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Me mó ria, ra ci a li za ção e ne gri tu de

O pro pó si to des te ar ti go é ve ri fi car cor tes e con ti nu i da des nas no ções de
au to de sig na ção de na tu re za ra ci al, en tre me a dos do sé cu lo XX e a con tem po ra -
ne i da de, por des cen den tes de es cra vos per ten cen tes a uma mes ma fa mí lia.
Assim sen do, fo ram con trastados os qua li fi ca ti vos des sa na tu re za em pre ga dos
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por ne tos – atu al men te oc to ge ná ri os ou no na ge ná ri os – e bis ne tos de es cra vos da
fa zen da do Mor ro Alto – em seus 50 ou 60 anos.

A in ves ti ga ção pro pos ta co nec ta duas abor da gens da pes qui sa his tó ri ca
con tem po râ nea: a his tó ria da me mó ria – que re si de no en ten di men to de que os
pro ces sos mne mô ni cos pos su em uma his to ri ci da de que cum pre in ves ti gar
(Rous so, 1998; Har tog, 2003)1 – e a per cep ção das re la ções so ci or ra ci a is a par tir
da no ção de ra ci a li za ção – que pro põe a des ti tu i ção do ca rá ter subs tan ti vo sub ja -
cen te à no ção de “raça” e seu en ten di men to como re sul ta do de uma cons tru ção
his tó ri ca pro ces su al (San so ne, 2003; Mat tos, 2004). 

Ao iden ti fi car bre ve men te os pa râ me tros teó ri cos para a aná li se de sen -
vol vi da, bus co as si na lar como os su je i tos so ci a is in ves ti ga dos se lem bram das ca -
te go ri as so ci a is. Se a ex pe riên cia vi vi da é im por tan te – nela se am pa ra a me mó ria
–, tam bém é de in te res se his tó ri co ve ri fi car como a di men são ra ci al foi re cor da da
pe las di fe ren tes ge ra ções. A par tir de tal pro ble má ti ca bus ca rei com pre en der o
por quê de em de ter mi na do mo men to ha ver uma per cep ção de ser “mo re nos” e,
pos te ri or men te, “negros”.

O se gun do ter mo foi po si ti va do no Bra sil ao lon go do sé cu lo XX, não
pos su in do, a pri o ri, um ca rá ter pri vi le gi a do como de sig na ção po lí ti ca das mo bi li -
za ções ét ni co-ra ci a is. Esse ca rá ter re sul ta de com ple xo pro ces so his tó ri co. Go -
mes (2005) apon tou como al guns mo vi men tos so ci a is en tre a abo li ção da es cra vi -
dão e o Esta do Novo to ma ram para si a de sig na ção de “ne gros” como for ma de
mo bi li za ção po lí ti ca: Gu ar da Ne gra, no ime di a to pós-abo li ção, Mo ci da de Ne gra 
Bra si le i ra, na década de 1920, Frente Negra Brasileira e Legião Negra, na década
de 1930. 

Ape sar da pre co ce po li ti za ção, há que se ad mi tir que se con ser vou en tre
boa par te da po pu la ção a iden ti fi ca ção de sig ni fi ca dos pe jo ra ti vos as so ci a dos à
con di ção “ne gra”. Até fins do sé cu lo XIX, lem bra Hebe Mat tos (2004: 17), o sig -
ni fi can te re me tia à con di ção ca ti va. She riff (2001: 218) tam bém as si na la a as so -
ciação his tó ri ca en tre o ter mo e a con di ção ser vil. Con for me ve re mos, ela se man -
tém – ou me lhor, se atu a li za – nas fa las dos en tre vis ta dos mais ido sos, não sem pre 
como si nô ni mo de con di ção es cra va, mas cer ta men te como algo que im pli ca va
condi ções hu ma nas e de tra ba lho de gra dan tes.2

Exis te um cer to con sen so em tor no do fato de que a di fu são do ter mo
“ne gro” as so ci a do ao or gu lho ét ni co-ra ci al re me te à mo bi li za ção con tra a di ta -
du ra ci vil-mi li tar de 1964-1985. Amíl car Ara u jo Pe re i ra ana li sou esse pro ces so,
des ta can do o sur gi men to de uma cer ta “cons ciên cia de ne gri tu de” a par tir de
me a dos da dé ca da de 1970, cul mi nan do na fun da ção do Mo vi men to Ne gro Uni -
fi ca do em 1978 (Pe re i ra, 2010: 61-67). A po si ti va ção da ca te go ria “ne gro” mar -
cou pro fun da men te a so ci e da de bra si le i ra a par tir dos anos de 1980, de tal forma
que o significado contemporâneo foi eventualmente naturalizado.
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Assim sen do, em face da mo bi li za ção con tem po râ nea, ca u sa es tra nhe za
o fato de os ido sos con fe ri rem à de sig na ção “mo re no” uma di men são de au to a tri -
bu i ção. No en tan to, é isso que meus da dos em pí ri cos de mons tram. Re cu so-me à
le i tu ra da “fal ta de cons ciên cia” ou da “am bi ção de bran que a men to”. Não di a lo -
go, aqui, com qual quer tra ba lho aca dê mi co em par ti cu lar, e sim com o des lo ca -
men to se mân ti co em pre en di do pelo mo vi men to so ci al. Se gun do She riff (2001:
216): “O mo vi men to ne gro in sis te em que ne gra é qual quer pes soa de cor, com
ex ce ção dos in dí ge nas. Alguns bra si le i ros de clas se mé dia, in clu in do aca dê mi -
cos, hoje atendem ao apelo do movimento e não falam de pretos, mulatos e more-
nos, e sim de negros”. 

Um en ten di men to di ver so não pos sui ape nas fun da men tos in te lec tu a is,
mas tam bém po lí ti cos. Não é le gí ti mo des ti tu ir os ido sos – que tal vez te nham en -
fren ta do si tu a ções de ra cis mo ain da mais in ten sas do que a ge ra ção se guin te – de
uma su pos ta “cons ciên cia” atin gi da ape nas en tre seus fi lhos. Uma hi pó te se nor -
te a do ra é a de que os mais mo ços só pu de ram “vi rar ne gros” se guin do ru mos
aponta dos por “pais mo re nos”.

Onde?

A an ti ga fa zen da do Mor ro Alto – na qual vi ve ram os es cra vos an ces tra is
da fa mí lia en tre vis ta da – si tu a va-se onde, na atu a li da de, está a di vi sa en tre os
mu ni cí pi os de Osó rio e Ma qui né,3 no li to ral nor te do Rio Gran de do Sul. Com -
pre en dia di ver sas lo ca li da des, en tre as qua is a de no mi na da Mor ro Alto, onde
hoje se en con tra o en tron ca men to da es tra da RS-407 com um bra ço mor to da
BR-101. A les te, se guia rumo à pra ia de Ca pão da Ca noa ao lon go da RS-407, por
uma pla ní cie de no mi na da Fa xi nal do Mor ro Alto, até o ca nal de no mi na do Bar ra 
do João Pe dro.

A fa zen da, gros so modo, en con tra va-se en tre as la go as dos Qu a dros e Pin -
gue la no sen ti do nor te-sul e en tre o di vi sor de águas da ser ra e o dito ca nal, no
sen ti do les te-oes te. No sé cu lo XIX, nas en cos tas se plan ta va a cana-de-açú car,
uti li za da na pro du ção de aguar den te, en quan to as ter ras ba i xas eram vol ta das
para a cri a ção de gado. A in ten sa es cra va ria en tão em pre ga da é ex pli ca ti va da
pre pon de ran te po pu la ção ne gra que ain da ali vive, e que, além da la vou ra de sub -
sis tên cia, se de di ca às mes mas ati vi da des eco nô mi cas do pe río do es cra vis ta, à
extração mineral, e também ao trabalho sazonal nas praias de veraneio. 

