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Negros e Negras resistem 

 

 

Meu cabelo crespo te incomoda? 

O meu sorriso te incomoda? 

O meu jeito preto te incomoda? 

A minha aparência te incomoda? 

Negros e Negras insistem, negras e negros persistem, com a sua alegria 

e força negras e negros resistem 

Quando você me vê tem vontade de me embranquecer 

Ou meu cabelo alisar. Deixa eu ver querer me padronizar 

Mas que padrão devo seguir? É necessário um a legitimar 

Negros e Negras insistem, negras e negros persistem, com a sua alegria 

e força negras e negros resistem 

O meu cabelo sempre alisei para não ser notada. 

Sempre fui chamada de moreninha, clarinha, mulatinha, mas nunca de 

negra 

A pretinha se libertou e começou a se amar e reconhecer o seu valor 

Os seus cabelos naturais começou até soltar a se posicionar e se 

declarar 

A pretinha começou até falar 

Uma mulher de boas como ela gostava de ser reconhecida e olhada. 

Hoje ela prefere ser vista como uma negra empoderada 

Negros e Negras insistem, negras e negros persistem, com a sua alegria 

e força negras e negros resistem  

(Camila Santana) 

  



 

  



 

 

RESUMO 

Esta pesquisa aborda as juventudes negras nas convivências e espaços de 

sociabilidade do bairro Ribeirão da Ilha (Sul da Ilha de Florianópolis - 

SC). O estudo visa verificar como se dá o processo de construção da 

identidade racial e cultural de jovens negros(as) residentes no bairro, tido 

como de forte influência da cultura açoriana. No bairro Ribeirão da Ilha, 

a cultura de traços açorianos é muito presente ainda hoje na arquitetura, 

culinária, festas. A pesquisa focaliza as juventudes negras, suas 

identidades e sociabilidades, considerando a identidade um fator 

importante na constituição desses indivíduos. A identidade é dinâmica e 

se constrói ao longo do tempo, marcada pelas escolhas, situações, 

representatividades, condições cotidianas, etc. Compreender as condições 

juvenis é fundamental para estudar todas essas relações sociais e culturais. 

Este trabalho aborda a categoria “juventudes”, partindo do princípio de 

que não definimos apenas uma juventude –no Brasil, o Estatuto da 

Juventude considera a idade entre 15 e 29 anos - mas uma pluralidade. 

Foram priorizados, como procedimentos de pesquisa, a observação 

participante em espaços de sociabilidades juvenis no bairro e realizadas 

rodas de conversas. Dialogou-se com os(as) autores(as) que discutem as 

questões raciais e as juventudes. Foi necessário conhecer as experiências 

destes(as) jovens negros(as), suas dúvidas acerca do mundo em que 

vivem, respeitando as suas singularidades. Os(as) jovens apontaram a 

dificuldade de ver reconhecida a cultura negra no bairro, bem como, 

indicam o degrau que separa os(as) mais jovens e os(as) moradores(as) 

mais velhos(as) no bairro. Entendem que há uma cultura negra na 

localidade que não é visibilizada e nem reconhecida diante da cultura 

açoriana, a única legitimada e transmitida. Apontam que a cultura negra 

não vai ser mostrada porque nunca foi ensinada, o que denuncia traços do 

colonialismo na construção desse bairro. Os(as) jovens negros(as) 

percebem que estão imersos em uma comunidade que não está aberta para 

as mudança e reproduzem uma cultura hierárquica de controle e poder , 

de acordo com o que foi ensinado geracionalmente. Os(as) jovens 

apresentam ideias inovadoras para a comunidade, mas não têm motivação 

para realizar mudanças estruturais na localidade. Percebemos a 

necessidade de trabalhar e debater essa temática das relações raciais e 

culturais nas instituições escolares, nas universidades e na sociedade, e 

que é que preciso apresentar as pluralidades de histórias no bairro do 

Ribeirão da Ilha para que todos(as) possam conhecer a localidade. 



 

Palavras-chave: Juventudes negras. Ribeirão da Ilha. Identidade negra. 

Cultura açoriana. 

  



 

 

ABSTRACT 

The present study dicusses the interaction and  the sociability of the black 

youth in the neighbourhood of Ribeirão da Ilha (South of the Island of 

Florianópolis – SC). The research aims at checking the construction  of 

racial or ethnic cultural identity of the black youth residing in that 

neighbourhood permeated by the strong presence of Azorean Culture. In 

Ribeirão da Ilha, the traces of Azorean Culture are very present in the 

architecture, cuisine and parties.  The research focuses on black youth, 

their identity and sociability, considering the identity as an important 

factor of formation of these individuals. The identity is dynamic and built 

over the years marked by choices, situations, representation, everyday 

conditions, etc. Understanding the young conditions is key to study all 

these social and cultural relations. This study approaches the youth 

category taking into consideration its plurality once Brazilian Statue of 

Youth considers the ages from 15 to 29. The main methodolical procedues 

of this research are the active observation in spaces of youth sociability in 

the neighbourhood and conversations. The theoretical background 

presents authors that discuss racial identity and youth. It was necessary to 

know the experiences of the black youth, their doubts concerning the 

world they live in, respecting their singularities. The youth pointed the 

lack of acknowledgement of the black culture in the neighbourhood, as 

well as the difficulty of dialog between them and the older residents. They 

understand that there is a black culture there which is not identified or 

recognized as well as the Azorean Culture, the only legitimate.They point 

that the black culture is not legitimate because it is never taught, reporting 

traces of colonialism in the development of the neighbourhood. The black 

youth noticed they are submerged in a community that is not opened for 

changes and that reproduces a hierarchic culture of control and power. The 

youth present innovative ideas for the community but they are not 

motivated to make these structural changes. We noticed the necessity to 

work and discuss this theme of racial and cultural relations in schools, 

universities and society because there is a need to present the plurality of 

stories in the neighbourhood of Ribeirão da Ilha so everybody can get to 

know this place. 

Keywords: Black youth. Ribeirão da Ilha. Black identity. Azorean 

culture. 
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INTRODUÇÃO 

Hipocrisia 

Vivemos em uma sociedade que é pura hipocrisia 

Branco achando que ser preto é pura magia 

Quero ver aguentar ser negro em apenas um único dia 

Aguentar ser perseguido em uma loja de shopping 

Pelo segurança achando que vai roubar 

Ser confundida com um atendente da loja, afinal és a única preta daquele lugar 

Andar com um carro zero e estacionar e quando você entra no carro a policia 

está esperando 

Achando que você é o assaltante daquele lugar 

Aguentar em sala de aula o professor falar de escravidão e você a única negra e 

todos esperam você se colocar 

Há se não se posicionar olhares te perseguem até você chegar a ponto de 

chorar 

Aguentar as pessoas falar sobre racismo reverso 

Quero ver aguentar apanhar sem poder se manifestar 

Aguentar as pessoas falar: - seu cabelo está na moda! 

Mas viram as costas o sorriso a gargalhar até se acabar 

Aguentar a sua família falar que és extremista demais na causa e que só fica de 

blábláblá 

Que a universidade ensinar as coisas e nem sabe nem onde aplicar  

Aguentar namorados mandando você parar que as coisas não são bem por ai  

Que pelo amor não escolhemos pela cor 

Adoro dizer que a mulher negra é sempre a mais preterida 

Os homens querem se casar  

Ter final feliz igual ao de novela 

É na novela que encontramos vários pretas e pretos no papel de poder 

O chefe do morro 

A empregada doméstica 

A famosa periguete 

Papéis que as mulheres negras estão amando interpretar 

Esqueci de falar que as mulheres brancas eles não querem nem olhar 

Afinal, somos todas iguais, temos as mesmas oportunidades de falar de se 

manifestar e de se posicionar 

População negra para de falar que é mimimi 

Mas branco não quer assumir o seu local de privilégio que vive nessa sociedade  

Ser branco nessa sociedade é muito difícil 

Todo dia tem um apelido 

Uma perseguição na rua 

Ser o único branco em um aeroporto a viajar 

Há quanta loucura 

População negra não aguenta mais ser violentada todo dia 

Vamos parar e pensar e nos questionar 
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O que queremos? 

O que pretendemos? 

Não nos silenciar para construir um novo lugar 

Um lugar de respeito e empatia 

(Camila Santana) 

Esta epígrafe, escrita a partir das minhas experiências como jovem 

negra, reflete o tema no qual estou imersa, e coloca em relevo algumas 

das questões relativas aos negros e negras, na sociedade brasileira, e as 

relações sociais existentes: os constrangimentos, as angústias, o 

sofrimento, mas também suas resistências e fortalecimento. Estudar e 

pesquisar as questões étnico-raciais desencadeia muita intensidade 

emocional, pois nos afetam diretamente, por meio da vivência da 

desigualdade racial, das violências contra as juventudes negras, dos 

ataques nas mídias sociais e virtuais, entre outras particularidades.  

