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RESUMO 
 

Este trabalho trata da investigação sobre a construção da identidade étnico-racial de pessoas 

negras que estudaram em escolas privadas no contexto brasileiro. Por meio de uma retomada 

de imagens de arquivo familiares do realizador (fotos e vídeos VHS), foi desenvolvido um filme 

que busca contribuir com o debate racial ao evidenciar mais uma das possíveis formas de 

experiência da negritude e destacar as implicações da intersecção: negritude e classe média. 

Para isso, se lançou mão de estudos sobre a construção da identidade de pessoas negras de 

forma a definir pontos de interseção entre a experiência individual e coletiva. Somado a isso, 

visando uma linguagem que pudesse atravessar o interlocutor de forma subjetiva, usou-se na 

montagem uma abordagem que estabelecesse três eixos principais: construção do filme a partir 

de imagens familiares, construção do filme dando centralidade à escuta das imagens e 

construção do filme dando foco na cura e partilha de afetos entre pessoas negras.   

 

Palavras-chave: Identidade. Negritude. Escolas Privadas. Cinema Negro Brasileiro. 

Ancestralidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper deals with the investigation on the construction of the ethnic-racial identity 

of young black people who studied in private schools in the Brazilian context. Through 

a resumption of familiar archive images of the director (photos and vhs videos), a film 

was developed that seeks to contribute to the racial debate by highlighting one of the 

possible forms of experience of blackness and calling attention to the implications of 

the intersection: blackness and middle class. For this, studies on the construction of the 

identity of black people were used in order to define points of intersection between the 

individual and collective experience. Added to this, aiming at a language that could 

cross the interlocutor in a subjective way, we used in the assembly an approach that 

established three main axes: construction of the film from family images, construction 

of the film giving centrality to the listening of images and construction of the film 

focusing on healing and sharing affections among black people.     

 

Keywords: Identity. Blackness. Private Schools. Black Brazilian Cinema. Ancestry 
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PREÂMBULO  

Por que fazer um preâmbulo para um Trabalho de Conclusão de Curso?  

Bem, admito que “o porquê” não me é muito nítido, mas também sei que o desejo quase 

como um exercício para a escrita e, sendo assim, acho que poderíamos começar vendo até onde 

me recordo dessa relação.  

Até onde consigo me lembrar, creio que tinha por volta de seis anos e estava sendo 

alfabetizado em uma escola cristã católica de Belo Horizonte - de maioria branca.  

Para mim, é evidente que tal processo foi determinante para desenhar a minha relação 

com a escrita, mas creio que também devo destacar o fato de minha mãe ser poetisa, uma vez 

que isso me permitiu vivenciar outras experiências.  

Apesar disso, ao mesmo tempo, também me recordo que minha primeira recuperação 

foi na disciplina de português e acho que desde essa época, já começava a estabelecer uma 

relação de maior preocupação com a língua e com essa “alfabetização formal” - que tanto gosta 

de avaliar nossa clareza.  

Sendo assim, já de início, parecia haver uma relação com a leitura e a escrita bastante 

marcada por uma seriedade e uma cobrança, uma vez que havia até mesmo punições, caso elas 

não fossem correspondidas. Por sinal, até hoje me sinto inseguro com as regras gramaticais e, 

mesmo já tendo sido elogiado pela clareza da minha escrita, sempre sinto que o texto deve estar 

errado gramaticalmente e tenho pouco confiança sobre ele. Por vezes, até me pego evitando 

revisar o texto por medo de me deparar com “o quão ruim sou.” 

Ao certo, esse tipo de relação provém da escola, mas, apesar disso, ao mesmo tempo em 

que essas dinâmicas se estabeleciam, para além da “alfabetização formal”, tive contato com 

outra expressão do uso da língua e da linguagem em casa. Por minha mãe sempre ter desfrutado 

da escrita e da leitura, vira e mexe estabelecia uma relação de contato com elas em uma 

dinâmica que se aproximava mais da experiência de fruição e, não por acaso, me lembro até 

hoje de um momento no qual a professora nos deu um livro de crônicas e o li todo na companhia 

de minha mãe.  

De toda forma, com o passar do tempo, acredito que fui diminuindo consideravelmente 

as minhas experiências de fruição com a leitura e a escrita e elas acabaram se tornando coisas 

muito funcionais. Ler se tornou quase sinônimo de estudar e escrever sinônimo de produzir. 

Por mais que na escola nos dissessem que deveríamos apreciar o hábito da leitura, de fato havia 

muito pouco espaço para uma escrita que saísse do que se queria planejado. Me lembro até 

mesmo que uma vez fui chamado na coordenação por, em uma questão da prova que não sabia 



a resposta, ter decidido colocar uma brincadeira dizendo que “concordo com a resposta do 

Fulano (um colega tido como inteligente)”. A coordenadora fez questão de me chamar em sua 

sala para me dar um esporro, como se tivesse cometido algum delito. “Então você colou do 

Fulano? É isso que você colocou aqui? Então eu devo anular a sua prova?” 

Dessa forma, se por um lado não consegui ver muito sentido na lógica desses 

pensamentos, por outro, me eram muito claras as ameaças e as coerções direcionadas contra 

mim e, a partir daí, acredito que se intensificou uma relação com a escrita que a colocava em 

um lugar bastante sério, pragmático e fechado. 

Contudo, no 9° ano, comecei a ter a disciplina de Redação onde era estimulado a pensar 

mais sobre as questões do mundo e, mesmo tendo receios com a gramática, sentia que minha 

argumentação era reconhecida – algo com o qual não estava tão familiarizado, uma vez que 

desde pequeno era tido como “viajado”. De fato, acredito que o meu fluxo de pensamento não 

era o mais claro por vezes, porém também me surpreendia como constantemente as minhas 

ideias eram diminuídas sendo colocadas como simples “viagens” ao mesmo tempo em que via 

colegas brancos sendo exaltados por ideias bastantes medíocres.  

Contudo, não para por aí. Posteriormente, já no início da adolescência, comecei a sentir 

que esse arquétipo do “viajado”, por vezes, sofria algumas atualizações onde eu acabava sendo 

posto como “maconheiro” mesmo quando nem sabia direito o que era maconha. Era muito 

comum dizerem que tinha “cara de maconheiro” devido ao "meu jeito” e, na verdade, até hoje 

ainda é comum que isso aconteça.  

