUTINGNAT, 1998:84) 

 

No caso dos moradores negros do Jardim Alvorada, entrevistados para essa pesquisa, 

a identidade etnia não parece ter sido invocada para compor a identidade do grupo. A etnia é 
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considerada um diferencial diante da sociedade mais abrangente, que é predominantemente 

branca ou nipo brasileira, mas não se revela como um componente preponderante da 

identidade coletiva do grupo.  A condição econômica parece ter um papel mais relevante, 

visto que os entrevistados referem-se mais a categorias como “pobre” ou “muito pobre” para 

se autodefinirem e colocando nessas categorias a linha divisória entre eles e os outros, assim 

fazem parte do seu grupo os pobres (independente de sua cor), moradores no mesmo local, 

com dificuldades semelhantes, aqueles que se divertem nos mesmos lugares, têm hábitos 

parecidos, são amigos, moram no bairro há muitos anos, trabalham muito e ganham pouco. 

Os dados coletados não apontam para uma supremacia dos elementos étnicos sobre 

os outros elementos acionados na elaboração da identidade social do grupo, entretanto isso 

não significa um completo abando dessa forma de autoidentificação (ou autodenominação 

como salientou Barth), os entrevistados citam também a etnia (a cor negra) quando se referem 

as dificuldades em conseguir trabalho, a forma diferenciada como são tratados no emprego, na 

escola, ou ainda às discriminações sofridas nos mais diversos âmbitos de suas vidas.  A cor, 

então, surge como mais uma dificuldade enfrentada por aqueles que são pobre e também 

negros, numa cidade cuja maioria da população é branca. Embora o Jardim Alvorada pareça 

ter um número significativo de negros, os entrevistados se identificam mais fortemente com a 

sua condição econômica comum. 

 

MARINGÁ: BREVÍSSIMO HISTÓRICO 

 

Maringá está localizada ao norte do Estado do Paraná, possui cerca de 350 mil 

habitantes, de acordo com o último senso.  Foi planejada na década de 30, com a 

implantação de um projeto de loteamentos urbanos e rurais, fomentados pela empresa 

inglesa Companhia de Terras Norte do Paraná, hoje Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná, empresa que projetou também cidades como Londrina, Cambé, Arapongas, 

Cianorte, Umuarama, entre outras.  

Segundo France Luz (1997), Maringá foi planejada para ser um centro regional, 

destinada a ser um dos núcleos urbanos mais importantes do Estado, porque estava 

localizada numa excelente área que era o centro da gleba da Companhia Melhoramentos 
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Norte do Paraná, um entroncamento para o noroeste e oeste do Estado, contribuiu para que 

a cidade fosse uma das cidades-chave do setentrião paranaense. Situada no espigão 

principal que corta o Norte do Paraná, onde estão a mais importante rodovia e a estrada de 

ferro, tornou-se o ponto de convergência de uma enorme área.  Essa localização 

privilegiada permitiu que Maringá se tornasse, logo na primeira década, um dos principais 

pontos de atuação das empresas de transporte de passageiros e de cargas. 

Sua pedra fundamental foi lançada em 10 de maio de 1947, surgiu como cidade de 

características semelhantes às zonas pioneiras e em apenas quatro anos era elevada a sede de 

município. Como toda a região, ela desenvolveu-se através da economia cafeeira, sendo pólo 

de atração para migrantes de várias partes do país, principalmente de São Paulo.   

France Luz (1997), historiadora que analisou o nascimento e o crescimento urbano de 

Maringá, diz que no período entre 46-60, os preços dos lotes se concentram entre Cr$ 

5.000,00 e Cr$ 30.000,00, (63% do total).  Essas vendas por preços mais elevados foram 

realizadas a partir de 1956. A companhia dividiu a cidade em várias zonas com valor, destino 

e especificidade diferentes, à medida que as zonas iam sendo colocadas à venda eram mais 

valorizadas do que as vendidas anteriormente. A localização em zonas residências 

previamente destinadas à população de maior poder aquisitivo levava também à elevação dos 

preços dos terrenos. Dessa forma, vê-se que o planejamento e o tipo de ocupação do espaço 

urbano refletiram a filosofia da companhia colonizadora, voltada para a obtenção de lucros e 

para a implantação de uma cidade de modo empresarial, na qual se fazia notar a divisão de 

classes da sociedade capitalista.   