A população negra ocupa os piores lugares na sociedade, não 

havendo o reconhecimento da participação dos negros na cultura 

brasileira. Aprofundar-se neste objeto de pesquisa é complexo. Muitas 

vezes, as situações que mencionei anteriormente perpassam o cotidiano 

desta população. Captar este processo é primordial para compreender 

quem somos e entender nossa finalidade e nosso objetivo com todo esse 

conhecimento. Os nossos olhares se transformam, as nossas opiniões se 

modificam. O choro, o riso, o entristecimento e o cansaço são partes 

constantes das nossas vidas. Abarcar e rememorar a história da população 

negra, suas aflições e sua construção identitária é tema desafiador. 

Compreender essas questões não depende apenas de nós, mas de 

pessoas à nossa volta, principalmente nossa família. Em minha história 

familiar, questões como estética negra1, racismo, entre tantos outros temas 

controversos (pois apontam contradições em nossa sociedade), nunca 

permearam os debates e as problematizações cotidianas na minha casa. 

Com a entrada no mestrado, esta temática tornou-se um debate que 

circunda os encontros familiares e, consequentemente, causa 

estranhamentos e posições opostas entre os membros da família. Nesse 

percurso, recebi alguns títulos dos meus familiares, como: defensora dos 

negros e extremista na causa. Mesmo com todas essas atribuições, 

                                                 
1 No Brasil, esse padrão ideal é branco, mas o real é negro e mestiço. O tratamento 

dado ao cabelo pode ser considerado uma das maneiras de expressar essa tensão. 

A consciência ou o encobrimento desse conflito, vivido na estética do corpo 

negro, marca a vida e a trajetória dos sujeitos. Por isso, para o negro, a intervenção 

no cabelo e no corpo é mais do que uma questão de vaidade ou de tratamento 

estético. É identitária. (GOMES, 2002, p. 3) 
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considero interessante e importante que este debate aconteça no seio 

familiar.  

Adentrar na pesquisa é estar imersa na comunidade. Aprendi a me 

conhecer, ver os meus limites e a não me calar. Aprendi a me posicionar. 

O meu meio familiar em alguns momentos se assusta com alguns dos 

meus posicionamentos, mas não consigo me calar. Compreendo que 

quando nos calamos aceitamos o que está posto, como cenas de racismo 

diário. Agora estou aprendendo a me expressar acerca das coisas que 

quero. 

É preciso construir algo de relevância para a sociedade e fazer com 

o que o nosso conhecimento chegue até o outro lado da “linha abissal” dos 

grupos considerados subalternos (negros, pobres, indígenas), conforme 

Boaventura Santos (2010). Compartilhar o conhecimento com as pessoas 

do outro lado da linha com uma nova percepção, e pensar novos meios e 

modalidades para que essas pessoas produzam a sua ciência, respeitando 

as suas singularidades e o modo de esses indivíduos estarem do mundo. 

Presumo que cada sujeito deve falar a partir de seu pertencimento 

racial, trazendo à tona possíveis questões. Ainda assim, percebo que é 

necessário envolver brancos, negros, indígenas, etc., no debate acerca 

desta temática. Ou seja, todos aqueles que almejam uma sociedade 

transformadora e antirracista. 

No entanto, apesar de não serem debatidas as questões raciais na 

sociedade brasileira, percebo que essas vivências, além das reflexões 

cotidianas, permeiam o corpo da população negra. Por vezes, isso se dá 

através do nosso silêncio ou mesmo ao conseguir lidar, de algum modo, 

com as pressões que nos afetam todos os dias. Afinal, o racismo estrutura 

e opera nesta sociedade patriarcal e colonialista e, a meu ver, sentimos que 

precisamos nos tornar resilientes2. 

Em relação à não aceitação de tocar esta temática das relações 

raciais em meu cotidiano, o silêncio se faz presente em minha caminhada 

familiar. Fui ensinada a não debater as questões raciais e muito menos 

falar acerca desse tema, pelo fato de minha família estar imersa na cultura 

ribeironense, que exalta os traços açorianos. O único objetivo corrente no 

discurso presente nas minhas relações familiares era ter que trabalhar. 

Segundo os ditos familiares, só poderia ter alguma coisa em minha vida 

se trabalhasse. A preocupação da família era me preparar para o mercado 

                                                 
2“Resiliência: Propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após 

sofrer choque ou deformação. Capacidade de superar, de recuperar de 

adversidades” (DICIONARIO ONLINE AURÉLIO). (Procurei no site e estava 

assim.) 
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de trabalho, para que eu fosse “alguém na vida”, diferente das condições 

que eles enfrentaram. Estar em uma universidade pública não estava nos 

meus sonhos, afinal, acreditava que nunca iria estar naquele lugar. 

Defino esta como uma estrutura de opressão colonial, e para tanto 

recorro a Frantz Fanon, na obra Peles negras e Máscara brancas (2008). 

Nela, o autor discute as condições sociais e históricas em que a opressão 

se manifesta para o colonizado. Para os negros, essa opressão aparece de 

diversas formas: “No caso dos negros, seria a não autoaceitação da sua 

autoimagem, da sua cor, o que resultaria em um ‘pacto’ com a ideologia 

do branqueamento” (SCHUCMAN, 2014, p. 51).  

Figuras 1 - Pracinha da Freguesia do Ribeirão da Ilha 

 
Fonte: Acervo Pessoal da pesquisadora, 1996. 
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Figuras 2 - Pesquisadora no local, aos 4 anos de idade 

 
Fonte: Acervo Pessoal da pesquisadora, 1996. 

A partir dessas imagens, relembro as minhas histórias. Não consigo 

deixar de pensar no bairro Ribeirão da Ilha, onde nasci. Lembro das 

comidas, do peixe frito feito com pirão de feijão pelo meu avô, do 

caminhar na praia; além da vista do mar, do toque na areia, de pegar 

caramujos e colocar em um pote (cantando); das brincadeiras de corrida e 

de fazer comidinha com a areia da praia, de enterrar água-viva na areia; 

pegar conchinhas da praia, dos meus banhos no mar, de pular do trapiche 

com os meus primos. Queria poder voltar no tempo para resgatar algumas 

das diversas lembranças maravilhosas deste lugar. Lembro-me dos meus 

sonhos de querer transformar o mundo em um lugar onde a tolerância e o 

respeito pudessem estar abraçados e presentes em nosso cotidiano.  

Olhar para este lugar e voltar como pesquisadora, jovem, negra, 

que se propõe a discutir as juventudes negras no bairro, a princípio causa 

um medo e um estranhamento. Recordo de uma passagem da dissertação 

de Ivana Martins da Rosa (2016, p. 44), ao falar do medo: 
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Senti medo. Medo que me acompanhou em grande 

parte nas idas ao campo, suscitado pelo Outro que 

me observava. Medo provocado pelos 

estranhamentos com aquilo que já era familiar e 

com a familiaridade com o que era estranho. Medo 

com o deslocamento do meu próprio modo de 

pensar. Medo do que na próxima rua poderia 

encontrar (ROSA, 2016, p. 44). 

O medo sempre acompanhou minha trajetória, minhas travessias e 

andanças na vida, o medo de falhar, de bloquear e principalmente o medo 

de falar sobre coisas que não compreendo. Ao concluir o trabalho de 

conclusão de curso (TCC) na Pedagogia na Universidade Federal de Santa 

Catarina (2016) acerca da importância das relações étnico-raciais para a 

prática pedagógica na Educação Infantil, comecei a trabalhar como 

professora de Educação Infantil na rede pública do município de 

Florianópolis, no bairro Ribeirão da Ilha3, onde cresci e fui criada pelos 

meus pais e meus avós. Foi difícil trabalhar como professora na 

comunidade onde nasci. 

A partir das minhas leituras e vivências, observo que o medo é uma 

construção social e cultural sempre presente na população negra, sempre 

à mercê da sociedade, violentada de todos os modos possíveis. O medo 

acompanhou esses indivíduos em todos os sentidos, permeando suas 

relações sociais e culturais. O medo de sorrir. O medo dos piores castigos. 

O medo de ser violentado. O medo de desafiar. O medo de questionar. O 

medo de não saber. O medo de não falar e de se posicionar. O medo de 

ser reprimido. O medo de ser humilhado. O medo de não tentar mais. O 

medo de estar se achando demais. O medo de questionar. 