O qua dran te nor des te do Rio Gran de do Sul, ao lon go do tem po, teve
uma im por tân cia re gi o nal se cun dá ria, eco nô mi ca e po li ti ca men te. Di an te da
cri a ção de gado em gran des ex ten sões na re gião da cam pa nha e das char que a das
pe lo ten ses, no sé cu lo XIX, ou do de sen vol vi men to do mi ni fún dio ser ra no e da
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in dus tri a li za ção do vale do rio dos Si nos e da área me tro po li ta na da ca pi tal, no
sé cu lo XX, os ca na vi a is e usi nas de Con ce i ção do Arro io não ti ve ram a mes ma
re le vân cia. Da mesma forma, suas praias não eram adequadas para a construção
de portos. 

Não obs tan te, ape sar – e tal vez por ca u sa – de sua re la ti va mar gi na li da de, 
a re gião apa re ce como um im por tan te lo cus para a ob ser va ção do pro ble ma pro -
pos to nes te ar ti go. A de ca dên cia das pro pri e da des es cra vis tas do lo cal, par ti cu -
lar men te de po is do fim do trá fi co ne gre i ro na se gun da me ta de do sé cu lo XIX –
que aca bou com im por tan te mer ca do para a aguar den te – en se jou a for ma ção de
im por tan te cam pe si na to ne gro com aces so au tô no mo – cos tu me i ro ou le gal men -
te re gu la ri za do – à ter ra, in clu si ve a fa mí lia em questão. 

Na atu a li da de, ali exis te uma sé rie de lo ca li da des que com põem a tes si -
tu ra de uma co mu ni da de ne gra en tre la ça da por la ços de pa ren tes co, prá ti cas cul -
tu ra is e pro je tos po lí ti cos co muns: Mor ro Alto, Agua pés, Bar ran ce i ra, Fa xi nal
do Mor ro Alto, Ra ma lhe te, Ri be i rão do Mor ro Alto, Bor ba, Espra i a do e, mais
além, Pra i nha. Os des cen den tes de es cra vos da re gião, re co nhe ci dos como re ma -
nes cen tes de qui lom bos, ple i te i am a ti tu la ri za ção das ter ras que lhes são cons ti tu-
ci o nal men te de di re i to. Este aspecto é fundamental para a compreensão da
dinâmica do uso de termos racializados.

Quem? Qu an do?

Con for me men ci o na do, o gru po in ves ti ga do con sis te em ne tos e bis ne -
tos de um ca sal de es cra vos, Ma no el Iná cio e Fe lis ber ta, que ha vi am tra ba lha do
na fa zen da do Mor ro Alto. Pode-se pen sar, a par tir da pers pec ti va de Ber lin
(2006), o re cor te ge ra ci o nal como uma abor da gem pro fí cua para a aná li se de tra -
je tó ri as fa mi li a res, per ce ben do di fe ren tes dis po si ções e pers pec ti vas para re cor -
dar e pro ble ma ti zar o pas sa do. To man do uma ge ra ção de pes so as na fa i xa de seus
80/90 anos e ou tra em tor no de 50/60, ne tos ou bis ne tos de es cra vos, per ce be-se
um co nhe ci men to mais am plo do pas sa do es cra vis ta por par te dos ido sos, que
con vi ve ram com avós ca ti vos (We i mer, 2013). Os mais no vos, no en tan to, se mo -
bi li zam hoje em tor no das de man das po lí ti cas vin cu la das à emer gên cia de et ni -
ci da de como re ma nes cen tes de qui lom bos. A pa u ta po lí ti ca do sé cu lo XXI en se ja
uma re va lo ri za ção da me mó ria do ca ti ve i ro e o interesse por ouvir de seus pais as
histórias de seus bisavós.

Sen do as sim, meu “quan do” se si tua em um diá lo go dos tem pos (Mat tos,
2005). Se esta in ves ti ga ção ne ces sa ri a men te re me te ao pas sa do – seja aos re la tos
das ex pe riên ci as de ra ci a li za ção de me a dos do sé cu lo XX, seja, até mes mo, aos da 
re a li da de es cra vis ta – seu lu gar é o hoje. Wo li kow (1998) as si na lou que toda his -
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tó ria da me mó ria é, an tes de tudo, uma his tó ria do tem po pre sen te. No caso de
meu es tu do, im por ta per ce ber de que ma ne i ras as per cep ções vin cu la das à ra ci a -
li za ção, dado que re la ta das a partir do presente, se preservam, se transformam ou 
nele adquirem sentido.

Assim como o in te res se acer ca do pas sa do es cra vis ta se re po si ci o na e re -
tor na a um pri me i ro pla no a par tir da de man da co mu ni tá ria ét ni ca, os ter mos
com que as ex pe riên ci as de ra ci a li za ção fo ram lem bra das e vi vi das tam bém ad -
qui ri ram no vos con tor nos. Ne tos e bis ne tos de es cra vos re fe rem-se a elas de for -
mas mui dis tin tas. Des cre vê-las é o pro pó si to do ar ti go.

Como?

Mi nha par ti ci pa ção na equi pe res pon sá vel pela ela bo ra ção do la u do de
re co nhe ci men to (2001/2002) des ta co mu ni da de foi a “por ta de en tra da” para o
con ta to com a fa mí lia em ques tão. A par tir da re la ção de con fi an ça es ta be le ci da,
foi pos sí vel a re a li za ção de no vas en tre vis tas cer ca de dez anos mais tar de, en tre
os anos fi na is da dé ca da de 2000 e ini ci a is da dé ca da de 2010, para mi nha tese de
dou to ra do.  Aque la pes qui sa usou lar ga men te da me to do lo gia de his tó ria oral,
aqui tam bém em pre ga da.  Na que les dez anos, con tu do, não per di o con ta to co ti -
di a no com a fa mí lia em ques tão, re a li zan do sis te má ti cas vi si tas. Assim, o re tor no 
se deu a par tir de uma re la ção só li da, o que en sejou que fos sem mais con fi den tes.

Fo ram en tre vis ta dos 14 in te gran tes da fa mí lia da ge ra ção “mais an ti ga”
e 10 en tre os “mais no vos”. Fo ram fe i tas per gun tas re le van tes para a tese de dou -
to ra do para a qual fo ram pro du zi das: por exem plo, a nar ra ti va das his tó ri as de
vida, suas e de seus an ces tra is; a di nâ mi ca da eco no mia cam po ne sa; a re a li da de
do ra cis mo; a par ti ci pa ção fa mi li ar e a me mó ria de di ver sos epi só di os da his tó ria
bra si le i ra, tais como a es cra vi dão, a abo li ção e o pe río do sub se quen te, a era Var -
gas, o êxo do ru ral de me a dos do sé cu lo XX. Cum pre ob ser var que não fo ram fe i tas
per gun tas acer ca de ca te go ri as de clas si fi ca ção ra ci al. To das as ob ser va ções de sen vol -
vi das fo ram re a li za das a par tir da in ter pre ta ção de ca te go ri as que sur gi ram de
for ma es pon tâ nea.

Ser “mo re no” e ser “pre to” para os ido sos

Na fala dos ido sos há uma so bre po si ção de duas di men sões dos ter mos
“pre to”, “mo re no” e “ne gro”, du a li da de que à pri me i ra vis ta pode le var a con fu -
sões. Há an tes de tudo uma di men são cro má ti ca que, con tu do, pa re ce se cun dá ria 
di an te de ou tros as pec tos es mi u ça dos adi an te. Em um pri me i ro mo men to, po -
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rém, ad mi ta mos que es ses qua li fi ca ti vos ex pres sam tão-so men te “cor”, de i xan -
do de lado as implicações sociopolíticas dos termos raciais. 

Por exem plo, quan do en tre vis tei a se nho ra Eva Mar ques Cor re ia, sua
pri ma Diva Iná cia Mar ques Ter ra es ta be le ceu um con tras te en tre a con di ção de 
“pre ta” e o qua li fi ca ti vo “cla ra”. “Tu tá pre ta ago ra, mas tu era bem cla ra, só o
ca be lo que não lus tra va.”4 Si tu a ção – e há di ver sas nas en tre vis tas, esta é ape nas 
um exem plo – em que se con fi gu ra um con tras te en tre pes so as de pele mais es -
cu ra ou mais cla ra. Evi den cia-se o ca rá ter de cor oca si o nal men te as su mi do por
tais ca rac te rís ti cas, mas por ou tro lado elas não são es sen ci a li za das, dado que
“ago ra” Eva “es ta ria” pre ta, mas no pas sa do “era” bem cla ra. Mes mo a cor é di -
nâ mi ca...