Assim, é possível notar, através da organização espacial da cidade, a divisão de 

classes, visto que existem zonas onde habitam integrantes das classes mais abastadas como a 

zona 1, próxima da área comercial no centro da cidade, mas não tão próximo a ponto de tirar 

sua tranqüilidade, lá os terrenos são amplos e as casas têm uma arquitetura arrojada (algumas 

podem ser consideradas verdadeiros palacetes). Há também bairros como a zona 7, 

configurando-se como um local onde reside a classe média, repleta de prédios de 

apartamentos, casa de porte médio, a maioria de alvenaria. A zona 7 tem a peculiaridade de 

estar em franco crescimento, com a construção de vários edifícios de apartamentos, visando 

talvez a especulação imobiliária, ou uma demanda crescente de inquilinos ou novos 
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proprietários, que são em sua maioria, estudantes universitários, vindos tanto da Universidade 

Estadual de Maringá, localizada nessa zona, quanto das várias faculdades particulares que 

funcionam na cidade.  

Há, ainda, zonas cujos moradores têm baixo poder aquisitivo, localizadas em áreas 

mais afastadas do centro, seus lotes são menores, suas casas mais simples, muitas ainda de 

madeira, um exemplo é o Jardim Alvorada, onde desenvolvi o trabalho de campo. 

Para France Luz (1997), a cidade de Maringá se constituiu num local de comércio e 

prestação de serviços, sua composição social caracteriza-se pela predominância das pessoas 

que se dedicavam a essas atividades.  Elas tinham, geralmente, pequeno capital, alimentavam 

a esperança de progredir com o desenvolvi mento da região. Além deles havia alguns 

proprietários de grandes estabelecimentos comerciais que dispunham de maiores recursos 

financeiros e por isso desfrutavam de uma melhor posição na sociedade, ao seu lado estavam 

os proprietários de indústrias de grande e médio porte. 

Hoje Maringá é a terceira maior cidade do Estado do Paraná, tanto em termos 

populacionais quanto econômicos, sua população é majoritariamente urbana, envolvendo 

95% dos habitantes.  Entretanto, o município possui problemas de infra-estrutura e parte de 

sua população carece de alguns serviços públicos, como rede de esgoto, considerada o seu 

“calcanhar de Aquiles”. A rede de esgoto não cobre toda a área urbana e a área rural é ainda 

menos favorecida, sendo muito utilizado o sistema de fossas. Embora Maringá apresente 

características urbanas muito favoráveis, também possui áreas que figuram no Mapa da 

Pobreza do Paraná (IPARDES, 1997), apresentando condições de extrema miséria para os 

seus moradores. 

O crescimento da população urbana também tem gerado problemas para a cidade, 

com o aumento das demandas por serviços públicos, por emprego e educação, as quais a 

cidade não tem conseguido atender plenamente. 

“Embora a renda média “per capita” de Maringá seja superior à 

do Estado, a distribuição de riqueza segue os padrões nacionais, ou 

seja, as camadas de menor renda são a maioria da população. Com 

isso, a segregação social é ampliada, pois as necessidades básicas 

como saúde, educação, habitação e lazer passam a depender de apoio 

decisivo dos governos e os serviços ofertados são insuficientes e se 

deteriorizam rapidamente” (MENDES, 1992: 54, grifo nosso)  
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Assim, mesmo sendo considerada uma das melhores cidades do país, sua 

população, é vítima de alguns problemas sérios, que o Estado e o capital privado ainda não 

conseguiram resolver. Nesse contexto, o problema que terá maior relevância para este 

trabalho é o da identidade étnica relacionado à segregação sócio espacial. 

Segundo César Mendes (1992), Maringá nasce e se consolida como uma cidade 

segregadora, dividida por espaços sociais previamente demarcados. Porque nasce como cidade 

planejada, dividida em lotes, que por seus diferentes valores, caracterizaram uma ocupação 

espacial socialmente diversificada.  