                                                 
3 A autora Olga Celestina Durand define de modo geral o Ribeirão da Ilha (2001, 

p. 8): “Uma das comunidades do município de Florianópolis que mais preservam 

a cultura açoriana. Comunidade de tradição religiosa bastante acentuada e de 

festas paroquiais cristãs comemoradas entre a fé e o lazer, é ainda pouco explorada 

pelos turistas e a relação dos nativos/moradores com os visitantes ainda é 

‘amistosa’. Aqui os jovens se movem dentro dos padrões tradicionais, são 

preservadores da cultura e transitam na comunidade, sendo muito respeitados 

pelos adultos como conservadores da cultura local. Os moradores consideram a 

cidade e sua rápida urbanização como algo que seja bom para o trabalho, mas 

como um território que não faz parte de sua vida cotidiana. É nesse contexto que 

vivem os jovens de origem simples, netos e filhos de pescadores, com forte 

ascendência familiar, na condição de trabalhadores, estudantes. É na prática da 

religiosidade, entremeada com o teatro, a música, a dança e as festas que os jovens 

colocam suas esperanças de melhores dias e melhores oportunidades sociais”. 
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Pesquisar as juventudes negras no Ribeirão não foi uma escolha 

simples. Percebia que de algum modo esse tema me tocava, só não estava 

encontrando o sentido em meu trabalho. As conversas incomensuráveis 

com algumas pessoas do grupo de pesquisa Alteritas, da UFSC, 

coordenado pela professora Joana Célia dos Passos e do qual participo, 

foram fundamentais para realizar essa pesquisa, pois os apontamentos e 

questionamentos faziam todo o sentido para compreender o que eu queria 

de fato pesquisar.   

Eu andava com um bloquinho, anotando os objetivos e lugares 

onde eu poderia realizar a pesquisa. O Ribeirão da Ilha não estava anotado 

em nenhum lugar, nem mesmo nos meus sonhos. Com os apontamentos 

de algumas colegas do grupo, e tantas outras ideias sobre realizar a 

pesquisa com essas juventudes negras, as coisas foram fazendo sentido.  

Aos poucos, meu percurso de leitura pelas autoras e autores dos 

temas das relações étnico-raciais me fizeram formular alguns 

questionamentos sobre a realidade na qual eu cresci. O sentimento de ser 

pesquisadora no Ribeirão foi se configurando, as minhas vivências na 

comunidade foram tendo significado a partir do tema das juventudes 

negras. A pesquisadora Joana Célia dos Passos nos ajuda a entender o 

conceito das Juventudes Negras: 

[...] os jovens negros – entendidos como 

constituídos de identidade racial, com suas 

variações e diversidade social, sexual, de gênero, de 

valores, de localização geográfica, de classe, etc., 

influenciados pelo meio social concreto no qual se 

desenvolvem e pela qualidade das trocas que esse 

meio proporciona. Portanto, a homogeneidade ou a 

heterogeneidade dos sujeitos jovens negros é 

resultado dos seus percursos biográficos e de suas 

experiências socializadoras (PASSOS, 2010, p. 

142). 

Entender este conceito da autora foi primordial para compreender 

as peculiaridades da temática que eu me propunha a estudar. As 

lembranças começaram a se tornar presentes em minha memória, quando 

observava, na casa da minha avó, localizada na comunidade da Freguesia, 

os jovens sentados na pracinha em frente à praia, falando alto, alguns 

cantando, desenvolvendo outros pensamentos e perspectivas de vida. 

Interessava-me entender o que aqueles(as) jovens estavam desenvolvendo 

naquele espaço. 

O encontro com o Ribeirão da Ilha já estava marcado há muito 

tempo, mas eu não conseguia enxergar o óbvio na minha frente. Conforme 
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a autora nigeriana feminista Chimamanda Ngozi Adiche (2014, p. 18) 

“nem sempre o que é óbvio para você é para o outro”.  

Lembro-me que, ao chegar à instituição de Educação Infantil 

localizada no Ribeirão da Ilha fui confundida com a auxiliar de sala. Ficou 

no ar o motivo desta confusão. Alguns me diziam que eu era muito jovem 

para estar ali, e formada. “Curiosamente”, pensaram que a menina 

(branca), jovem como eu, e que estava ao meu lado, seria a professora. No 

entanto, aos poucos, as professoras foram se convencendo do meu 

trabalho. Recordo-me de que todos os dias eu trabalhava mais que as 

outras professoras.  

Numa sociedade como a brasileira, de herança 

escravocrata, pessoas negras vão experenciar 

racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, 

do lugar que restringe oportunidades por conta 

desse sistema de opressão (RIBEIRO, 2017, p. 87).  

Infelizmente, em nosso país, com uma estrutura racializada, o 

negro precisa estar sempre reafirmando o seu lugar. 

Voltar para a minha comunidade como professora formada fez 

recordar as histórias que estavam vivas dentro de mim, da infância 

maravilhosa na casa dos meus avós, localizada na comunidade da 

Freguesia do Ribeirão da Ilha. No entanto, eu nunca soube a história da 

minha comunidade, apenas reproduzia o que era contado: que era um 

bairro açoriano. Nunca soube das histórias da população negra. Essa 

história não estava resolvida na minha vida. Ao conversar com meu avô 

sobre essas questões, ele me dizia que a igreja tinha sido construída pelos 

homens e mulheres africanos aqui escravizados, os quais meu avô no seu 

linguajar se referia como “escravos”.  

Desde pequena e até a idade adulta, escutei de moradores, mídia, 

entre outros, que o Ribeirão representava a cultura açoriana. Nunca ouvi 

ninguém mostrando outra história além dessa, na comunidade. Ao 

conversar com os moradores e vizinhos dos meus avôs da Freguesia do 

Ribeirão da Ilha sobre o que eles sabiam a respeito da cultura açoriana, 

respondiam: “Camila, essas respostas você irá encontrar no livro do Dr. 

Nereu do Vale Pereira. Tá tudo escrito lá”. E eu ainda questionava: como 

os negros vieram para Freguesia? E os moradores respondiam: “Os 

portugueses trouxeram os escravos para cá, daí nós viemos”. E, ainda, o 

meu avô afirmava: “Os negros construíram essa minha casa que era do 

papai e isso faz mais de 100 anos”.  

Essas respostas me levaram a indagar: por que o reconhecimento 

dos negros naquela localidade era apresentado pelos moradores apenas na 
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construção das casas e da Igreja do Distrito, sendo que evidentemente uma 

parcela dos moradores da Freguesia do Ribeirão da Ilha é negra? E por 

que afirmavam que a comunidade é açoriana e que os portugueses 

trouxeram a sua cultura para aquela localidade? A comunidade era 

reconhecida por aquela denominação. Eu não questionava, acreditava no 

que a minha família me falava e no que a sociedade colocava. 

Pensava todos os dias nessas questões sobre a população negra do 

Ribeirão da Ilha, em 2016, meu primeiro ano na instituição atuando como 

professora formada, quando voltava da unidade de Educação Infantil para 

a minha casa, também localizada no Ribeirão da Ilha, e observava os 

rapazes e moças sentados na pracinha da Freguesia do Ribeirão, tomando 

refrigerante, rindo alto, nas trocas de beijos entre os namorados, nos 

jovens cantando, entre outras coisas. Ao relembrar minha juventude 

naquela localidade, recordo-me que os jovens da comunidade se reuniam 

naquela pracinha, ou para jogar dominó, ou conversar, além de ficarem de 

madrugada na rua. Era hábito colocarmos a nossa cadeira de praia na 

pracinha. Logo vinham os vizinhos, contando as histórias da escola e da 

família. Tudo isso marcou muito a minha memória, pelo entusiasmo 

expresso por essas pessoas. 

Ainda em 2016, prestei seleção para o mestrado no Programa de 

Pós-graduação em Educação (linha de pesquisa: Ensino e Formação de 

Educadores). Com a aprovação, meu objetivo naquele momento era dar 

continuidade ao meu projeto de trabalho de conclusão de curso, acerca das 

relações étnico-raciais e infâncias negras e a prática pedagógica na 

Educação Infantil. No entanto, naquele momento o recorte da infância não 

me dava o sentimento de querer continuar pesquisando. A angústia se fez 

presente em descobrir o que me motivava e mobilizava. 

Não foi sem resistência que eu me voltei ao Ribeirão para realizar 

essa pesquisa. Estabelecia-se um sentimento de complexidade de voltar 

como pesquisadora e de me portar na frente de pessoas que conheço desde 

pequena com a temática das relações raciais, que me aflige e me mobiliza. 

Retomo as palavras do pesquisador Bernard Charlot (2000, p. 55): 

“mobilizar é por recursos em movimento. Mobilizar é reunir suas forças, 

para fazer o uso de si próprio como recurso”. 

Essa complexidade de me mobilizar se tornava mais forte, afinal, 

sou uma moradora ribeironense e em processo de me tornar pesquisadora. 

Olhar para aquela comunidade da qual fazia parte, buscando falar com 

aquelas pessoas para escutar outras histórias e múltiplas diversidades, 

implicava realizar um trabalho que me permitisse inicialmente 

compreender as sociabilidades de jovens negros em um bairro 

autodenominado açoriano. De certo modo, as histórias do Ribeirão da Ilha 
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não saíam da minha cabeça e, aos poucos, pude perceber que queria 

desenvolver esta pesquisa no lugar onde nasci e entender um pouco mais 

a história e as relações étnico-raciais nesta localidade.  