Por muito tempo havia levado isso como algo natural e só parei para perceber que havia 

alguma questão aí depois de um episódio quando, ao dizerem que “tinha cara”, uma colega 

(negra) interferiu e disse para a pessoa não fazer isso pois ela estava estereotipando. Só a partir 

daí, comecei a pensar o que significa ter “cara de maconheiro” e, para além do fato de questionar 

o porquê de eu “ter cara” enquanto outras pessoas brancas que fumavam muito não tinham, 

fiquei pensando também o porquê do meu pensamento, desde mais novo, ser posto como 

“viajado” enquanto vários colegas brancos medíocres eram tidos como “inteligentes”. 

De toda forma, independentemente se a lógica por trás dessas dinâmicas não era 

evidente na época, desde muito tempo me era nítido que tinha que buscar ser demasiadamente 

claro, pois, se o outro não me entendesse, certamente a culpa seria minha, visto que “eu sou 

viajado”. 

Sendo assim, obviamente, esses condicionamentos me levaram a ter uma relação de 

bastante seriedade e cobrança com a minha escrita e, não à toa, percebo que, mesmo quando 



minha orientadora falava para me permitir uma escrita mais livre, sentia dificuldade, porque fui 

habituado a escrever para o outro de forma séria e pragmática. 

Com isso, nesse projeto de TCC, vejo que tenho uma oportunidade para repensar minhas 

vivências de forma a me tornar mais livre e, mesmo tendo tais dificuldades, penso que – se 

Fanon  pode começou o seu “TCC”1 dizendo que a explosão não ocorrerá hoje por ser muito 

cedo ou tarde demais – não haverá nenhum mal em tentar buscar por mais experimentações 

na linguagem desse projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 A obra Ensaio sobre a Desalienação do Negro, trata-se do “trabalho de conclusão de curso” que Fanon 
desenvolveu para sua formação em psiquiatria na França. Ela havia sido negada pela academia que a julgava 
demasiadamente ensaística e de recorte temático amplo demais. Dessa forma, Fanon foi forçado a desenvolver 
outro trabalho e, apenas posteriormente, viria a publicá-la com o nome Pele Negra, Máscaras Brancas – esta, 
que acabou por ser uma obra que trouxe a teoria por meio de uma linguagem poética e causou grandes impactos 
no pensamento sobre à identidade e subjetividade negra.  



1. INTRODUÇÃO  

 

 

Começo esse trabalho trazendo um episódio hipotético.  

Estou no início desse projeto e me deparo com alguém que, curioso, me pergunta sobre 

o que ele se trata. Pesquiso algo em meu celular, levanto a cabeça e digo a essa pessoa que, em 

última instância, esse é um trabalho sobre colonialismo.  

Olho para ela que parece pouco satisfeita com minha resposta e a apresento a seguinte 

imagem:  

 

 

Figura 1 – Retrato de Anastácia  

 

Essa é uma imagem de Anastácia com uma máscara de flandres – um objeto comumente 

utilizado durante o período colonial - e minha motivação para apresentá-la a esse interlocutor 

curioso reside justamente em uma nota de rodapé da obra “Memórias da Plantação – Episódios 

de Racismo Cotidiano” da psicanalista Grada Kilomba: 

 

Esta imagem vai de encontro à/ao espectadora/espectador transmitindo os horrores da 

escravidão sofridos pelas gerações de africanas/os escravizadas/os. Sem história 

oficial, alguns dizem que Anastácia era filha de uma família real em Kimbundo, 

nascida na Angola (...). Outros alegam que ela teria sido uma princesa Nagô/Yorubá 

antes de ter sido capturada pelos europeus traficantes de pessoas (...). Segundo todos 

os relatos, ela foi forçada a usar um colar de ferro muito pesado, além da máscara 

facial que a impedia de falar (...) (KILOMBA, 2019, p. 35,36) 

 

 



Segundo a autora, a máscara representaria o colonialismo como um todo. Ela seria a 

representação das políticas sádicas de conquista e dominação com seus regimes brutais de 

silenciamento (KILOMBA, 2019) e, por isso, pensava que ela seria uma síntese perfeita para 

este trabalho.  

Contudo, em dado momento, após uma série de vivências, esse projeto pareceu desejar 

se tornar uma outra coisa e, ao invés de se sintetizar na imagem de Anastácia escravizada, 

passou a buscar por aquelas outras imagens que pudessem carregar em si aquilo que poderia 

nos trazer processos de cura. Mas isso é algo que irei abordar mais para frente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EM BUSCA DE UM TEMA   

 

2.1 Escolhendo um Tema  

 

Me lembro detalhadamente como foi o processo de criação desse projeto.  

Inicialmente pensava em adiar a disciplina de formulação do trabalho, pois não tinha 

certeza sobre qual tema gostaria de trabalhar. Havia ouvido falar que teríamos que definir nosso 

tema já nas primeiras semanas e isso me deixava um tanto quanto inseguro. Contudo, apesar 

disso, decidi me matricular e confiar no processo.  

Dessa forma, ingressei na disciplina e tive como uma das primeiras atividades 

desenvolver um mapa mental para que pudesse pensar sobre minha trajetória na universidade. 

Ao fazer tal exercício, percebi que o Cinema era uma linha que atravessava toda a minha 

trajetória acadêmica e havia buscado muito pela área da imagem e do audiovisual durante o 

curso.  

Curiosamente, apenas após fazer esse exercício, recordei de algo que havia ficado 

esquecido desde a metade do curso - o fato de que havia escolhido Publicidade e Propaganda 

porque, uma vez que não há oficialmente o bacharelado em Cinema na UFMG, um coordenador 

do meu antigo colégio havia me convencido de que poderia estudar tal área (na UFMG) dentro 

de Publicidade e Propaganda.  

De fato, algumas professoras e professores, que lecionam nos cursos de graduação em 

Comunicação Social da UFMG (onde está inserido Publicidade e Propaganda) também 

compõem uma linha de pesquisa de pós-graduação chamada Pragmáticas da Imagem onde se 

desenvolvem estudos e pesquisas sobre cinema. Contudo, acredito que esse coordenador não 

tinha ciência disso e havia me levado à Publicidade apenas porque poderia estimular que mais 

um aluno do colégio buscasse aprovação na UFMG – algo dos interesses da empresa. Por sorte, 

no meu caso, acabei também conseguindo ter os meus interesses pessoais atendidos... 