Nessa distribuição desigual do espaço foram mantidas as diretrizes adotadas pela 

companhia na maioria das áreas da cidade, mesmo com o seu crescimento. No que se refere ao 

seu planejamento, Maringá é considerada como um “laboratório bem sucedido” em termos de 

planejamento urbano, pois, ao contrário de outras cidades brasileiras planejadas, conseguiu 

conservar seu projeto inicial, que tinha aliado ao objetivo de atender aos interesses 

capitalistas, o objetivo de fazer com que a cidade oferecesse qualidade de vida aos seus 

habitantes. Mas se isto ocorreu, foi sobre a égide da contradição, pois não atingiu toda a sua 

população. Se de um lado há qualidade de vida, do outro, existe a segregação social, 

instaurada já no momento em que os primeiros lotes da companhia foram vendidos, visto que, 

seus preços eram desiguais e abusivos. Mesmo os de valores mais baixos não puderam ser 

adquiridos pelas classes populares. Além disso, houve um processo de concentração de terras 

gerado pelo fato de um proprietário comprar mais de um lote, sendo de forma direta ou 

usando um parente para fazer essa compra, o que “camuflava” a concentração. 

 

O BAIRRO JARDIM ALVORADA 

 

Em 1962, o terceiro prefeito de Maringá, João Paulino Viera Filho, preocupado com 

os habitantes que chegavam do campo, apoiou a idéia de um grande loteamento popular. A 

Companhia de Colonização e Desenvolvimento Rural (CODAL), de propriedade de Lucilio de 

Held e de Gino Merigo, diretor administrativo, adquiriu 200 alqueires da Fazenda Santa Lima 

do engenheiro russo Alexandre Rasgulaef. Nesse local foi edificado o bairro Jardim Alvorado, 

cujas avenidas receberam o nome dessas personalidades.  
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As pessoas que compravam os terrenos iam pagando e construindo suas casas saindo 

do aluguel, pois as condições de pagamento eram facilitadas por ser um loteamento popular, 

as vendas iniciaram-se em julho de 62 e em 66 todas as datas já estavam vendidas. No final 

dos anos 70 o bairro começou a receber serviços como: escolas, Corpo de Bombeiros, Módulo 

Policial, Centro Esportivo, dois postos de saúde, praças públicas, igrejas de diversas religiões, 

indústrias de pequeno porte e um comércio em desenvolvimento. 

De acordo com dados do IBGE, o Jardim Alvorada possui 50 mil eleitores, sendo 

assim um importante setor eleitoral, podendo inclusive "decidir" eleições municipais 

(REVISTA M9, 1997: 06).  Atualmente o local conta com agências bancárias, um hospital, 

Centro Comunitário e uma biblioteca para a população. O comércio oferece aos clientes 

vantagens, que antes os moradores encontravam apenas no centro de Maringá, colocando o 

comércio da cidade em equilíbrio. Como lazer, os jovens preferem jogar futebol, ir às 

lanchonetes no fim de semana e também ao Fest Alvorada evento que acontece uma vez por 

ano, no mês de agosto, sempre oferece apresentação de bandas de música, parques de 

diversões, divulga e expõe o que os consumidores podem encontrar no comércio local, sendo 

este evento para todas as idades. Já os idosos preferem jogar dama nas praças ou caminhar em 

alguns pontos do bairro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa revelou que o grupo analisado reflete algumas facetas do nascimento e 

constituição de Maringá. É possível ver que o bairro se construiu sob a égide da divisão de 

classes, lá estão os representantes das classes menos favorecidas, aqueles que têm menor 

renda e cujas propriedades são pequenas, se comparadas aos grandes imóveis existentes nas 

zonas mais valorizadas da cidade. 

A da etnia parece não determinar o grupo quanto à sua identidade social, a cor tem 

menor importância nos depoimentos que a condição econômica dos entrevistados. O fato de 

ser negro não é o que define os indivíduos do grupo, esse fato pode ser relacionado ao mito da 

democracia racial no Brasil. Se há compreensão de que existe uma democracia racial, 

afirmando que pessoas de todas as etnias são iguais, não há porque marcar a diferença tendo a 
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cor como elemento preponderante.   