Nesta trajetória de dois anos do mestrado, muitas descobertas 

tomaram conta da minha vida, principalmente no meu meio social e 

afetivo. Foi um percurso no qual fui obrigada a amadurecer rapidamente. 

Hoje, compreendo mais a necessidade de debater e discutir a temática das 

relações étnico-raciais e consigo perceber a violência praticada contra a 

população negra, todos os dias, por essa sociedade desigual excludente. 

Pesquisar na minha comunidade foi difícil inicialmente, porque havia 

momentos que não conseguia fazer a separação entre a Camila moradora 

e a Camila pesquisadora. No entanto, percebi que não tem como fazer essa 

separação, um processo está interligado ao outro.  

A meu ver, foi um recomeço, cheio de conquistas e decepções. 

Aprendi a me conhecer. A não ficar tão nervosa quando minha orientadora 

perguntava: “Camila, o que é para você ser uma jovem negra no 

Ribeirão?”. Eu tremia quando escutava essa pergunta, tinha vontade de 

sair correndo. Questionava em todos os momentos o que estou fazendo no 

mestrado, aonde que você foi se meter, Camila Santana, sai desse processo 

que não te pertence. 

Por sugestão da orientadora, aos poucos fui me inserindo no meio 

de jovens, conheci as Batalhas de Rap, conheci os Slams4, conheci alguns 

grupos de rap de jovens em Florianópolis. Percebo que essa chamada foi 

fundamental para conseguir compreender sobre o que estava falando e 

qual era o meu objeto de pesquisa. Foi um período demarcado por 

descobertas e aprendizagens. 

Entendi que ser Jovem Negra no Ribeirão é ser uma jovem diante 

de uma cultura açoriana legitimada, mas que ao mesmo tempo não 

considera essa cultura como predominante no seu pertencimento racial. 

Ao longo da construção da minha identidade, foi estabelecida 

hierarquicamente uma relação de poder, por meio desta “identidade 

açoriana” e sua definição identitária, nos aspectos culturais e sociais.  

Boaventura Santos (1999) menciona a cultura híbrida. Percebo que 

essa hibridez está posta no Ribeirão da Ilha, um território que tem uma 

relação de poder hierarquizada e predominante. Sou uma jovem negra 

dentro de uma cultura açoriana legitimada e hierarquizada, que entende 

                                                 
4 É uma competição em que poetas recitam poesias de sua autoria. Estas 

performances são, em seguida, julgadas por membros selecionados da plateia ou 

então por uma comissão de jurados. O poeta ou poetisa vai passando de fase diante 

das notas da comissão julgadora. 
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essa cultura como construção, para que não houvesse o reconhecimento 

de outra cultura. Desta maneira, compreendo que a importância de 

trabalhar com o recorte das juventudes é entender as singularidades destes 

jovens, os seus desejos e anseios, os seus movimentos, seja em termos de 

engajamentos políticos, seja em manifestações coletivas de toda ordem, 

como brincadeiras, lazer, gírias, entre outros. 

Ao escolher trabalhar com as juventudes negras nos espaços de 

sociabilidade (praças), almejo compreender o que estes(as) jovens estão 

entendendo acerca do seu pertencimento racial no Ribeirão da Ilha. E 

também olhar para a minha comunidade, pois fui uma das poucas jovens 

negras que conseguiu frequentar uma universidade pública federal e entrar 

na pós-graduação. As pessoas comentavam no bairro: “Ela é tão novinha 

e já é professora, é a filha da Regina, neta do seu Agenor”. 

O presente trabalho tem como problemática compreender como 

os(as) jovens negros(as) do Ribeirão da Ilha (Florianópolis - SC) 

constroem suas identidades nos percursos de vida na comunidade marcada 

pela cultura açoriana. O contexto no qual realizei essa pesquisa é o distrito 

da Freguesia do Ribeirão da Ilha, conhecido e autodenominado por sites 

de turismo, livros, artigos, entre outros como uma comunidade açoriana 

no sul da Ilha de Santa Catarina, (Florianópolis/SC)5.  

                                                 
5 Sites  

Núcleo de Estudos Açorianos na Universidade Federal de Santa Catarina. 

Disponível em:  

<www.nea.ufsc.br>. Acesso em: 5 de ago. 2017.  

Ecomuseu Ribeirão da Ilha. Disponível em: <www.ecomuseu.wordpress.com>. 

Acesso em: 5 de ago. 2017.  

Turismo. Disponível em: <http://turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/2017-04-

27/florianopolis-ribeirao-da-ilha.html/>. Acesso em: 5 de ago. 2017.  

Tripadvisor. Disponível em: 

<https://www.tripadvisor.com.br/ShowUserReviews-g303576-d2362791-

r160373379 Ribeirão_da_Ilha-Florianopolis_State_of_Santa_Catarina>. Acesso 

em: 5 de ago. 2017.  

Livros 

LEAL, João. Cultura e identidade açoriana o movimento açorianista em 

Santa Catarina. Florianópolis: Insular. 2007. 

PEREIRA, Nereu do Vale et al. Ribeirão da Ilha vidas e retratos um distrito 

em destaque. Florianópolis: Fundação Franklin Cascaes. 1990.  

_______. Contributo açoriano para a construção do mosaico catarinense. 

Florianópolis: Papa Livro. 2003 

Artigos 

http://www.nea.ufsc.br/
http://www.ecomuseu.wordpress.com/
http://turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/2017-04-27/florianopolis-ribeirao-da-ilha.html/
http://turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/2017-04-27/florianopolis-ribeirao-da-ilha.html/
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Para essa pesquisa, adotamos o Pensamento Decolonial como 

perspectiva teórica, por compreendermos a necessidade de produzir uma 

nova epistemologia orientadora do pensamento científico, que rompa com 

a hierarquia colonizada de dominação do conhecimento.  

Entender os espaços de sociabilidade é fundamental para abarcar 

as vivências dos(as) jovens negros(as). Conforme a professora Olga 

Durand (2000, p. 5): 

[...] a sociabilidade parte do processo de 

socialização vivenciado pelos jovens em seus 

grupos, nos quais constroem suas experiências 

cotidianas, que giram em torno do lazer, isto é, de 

atividades que absorvem as horas livres e ocupam 

diversos espaços, como campo potencial de 

liberdade. Falo das escolhas positivas, autônomas, 

feitas pelos jovens, que, além de terem o caráter de 

aprendizado, lhes transmitem fortes significados e, 

acima de tudo, lhes dão prazer na formulação de 

suas práticas sociais.         

Este trabalho tem como objetivo compreender como os jovens 

negros se constituem identitariamente, pelo pertencimento étnico-racial, 

em uma cultura hegemônica açoriana. Tendo como objetivos específicos:  

 conhecer a cultura açoriana e suas influências na comunidade; 

 identificar aspectos que caracterizem a construção identitária 

de jovens negros; 

 mapear trabalhos que apresentem problemáticas semelhantes 

ao estudo que fazemos aqui;  

 realizar rodas de conversas com os(as) jovens negros(as) da 

comunidade para compreender como se veem 

representadas(os) pela cultura açoriana na localidade. 

Muitas dúvidas surgiram sobre a metodologia que seria utilizada 

para realizar essa pesquisa. Quais os caminhos que deveriam ser trilhados? 

Técnicas de pesquisa foram estudadas: etnografia, rodas de conversa, 

escuta sensível, observação participante, snowball e grupo focal.   

                                                 
PEREIRA, Nereu do Vale. Os engenhos de farinha de mandioca da Ilha de 

Santa Catarina. Etnografia Catarinense. Florianópolis: Fundação Cultural 

Açorianista. 1992.  

PIAZZA, Walter. Santa Catarina: Sua História. Florianópolis: 

UFSC/Lunardelli, 1983. 
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Os procedimentos metodológicos foram imprescindíveis para 

compreender o objeto de pesquisa. Ao decidir pesquisar com os(as) jovens 

negros(as), especificamente as Juventudes Negras no Ribeirão, partindo 

da premissa que não encontraria muitos(as) jovens negros(as) nesta 

localidade, meu olhar foi ampliando, a partir do momento em que 

mergulhei no campo da pesquisa.  

Ter uma escuta sensível não é simples. É necessário não ter um 

olhar de julgamento, abrir-se para o novo. Compreender as relações 

sociais dos(as) jovens, seus medos, suas alegrias, suas inquietações e seus 

modos de sentir, a partir das suas vivências de mundo e de tantas outras 

singularidades, é fundamental para ir ao encontro dessa sensibilidade. 

Deste modo, para sentir e identificar todas essas experiências dos(as) 

jovens negros(as), optei por trabalhar com rodas de conversas. 