Da mes ma for ma, o ter mo “mo re no”, po dia ter uma co no ta ção de cor. A
mes ma dona Diva, ao com pa rar o pai de sua pri ma com seu fi lho, os ins cre ve em
uma gra da ção de cor na qual a ca te go ria “mo re no” sur ge como ter mo des cri ti vo: 

O pai [da pri ma Ercí lia] tam bém não ti nha ca be lo ruim. 
Ele era mo re no. Bem mo re no. Mo re no as sim que nem o Cláu dio [fi lho
de Diva]. Mais ou me nos. Um pou qui nho mais cla ro, eu acho. Mas ele ti -
nha ca be lo bom [sic]5

Ou tras fa las, no en tan to, aju dam a evi den ci ar di men sões di fe ren tes da
ca te go ria “mo re no”, su ge rin do não ha ver so men te um ca rá ter des cri ti vo de apa -
rên cia. É o que se per ce be, por exem plo, quan do Eva fala de uma pri ma “mo re -
na” cuja apa rên cia não de nun ci a va sua con di ção: “Era, era bem cla ra. Você não
di zia que ela era mo re na. É bem cla ra.”6 Em ou tros ter mos, o fato de ser “cla ra”
não a im pe dia de ser “mo re na”, ape nas tor na va isso me nos vi sí vel. Esta úl ti ma
era uma ca rac te rís ti ca que in de pen dia de cor ou mis tu ra ra ci al. Po de mos per ce -
ber o mes mo quan do ou tra pri ma, Adi les Mar ques de Oli ve i ra, des ta cou que sua
mãe de cri a ção era “mo re na as sim, cla ra, de ca be lo liso”. Não obs tan te seu ca be lo
e a con di ção de “cla ra”, foi con si de ra da “mo re na”. Em ambos os casos, à
descrição de cor se sobrepunha a dimensão “morena”. Investiguemos, pois, em
que consistiria.

Na ma i o ria dos ca sos, o ca rá ter “cro má ti co” – en ten di do como me ra -
men te des cri ti vo da tez – é epi só di co. É uma ex ce ção que não dá con ta dos sig ni -
fi ca dos so ci a is la ten tes aos ter mos. No mais das ve zes, as ca te go ri as ar ro la das
pos su íam uma di men são mais pro fun da en tre os nar ra do res ido sos: di men sões
de hi e rar qui za ção e, prin ci pal men te, per ten ça ra ci a is. Expres si vas, en fim, de
pro ces sos de ra ci a li za ção. Em suma, a “cor” representa mais do que a tonalidade
da pele.
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Cons ta tei que ao se re fe ri rem aos ba i les, por exem plo, que são o lo cus por
ex ce lên cia no qual se iden ti fi cam as ex pe riên ci as de se gre ga ção ra ci al, afir ma -
va-se que “mo re no” não en tra va (We i mer, 2013). A ca te go ria re fe ria-se àque les
que, in de pen den te men te de va ri a ções de cor da tez, não eram con si de ra dos so-
ci al men te bran cos e es ta vam pro i bi dos de par ti ci par dos fes te jos. Um exem plo
elo quen te é dado por um se nhor oc to ge ná rio que pre fe riu não ser iden ti fi ca do.
Ao in da gá-lo so bre a se gre ga ção re a li za da em ba i les, in vo lun ta ri a men te uti li zei a 
ca te go ria “ne gro”. Ao res pon der-me, po rém, o se nhor em ques tão o fez, es pon ta -
ne a men te, com “mo re no”: “Anti ga men te, no tem po em que eu me cri ei, que mi -
nha gen te me cri a ram e me as sis ti ram, o ba i le de bran co, mo re no não en tra va”.7
Vale lem brar que aos olhos des te his to ri a dor – e de sua pri ma-se gun da – esse se -
nhor po de ria ser con si de ra do fe no ti pi ca men te branco. Não o era, no entanto,
socialmente, quer por seus vínculos genealógicos, quer por seu pertencimento
àquela coletividade de “morenos”.

Embo ra não me sin ta à von ta de para ci tar seu nome, es tou bas tan te con -
for tá vel para ex plo rar sua en tre vis ta, so bre tu do por sua si tu a ção sin gu lar en tre
os que ouvi: ape sar de sua apa rên cia, o se nhor em ques tão sen tia-se “mo re no”.
Aqui, não se tra ta va de uma co lo ra ção de pele, mas da co le ti vi da de na qual se per -
ce bia in se ri do: por op ção.

Entre vis ta dor –Por que que o se nhor dis se que o se nhor
é bran co, tem cor de bran co, mas não é bran co? 

Entre vis ta do – Por que não me te nho como ga ran ti do por
bran co. Nun ca tive esse or gu lho de ser bran co. Mi nha des cen dên cia é de
fa mí lia tudo mo re no. Então eu que ria ser mo re no pra acom pa nhar mi nha fa -
mí lia. A mi nha avó era pre ta que nem car vão. As ou tras mi nhas fa mí li as
é tudo pre to... Com pa dre Te o do ro, não é mo re no? O se nhor não viu ele
lá?8

O ex cer to ci ta do evi den cia três as pec tos. Em pri me i ro lu gar, em bo ra os
ter mos “mo re no” e “pre to” re me tam à tez quan do re fe ri dos a in di ví du os es pe cí -
fi cos – a avó e o com pa dre –, são in ter cam biá ve is no que toca a co le ti vi da des. A
des cen dên cia é de fa mí lia “tudo mo re no”. “Mi nhas fa mí li as” é tudo “pre to”. Em 
se gun do lu gar, a apa rên cia não era su fi ci en te para a in ser ção so ci al na so ci e da de
bran ca. Ele não se ti nha “ga ran ti do” por bran co, e isso de cor ria de uma si tu a ção
fa mi li ar, ge ne a ló gi ca, ét ni ca, ra ci al e mes mo de clas se.9 Não in te res sa va – per-
doem os le i to res a re dun dân cia – a di men são cro má ti ca de sua “cor”: era um
cam po nês ne gro as sim como os seus. Fi nal men te, ele não que ria ser bran co. Ele
que ria ser “mo re no”, para acom pa nhar seus fa mi li a res.10
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Se a “raça” era re tó ri ca (Cra pan za no, 2001), tam bém era mais do que
isto. Re sul ta va de dis po si ções hi e rár qui cas que con fe ri am lu ga res dis tin tos às
pes so as. Re pre sen ta va ain da uma ade são a de ter mi na da co le ti vi da de fa mi li ar e
co mu ni tá ria.11 Isso não sig ni fi ca que fos se mo bi li za da no sen ti do de ações po lí ti -
cas na que le mo men to, mas cer ta men te evi den cia uma di men são de per ten ci -
men to. Era vi vi da con cre ta men te por meio de ex pe riên ci as de se gre ga ção e ra cis -
mo. Se as fron te i ras en tre bran cos e “ne gros” po di am ser negociadas e, por vezes,
ultrapassadas, existia um sólido lastro social a definir quem era quem. 

Por esta ra zão, ain da que pu des se exis tir em me a dos do sé cu lo XX uma
in ten ção de bor ra men to de fron te i ras ra ci a is, a so ci e da de en vol ven te nem sem -
pre era re cep ti va a tal pos si bi li da de de di lu i ção: as prá ti cas so ci a is e o ter mo “mo -
re no” de fi ni am cla ra men te quem era quem e, por tan to, en tre es tes, uma per cep -
ção de al te ri da de. Assu mo o ris co de ana cro nis mo – dado que não se tra ta va, é
evi den te, de um con tex to de emer gên cia ét ni ca – e o en fren to na me di da em que
meus da dos in di cam que se sa bia quem era bran co e quem não era. Ao me nos no
tre cho su pra ci ta do, a úl ti ma al ter na ti va foi apre sen ta da como op ção por par te de
al guém que, diga-se de pas sa gem, não se en ga ja nas mo bi li za ções co mu ni tá ri as
re cen tes pela ti tu la ri za ção de Morro Alto.