Desse modo, a identidade não pode ter como base a cor negra, os negros no Brasil 

procurariam fugir dessa designação, pois sabem que se de um lado há uma democracia racial 

que iguala a todos, de outro há a visão preponderante que coloca a cor negra como algo 

negativo, que não se quer, pois estaria nos últimos estratos de uma sociedade extremamente 

estratificada. Por isso é compreensível porque não se constrói uma identidade a partir da cor, 

essa seria uma atitude que iria de encontro ao sistema classificatório existente no Brasil, que 

tem base nos mitos do branqueamento, das três raças e da democracia racial. Kabengele 

Munanga faz questionamentos bastante apropriados para o que está sendo posto: 

“Como formar uma identidade em torno da cor e da negritude 

não assumidas pela maioria cujo futuro foi projetado no sonho do 

branqueamento? Como formar uma identidade em torno de uma 

cultura até certo ponto expropriada e nem sempre assumida com 

orgulho pela maioria de negros e mestiços?” (MUNANGA, 1999: 

124) 

 

Os indivíduos do grupo estudado parecem ter construído uma identidade social 

coerentemente com as relações sociais estabelecidas na sociedade brasileira como um todo. 

São pouquíssimos os elementos da cultura negra vistos como positivos, o sonho do brasileiro 

negro seria o de se tornar mulato, aproximando-se mais do branco, das qualidades que são 

relacionadas a essa etnia, nesse sentido, se classificar como pobre é melhor do que classificar-

se como negro. O fato dos entrevistados não relacionarem sua condição social e econômica à 

sua cor também pode ser relacionado ao mito da democracia racial. Pois ele prega a igualdade 

entre as etnias, não havendo tratamento diferenciado por causa da cor, as dificuldades, a 

desigualdade econômica teriam outros fatores como base.  Assim, é possível concordar com 

Munanga - a democracia racial como ideologia continua forte no Brasil:  

“Apesar do esforço dos movimentos negros em redefinir o 

negro, dando-lhe uma consciência política e uma identidade étnica 

mobilizadoras, contrariando a ideologia de democracia racial 

construída a partir de um racismo universal, assimilacionista, 

integracionista - o universalismo – aqui, concordamos com Peter Fry - 

essa ideologia „continua forte no Brasil, na sua constituição e na idéia 

da democracia racial, mesmo se há sinais (...) de uma crescente 

polarização‟. Se a mestiçagem representou o caminho para nivelar 

todas as diferenças étnicas, raciais e culturais que prejudicavam a 

construção do povo brasileiro, se ela pavimentou o caminho não 
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acabado do branquecimento, ela ficou e marcou significativamente o 

inconsciente e o imaginário coletivo do povo brasileiro.” 

(MUNANGA, 1999: 125-6) 

 

Associando-se as respostas onde a maioria dos informantes afirma que são pobres, 

com a que afirmam que a sua situação econômica não tem relação com a sua cor parece 

demonstrar o entendimento de que cor e posição social são fatores distintos e que permanecem 

separados. A cor não interferiria nas relações de trabalho ou para ter condições de conseguir 

um emprego bem qualificado, o impedimento para não estaria na cor. 

Os problemas enfrentados estão relacionados à sua condição econômica e não a cor 

da pele, se têm renda baixa, pouca instrução ou não residem em melhores condições, isso tem 

a ver com a sua posição social, ao baixo poder aquisitivo seu e de sua família e a cor não teve 

(ou tem) interferência no desenvolvimento desse processo que resultou essa situação.   

Mais uma vez é possível notar que o modelo que caracterizou as relações raciais no 

Brasil, foi bem sucedido em seu objetivo de ocultar seu caráter discriminatório, excludente, 

ele vem mantendo os grupos étnicos hierarquicamente posicionados na sociedade seja 

econômica ou socialmente, impedindo a verdadeira igualdade entre os indivíduos. A partir do 

momento em que esses fatos estão mascarados fica mais difícil a sua percepção, a crítica ao 

sistema social vigente e ações que busquem a sua transformação. 

A perpetuação desse modelo se faz presente na atuação do Estado e seus agentes, 

quando oferecem, por exemplo, um ensino de má qualidade para os menos favorecidos, 

impedindo que se qualifiquem do mesmo modo que os membros das classes mais abastadas.  

Quando não punem aqueles empregadores que deliberadamente não empregam funcionários 

em seus estabelecimentos, quando reproduz uma história da escravidão feita apenas de 

subserviência e aceitação dos escravos, omitindo os levantes, revoltas e quilombos, quando 

não valoriza elementos da cultura ou os heróis negros. Enfim o Estado, as elites, a mídia, os 

formadores de opinião de modo geral, perpetuam essa situação de desigualdade e exclusão 

que permeia as relações raciais no Brasil, na verdade o que vemos é a reprodução sistemática 

do mito da democracia racial, cuidando para que essas relações não mudem. 
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