A metodologia empregada para a coleta dos dados qualitativos foi 

estruturada pelas rodas de conversa ofertadas aos jovens negros, utilizadas 

como instrumento de comunicação e expressão das experiências pessoais 

e coletivas, das opiniões, das declarações e da compreensão e apreensão 

daquele universo juvenil. De acordo com Cruz e Melo (2014), é na roda 

de conversa que os(as) jovens podem colocar todas as suas expressões e 

trocar impressões acerca de suas vivências: 

Roda de Conversa – ocorreu principalmente por sua 

característica de permitir que os participantes 

expressem, concomitantemente, suas impressões, 

conceitos, opiniões e concepções sobre o tema 

proposto, assim como permite trabalhar 

reflexivamente as manifestações apresentadas pelo 

grupo. Para que a atmosfera de informalidade e 

descontração pudesse ser mantida, utilizou-se o 

termo Roda de Conversa para referir-se aos 

encontros, pois se entende que esse termo é 

adequado, tanto ao ambiente escolar, quanto ao 

grupo dos alunos (CRUZ; MELO, 2014, p. 32). 

A banca de qualificação do mestrado foi primordial para conhecer 

mais uma nova metodologia de pesquisa, apresentada pela pesquisadora 

Lia Vainer Schucmann, chamada campo-tema. Peter Kevin Spink, 

psicólogo e estudioso desta metodologia, explica, no texto Pesquisa de 

campo em psicologia social: uma perspectiva pós-construcionista (2003), 

que o pesquisador não está indo a campo para desenvolver sua pesquisa, 

pois o campo está presente em todo o processo. Desde a escolha da 

temática o pesquisador já está em campo. Campo, portanto, é o argumento 

no qual estamos inseridos; argumento este que tem múltiplas faces e 
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materialidades, que acontecem em muitos lugares diferentes (SPINK, 

2003, p. 28). 

Pesquisar juventudes negras no Ribeirão me possibilitou adentrar 

em vários espaços e lugares para entender que não estava indo a campo. 

Afinal, desde a escolha do tema da pesquisa, já estamos imersos no 

campo. Só que vivemos em uma lógica acadêmica segundo a qual 

precisamos ir a campo colher as informações,  analisar, descrever e nos 

relacionarmos de um único modo com o objeto de pesquisa. Muitas vezes, 

na academia, pensamos e trabalhamos com uma única metodologia. Por 

exemplo, nunca havia conhecido esta técnica de pesquisa até o presente 

momento. Acreditava que a metodologia empregada da roda de conversa 

contemplaria o meu objeto de pesquisa. O pesquisador indica que:  

Sem dúvida, nossos estilos acadêmicos de narrar 

estão ainda muito presos aos pressupostos 

científicos pré-construcionistas, e precisamos estar 

preparados para abrir mão da estrutura e estilos 

convencionais das dissertações, teses, artigos e 

apresentações quando estes não ajudam a construir 

um diálogo inicial entre o campo-tema e as demais 

pessoas, direta ou indiretamente presentes - 

incluindo os não-presentes-mas-presentes-nas-

narrativas. Podemos olhar para outras disciplinas 

para ver outras soluções possíveis, não somente as 

Ciências Humanos e Sociais, mas também nos 

meios artísticos e literários (SPINK, 2003, p. 39). 

O campo tema está presente e imerso na pesquisa a todo momento. 

Para Spink, o campo-tema é fundamental no desenvolvimento das 

pesquisas. Conforme menciona: 

Algumas conversas acontecem em filas de ônibus, 

no balcão da padaria, nos corredores das 

universidades; outras são mediadas por jornais, 

revistas, rádio e televisão, e outras por meio de 

achados, de documentos de arquivo e de artefatos, 

partes das conversas do tempo longo presentes nas 

histórias das ideias. Algumas até podem acontecer 

com hora marcada, com blocos de anotações ou 

gravadores. Entretanto, esses lugares não são 

contextos; os blocos de anotações, os gravadores, o 

ônibus, a padaria, a universidade, os jornais, o 

rádio, os documento, os achados e artefatos são, 

como materialidades, também partes das conversas 

(SPINK, 2003, p. 29). 
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A pesquisa não se dá muitas vezes do modo como imaginamos e 

planejamos. Percebi a necessidade de conversar com as pessoas idosas 

para compreender a historicidade da localidade. A partir desse momento, 

dos apontamentos da banca de qualificação do mestrado e de todas as 

conversas com a orientadora, vimos a necessidade de conversar com 

alguns moradores da comunidade para compreender a cultura negra no 

Ribeirão da Ilha. Algumas questões orientaram a conversa com três 

mulheres negras: Iracy (86 anos); Ivonira (74 anos) e Delurdes (75 anos), 

principalmente - o significado da cultura negra no Ribeirão e nas relações 

sociais. O início do processo de observação dos(as) jovens negros(as) do 

Ribeirão da Ilha foi marcado pela minha ansiedade, demarcada em meu 

corpo. Aliar a Camila pesquisadora com a Camila nascida naquele bairro 

não foi nada fácil. Eu cresci naquele espaço, naquele local, e agora 

pesquiso nesse lugar.  

A observação foi fundamental nesta primeira etapa, pois ela 

permitiu um primeiro olhar acerca do objeto da pesquisa, entre outras 

coisas. Ao trilhar o caminho do meu campo de pesquisa, muitas eram as 

minhas expectativas: saber sobre as roupas que os(as) jovens vestem, suas 

linguagens, suas formas de sociabilidade e realidades. Ancorada nas 

palavras de Minayo (2012), concluo que não há como realizar um trabalho 

de campo sem pensar nos dois principais instrumentos: a observação e a 

entrevista. Nesta lógica, Godim e Fraser (2003, p. 140) entendem que:  

A entrevista na pesquisa qualitativa, ao privilegiar 

a fala dos atores sociais, permite atingir um nível de 

compreensão da realidade humana que se torna 

acessível por meio de discursos, sendo apropriada 

para investigações cujo objetivo é conhecer como 

as pessoas percebem o mundo. Em outras palavras, 

a forma específica de conversação que se estabelece 

em uma entrevista para fins de pesquisa favorece o 

acesso direto ou indireto às opiniões, às crenças, 

aos valores e aos significados que as pessoas 

atribuem a si, aos outros e ao mundo circundante.  

Compreende-se a importância da observação participante para este 

trabalho, uma vez que é a partir dessa convivência que é possível perceber 

e observar as relações que os(as) jovens estabelecem diante de diferentes 

situações, inclusive se há manifestações racistas e como estas são tratadas. 

A observação participante, juntamente com as rodas de conversas em 

espaços de sociabilidade na comunidade do Ribeirão da Ilha, seria 

fundamental para compreender todas essas relações sociais e o meu olhar 

acerca das juventudes. Nesse sentido, Minayo orienta que:  
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O trabalho de campo permite a aproximação do 

pesquisador da realidade sobre a qual formulou 

uma pergunta, mas também estabelecer uma 

interação como os “atores” que conformam a 

realidade e, assim, constrói um conhecimento 

empírico importantíssimo para fazer a pesquisa 

social (MINAYO, 2012, p. 61). 

Deste modo, ao realizar a abordagem com os(as) jovens negros(as), 

tentei ter o maior cuidado para não ser invasiva, buscando manter uma 

ética que uma pesquisa que envolve seres humanos, experiências, 

singularidades, precisa ter. Por morar no bairro Ribeirão da Ilha, conheço 

alguns(umas) jovens negros(as), pois convivia com muitos(as) deles(as). 

Então meu cuidado foi ainda maior; além de ser pesquisadora, sou 

moradora e amiga de muitos(as) deles(as). Sendo assim, a minha 

responsabilidade com a comunidade e com a pesquisa aumenta.  

Buscamos minimizar os riscos, tendo cuidado de permitir que 

os(as) participantes se sentissem à vontade para responder ou não as 

perguntas formuladas, bem como, garantindo que se retirassem da 

pesquisa a qualquer momento, sem necessidade de oferecer justificativas. 

Deste modo, para reduzir os riscos, propusemos: a) sermos o mais breve 

possível na coleta das informações; b) termos o cuidado na veiculação dos 

depoimentos, quando da apresentação dos resultados da pesquisa em 

eventos e artigos científicos; c) apresentarmos nomes fictícios dos(as) 

jovens. 

Na segunda semana do mês de maio de 2017, adentrei 

profundamente na pesquisa no Ribeirão da Ilha. Foi bem atípico, pois tive 

que olhar atentamente para minha comunidade e conversar com pessoas 

que nunca vi na vida, colocar o medo de lado e falar da pesquisa sobre e 

com os(as) jovens negros(as). Experienciei conversar com as pessoas, 

escutar suas opiniões, seus anseios e seus modos de ver o mundo. Perceber 

realmente o que elas pensam e compreendem é fundamental, pois as 

pessoas assumem uma posição política.  