Enfim, de toda forma, ao relembrar de tal fato, se tornou nítido que gostaria de 

desenvolver um filme como projeto de TCC. Contudo, ainda não tinha certeza sobre qual seria 

o tema e só vim a ter firmeza ao me lembrar de uma experiência que tive na Oficina de 

Audiovisual e Fotografia oferecida pelo CENARAB (Centro Nacional de Africanidade e 

Resistência Afro-brasileira). 



 

Figura 2 – Certificado CENARAB 

 

Tínhamos como trabalho final a produção de um vídeo e, após um dia todo na sede 

editando o trabalho, estava de noite à espera do término da exportação do trabalho.  

Enquanto isso, fiquei no espaço conversando com Rafael, um colega que também estava 

lá naquele mesmo horário. Ele estava terminando o TCC dele em Direito e havia o perguntado 

sobre o que se tratava e, mesmo não conseguindo lembrar detalhadamente qual era o seu tema, 

me recordo que era algo ligada à questão racial.  

Me lembro fortemente da frase que ele me disse: “Eu não podia passar pela faculdade 

sem falar sobre isso”. 

 

2.2 Noções Introdutórias para uma Identidade Negra Politizada  

 

Após algumas orientações, percebi que o que desejava era fazer um filme que abordasse 

a construção da identidade étnico-cultural de pessoas negras no Brasil e, ao fazer uma breve 

revisão histórica sobre a relação entre a identidade étnico-racial do negro e a política, tomei 

conhecimento que no fim dos anos 70, o povo negro conseguiu organizar uma entidade de 

caráter político em escala nacional de grande importância - o Movimento Negro Unificado 

(GOMES, 2007). 

Para tal acontecimento ocorrer, apropriaram-se do conceito de raça, uma vez que, a 

partir dele, poderiam chegar ao desmascaramento do racismo e reforçar a coesão grupal no 



embate político. Contudo, mesmo com os avanços promovidos, posteriormente, Souza (1983), 

apontaria que nascer com a pele negra (ou outros fenótipos negroides) e compartilhar uma 

mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial não seriam, por si só, 

fatores suficientes para a elaboração de uma identidade negra no contexto brasileiro.  

Segundo a autora, ser negro seria tomar consciência dos processos ideológicos que 

mantém o indivíduo alienado com relação às questões raciais, para que, assim, se possa criar 

outra consciência que o prepare para combater as discriminações e fortaleça o seu 

pertencimento ao grupo social negro.  

Sendo assim, percebi que as questões ligadas à identidade étnico-racial no Brasil são 

complexas e vastas, fazendo com que até hoje tal questão ainda seja confusa para diversos 

brasileiros (incluindo eu mesmo no início desse processo). Contudo, ao mesmo tempo, também 

pude notar que esse era um tema de grande importância, uma vez que foi somente quando houve 

a desarticulação da celebração da mestiçagem e atribuição de um sentido identitário e político 

à categoria negra que as conquistas passaram a ser galgadas (FIGUEIREDO, 2015). 

Com isso, comecei a refletir que, sendo esse um trabalho de conclusão de curso, o que 

poderia ser mais rico talvez seria buscar por uma discussão que unisse a teoria acadêmica com 

o saber da experiência e, tendo isso em vista, comecei a me aprofundar mais em discussões 

ligadas ao conceito de lugar de fala. 

  

2.3 Lugar de Fala  

 

Ao longo da leitura do trabalho O que é Lugar de Fala? de Djamila Ribeiro (2017), os 

aspectos que mais me marcaram foram as reflexões sobre como as experiências individuais são 

importantes, mas precisamos focar em uma abordagem que olhe para as experiências 

compartilhadas e baseadas em grupo.  Como Collins coloca: 

Argumentar que os negros, como grupo, irão se transformar ou desaparecer baseada 

na minha participação soa narcisista, egocêntrico e arquetipicamente pós-moderno. 

Em contraste, a teoria do ponto de vista feminista enfatiza menos as experiências 

individuais dentro de grupos socialmente construídos do que as condições sociais que 

constituem estes grupos. (COLLINS apud RIBEIRO, 2017, p. 34) 

Sendo assim, para o desenvolvimento desse projeto me pareceu fundamental buscar 

compreender qual "subgrupo" da negritude as minhas experiências estão mais relacionadas e, 

para isso, tive que olhar para minha história individual e compreender onde ela poderia se 

conectar à de outras pessoas.   



Inicialmente, acreditava que muitas de minhas incertezas com relação à minha 

identidade étnico-racial estavam ligadas ao fato de ser pardo e parte de minha família ser branca, 

mas, ao longo das reflexões, comecei a perceber que havia outra questão latente - a intersecção 

entre raça e classe. Se por um lado, o fato de minha família ter vivido a ascensão social permite 

que eu escreva esse projeto hoje, por outro lado, viver essa mesma ascensão também me fez 

herdar os processos de alienação e embranquecimento causados por ela. 

 

... como naquela sociedade (a brasileira), o cidadão era o branco, os serviços 

respeitáveis eram os ‘serviços-de-branco’, ser bem tratado era ser tratado como o 

branco. Foi com a disposição básica de ser gente que o negro organizou-se para a 

ascensão, o que equivale dizer: foi com a principal determinação de assemelhar-se ao 

branco - ainda que tendo que deixar de ser negro - que o negro buscou, via ascensão 

social, torna-se gente (SOUZA, 1983, p. 21) 

 

Somado a isso, também entendo como importante destacar que as categorias “branco” 

e “negro” não seriam caixas fechadas, mas sim um gradiente com várias tonalidades onde 

quanto maior o sucesso mais se é afastado da negritude (SOUZA, 1983) e, sendo assim, destaco 

o pensamento de Abdias do Nascimento quando o mesmo afirma que: 

 