Em suma, no caso es tu da do, ser “mo re no” re sul ta va de um com pro mis -
so po lí ti co e afe ti vo para com a co le ti vi da de à qual se per ten cia: se gun do Go mes
(2003: 57), que es tu dou a mes ma co mu ni da de, “‘ser mo re no’ e ‘ser ne gro’ têm em 
co mum, além do fato de cons ti tu í rem-se em opo si ção a um gru po que se de fi ne
do mes mo para am bos (os ‘de fo ra’), se rem for mas de iden ti fi ca ção de uma mes ma co -
le ti vi da de” (gri fos meus). Quer di zer, se a iden ti da de ne gra pas sou a ser mo bi li za -
da no sen ti do de con quis tas de di re i tos cons ti tu ci o na is12 e de com ba te à de si -
gual da de ape nas dé ca das mais tar de, sus ten to que ela não ina u gu rou o ca rá ter
vo lun tá rio da ade são a uma iden ti da de ra ci a li za da. Ao contrário, acredito que foi 
a autopercepção como “morenos” que permitiu que a identidade “negra”
brotasse.

Tal vez os le i to res não se sin tam su fi ci en te men te con ven ci dos do ca rá ter
ge né ri co do ter mo “mo re no”, em con tra po si ção à des cri ção de cor in di vi du al.
Nes se caso, só res ta elen car no vos exem plos,13 que evi den ci am os “mo re nos”
como “aque les que não eram bran cos”. As já ci ta das en tre vis tas que as su mem o
ter mo “mo re no” a fim de iden ti fi car os pro i bi dos de en trar em ba i les de bran cos
in di cam a dis tin ção en tre um nós/ou tros de na tu re za ra ci al. Já o pai de dona Diva 
e de sua irmã Au ro ra Iná cia Mar ques da Sil va (oc to ge ná ri as) “não gos ta va des sa
co i sa de clas si fi ca ção, de mo re no, de bran co”.14 Fi nal men te, para a pri me i ra, seu
avô, “ele é bran co, não é mo re no”. A con tra po si ção bran co/mo re no, in di ca que a
ca te go ria re si de em uma re la ção de al te ri da de, an tes da des cri ção de cor: faz as
ve zes da dis tin ção bran co/ne gro hoje usu al.15
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Por ve zes “mo re no” apa re ce como uma ca te go ria ge né ri ca da qual “pre -
to” ou “ne gro” apa re cem como sub ca te go ri as cro má ti cas. É o que per ce be mos
quan do um se nhor en tre vis ta do (oc to ge ná rio) afir ma que sua bi sa vó “era mo re -
na pre ta”.16 Se mi nha le i tu ra es ti ver cor re ta, “pre ta” ad je ti va cro ma ti ca men te o
subs tan ti vo “mo re na”, que diz res pe i to à con di ção so ci or ra ci al de Fe lis ber ta.
Per ce be-se que no gru po es tu da do o ter mo “mo re no” nada tem a ver com a mis -
tu ra ra ci al, sen do em pre ga do des de o mais cla ro até o mais es cu ro, de sig nan do, em
suma, um per ten ci men to gru pal, ain da que cons tran gi do por fron te i ras de se gre -
ga ção im pos tas externamente.

Por ve zes, mes mo “ne gro” de fi ne uma sub ca te go ria do ter mo “mo re no”. 
Ao des cre ver seus vi zi nhos no Espra i a do, dona Au ro ra en fa ti zou: “Aí mo re no que
era ne gro era cá no Erme ne gil do”.17 Quer di zer, exis ti am “mo re nos” em ge ral, um 
con jun to ma i or, e ha via sub ca te go ri as de cor: “mo re nos” ne gros, “mo re nos”
pretos, “mo re nos” de to dos os ti pos. O que ti nham em co mum? Ao que pa re ce, o
fato de não se rem bran cos. O fato de tal sig ni fi can te ser de fi ni dor, con tras ti va-
men te, de uma co le ti vi da de.

Ser “ne gro” para os ido sos

Para os ido sos, a ca te go ria “ne gro” pos sui co no ta ção dis tin ta. Se “mo re -
no” re me te a uma iden ti fi ca ção co le ti va, “ne gro” re me te aos seguintes aspectos:

· Ao pas sa do es cra vis ta; 

· A con di ções de tra ba lho de gra dan tes;

· A fal ta de aces so a di re i tos.

Con for me men ci o na do, em fins do oi to cen tos “ne gro” re me tia à con -
di ção es cra va (Mat tos, 2004: 17). Sua uti li za ção por oc to ge ná ri os e no na ge ná-
rios de Mor ro Alto atu a li za essa sig ni fi ca ção. Exis te uma len da em Mor ro Alto
re fe ren te a um es cra vo que ma tou o se nhor, o que fez dele sím bo lo por ex ce lên -
cia da re sis tên cia es cra va na re gião (Bar cel los et al., 2004; Cha gas, 2005). Ele foi
re fe ri do por dona Diva como “ne gro”.18 Qu an do afir mou que seu avô era bran -
co e po bre e, por tan to, es cra vo, a mes ma se nho ra des ta cou que era “igual aos ne -
gros”. Exis te cla ro pa ra le lis mo en tre “ne gro” e “es cra vo”.19 Essa as so ci a ção
está ra di ca li za da quan do a se nho ra Eva em pre ga o ter mo para re fe rir-se àque -
les que so fri am cas ti gos fí si cos.20
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Em exem plo re ve la dor, uma pri ma de am bas, dona Ercí lia, nar rou a his -
tó ria de um na u frá gio de na vio no “Ca pão da Ne gra da”. Con for me con tou,
“Encos tou um na vio ou na u fra gou e os ne gros se es pa lha ram. Então tem ne gro...
O Mor ro Alto tem mu i to mo re no que é des cen den te des ses ne gros.”21 O exem plo é
elo quen te: a ca te go ria “ne gro” re me te ao pas sa do, à es cra vi dão; en quan to os des -
cen den tes da que les ho mens tra zi dos por meio do trá fi co atlân ti co eram, no pre -
sen te, “morenos”. 

Não ape nas ao pas sa do es cra vis ta a pa la vra “ne gro” re me te. Em al guns
ca sos, ela foi uti li za da na re fle xão so bre a re a li da de pós-Abo li ção. To da via, sem -
pre as so ci a da a con di ções bru ta is de tra ba lho, como mos tra dona Aurora Inácia
Marques da Silva:

Era bra bo. Deus do céu. A pes soa tra ba lhar. E era o cla -
re ar do dia. Não ti nha re ló gio. Não ti nha nada. Cla re a va o dia e o ne gro ti -
nha que sal tar e o café era to ma do às nove ho ras. Não era le van tar de ma -
nhã, en cher a bar ri ga e sair. Não. Sair de bar ri ga va zia, às nove ho ras que
ti nha o café. Po dia tra ba lhar onde qui ses se. Po dia ser o ser vi ço que fos -
se.22

A ima gem do “ne gro” é as so ci a da ao so fri men to, a vi vên ci as bru ta li zan -
tes, à in di fe ren ci a ção le ga da pelo ca ti ve i ro e à per cep ção de sua con ti nu i da de
após o 13 de maio. É men ci o na da nos dis cur sos acer ca da pri va ção de di re i tos
(Go mes, 2003: 49). Quem não po dia en trar no cam po de fu te bol do Grê mio? Os
“ne gros”. Quem era des fa vo re ci do pela pro fes so ra na es co la? O “ne gro”.23 Quem 
era ul tra ja do com o in sul to de “ma ca co”? O “ne gro”.24 Quem viu a he ran ça se -
nho ri al ser sub tra í da e ven di da por ter ce i ros? Os “ne gros”.25 Quem não ti nha o
di re i to de ca sar-se ou ser re gis tra do? O “ne gro”. Quem “não ti nha di re i to a nada”?
O “ne gro”.26