Minhas andanças pelo bairro foram imprescindíveis para conhecer 

um pouco dos(as) jovens negros(as). A ansiedade esteve presente durante 

este percurso na comunidade, visando conhecer os(as) jovens que seriam 

convidados para o estudo. Quais eram as minhas expectativas? Saber as 

roupas que eles(as) vestem, suas linguagens, formas de sociabilidade e 

realidades. E observar se havia algum(a) jovem negro(a) no Ribeirão da 

Ilha, afinal, esse era um dos objetivos.  

No primeiro momento, respirei fundo e caminhei até a escola para 

observar os(as) jovens. Sentei em um ponto de ônibus na frente da escola, 
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observei os pais deixando os(as) jovens nas escolas, meninos 

cumprimentando os seus amigos e dizendo “fala, feio”,  “fala, nego”,  

“falow”, entre outras expressões. Percebi muitas meninas com shorts e as 

observava cumprimentando-se com beijos no rosto.  

O objetivo da pesquisa naquele momento era observar: quem são 

esses(as) jovens? Confesso que tive que me segurar, pois muitos 

questionamentos estavam em mim, mas não podia esquecer que, além de 

ser jovem, era uma  pesquisadora naquele ambiente. Eu tinha a 

consciência de que precisava observar os(as) jovens para, posteriormente, 

tentar algum tipo de abordagem. 

Pensando no que foi dito, sobre como é difícil aliar a Camila 

pesquisadora à Camila nascida naquele bairro, confesso que estava com 

muito medo de iniciar e de abordar os jovens. Cresci naquele espaço, 

naquele local, e agora volto como pesquisadora, escutando de pessoas que 

conheço sobre tráfico de drogas, festinhas nas quais rolou todo tipo de 

coisa.  

Os(as) moradores(as) foram me indicando onde eu poderia 

encontrar mais jovens negros(as) na comunidade, uma espécie de rede foi 

se tecendo. Vários pontos de referências apareceram nestas conversas: a 

pracinha, ponto de ônibus, a escola, o minimercado ao lado da escola, 

outras referências de casa de moradores.  

Inclusive foi citado o Morro da Mariquinha, chamado “Moca”, no 

qual as histórias se desenvolvem. Mas ficamos restritos apenas ao bairro, 

à Freguesia do Ribeirão da Ilha. Por morar no Ribeirão da Ilha, conheço 

alguns(as) jovens negros(as), pois convivia com muitos deles e tentei ter 

cuidado na forma da abordagem. Nunca sabemos a forma correta, vamos 

aprendendo, lendo e vivenciando as diversas maneiras. 

Durante os dias no Ribeirão da Ilha, conversando sobre este projeto 

com muitas pessoas, pude compreender o porquê de esta pesquisa ser 

realizada naquela comunidade. Entendi que queria mostrar um Ribeirão 

que reconheça as pluralidades de histórias. Neste momento, percebi a 

necessidade de uma divulgação maior da pesquisa, para conseguir mais 

voluntários.  

A Escola Estadual Dom Jaime Câmara foi um dos locais onde tive 

a oportunidade de divulgar a pesquisa e conseguir jovens negros(as) para 

participar do estudo.  e Levei um documento explicando o trabalho para a 

direção. O diretor Tiago e a secretária Rose (negra), que já me conhecia 

da comunidade, acolheram-me muito bem e tiveram sensibilidade com o 

projeto.  

Em nossa primeira conversa, expliquei brevemente do que se 

tratava e que o projeto não seria realizado na instituição, mas em torno 
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dela. Solicitei uma conversa de aproximadamente cinco minutos com as 

turmas. Expliquei que iria precisar de jovens com idade entre 15 a 29 anos. 

Ainda explicitei que neste primeiro momento estaria fazendo um 

levantamento de jovens negros(as) e que iria levar uma lista para os(as) 

jovens interessados(as) na pesquisa colocarem o nome, telefone e bairro. 

Pediram-me para ir na outra semana, pois iria encontrar todas as turmas. 

Portanto, minha relação com a escola foi muito boa. 

Então chegou o grande dia: apresentar para os(as) jovens a minha 

pesquisa. O nervosismo permeava meu corpo, as horas de preparo para 

este momento foram inesgotáveis, o olhar profundo no espelho foi 

fundamental para toda essa preparação. Para falar com as turmas, 

estabeleci alguns pontos para explanar: trabalho inédito, mestrado, 

colaboração, troca de experiências, entre outros. Ao entrar nas salas, fui 

acompanhada pela Rose, funcionária da secretaria, que me apresentou 

como pesquisadora da UFSC. Falou que eu estava naquele espaço para 

dar um recado ao grupo e que precisava da colaboração de todos.  

As turmas da manhã são bem grandes, cada sala deveria ter 

aproximadamente 40 alunos(as) e os(as) jovens prestavam muita atenção. 

Muitos sabiam o que era mestrado, não havia dúvidas. Para algumas 

turmas, fiz uma breve explicação. Levei uma lista para os(as) jovens 

interessados(as) na pesquisa colocarem o nome, telefone e bairro. Percebi 

que os(as) jovens estavam interessados e atentos em participar e fazer 

parte da pesquisa. Disponibilizei o meu telefone para o caso de eles(as) 

conhecerem jovens negros(as) do Ribeirão da Ilha entre 15 a 29 anos. Um 

menino fotografou e colocou no grupo de Facebook de jovens do sul da 

ilha. No entanto, não tive nenhuma procura. No período da tarde, fui a 

apenas uma turma que tinha Ensino Médio inovador.  

Alguns dados relevantes encontrados: havia muitos moradores do 

sul da Ilha (Campeche, Pântano do Sul), mas não propriamente do 

Ribeirão. Assim, perdi muitos(as) jovens negros(as), por não serem do 

Ribeirão. No entanto, ao abordar a temática, percebi a surpresa nos olhares 

destes(as) jovens. Alguns jovens brancos falaram que gostariam de 

participar da pesquisa e me perguntaram se podiam assinar. Respondi que 

poderiam, se se considerassem negros. Alguns assinaram, enquanto outros 

mencionavam os amigos em tom de deboche. Desde o primeiro momento, 

deixei explícito que para participar da pesquisa os jovens precisavam se 

considerar negros ou negras. 

Fui surpreendida pelo interesse que encontrei no grupo de jovens 

do Ribeirão da Ilha, ultrapassando minhas expectativas como 

pesquisadora. Nestes dias, conversei com o presidente do Centro 

Comunitário da Freguesia do Ribeirão da Ilha e, para a minha surpresa, 
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há tantos projetos naquele espaço e nenhum voltado para os(as) jovens. O 

presidente foi bem acolhedor, dizendo que aquele espaço estava aberto 

para mim e para novas ideias. 

Esses dias no Ribeirão foram renovadores. Consegui muitos 

jovens, mais do que imaginava, porém, a maioria está além do limite da 

Freguesia. Comecei na Freguesia do Ribeirão da Ilha e encontrei muitos 

jovens na escola do Alto Ribeirão. É uma pequena distância, e não deixa 

de ser Ribeirão da Ilha, separados por um limite distrital. Estender o 

caminho foi a solução para ter mais jovens na pesquisa. 

Quando comecei a pesquisa, pensava que não iria conseguir 

encontrar jovens negros(as) no Ribeirão. Tive que ampliar meu olhar. Ao 

pensar em tudo o que encontrei, percebi o que foi colocado em minha 

vida, que os negros(as) foram escravizados(as) e que os açorianos 

escreveram a história da minha comunidade. Ao estar nesta pesquisa, 

compreendi melhor as relações de poder existentes na comunidade.  

Foram contatados(as) 17 jovens negros(as) no início da pesquisa. 

No entanto, foi realizado um filtro, pois muitos não eram da comunidade 

do Ribeirão da Ilha e não correspondiam ao critério da seleção. Após, 

foram selecionados 10 jovens que correspondiam ao recorte pesquisado.  

As redes sociais foram fundamentais para meus objetivos. Conforme o 

pesquisador David Le Breton: 

A realidade virtual é para os jovens uma maneira de 

experimentar, de explorar mundos pouco 

conhecidos, por meio de discussões intermináveis 

nas redes sociais. Para os jovens, o real o virtual 

encontram-se, uma e outra dimensão entrelaçam-se 

no curso de suas existências, expandindo o espaço 

psíquico para o universo digital por eles 

frequentado. As tecnologias de informação e de 

comunicação transformam radicalmente o emprego 

do tempo, a vida cotidiana, as modalidades de 

relação com os outros e a intimidade. Para alguns, 

elas constituem uma alternativa para a vida real, 

uma proteção contra as ambivalências do mundo 

(BRETON, 2017, p. 15).  