Devemos compreender "democracia racial" como significando a metáfora perfeita 

para designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo dos Estados 

Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente 

institucionalizado nos níveis oficiais de governo assim como difuso no tecido social, 

psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país (...) Monstruosa 

máquina ironicamente designada "democracia racial" que só concede aos negros um 

único "privilégio": aquele de se tornarem brancos, por dentro e por fora. A palavra - 

senha desse imperialismo da brancura, e do capitalismo que lhe é inerente, responde 

a apelidos bastardos como assimilação, aculturação, miscigenação; mas sabemos que 

embaixo da superfície teórica permanece intocada a crença na inferioridade do 

africano e seus descendentes. (NASCIMENTO, 1978, p. 93)  

 

2.4 Jovens Negros em Escolas Privadas - Uma Síntese no Recorte Raça e Classe   

 

Deparado com tamanha complexidade, comecei então a buscar onde em minha 

experiência conseguiria localizar saberes que poderiam trazer alguma forma de contribuição e, 

ao repensar minhas vivências, algo que aos poucos começou a se tornar bastante evidente, foi 

como o fato de meus pais terem sido capazes de pagar uma educação privada conseguia tanto 

evidenciar os processos de ascensão social familiar, quanto às questões ligadas à perda da 

imagem. 



Por, desde pequeno, ocupar o ambiente de privilégio (branco) da escola privada, 

comecei a refletir como eu e minha irmã experimentamos uma ascensão social dentro de minha 

história familiar. Meu pai foi a primeira pessoa da família dele a ter acesso à faculdade 

(privada), enquanto eu e minha irmã fomos os primeiros a estudar em escolas privadas e ter 

acesso a uma universidade federal.  

Ou seja, para que você possa estar lendo esse projeto agora, várias gerações de minha 

família tiveram que se esforçar duas/três vezes mais para que eu pudesse ter acesso a um 

privilégio branco (educação de qualidade) e, não o bastante, quanto mais nos aproximávamos 

dele, maiores eram as cobranças por embranquecimento.  

Sendo assim, comecei a sentir que, ao pensar criticamente a minha vivência corporizada 

na escola privada, deveria tanto refletir criticamente sobre a estrutura racista da sociedade em 

que vivemos, quanto confrontar os processos de apagamento e perda da imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SABER DA EXPERIÊNCIA  

 

3.1 Vivência Corporeificada   

 

Minha memória tem como marco a 8° série do Ensino Fundamental como o ano no qual 

começo a me entender enquanto um sujeito negro. Possuía aproximadamente 14 anos e, por 

algum motivo, não consigo me lembrar o que engatilhou tal entendimento.  De toda forma, é 

fato que nessa série, preto acaba por se tornar um apelido comum entre aqueles que eram mais 

próximos de mim.  

Com isso, brincadeiras ligadas à negritude começaram a se tornar mais comuns e, 

algumas vezes, eu até as sentia com um caráter, de alguma forma, afetivo. Contudo, como nos 

aponta Kilomba, 

 

A palavra N. (preto no português) não é uma palavra neutra, mas um conceito colonial 

inventado durante a Expansão Europeia para designar todas/os africanas/os 

subsaarianas/os (Essed, 199; Kennedy, 2002). Ela é, portanto, um termo localizado 

dentro da história da escravidão e da colonização, ligada a uma experiência coletiva 

de opressão racial, brutalidade e dor (...) ser chamada/o de N. nunca significa ser 

chamada/o apenas de negra/o; é ser relacionada/o a todas as outras analogias que 

definem a função da palavra N. (KILOMBA, 2019, p. 156/157) 

 

Dessa forma, também creio ser importante relatar que, para além dessa dimensão afetiva 

do apelido preto, muitas vezes, ele também era utilizado com um teor ofensivo e violento. 

Contudo, sempre que me chamavam de preto (principalmente quando carregava um tom 

depreciativo), isso era posto como brincadeira/ “zoação” e, por isso, não deveria me importar.  

Aliás, ao revirar meus arquivos, encontrei alguns recados que foram deixados para mim 

em duas dinâmicas do colégio: uma de despedida no final do ano e a outra de recados e opiniões 

que todos da turma nos davam. Acredito que eles conseguem evidenciar um pouco como se 

dava essa relação dúbia em que ser preto era hora algo aceitado, hora era algo indesejado; hora 

algo afetivo, hora algo violento. 

 

 

 

 

 



 
Figura 3- Atividade de espedida de final de ano 

 

 

Figura 4 – Atividade com recados e opiniões 1 

 



 

Figura 5- Atividade com recados e opiniões 2 

Aqui encontro tanto recados violentos quanto afetivos e, ao retomar essas memórias, 

observo que a violência do racismo cotidiano que Kilomba descreve, muitas vezes, pode vir 

ligada (de alguma forma estranha) a algum afeto.  

Se por um lado compreendo quando ela coloca que ser chamado de preta/o é uma forma 

de violência e subordinação, por outro, também percebo que a diferenciação do que é violência 

e do que é afeto, pode ser algo complexo em muitos momentos. Mesmo sendo capaz de me 

lembrar de alguns episódios em que a violência aparecia de forma mais nítida, como por 

exemplo quando era chamado de preto fudido, na maioria dos casos, ela vinha junto a alguma 

ideia de afeto – que costumava vir do fato do agressor ser uma pessoa próxima (que realmente 

gostava de mim) e trazer a ideia de ser simplesmente uma brincadeira / “zoação”. 

Como resultado disso, percebo que a minha identidade étnico-racial era cooptada por 

essas pessoas brancas que estabeleciam uma relação de ambiguidade com ela, uma vez que me 

colocar como mais ou menos preto tinha uma relação direta o que seria interessante para elas 

naquele momento.  

 

Uma pessoa é negra quando se trata da incorporação do que é negativo, mas pode ser 

igualmente branca quando se trata da incorporação do que é positivo. Que ideias 

alucinantes habitam a cabeça do sujeito branco que acredita que não somos realmente 



negras e negros quando somos boas e bons, mas, de fato, negras e negros quando 

somos maus - que alucinação branca! (KILOMBA, 2019, p.177)  

 

Diante disso, mesmo essa sendo uma vivência pessoal, percebo que ela não se limita ao 

âmbito do privado, uma vez que a partir da dissertação de Pollyana Nicodemos – “Sobre a 

Construção Identitária de Adolescentes Negros de Classe Média - Um Estudo de Caso em uma 

Escola Particular de Belo Horizonte” - a autora constata que os adolescentes brancos 

apresentavam em seu discurso aspectos ambíguos e preconceituosos com relação aos estudantes 

negros, ao mesmo tempo que os estudantes negros apresentaram em seus depoimentos posições 

contraditórias sobre o “ser negro” (NICODEMOS, 2011). 