Assim sen do, é ób vio que a afir ma ção da iden ti da de in di vi du al e, no li -
mi te, da pró pria hu ma ni da de, pas sa va pela as sun ção de for mas de de sig na ção
me nos car re ga das por sig ni fi ca ções ne ga ti vas.27 Se exis ti am ex pe riên ci as ino mi -
ná ve is na re a li da de es cra vis ta (We i mer, 2013), tam bém o pós-Abo li ção teve as -
pec tos de gra dan tes que era me lhor es que cer e que, des se pon to de vis ta, pre en -
che ram o sig ni fi can te “ne gro”. Con tra ri a men te à ge ra ção pos te ri or, quan do a ca -
te go ria se con ver te ria em sím bo lo de or gu lho, “ne gro”, en tão, era as so ci a do a si -
tu a ções ver go nho sas.28

Não é sur pre en den te, por tan to, que os en tre vis ta dos ido sos em ge ral se
te nham iden ti fi ca do como “mo re nos”, ca te go ria de ca rá ter eu fê mi co, uti li za da
por edu ca ção, res pe i to ou es ti ma (Cor rêa, 1978). “Ne gro” apa re ce, nes sa ge ra ção,
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como ca te go ria ge né ri ca, uti li za da na de sig na ção de ter ce i ros não-no me a dos e
nun ca como for ma de au to i den ti fi ca ção. Sem pre na ter ce i ra pes soa.29

Ser “ne gro” para os mais no vos

Qu an do en tre vis tei Cle ci Ter ra da Sil va (quin qua ge ná ria), bis ne ta da es -
cra va Fe lis ber ta, ao in tro du zir um as sun to, ela me dis se: “Eu como ne gra vou te
di zer uma co i sa”.30 Eu como ne gra. Há uma rup tu ra em re la ção à ge ra ção de sua
mãe e tias no em pre go de ter mos ra ci a li za dos. Fi na li zan do o artigo, objetivo
interpretar tal deslocamento.

Essa au to i den ti fi ca ção pode ser co le ti va, como na fala de Wil son Mar -
ques da Rosa (quin qua ge ná rio), pri mo em ter ce i ro grau de Cle ci e pre si den te da
Asso ci a ção Co mu ni tá ria que luta pelo re co nhe ci men to de Mor ro Alto como re -
ma nes cen te de qui lom bos. Como li de ran ça co mu ni tá ria, Wil son as si na la uma mu -
dan ça na cor re la ção de for ças a fa vor do gru po por ele re pre sen ta do, a par tir da
con clu são do re la tó rio de Mor ro Alto: “hoje tá uma boa re la ção, é, pra nós ne gros, 
né”.31

Indi vi du al ou co le ti va, a per cep ção do “ne gro” como eu/nós de cor re de
uma po si ti va ção do ter mo.32 Em lu gar das des gra ças, so fri men tos e mi sé ri as as -
so ci a das a esse ter mo pela ge ra ção pre ce den te, Cle ci se in da ga “mas será que o
ne gro não tem tan ta co i sa boa pra fa lar?”33 E ar re ma ta, ob ser van do o quan to se
sen te co mo vi da ao ver um “ne gro” “lá em cima”. A res sig ni fi ca ção, por tan to,
pas sa por pro ces sos de as cen são so ci al vi ven ci a dos pela co mu ni da de negra.

Sil va e Leão (2012: 128), com efe i to, as si na lam essa cor re la ção po si ti va,
já que mu i tos de seus es tu da dos só per ce be ram a re a li da de de dis cri mi na ção e
op ta ram pela as sun ção de sua ne gri tu de ao atin gir es tra tos so ci a is mais ele va dos.
Por ou tro lado, en tre seg men tos po pu la res do Rio de Ja ne i ro que não pas sa ram
pelo pro ces so de me lho ria de con di ções de vida des ta fa mí lia –  ori un da de um
cam pe si na to ne gro –, o ter mo “ne gro” con ser va uma di men são pe jo ra ti va (She riff,
2001: 223, no que toca à po pu la ção de um mor ro ca ri o ca, e Sil va e Leão, 2012:
129, no que toca a um re cor te da clas se trabalhadora). A ascensão social,
portanto, está ligada à positivação da categoria “negro”.

De for ma con co mi tan te ao em pre go do ter mo “ne gro” sob no vas fe i -
ções, de ca iu a uti li za ção de “pre to” e “mo re no”. Cle ci não os uti li zou uma vez
se quer. Seu pri mo Wil son e sua es po sa, Ma ril da Apa re ci da Sou za da Rosa, fa la -
ram em “Pre ta” ape nas ao lem brar o ape li do ca ri nho so de sua mãe/so gra. Ja-
mais como de sig na ti vo de uma co mu ni da de ra ci al, para o que se em pre ga “ne -
gro”. Tam pou co o “mo re no”, tão caro à ge ra ção pre ce den te, foi uti li za do nas
en tre vis tas.34

       Est. Hist., Rio de Ja neiro, vol. 26, nº 52, p. 409-428, julho-dezembro de 2013.                      419

Ser “moreno”, ser “ne gro”



Na fala do pre si den te da Asso ci a ção de Mo ra do res de Mor ro Alto há
nar ra ti vas de so fri men to. O “ne gro”, en tre tan to, apa re ce so bre tu do como su je i to 
de uma luta co le ti va: o pro ces so de luta pela “re for ma agrá ria” (cf. Bar cel los et al., 
2004) é en ten di do como um “le van te ne gro”; ao fa lar so bre o Ca pão da Ne gra da,
Wil son men ci o na a “re sis tên cia ne gra” numa “Re vo lu ção”.35

Da mes ma for ma, tam bém quan do Cle ci men ci o na “os ne gros” de for ma 
ge né ri ca, não se tra ta de su je i tos ino mi ná ve is que pas sa ram por ex pe riên ci as so -
ci a is ve xa tó ri as, e sim de uma co le ti vi da de em bus ca de di re i tos de ci da da nia. Ela 
re la tou, des con fi a da, que viu pes so as po bres se ca das tra rem na casa de sua mãe
al me jan do a ob ten ção dos di re i tos como “re ma nes cen tes de qui lom bos”.

Por que uma vez na mi nha mãe eles vi e ram, veio um
mon te de ne gros com iden ti da de, com tudo, es cre ve ram o nome de les, e
de ram o nú me ro de iden ti da de e tudo. Sabe, e até bas tan te gen te, ti nha
bas tan te gen te hu mil de, sim ples, que eu até nem sei pra onde é que foi
aqui lo.36

O “ne gro” é per ce bi do como um su je i to po lí ti co ati vo, um per so na gem
re le van te no qua dro de re la ções so ci a is do Bra sil con tem po râ neo. Isso se dá pelo
fato de cons ti tu ir um povo. Essa úl ti ma pa la vra ad qui re re le vo quan do per ce be -
mos que não está pre sen te ape nas na fala da li de ran ça po lí ti ca co mu ni tá ria – Wil -
son –, mas tam bém na de uma li de ran ça re li gi o sa em Osó rio – Cle ci –, não en vol-
vida com as demandas das quais o primo é porta-voz.

O “povo ne gro” é um su je i to po lí ti co co le ti vo atu an te. Enquan to Cle ci se
in da ga “Aon de que vão ar ru mar tan ta ter ra na que le Mor ro Alto pra esse povo ne -
gro todo?”, Wil son des ta ca que o “ne gro” é um povo que tem di re i tos atra vés de
ações afir ma ti vas e que o la u do é um do cu men to de re co nhe ci men to des se po-
vo.37  Para além de di ver sos po si ci o na men tos, há um idi o ma po lí ti co comum.