As idas e vindas pelo bairro foram primordiais para encontrar 

os(as) participantes. Por meio das conversas com os(as) jovens, fui 

apresentando a pesquisa, explicando que era algo inédito no Ribeirão da 

Ilha e que seria o momento de trocar experiências e vivências. Muitos 

mostraram interesse, mas conseguia perceber os olhares enquanto 

explicitava que a pesquisa tratava acerca das “juventudes negras”.  
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O estranhamento6 acerca desta temática e os questionamentos são 

fundamentais. Afinal, ressignificar e construir o novo não é uma tarefa 

fácil. No entanto, muitas pessoas da comunidade indicaram outros(as) 

jovens negros(as) do Ribeirão da Ilha, salientando uma espécie de rede – 

o que poderíamos evidenciar como o método snowball: “uma técnica de 

amostragem que utiliza cadeias de referência, uma espécie de rede” 

(CARVALHO; FERNANDES, 2000, p. 18). É imprescindível essa 

sensibilidade das pessoas em ajudar, bem como, o acolhimento para essa 

abordagem. Deste modo, podemos entender que esta rede foi fundamental 

para a propagação da pesquisa e para o encontro com esses(as) jovens 

negros(as) neste espaço de sociabilidade do Ribeirão da Ilha. 

A pesquisa está dividida em quatro capítulos. O Capítulo I, 

Trilhando os caminhos do Ribeirão e da pesquisa, apresenta um 

panorama da história do bairro e os seus aspectos culturais, mostrando as 

pluralidades de histórias imersas na comunidade. Este capítulo subdivide-

se em dois subitens. “Apresentando o bairro Freguesia do Ribeirão da 

Ilha”, que analisa a construção social da cultura açoriana na localidade, e 

como se consolidou esta relação cultural hegemônica açoriana em Santa 

Catarina, com foco na comunidade da Freguesia do Ribeirão da Ilha. Por 

fim, uma breve análise da cultura negra apresentada por excertos das 

entrevistas de algumas moradoras da localidade. 

Apresentamos como se deu a realização das rodas de conversas 

com as juventudes negras e quais metodologias foram utilizadas na 

pesquisa. E mostramos “Quem são os (as) jovens negros (as) do Ribeirão 

da Ilha”, apresentando e analisando em um quadro os dados dos(as) 

participantes da pesquisa, e de como estas relações sociais implicam na 

pesquisa. 

O segundo capítulo, intitulado Mapeamento das pesquisas sobre 

Juventudes Negras: o que elas nos dizem?, buscamos apresentar os 

levantamentos de pesquisas relacionadas à temática das juventudes 

negras.  

No terceiro capítulo A Construção de um novo olhar a partir das 

contribuições teóricas decoloniais, são discutidos aspectos conceituais 

da abordagem decolonial para pensar as identidades dos(as) jovens 

negros(as) na sociedade brasileira. Apresenta dois subitens: “As marcas 

                                                 
6 “Estranhar: 1 - Achar estranho; achar extraordinário. 2 - Não conhecer, não estar 

familiarizado com. 3 - Não reconhecer. 4 - Admirar (por causa de variação 

havida). 5 - Achar censurável; censurar. 6 - Fugir de; esquivar-se a. 7 - Não se 

reconhecer. 8 - Fugir da convivência; esquivar-se” (DICIONARIO AURÉLIO 

ONLINE). 
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do colonialismo na constituição identitária negra no Brasil”, explicitando 

como se deu essa relação colonial da identidade negra no Brasil e como 

isso influencia as relações sociais.  “Juventudes negras sob a ótica 

decolonial” destaca aspectos conceituais das juventudes e de que modo se 

dão essas implicações nas relações raciais. 

O quarto capítulo, Retratos falados do Ribeirão da Ilha pelos 

olhos das Juventudes Negras: singularidades e pertencimento racial, 

está subdividido em sete itens. São eles: “O que decantou das rodas de 

conversas com os(as) jovens negros(as) no Ribeirão da Ilha”; “Juventudes 

Negras: condições Juvenis”; “Identidades negras e pertencimento racial”; 

“Juventudes Negras  e Violências”; “Lazer, espaços de sociabilidade e 

cultura ribeironense”, “Cultura açoriana x Cultura negra?”, “Material 

produzido nas rodas de conversa”. São apresentados e analisados os 

excertos das falas a partir dos encontros realizados com os(as) jovens 

negros(as) no Ribeirão da Ilha. Este capítulo mostra e analisa como os(as) 

jovens veem seu pertencimento racial em uma comunidade com traços 

açorianos no sul de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Por fim, 

as Considerações Finais. 
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CAPÍTULO 1 - TRILHANDO OS CAMINHOS DO RIBEIRÃO E 

DA PESQUISA 

Neste capítulo, delineio aspectos da história da cultura açoriana no 

bairro Ribeirão da Ilha e aponto como a população negra interage com 

esta cultura de origem, supostamente, portuguesa. “Trilhando os 

caminhos do Ribeirão da Ilha” significa recuperar traços das histórias que 

não são tomados como essenciais nos materiais históricos até então 

produzidos sobre a região. Um dos objetivos desta pesquisa é estranhar 

coisas naturalizadas, olhar para o mesmo percebendo o antes não 

percebido. “Estranhar é achar estranho; achar extraordinário. Não 

conhecer, não estar familiarizado com. Não reconhecer. Admirar. Achar 

censurável; censurar. Fugir de; esquivar-se. Não se reconhecer. Fugir da 

convivência; esquivar-se” (DICIONÁRIO ONLINE AURÉLIO). 

1.1 APRESENTANDO O BAIRRO FREGUESIA DO RIBEIRÃO DA 

ILHA 

Cabe aqui apresentar o Ribeirão e suas peculiaridades, abordar o 

Ribeirão e seus espaços de sociabilidade, conhecer algumas das suas 

histórias, desvendar muitas delas. Mas, para poder fazer este exercício de 

pensar, recorro a alguns autores e seus entendimentos sobre as suas 

pesquisas, fazendo o exercício de compreender a história deste local. 

Figura 3 - Centrinho da Freguesia do Ribeirão da Ilha 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2017. 
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Em 1763, o povoado do Ribeirão foi erguido a mando do Manoel 

Valgas Rodrigues, tendo como principal padroeira Nossa Senhora da 

Lapa. No final do século XVIII, o povoado possuía 1.040 habitantes e 

ainda estava ligado à Matriz de Nossa Senhora do Desterro. Pela 

dificuldade do transporte, a população demorava a receber auxílios e 

assistência espiritual. “Em 1779, o governador da Capitania, coronel João 

Alberto de Miranda Ribeiro, fez um relatório dirigido ao Vice-Rei 

solicitando que o povoado fosse elevado à categoria de freguesia, o que 

veio a se concretizar somente em 1809” (ESPÍNDOLA, 2010, p. 76). 

O Ribeirão da Ilha, sob a designação de Freguesia da Nossa 

Senhora da Lapa, foi oficialmente instituído por Alvará de 11 de julho de 

1809. O Distrito do Ribeirão (denominação oficial), também conhecido 

como Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha, ocupa a parte 

meridional, na costa oeste da Ilha de Santa Catarina, junto à Baia Sul, com 

uma superfície de aproximadamente 131,93 quilômetros. 

O Distrito do Ribeirão tem uma estrutura longitudinal, com uma 

rodovia que serpenteia ao longo da costa marítima na extensão de 30 

quilômetros, aproximadamente, e por isso tem vários polos de atração e 

de concentração urbana. Até o começo da década de 1970, as estradas, 

caminhos e ruas não eram pavimentadas.  

A única exceção era o trecho de acesso à praça e à 

Igreja Matriz, pavimentado com biscoitos de 

pedras, tipo colonial. Segundo consta, foi 

construído pelos escravos, a fim de receber o 

imperador Dom Pedro II, que em outubro de 1845 

visitou a Freguesia (PEREIRA et al., 1990, p. 37). 

Antes de tudo, é importante ressaltar um pouco da origem da 

palavra açores: 

Açores dá nome ao arquipélago formado por nove 

ilhas que foi descoberto e povoado pelos 

portugueses nos inícios do século XV. As ilhas 

açorianas tornaram-se a região de comércio para as  

muitas rotas que atravessam o Oceano Atlântico, no 

meio do qual está situado o referido arquipélago. 

Este se transformou num ponto de trocas para 

vários lugares do mundo (Europa, Índia, China, 

Brasil, dentre outros) (MACHADO, 2016, p. 57). 
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Compreender as juventudes negras nesta localidade – conhecida e 

denominada por sites de turismo como açoriana7 – é importante para 

entender o que esses jovens estão produzindo no bairro, como eles se 

constituem identitariamente, pelo pertencimento étnico-racial em uma 

cultura hegemônica açoriana, ou se não se percebem representados por 

ela. Além disso, pesquiso as juventudes, lembrando que no Brasil alguém 

é considerado jovem entre 15 e 29 anos, conforme o Estatuto da Juventude 

(BRASIL, 2013). Para Machado (2016): 

Por vezes, entre os/as moradores da Freguesia do 

Ribeirão, o nome popular que identifica hoje a sede 

distrital (Freguesia) é substituído pelo nome oficial 

que identifica o distrito (Ribeirão). Ou seja, o nome 

Ribeirão é usado pelos moradores tanto para 

designar uma localidade distrital (no caso, a vila-

sede) quanto para indicar o distrito como um todo. 