Sendo assim, visto que esse trabalho se desenvolve tendo como uma de suas motivações 

interesses pessoais do pesquisador, acredito ser importante retomar Laborne (2008), citado por 

Nicodemos e Tosta (2011), quando mesmo afirmar que “falar do lugar de classificação racial 

no contexto brasileiro não é só falar de si. É falar de processos densos e tensos da construção 

da diferença” (LABORNE, 2008 apud NICODEMOS; TOSTA, 2011 p. 83)   

 

3.2 Desmascarando o Racismo 

 

Se por um lado podemos notar as complexas dinâmicas do racismo nos relatos acima, 

por outro lado, também é importante termos ciência das diversas dimensões do processo de 

negação indo para além dos colegas brancos. Segundo a autora da pesquisa:  

Analisando os depoimentos dos professores e coordenação pedagógica, de um modo 

geral, eles defendem que nessa instituição todos os atores culturais que ali estão são 

respeitados em sua totalidade, não existindo, assim, nenhuma dificuldade de 

socialização e integração. Os princípios que norteiam o processo de ensino e 

aprendizagem estão em constante diálogo com a solidariedade e o respeito ao outro, 

disseram eles (NICODEMOS, 2011, p. 141). 

Quando penso em minha experiência, vejo a presença desse mesmo discurso e, não 

surpreendentemente, a constatação da sua falácia. Apesar disso, também percebo que em 

nenhum momento me era dado espaço para questionamento e, assim, era forçado a me manter 

na negação. 

A respeito do processo de socialização dos adolescentes negros com os brancos, a 

partir das observações sistemáticas foi possível identificar uma certa “harmonia” entre 

estes e os colegas, especialmente nos momentos de recreação na escola. Todavia, em 

conversa com os estudantes negros, constatei em suas falas que, de forma direta ou 

indireta, eles enfrentam situações com os colegas que não são nada agradáveis, ao 

contrário, são preconceituosas, como no caso de apelidos e piadas relacionadas às 



características físicas (...) A explicação dos adolescentes sobre esta questão de um 

modo geral ficou na ideia de que isso é brincadeira dos colegas brancos, já que quem 

as faz são seus amigos e vindo deles, não são ofensivas (...) Ou seja, a “piadinha” 

vinda de um colega do grupo, está isenta de preconceito na fala do colega negro! 

(NICODEMOS, 2011, p. 141) 

Diante disso, penso ser curioso como tal colocação da pesquisadora vai ao encontro de 

minha experiência relatada acima. Ler sobre a pesquisa me ajudou a rememorar questões de 

minha experiência pessoal e, como resultado disso, achei interessante ver como a teoria poderia 

contribuir no processo de reflexão de experiências que vivenciei. 

Segundo a pesquisadora, o silêncio de estudantes negras e negros “(...) se dá no sentido 

de não contrariar a falaciosa ideia de harmonia existente entre os grupos étnicos–raciais (...)” 

(NICODEMOS, 2011, p. 104) ao mesmo tempo que também é um “(...) reflexo da dificuldade 

de identificação em um meio onde este é uma minoria, da forma como as questões relacionadas 

aos negros são abordadas e, sobretudo, devido ao medo de ser ridicularizado e humilhado” 

(NICODEMOS, 2011, p.107).  

De fato, o medo de ser ridicularizado e humilhado era/é muito presente em minha vida 

e, aparentemente, ele não era/é gratuito, uma vez que os processos de negação do racismo são 

impostos sobre o oprimido e acatadas pelo opressor de forma a construir relações onde se 

naturalize as violências e subordinações. Se, entre as mensagens acima, podemos ver um recado 

que exalta o fato “de não ligar para zoações -> Pretinho”, ele só é possível devido a existência 

de uma dinâmica em que eu seria posto como chato, sensível demais ou até mesmo racista (?) 

se expressasse o meu incômodo.   

Negação (...) é um mecanismo de defesa do ego que opera de forma 

inconsciente para resolver conflitos emocionais, através da recusa em admitir os 

aspectos mais desagradáveis da realidade externa, bem como sentimentos e 

pensamentos internos. (...) o sujeito nega que ela/ele tem tais e tais sentimentos, 

pensamentos ou experiências, mas continua a afirmar que outra pessoa os tem. A 

informação original – (...) ‘Nós somos racistas’ – é refutada e projetada sobre as/os 

‘Outras/os’: (...) ‘Elas/eles são racistas’. Para diminuir o choque emocional e a 

tristeza, o sujeito Negro talvez diga: (...) ‘eu nunca vivenciei o racismo’. (KILOMBA, 

2019, p. 43/44) 

Sendo assim, acho importante destacar que tais processos de negação parecem se 

intensificar ainda mais quando a violência provém de algum amigo ou outra pessoa próxima. 

Devido ao fato do racismo ser socialmente entendido apenas como um desvio de caráter 

individual (e não um problema estrutural que interfere na subjetividade de todos), frases como 

“você me conhece, eu não sou assim”, “você sabe que não tive a intenção”, “eu superestudo e 

apoio a causa racial, nunca iria querer te machucar” parecem explicitar bem como opera tal 



lógica: as pessoas estão mais preocupadas em se dizer não-racistas do que realmente enfrentar 

o racismo.  

Com isso, não por acaso, vejo recorrentemente pessoas entendendo o racismo apenas 

como a “intenção de prejudicar pessoas negras”, mas, enquanto uma pessoa que sofre isso, 

posso dizer que, mais interessante do que discutirmos as intenções, seria focarmos nos 

resultados das ações e comportamentos das pessoas.  

Quando eu aponto o racismo em uma situação, eu desejo que possamos olhar para aquela 

experiência de forma a compreender o sistema de opressão que ela está ligada para que, assim, 

a violência cesse. O que eu quero, é que eu e outras pessoas paremos de ser açoitados e, para 

isso, o debate sobre a intenção daqueles que violentam, não pode ser posto como mais 

importante do que a busca pela cura daqueles que são violentados. 