Não há dú vi da quan to à im por tân cia da mo bi li za ção ne gra na atri bu la da 
dé ca da de 1980 para a re de fi ni ção de sig ni fi ca dos. No que toca a Osó rio, exis te
tam bém o des do bra mento dos de ba tes fe i tos na ci o nal men te, es pe ci al men te em
um mo men to no qual os mais no vos não sa bem tan to por ca u sa da te le vi são (cf. We i -
mer, 2013, ca pí tu lo 6). Ho mens e mu lhe res, jo vens e adul tos, es ta vam in for ma -
dos, na que les anos, so bre o que acon te cia em seu país. No en tan to, não acre di to
que te nha sido ape nas isso. Con si de rar os su je i tos pes qui sa dos como me ros con -
su mi do res das formulações políticas do movimento negro em um plano na cio-
nal é subestimá-los.

No va men te, um pa ra le lo en tre Wil son e Cle ci pode ser es cla re ce dor. Ele, 
um ho mem po lí ti co en vol vi do em lu tas so ci a is e na dis pu ta par ti dá ria des de sua
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ju ven tu de: par tiu ain da moço para Por to Ale gre a fim de tra ba lhar com o de pu ta -
do Ro mil do Bol zan, do Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta. Ela, uma mu lher que
tra ba lhou de co zi nhe i ra e ca fe te i ra em ho téis quando sol te i ra e, após ca sar-se, se
de di cou às li des como dona de casa e às suas ati vi da des frente à paróquia de
Osório.

Com per fis tão dis tin tos, se ria de es pe rar que Wil son ti ves se uma “cons -
ciên cia ne gra” mais agu ça da. Isso, no en tan to, não ocor re. Ambos uti li za ram
ape nas essa ca te go ria ao pro ble ma ti zar pro ces sos de ra ci a li za ção. Mais do que
isso, ela foi ain da mais en fá ti ca do que seu pri mo ao des ta car-se como ne gra. Não
se tra tava ape nas de uma iden ti da de pes so al, mas tam bém do lu gar de onde fa la -
va para pro por-me uma as ser ti va. “Eu como ne gra vou te di zer uma co i sa”. A vi -
go ro sa con di ção ne gra é o que a qua li fi ca para ex pres sar seu pon to de vis ta a res pe i to
da ex pe riên cia do gru po de que faz parte. 

Vi ven do no meio ur ba no (sua mãe mi grou para a ci da de no êxo do ru ral
dos anos de 1950), é pos sí vel que te nha so fri do a in fluên cia de mi li tan tes, pro fes -
so res ou vi zi nhos, a pon to de re for mu lar ca te go ri as de clas si fi ca ção ra ci al e de ex -
pli ca ção de de si gual da des do mun do que a cer ca. Estava tam bém su je i ta à in -
fluên cia de no ti ciá ri os na te le vi são e no rá dio, não estava ali e na da do mun do ao
seu re dor. Recu so-me, po rém, a acre di tar que meus en tre vis ta dos fos sem reci-
pi en tes va zi os a se rem “pre en chi dos” pe las in for ma ções do mun do ao re dor. An- 
tes, di a lo gavam com ele. 

As prá ti cas ati vas de re cep ção que ca rac te ri zam a po si ção do “le i tor” nas
for mu la ções re cen tes acer ca da pa la vra es cri ta (Cer te au, 1994; Char ti er, 1998)
po dem ser pen sa das tam bém no que toca ao tex to oral ou au di o vi su al. Admi tin -
do que Cle ci te nha ad qui ri do um dis cur so de “ne gri tu de” jun to a mi li tan tes,
pro fes so res, vi zi nhos, te le vi são, rá dio, to dos jun tos, isso só foi pos sí vel por es tar
em be bi da em um cal do cul tu ral es pe cí fi co que pos si bi li tou uma apro pri a ção
criativa.

Iden ti fi quei três as pec tos cru ci a is nes sa re le i tu ra. Em pri me i ro lu gar, as
ex pe riên ci as de dis cri mi na ção en fren ta das des de a in fân cia por qual quer in di ví -
duo “mo re no”, “pre to”, “ne gro” – o que for – tor nam-no pro pí cio à re cep ção de
um dis cur so de re sis tên cia e or gu lho. Em se gun do lu gar, as tra je tó ri as de as cen -
são so ci al de “ne gros” e a con quis ta de “um lu gar ao sol” fo ram pal pá ve is para
Cle ci, e de vi da men te su bli nha das em sua fala. Tra ta-se de um fe nô me no ob je ti vo.
Fi nal men te, e este pa re ce ser o ele men to mais im por tan te, se há, por um lado,
uma rup tu ra com a ge ra ção an te ri or no sig ni fi ca do atri bu í do ao ter mo “ne gro”,
por ou tro, mes mo en tre pais e avós exis tia uma cons ciên cia das hi e rar qui as so-
ci a is que ra ci a li za vam os in di ví du os e uma per cep ção ar gu ta de quem éramos
“nós” e de quem eram “eles”. As ex pe riên ci as de ra ci a li za ção fo ram re e la bo ra -
das. Sua me mó ria, con tu do, ope ra no pre sen te.

Ser “moreno”, ser “ne gro”
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Fim, ou no vos co me ços

Aos meus olhos, a ex pres são de di fe ren ças ra ci a is por meio da no ção de
“mo re nos” não re pre sentou um es for ço por bran que a men to. É in gê nuo ig no rar
suas so li da ri e da des e crer que to dos qui ses sem ser bran cos. É ne ces sá rio dar cré -
di to ao se nhor que afir mou que rer ser mo re no. Alguns ti ve ram pers pec ti vas de
bran que a men to – mu i tas ve zes, mal su ce di das (We i mer, 2013) –, mas mu i tos
apos ta ram na so li da ri e da de co mu ni tá ria. Por ou tro lado, tudo in di ca que se qui -
ses sem afas tar de uma iden ti da de ne ga ti va re pre sen ta da pelo ter mo “ne gros”. A
par tir do mo men to em que essa ca te go ria foi po si ti va da, tor nou-se pre fe ren ci al
para ex pres sar as ex pe riên ci as de ra ci a li za ção. Houve uma rup tu ra, sim. Mas
essa rup tu ra, con tra di to ri a men te, deu-se sob o signo da herança. 

Se, com fre quên cia, essa con ti nu i da de é mi ni mi za da e o ter mo “ne gro” é
ab so lu ti za do pe los mo vi men tos so ci a is como o úni co pelo qual se pode ex pres sar 
uma “cons ciên cia crí ti ca”, é por que “a iden ti da de gru pal só pa re ce fun ci o nar –
ou, pelo me nos, fun ci o nar me lhor – quan do é vis ta por seus mem bros como na -
tu ral, como ‘re al’” (Appi ah, 1997: 244). Cre io que isso faz par te do pro ces so de le -
gi ti ma ção do mo vi men to ne gro con tem po râ neo e da afir ma ção de quaisquer mo -
vi men tos so ciais. Não cabe ao in te lec tu al pres cre ver mo de los iden ti tá ri os. Não
obs tan te, é ne ces sá rio in se ri-los na his to ri ci da de e per ce ber seu en ra i za men to
em uma he ran ça do més ti ca: já foi de vi da men te su bli nha do o pa pel fa mi li ar na
“des co ber ta da ne gri tu de” (Alber ti e Pe re i ra, 2007: 37-48). 

Não me pa re ce le gí ti mo se cun da ri zar o pa pel das ge ra ções pre ce den tes
ou me nos pre zar o vo ca bu lá rio a par tir do qual elas expres sa ram uma iden ti da de
ra ci al. Foi a he ran ça de uma cons ciên cia de al te ri da de, ex pres sa pelo ter mo “mo -
re nos”, que per mi tiu que a ge ra ção pos te ri or se des co bris se “ne gra”. Ser “mo re -
no”, ser “ne gro”: no caso de Mor ro Alto, o solo fér til da au to per cep ção dos ido sos 
pos si bi li tou a emer gên cia de uma nova ca te go ria.

Se ria te me rá rio – e não foi a mi nha in ten ção – pre ten der ge ne ra li za ções
na ci o na is, ou mes mo es ta du a is, com base em um es tu do re a li za do a par tir de ape -
nas uma fa mí lia sita em uma re gião pou co ex pres si va em ter mos eco nô mi cos e
políti cos no Rio Gran de do Sul, es ta do cuja di nâ mi ca ra ci al mu i tas ve zes foi per -
ce bi da como por ta do ra de es pe ci fi ci da des pe ran te o res tan te do país (Car do so,
1977). Ain da as sim, cre io que este es tu do par ti cu la ri za do acer ca da ca te go ria
“mo re nos” po de rá ofe re cer ele men tos – es pe ci almen te a ne ces si da de de per ce -
bê-los em uma di men são his tó rico-ge ra ci o nal –  e in da ga ções para aná li ses da
mes ma na tu re za em outros lugares do Brasil, a fim de verificar regularidades ou
discrepâncias nos usos desta forma de identificação.

Da dos re fe ren tes à Pes qui sa Na ci o nal por Amos tras de Do mi cí li os do
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (1976) e a uma pes qui sa de 2008 do
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Da ta fo lha as si na lam, res pec ti va men te, uma iden ti fi ca ção es pon tâ nea de 35,7% e
27% da po pu la ção do país como “mo re na” (apud Sil va e Leão, 2012). Isso su ge re
um gran de vi gor da ca te go ria, pro va vel men te mes mo di an te de uma po pu la ção
mais jo vem. É pos sí vel que a “tran si ção” en tre “mo re no” e “ne gro” por mim cons -
ta ta da seja uma es pe ci fi ci da de da fa mí lia ou da re gião es tu da das. Incli no-me mais
para a se gun da al ter na ti va, dado que Go mes (2003) en con trou re sul ta dos si mi la res 
ao es tu dar, como um todo, a co mu ni da de da qual a fa mí lia ana li sa da faz par te. Não
se pode des pre zar, é evi den te, a im por tân cia da mo bi li za ção ét ni ca na que le lo cal,
que pode ter in ci di do mes mo so bre aque les que não fi ze ram par te di re ta men te da
fa mí lia. A tran si ção pode re sul tar, ain da, de opor tu ni da des de as cen são so ci al sui
ge ne ris de uma fa mí lia ori un da de um cam pe si na to ne gro com aces so es tá vel à ter ra 
no pós-Abo li ção. De toda for ma, con clu sões mais ge né ri cas e apu ra das so bre os
“mo re nos” de pen de rão, cer ta men te, de es tu dos re fe ren tes a ou tros es ta dos, re -
giões e lo ca li da des do Bra sil. Espe ro que este ar ti go pos sa ter apre sen ta do al gu ma
con tri bu i ção para ins ti gar no vas pes qui sas e no vos de ba tes.

Notas

1. Assim, a re a li za ção de en tre vis tas de his - 
tó ria oral não ser viu tan to como fon te para
a ob ten ção de in for ma ções, e sim como
ob je to de pro ble ma ti za ção acer ca da me -
mó ria. To das as en tre vis tas ci ta das fo ram
re a li za das pelo au tor, à ex ce ção da en tre -
vis ta com a se nho ra Ercí lia Mar ques da
Rosa e com Wil son Mar ques da Rosa, fe i ta
por Cín tia Mül ler, Ma ri a na Fer nan des,
Ales san dro Go mes e Cín tia Riz zi. À ex ce -
ção des ta, da en tre vis ta com a se nho ra
Au ro ra Iná cia Mar ques da Sil va, se nho ra
Diva Iná cia Mar ques Ter ra e se nhor Cel so
Ter ra e, ain da, das en tre vis tas anô ni mas, as 
de ma is en con tram-se de po si ta das no La -
bo ra tó rio de His tó ria Oral e Ima gem da
Uni ver si da de Fe de ral Fluminense. Foram 
explicitados os nomes dos entrevistados
que concodaram por meio de autorização
escrita.

2. Por meio do pa ra le lo tra ça do en tre a
con di ção es cra va dos avós e a pre ca ri e da de
no aces so a di re i tos tra ba lhis tas em me a -

dos do sé cu lo – so bre tu do para as mulheres 
(Weimer, 2013).

3. Osó rio e Ma qui né são mu ni cí pi os ori un - 
dos da an ti ga Con ce i ção do Arro io. Em
1934, o mu ni cí pio mu dou de nome para
Osó rio, por de ter mi na ção do in ter ven tor
fe de ral José Antô nio Flo res da Cu nha. Em
1992, o dis tri to de Maquiné obteve sua
emancipação.

4. Entre vis ta com a se nho ra Eva Mar ques
Cor re ia no dia 14 de ja ne i ro de 2009 no Ca-
conde.

5. Entre vis ta fil ma da com a se nho ra Diva
Iná cia Mar ques Ter ra no dia 12 de mar ço
de 2010 em Osório.

6. Entre vis ta fil ma da com a se nho ra Eva
Mar ques Cor re ia no dia 12 de mar ço de
2010 no Caconde.

7. Entre vis ta no dia 12 de ja ne i ro de 2009
em Por to Ale gre. Há ou tros exem plos que
in di cam a dis tin ção bran co/mo re no no
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que toca à ad mis são em ba i les. Entre vis ta
com a se nho ra Adi les Mar ques de Oli ve i ra
no dia 26 de ja ne i ro de 2009 em Por to
Ale gre; en tre vis ta com a se nho ra Ma ria
Iná cia Mar ques no dia 7 de ja ne i ro de 2009
em Osó rio; en tre vis ta com a se nho ra Eva
Mar ques Cor re ia em 14 de ja ne i ro de 2009
no Ca con de. Efe ti va men te, tal vo ca bu lá rio 
foi aci o na do de forma recorrente com fins
de descrição das barreiras de segregação.

8. Entre vis ta no dia 12 de ja ne i ro de 2009
em Por to Ale gre. Gri fos meus.

9. Assim, a fala do en tre vis ta do ofe re ce
ele men tos para o ques ti o na men to de uma
ide ia lar ga men te dis se mi na da nas ciên ci as 
so ci a is bra si le i ras des de Oracy No gue i ra
(1985, [ori gi nal de 1954]) e Mar vin Har ris
(1967, [ori gi nal de 1964]), se gun do os
qua is o pre con ce i to de mar ca pre sen te no
Bra sil se ria de fi ni do tão-so men te pelo
fe nó ti po. Tam bém She riff (2001: 231), em
seu es tu do so bre um mor ro ca ri o ca, as si -
na la a im por tân cia da ascendência, e não
apenas do fenótipo, na definição da situa-
ção racial.

10. Di an te da fá cil e rasa in ter pre ta ção de
que essa fala re sul ta ria de uma ra ci o na -
li za ção de sua fal ta de op ções de in ser ção
ra ci al, pre fi ro acre di tar na sin ce ri da de do
de po i men to do en tre vis ta do. Afi nal, so zi -
nho com o en tre vis ta dor, ele po de ria ter-se
atri bu í do a clas si fi ca ção que qui ses se,
inclusive a de “branco”... Optou por “mo-
reno”!

11. Para Gil roy, a iden ti da de ne gra não é
uma mera ca te go ria so ci al e po lí ti ca a ser
uti li za da con for me as flu tu a ções do po der
de per su a são da re tó ri ca que a apo ia ou
le gi ti ma. “Seja o que for que os cons tru ci o - 
nis tas ra di ca is pos sam di zer, ela é vi vi da
como um sen ti do ex pe ren ci al co e ren te
(em bo ra nem sem pre es tá vel) do eu [self]”
(Gil roy, 2001: 209). Isso tor nou pos sí vel ao
en tre vis ta do, na con tra mão da qui lo que
Gil roy qua li fi ca como “ab so lu tis mo ét ni -
co”, con si de rar-se “ne gro” não obs tan te

um fenótipo de branco, já que suas expe-
riências pessoais o levaram a isso.

12. Re fi ro-me ao ar ti go 68 dos atos das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
re la ti vo aos di re i tos das co mu ni da des re -
ma nes cen tes de quilombos.