 
O medo branco de ouvir o que poderia ser revelado pelo sujeito Negro pode 

ser articulado com a noção de repressão de Sigmund Freud, uma vez que a “essência 

da repressão”, segundo ele, “encontra-se simplesmente em afastar-se de algo e manter 

esse algo a distância do consciente”.(...) A repressão é, nesse sentido, a defesa pela 

qual o ego controla e exerce censura em relação ao que é instigado como uma verdade 

“desagradável”. Falar torna-se, assim, virtualmente impossível, pois quando falamos 

nosso discurso é frequentemente interpretado como uma versão dúbia da realidade, 

não imperativa o suficiente para ser dita, tampouco ouvida. Essa impossibilidade 

ilustra como o falar e o silenciar emergem como um projeto análogo. O ato de falar é 

como uma negociação entre quem fala e quem escuta, isto é, entre sujeitos falantes e 

suas/seus interlocutoras/es. Ouvir é, nesse sentido, o ato de autorização em direção 

à/ao falante. Alguém pode falar (somente) quando sua voz é ouvida. (KILOMBA, 

2019, p. 41/42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. COMO FALAR SOBRE ISSO? 

 

4.1 Uma Abordagem Familiar 

 

Para ter identidade e ser reconhecido, o negro abre mão de si mesmo e busca se 

espelhar no branco e nos conceitos da sociedade em que vive. A escolaridade é um 

fator importante para sua ascensão, isto é certo, mas o que se constata é que vencido 

essa etapa, ele mesmo anula, nega a cultura de origem. Sua luta torna-se individual, 

incorpora os valores socialmente aceitos mesmo tendo consciência da importância dos 

seus ancestrais para a configuração atual da sociedade. (SILVA apud NICODEMOS, 

2011, p. 130) 

 

Algo que também pude constatar na pesquisa desenvolvida com alunos negros de 

escolas privadas foi que, se por um lado a família apresenta um papel crucial na construção de 

uma identidade negra positiva, por outro lado foi notada a predominância de uma baixa 

frequência de diálogos sobre as relações étnico-raciais no contexto familiar desses jovens 

(NICODEMOS, 2019). Dessa maneira, somado à minha experiência pessoal, comecei a 

suspeitar que a falta de suporte da família nessas questões poderia ter algo de central nesses 

processos de fragilização. 

Sendo assim, busquei retomar a discussão proposta por Kênia Freitas (2018) para pensar 

o Cinema Negro Brasileiro como uma forma de elaboração de tais conflitos 

 

O crescente número destes filmes que se voltam para o espaço íntimo familiar negro 

nos parece indício de uma construção de olhar sobre e para si (...). Recorrente, este 

espaço não é idealizado em uma representação única, mas é múltiplo e recortado pelas 

intersecções de gênero, classe, religiosidade, etc. (FREITAS; 2018, p. 163)  

 

 Para Feitas, ao abordarmos o Cinema Negro Brasileiro por uma lente fanoniana 

poderíamos entender que ele teria uma potência de expansão infinita, “pois não há um preto, há 

pretos” (FANON apud FREITAS; 2018, p. 162). Dessa maneira, após ter contato com diversos 

filmes nacionais contemporâneos de diretoras e diretores negros (dando destaque para 

Travessia de Safira Moreira, Fartura de Yasmin Thayná, Antes de Ontem de Caio Franco e 

Movimento de Gabriel Martins), pude começar a notar que meu filme poderia ser mais uma 

proposta dentro destas potencias infinitas da experiência negra. Com isso, para além do fato de 

estar realizando esse filme sozinho, escolhi desenvolvê-lo a partir de meus registros familiares, 

uma vez que poderia abordar a experiência da escola privada trazendo uma perspectiva que 

ultrapassasse a minha experiência e o colocasse como o processo de elaboração coletiva de uma 

família sobre suas vivências. 



 Somado a isso, também comecei a notar que poderia haver algo a mais de interessante 

nessa abordagem, uma vez que as dinâmicas de famílias negras, por vezes, são diferentes da 

dinâmica de famílias de classe média (normalmente brancas), mas, no meu caso, minha família 

intersecciona ambas. Sendo um jovem negro de classe média, consigo me deparar 

simultaneamente com duas experiências diferentes: a falta de imagens (com pessoas negras) e 

a abundância de imagens (com pessoas brancas). Com isso, creio ser pertinente apontar que, 

segundo Cardoso (2018), poderíamos perceber essas duas dinâmicas nos filmes Travessia de 

Safira Moreira e Inconfissões de Ana Galizia 

 

Travessia fala da ausência de registros fotográficos das famílias negras, como nos 

lembra Heitor Augusto e Kênia Freitas, e da urgência de reconfigurar esse álbum. 

Inconfissões nos revela que é justamente a presença do registro nos álbuns de uma 

família de classe média branca que permitem reconstruir uma memória para o tio 

ausente (CARDOSO; 2018, p. 188). 

 

Dessa maneira, para além das discussões teóricas que vinha trabalhando até então, 

comecei a me interessar sobre o que tal intersecção haveria gerado de imagem e o que essas 

imagens poderiam trazer de contribuição para o debate coletivo. Somado a isso, também levei 

em consideração a importância de buscar formas de expandir as potências desses registros (do 

passado) e, sendo assim, também optei por gravar uma série de conversas e momentos 

familiares para gerar outros registros (do presente) visando cruzá-los.   

 

Se em Travessia é preciso fragmentar, ampliar um detalhe, para que a voz que narra 

se faça inteira, em Inconfissões tudo que se achava fragmentado, lembranças 

guardadas e esquecidas, aquilo que resta da memória de um ente, precisa ser reunido, 

organizado para que se construa um retrato possível, apesar da distância temporal, 

apesar da ausência. Ao olhar para filmes que procuram trabalhar com tais registros, 

estamos diante de alguns desafios: reconhecer a fotografia como traço, vestígio 

ambivalente, ao mesmo tempo ausência e presença; e, das poucas fotografias que 

restam, ultrapassar o seu valor documental, mas sem abandoná-lo, a fim de reconstruir 

um retrato potente para aquele cujo registro foi negado de saída. Esse poder não está 

apenas na fotografia em cena, mas também no poder imagético da fala, que reinscreve 

essas imagens pela/na palavra. Não à toa, ambos os filmes trabalham a palavra - 

poema, depoimentos e cartas - em voice over. (CARDOSO; 2018, p. 189) 

 

4.2 Uma Abordagem Centrada na Imagem 

Se por um lado esse trabalho visava fazer o cruzamento da imagem (foto e vídeo) com 

a palavra (depoimento), por outro, julgo ser importante relatar como foi o processo de 

entendimento do lugar de cada um deles no filme. 