13. Ao re fe rir-me a ca te go ri as ra ci a li za das
nas ques tões de mi nhas en tre vis tas, fa tal -
men te uti li zei al gu mas pa la vras cro má -
ti cas ou ra ci a is ao in da gar os en tre vis ta dos. 
Para não dar es pa ço a in du ções, apre sen to
ape nas exem plos nos qua is es ses ter mos
clas si fi ca tó ri os apa re ce ram es pon ta ne a -
men te na fala dos sujeitos pesquisados.

14. Entre vis ta re a li za da com a se nho ra
Au ro ra Iná cia Mar ques da Sil va, se nhor
Cel so Ro dri gues Ter ra e se nho ra Diva
Iná cia Mar ques no dia 28 de no vem bro de
2001 em Osório.

15. Entre vis ta com a se nho ra Diva Iná cia
Mar ques Ter ra no dia 16 de ja ne i ro de 2010 
em Osório.

16. Entre vis ta no dia 11 de fe ve re i ro de
2009 em Por to Ale gre.

17. Entre vis ta com a se nho ra Au ro ra
Iná cia Mar ques da Sil va no dia 9 de ja ne i ro 
de 2009 em Osório.

18. Entre vis ta com a se nho ra Diva Iná cia
Mar ques Ter ra no dia 16 de ja ne i ro de 2010 
em Osório.

19. Entre vis ta com a se nho ra Diva Iná cia
Mar ques Ter ra no dia 12 de mar ço de 2010
em Osó rio.

20. Entre vis ta com Arli Mar ques Cor re ia e
Ma ria Mar ques Cor re ia Men des no dia 19
de no vem bro de 2010 no Caconde.

21. Entre vis ta com a se nho ra Ercí lia Mar -
ques da Rosa e Wil son Mar ques da Rosa no 
dia 26 de agos to de 2001. 

22. Entre vis ta com as se nho ras Au ro ra
Iná cia Mar ques da Sil va e Eva Iná cia
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Mar ques no dia 9 de ja ne i ro de 2010 em
Osó rio. Grifo meu.

23. Entre vis ta com o se nhor Ma no el Iná -
cio Mar ques Neto no dia 9 de ja ne i ro de
2009 em Osório.

24. Entre vis ta com Arli Mar ques Cor re ia e
Ma ria Mar ques Cor re ia Men des no dia 19
de no vem bro de 2010 no Caconde.

25. Entre vis ta com a se nho ra Au ro ra Iná cia
Mar ques da Sil va, se nhor Cel so Ro dri gues
Ter ra e a se nho ra Diva Iná cia Mar ques no
dia 28 de ja ne i ro de 2001 em Osório.

26. Entre vis ta com a se nho ra Au ro ra
Iná cia Mar ques da Sil va e Eva Iná cia Mar -
ques no dia 9 de ja ne i ro de 2010 em Osório.

27. Mel lo (2012: 84, 100-102) tam bém
as si na lou a pre fe rên cia pelo ter mo “mo -
re no” ao ter mo “ne gro”, con si de ra do uma
pa la vra “mu i to agu da” na co mu ni da de
ga ú cha de Cambará, por ele estudada.

28. “Embo ra a cor de pele as so ci a da a essa
clas si fi ca ção seja a ‘ne gra’, ‘os mo re nos’ é
uma de sig na ção con si de ra da hoje [2003]
me nos pe jo ra ti va, in di can do uma pos sí vel
es tra té gia de al te ra ção de de sig na ção em
fun ção da car ga al ta men te pe jo ra ti va atri -
bu í da ao termo ‘negro’.” (Gomes, 2003: 59)

29. Pol lak (2000: 238-244) re a li zou
pro fí cua aná li se das for mas pro no mi na is
nas en tre vis tas por ele fe i tas com so bre -
vi ven tes de cam pos de con cen tra ção, cons - 
ta tan do, am pa ra do no lin guis ta Ben ve -
nis te, que a ter ce i ra pes soa é uma não-

pes soa, na me di da em que re me te sem pre à 
im po tên cia, a si tu a ções e es tru tu ras, e não
a indivíduos que possam ser apontados.

30. Entre vis ta com Cle ci Ter ra da Sil va no
dia 21 de no vem bro de 2010 em Osó rio.

31. Entre vis ta com Wil son Mar ques da
Rosa e Ma ril da Apa re ci da Sou za da Rosa
no dia 20 de ja ne i ro de 2010 em Ca pão da
Canoa.

32. Infe liz men te, não me sin to ha bi li ta do a 
datá-la. O fato é que em fins dos anos de
1970, o ter mo “ne gro” ain da era re le ga do
como pe jo ra ti vo e ain da se pri vi le gi a va a
ca te go ria “moreno” (Corrêa, 1978).

33. Entre vis ta com Cle ci Ter ra da Sil va no
dia 21 de no vem bro de 2010 em Osó rio.

34. Entre vis ta com Wil son Mar ques da
Rosa e Ma ril da Apa re ci da Sou za da Rosa
no dia 20 de ja ne i ro de 2010 em Ca pão da
Canoa.

35. Idem. Infe liz men te, não con se gui apu -
rar de que pro ces so re vo lu ci o ná rio se tra ta. 
A Re vo lu ção Far rou pi lha? A Fe de ra lis ta?
1923? 1930? Não sei.

36. Entre vis ta com Cle ci Ter ra da Sil va no
dia 21 de no vem bro de 2010 em Osó rio.
Gri fo meu.

37. Idem. Gri fo meu. Entre vis ta com
Wil son Mar ques da Rosa e Ma ril da
Apa re ci da Sou za da Rosa no dia 20 de
ja ne i ro de 2010 em Ca pão da Canoa.
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Re su mo
O ar ti go es tu da a pas sa gem da de sig na ção ra ci al de “mo re no” para “ne gro” no 
li to ral nor te do Rio Gran de do Sul, en tre a ge ra ção de ne tos e bis ne tos de
es cra vos, isto é, en tre me a dos do sé cu lo XX e iní cio do sé cu lo XXI. A
his to ri ci za ção, atra vés da me mó ria, das ca te go ri as de iden ti fi ca ção ra ci al
per mi te des na tu ra li zar a ca te go ria “ne gro” como a úni ca ex pres são de uma
iden ti da de ét ni ca e, pelo con trá rio, re co nhe ce o valor das percepções dos
idosos acerca de seu pertencimento racial.
Pa la vras-cha ve: ra ci a li za ção, “mo re no”, “ne gro”.

Abstract
The ar ti cle stu di es the pas sa ge of the ra ci al de sig na ti on from “mo re no” to
“ne gro” in the north co ast of the Bra zi li an sta te of Rio Gran de do Sul. This
pas sa ge hap pe ned bet we en the ge ne ra ti ons of grand sons and gre at-grand sons
of sla ves, na mely from the midd le of the XXth cen tury to the be gin ning of the
XXIth cen tury. By his to ri ci zing, through me mory, the ca te go ri es of ra ci al
iden ti fi ca ti on, we are able to de na tu ra li ze the “ne gro” ca te gory as the only
pos si ble ex pres si on of an eth nic iden tity, and ins te ad re cog ni ze the value of
the elders perceptions about their racial belonging.
Key words: ra ci a li za ti on, “mo re no”, “ne gro”.
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Ré su mé
Cet ar ti cle étu die le pas sa ge de la dé sig na ti on ra ci a le de “mo re no” à “ne gro”
dans le lit to ral nord de l’é tat bré si li en du Rio Gran de do Sul. Ce pas sa ge a eu
lieu en tre les gé né ra ti ons de pe tits-fils et ar riè re-pe tits-fils d’es cla ves, c’est à
dire en tre la mo i tié du XXème siè cle et le dé but du XXIème. L’his to ri ci sa ti on, à
tra vers la mé mo i re, des ca té go ri es d’i den ti fi ca ti on ra ci a le per met de
dé na tu ra li ser la ca té go rie “ne gro” com me ex pres si on uni que d’u ne iden ti té
eth ni que et re con naît l’importance de la perception des plus âgés sur leur
appartenance raciale.
Mots-clés: ra ci a li sa ti on, “mo re no”, “ne gro”.
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