Comecei esse trabalho de forma teórica, aprendendo a partir da bibliografia negra (Nelsa 

Souza, Angela Figueiredo, Grada Kilomba, Abdias do Nascimento, etc), para que, depois, 

buscasse adentrar ao filme. Acreditava que poderia primeiro entender o contexto social para, 

assim, construir um “roteiro” e, depois, simplesmente filmá-lo. Contudo, ao começar os 

processos de montagem, pude notar que havia um outro tipo de regime e, se no início pensava 

em usar citações bibliográficas ao longo dos filmes, agora começava a ser nítido a necessidade 

de desapegar dos estudos teóricos para que houvesse a escuta dos arquivos que tinha em mãos.  

Apesar disso, não me entendam errado. Não é como se o estudo (especialmente das 

autoras e autores negros) não tivesse sido importante. De fato, ele foi fundamental para que 

pudesse compreender mais minha vivência e conseguisse localizá-la de forma mais assertiva 

dentro do coletivo, mas, apesar disso, tinha que me permitir explorar uma outra forma de 

linguagem e aprender a “pensar com as imagens”.  

Dessa forma, a partir daí, pude perceber que o filme não seria uma ilustração dos textos 

lidos até então, mas sim algo construído pelo o que a minha sensibilidade (fruto da experiência 

e do estudo) conseguiria escutar nesses registros que foram feitos muitos anos antes da 

concepção desse trabalho.  

Por sinal, ao longo desse projeto, as imagens acabaram por tomar tamanha centralidade 

ao ponto de, após horas de edição, terminasse por escrever esse texto com um pensamento de 

montagem. 

Mesmo sempre tendo dificuldade para ser sucinto, tive que exercitar muito essa 

habilidade para a montagem visando aprender a lapidar os excessos para que o conteúdo como 

um todo possa emergir da melhor forma. Com isso, mesmo tendo me munido com um bom 

referencial teórico e já tendo escrito discussões a partir de vários textos, acabei optando por um 

relatório não tão expansivo, uma vez que gostaria que ele pudesse funcionar quase como uma 

conversa franca com você.  

Apesar disso, de toda forma, irei deixar no referencial teórico todos os textos 

acadêmicos que utilizei no relatório junto com outros textos (músicas, álbuns e catálogos de 

exposições) que foram importantes para sensibilização ao longo desse processo.  

 

4.3 Uma Abordagem Afetocentrada2 

                                                           
2
Tal conceito foi pensado em diálogo com o adjetivo “afrocentrado”, uma expressão que caracteriza 

relações que se pautam nas trocas e partilhas entre pessoas negras. Ao escolher tal formulação no lugar de outras 

mais comuns, como “abordagem afetiva”, busco dar destaque para as potências existentes na partilha de afetos 

entre pessoas negras. 



 

Esse processo de construção identitária é pontuado por ambiguidades, chegando, em 

alguns casos, a se revelar doloroso e sofrido. Percepções sobre o outro e com o outro, 

que levam à reflexão de que não é possível pensar em uma única forma de ser negro, 

e sim em várias possibilidades de assumir a negritude, não sendo essa uma construção 

fácil, isenta de conflitos. (NICODEMOS, TOSTA; 2011, p. 89) 

 

Você se lembra quando, no início desse trabalho, disse ter chegado a pensar que a 

imagem de Anastácia escravizada poderia ser uma síntese para ele? Pois bem, agora trarei mais 

sobre isso.  

Sendo tais questões postas para mim como um tabu durante muito tempo, ao longo desse 

processo, pude relembrar e reinterpretar uma série de vivências que tive ao longo dos anos. No 

filme, minha irmã usa um adjetivo que acredito ser muito pertinente para se pensar o racismo 

no Brasil. Ela usa o adjetivo "sofisticado".  

Pessoalmente, julgo curioso como o racismo não perde sua eficiência em seus objetivos 

de violentar e fragilizar, mesmo quando ocorre de forma “não-explicita”. Além disso, também 

acho curioso como as violências racistas que sofri ao longo da minha vida nunca tiveram a 

culpa localizada nos agressores. Ou a culpa era minha ou ela era de ninguém. Ou eu era posto 

como o responsável por ter sofrido a violência ou era colocada que aquilo era só uma 

brincadeira/zoação e não devia (podia) me importar com aquilo. De toda forma, 

independentemente de qual era a situação, me sentia silenciado e, dessa forma, ao finalmente 

pensar em um momento onde poderia apontar uma série de violências que eu e outras pessoas 

sofremos, fiz algumas montagens onde um tom de denúncia se fazia mais presente. 

 Por sinal, lembro-me de ter encontrado uma fita VHS onde havia sido gravado a 

comemoração de 10 anos da Xuxa. Aquela mulher, símbolo de exaltação da branquitude, havia 

sido uma referência forte para minha irmã (e diversas outras crianças) desde a infância e, não 

por acaso, havia uma gravação dela em minha casa. Após algumas experimentações, cheguei 

em uma sequência bastante interessante onde cenas da Xuxa eram contrastadas com vivências 

de minha irmã. Era uma sequência que me orgulhava de ter construído e parecia certo que ela 

estaria no filme até que, ao desejar construir uma sequência final para o filme, decide resisti-lo 

de forma quase ritualizada. 

Tomei um tempo, me sentei na cadeira e pensei comigo mesmo: “agora eu vou parar e  

A S S I S T I R o filme”. Daí então, comecei a rever aquelas sequências pelas quais já tinha 

passado tantas vezes, mas dessa vez, as escutava de outra forma, pensando que aquilo eram 

relatos de pessoas reais (pessoas queridas para mim).  



Já na parte onde meu pai narra como havia sido sua infância, me emocionei ao pensar 

em todas as coisas que ele e minha família já tiveram de passar. Pensei muito como foi para 

meu pai perder a mãe dele aos nove anos e ter tido que começar a trabalhar tão cedo. Pensei em 

como foi para o meu avô ter perdido sua esposa de repente tendo 8 filhos para criar (tendo a 

mais nova 10 meses). Poderia dizer que pensei em muitas coisas e, talvez até por serem tantas, 

poderia dizer que em dado momento não pensava em mais nada, apenas sentia. Senti tanto que, 

de alguma forma, comecei a sentir a presença de meu avô assistindo o filme junto comigo e, a 

partir daí muita coisa mudou.  

Comecei a ver todo o filme pensando o que faria sentido para meu avô ver e o que não 

faria. O que seria bom para ele assistir e o que, até poderia ter valor para as pessoas da academia 

e dos festivais, mas não faria sentido para ele. Nisso, se tornou nítido que desejava que esse 

filme fosse algo para as pessoas que vieram antes de mim e, a partir disso, decidi não apenas 

retirar a parte da Xuxa, como também busquei repensar todo o conceito do filme.  

No fim, decidi que não queria que esse fosse um projeto sobre o racismo e, mesmo ele 

sendo apontado, não queria que o filme fosse sobre ele. Queria que o filme fosse sobre afeto e 

cura. Queria que o filme fosse sobre a gente. 

 

 

 

 

 

  



5. PARA AS GERAÇÕES QUE VIRÃO DEPOIS DE MIM 

 

Talvez, ao ler esse relatório, possa ter ocorrido o sentimento de que esse projeto parece 

ter ocorrido de forma quase mágica, onde tudo se encaixava e não houve nenhuma dificuldade. 

Caso, algum desses sentimentos tenha te ocorrido ao longo dessa leitura, gostaria de vir aqui 

compartilhar com você as dificuldades que tive ao longo do processo.  

Ao certo, o processo de criação do projeto não seguiu uma determinação racional e, 

sendo ele um trabalho acadêmico, é claro que isso não passaria de forma isenta. Ao longo de 

todo esse percurso, caminhei apenas sabendo qual seria o próximo passo que daria e, sendo 

sincero, até me surpreendo com o fruto gerado ao pensar que, no início, não conseguia ter 

qualquer visualização de como ficaria.  

Chegar com ele agora finalizado e satisfeito com o resultado pode esconder o fato de 

que tive muitas incertezas ao longo do processo e fui muito questionado sobre elas. A academia 

tem uma forma de operar que deseja que tudo ocorra de forma muito planejada, mas, por vezes, 

há coisas que não são possíveis de operar nesses moldes. Afinal de contas, não importa o quanto 

a experiência quase espiritual com meu avô tenha sido fundamental, seria impossível tentar 

prever algo como ela na concepção do projeto.  

Sendo assim, penso que algo muito importante foi ter tido orientadores que, mesmo por 

vezes tendo ficado temerosos, também confiaram no processo. Aliás, acho curioso lembrar que 

não os conhecia antes do processo de orientação e, mesmo tendo chegado a eles por 

recomendação, julgo que tive muita sorte, uma vez que poderia ter encontrado com outras 

pessoas que teriam me podado em “nome do conhecimento científico".  

Somado a isso, também julgo pertinente apontar que acredito ter sido de grande 

importância a escolha por um projeto prático. Sendo este um trabalho artístico que trabalha com 

outras linguagens, sinto que a priori há um entendimento de que se deve haver maior liberdade 

e, caso tivesse buscado trabalhar as mesmas ideias em uma monografia, os regimes seriam 

outros (fora as limitações que seriam impostas ao pensamento com as imagens). 

Contudo, mesmo assim, sinto que ainda há uma supervalorização do conhecimento 

escrito em detrimento dos demais e, se por um lado tive a sorte de encontrar uma dissertação 

que trazia academicamente discussões sobre coisas que já sabia por vivência, por outro lado 

fico pensando naquelas outras experiências que ainda não foram registradas academicamente e 

como esse regime prejudica aqueles que gostariam de falar de suas vivências explorando outras 

linguagens não tão rígidas. 



Com isso, pensei que gostaria de escrever esse relatório não apenas como algo 

protocolar, mas como algo que possa também trazer em si algum valor. Se o filme foi feito para 

as gerações que vieram antes de mim, espero que esse relato possa, de alguma forma, ser útil 

para aquelas que virão depois. Espero que esse projeto possa te encorajar a buscar por algo que 

não seja apenas protocolar e também te sirva de subsídio na procura por um projeto que possa 

tanto fazer sentido para você quanto para o coletivo. 

Dessa forma, gostaria de dizer que, se pudesse dar uma dica, diria que, no meu 

entendimento, a melhor forma de fazer um projeto seria não o entendendo apenas enquanto um 

produto, mas também enquanto um processo. Ao pensar em um projeto de conclusão de curso, 

é nítida a importância de chegarmos a um resultado final, mas, para além disso, creio que 

perdemos muito quando também não vemos o projeto como uma oportunidade de vivências.  

Motivado pelo projeto, tive muitas conversas, trocas e aprendizados graças às 

movimentações que ele me promoveu. Para além do resultado final, conheci pessoas novas e 

tive conversas novas com pessoas que já conhecia há muitos anos. 

Além disso, para finalizar, gostaria de dizer que, se há algo que sinto que esse filme 

defende, é a ideia de que, para que possamos chegar aos lugares, tiveram que existir muitas 

outras pessoas para se construir as condições que nos permitiram ocupar esses espaços. Sendo 

assim, seja pelos esforços de nossos familiares ou daqueles que lutaram por direitos que temos 

hoje (como educação pública de qualidade), perceber que não somos sujeitos soltos no mundo 

me faz ter ciência de que é importante nos lembrarmos das gerações que vieram antes de nós e 

pensar nas gerações que virão depois.  

Ter ciência disso é, como diria Thiago Elniño, ter força para ser correnteza.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Correnteza é um álbum de hip hop lançado pelo MC e pedagodo Thiago Elniño em 2021. Nesse trabalho, Thiago 

promove pontes entre afeto e luta discutindo questões políticas da contemporaneidade ao mesmo tempo que traz 

uma forte carga afetiva que nos conecta com nossos ancestrais.  
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