Algumas vezes, em suas falas, parece que a parte (a 

Freguesia) é tomada como o todo (o distrito), e 

vice-versa. É comum ouvi-los chamar a sede 

distrital de: “Ribeirão”, “Freguesia”, ou mesmo 

“Ribeirão da Ilha”. Este último, aliás, é o nome que 

identifica a Freguesia (a vila-sede) nos mapas 

oficiais. Em conversa com Nereu do Vale Pereira, 

o pesquisador concordou com a observação feita 

por mim sobre essa impressão peculiar referente ao 

uso dos nomes do distrito e da sua vila-sede pelos 

moradores. Contudo, na prática, estes sabem as 

diferenças que comportam tais denominações. 

Nereu do Vale Pereira observa: “O Ribeirão é um 

distrito de Florianópolis, não é mais freguesia. [...] 

A sede do distrito tem o título de vila. Do ponto de 

vista legal, a palavra freguesia não existe, hoje só 

                                                 
7 Denominada pelos sites de turismo. Aponto alguns restaurantes e lugares na 

comunidade do Ribeirão da Ilha em que a cultura açoriana está presente.  

Restaurantes 

Rancho Açoriano - http://www.ranchoacoriano.com.br 

Ostradamus - http://www.ostradamus.com.br 

Porto do contrato – http://portodocontrato.com.br  

Ecomuseu: “A cultura açoriana é o resultado da configuração política, social, 

econômica, religiosa, dos açorianos (portugueses) que vieram para Desterro entre 

os séculos XVIII e XX. Na qual a cidade recebeu muitos contributos culturais”. 

Disponível em: <https://ecomuseuribeirao.wordpress.com/publicacoes/>. Acesso 

em: 14 maio 2018. 

http://www.ranchoacoriano.com.br/
https://ecomuseuribeirao.wordpress.com/publicacoes/
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no popular. É mais uma identificação cultural, 

histórica. Para a prefeitura, [a Freguesia] é a sede 

do distrito. Atualmente, nem [se chama] Nossa 

Senhora da Lapa, é só Ribeirão da Ilha”. Algumas 

pessoas da vila-sede explicam que “historicamente” 

o Ribeirão era uma freguesia por conta da 

colonização açoriana no sul do Brasil, lembrando 

que esse era “o modo de organização administrativa 

nos Açores” (MACHADO, 2016, p. 100). 

Escolhi pesquisar os(as) jovens negros(as) na comunidade da 

Freguesia do Ribeirão por ser sede distrital do bairro, onde encontramos 

referências em festas, culinária, arquitetura, entre outros aspectos. A 

comunidade é delineada territorialmente por: Alto Ribeirão (conhecido 

como Canto do Rio ou Candonga), Simplício (Barro Vermelho), 

Freguesia, Costeira do Ribeirão, Caicangaçu, Tapera da Base, Caieira da 

Barra do Sul e Naufragados. O Alto Ribeirão é uma comunidade de 

prestígio social, denominada pelos senhores de engenho, privilegiada na 

localidade, onde ficavam a maioria das senzalas e os(as) escravizados(as). 

Candonga era um homem branco, comerciante da comunidade (falecido), 

que possuía um armazém.  

As pessoas da Freguesia usam também a expressão 

“lá no Zeca do Candonga”, reportando-se ao ponto 

cuja referência é o “filho do Candonga”, que 

continuou a tocar, por muitos anos, a venda do pai, 

quando da morte deste (MACHADO, 2016, p. 115). 

Barro Vermelho, outro bairro do distrito do Ribeirão, antigamente 

denominava-se Simplício. No Simplício deságua o oceano, que deu o 

nome do povoado, já conhecido dos indígenas que habitavam a região há 

cerca de 2.000 anos, como comprovam pesquisas do Arquipélago padre 

João Alfredo Rohr S. J., que a partir dos fósseis ali encontrados montou o 

museu do Homem Americano (PEREIRA et al., 1990, p. 50). Hoje, há 

uma capelinha na comunidade para prestar homenagem a Nossa Senhora 

da Lapa. 

Na entrada do distrito da Freguesia do Ribeirão está a Praça 

Firmino Manoel da Silva8, em homenagem ao meu bisavô. A rua geral 

denomina-se como Baldicero Filomeno. A principal rodovia da Freguesia 

é conhecida como “rua de baixo” (do lado debaixo), perto do mar. Ela é 

considerada a “rua geral”. É onde se encontra a Praça Maria Francisca da 

                                                 
8 Firmino Manoel da Silva, homem negro, funcionário público. 
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Silva, mais conhecida como dona Chiquinha9. A rua de cima da Igreja é 

denominada Rua Alberto Cavalheiro10.  

Alguns moradores sugerem, inclusive, que um 

conjunto de casas geminadas nesse ponto por eles 

considerado o “centro” da vila teria sido construído 

por escravizados, e que, em dado momento do 

passado, aquelas teriam sido as moradias destes 

últimos (MACHADO, 2016, p. 139). 

A Freguesia se estende até a Caiacanga, Tapera do Sul, até 

Naufragados. O bairro Caicanga “é célebre pelas excelentes melancias, as 

melhores de Santa Catarina” (PEREIRA, et al., 1990, p. 60). Os habitantes 

nesta localidade eram considerados agricultores, sendo conhecidos como 

excelentes canoeiros e produtores de cultivos variados. 

“Naufragados é um local onde o número de habitantes é bastante 

reduzido, resumindo-se a pouco mais do pessoal empregado no farol e 

suas famílias” (PEREIRA, et al., 1990, p. 61). Chegar até lá é difícil, pois 

o único acesso é por meio da trilha e de barco, pelo mar. Nesta localidade 

naufragaram dois barcos portugueses com açorianos que iam de Santa 

Catarina para o Rio Grande do Sul. Poucos se salvaram, e o episódio ficou 

conhecido como naufragados, nome atribuído à localidade até os dias de 

hoje. Em relação ao bairro distrital: 

Quanto ao distrito, este ocupa evidentemente um 

espaço de maior extensão que o da sua sede. Dados 

recolhidos de um site da prefeitura de Florianópolis 

informam que o Distrito de Ribeirão da Ilha 

corresponde a uma área de 52.565 km e a um 

perímetro de 70.191 km. Desse total, o bairro do 

Ribeirão da Ilha – a sede distrital – equivale a uma 

área de 4.511 km² e a um perímetro de 11.869 km. 

Diga-se de passagem, a palavra bairro, cuja 

definição é utilizada hoje pelo IBGE para designar 

as localidades intradistritais, quase nunca aparece 

nas falas dos moradores. Frequentemente, eles se 

referem ao lugar, como lembrou acima o morador, 

chamando-o de “Freguesia”, “comunidade” e/ou 

                                                 
9 Maria Francisca da Silva, mulher branca, comerciante na Freguesia do Ribeirão 

da Ilha, dona do armazém de secos e molhados na Freguesia do Ribeirão da Ilha. 
10 Alberto Cavalheiro, homem branco, fabricava baleeira no distrito. Nomearam 

a rua de cima (prefeitura) em sua homenagem, sendo que ele morava em uma rua 

na estrada geral. 
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“vila”. Por essa razão, essas últimas denominações 

são mantidas também aqui. Para descrever o distrito 

caracterizando-o pelos contornos (MACHADO, 

2016, p. 57). 

Conforme Pereira (1990) e Farias (1998), pesquisadores que 

estudam a temática dos açorianos em Santa Catarina, não podemos pensar 

na importância dos açorianos sem mencionar as contribuições na cultura: 

o folclore, as festas do Divino Espírito Santo11, o artesanato e todo o seu 

povoamento na construção da Ilha de Santa Catarina, além da questão 

econômica. Pesquisas de autores como Flores (2000) e Lacerda (2003) 

apontam uma nova história desta identidade açoriana, caracterizada como 

uma identidade inventada, a partir do congresso de 1948 que comemorou 

o Segundo Centenário da Colonização Açoriana. O evento girava em 

torno do Primeiro Congresso de História Catarinense, e as comemorações 

mobilizavam muitas pessoas, autoridades civis e militares. Essas pessoas 

eram convidadas a prestigiar as solenidades, ouvirem os discursos de 

intelectuais. Eram feitas exposições de sobrevivências em torno da data 

de chegada de açorianos e madeirenses ao Sul do Brasil, promovidas pelo 

Estado Novo. A historiadora Maria Bernadete Ramos Flores indica: 

Assim, cada detalhe da faina colonizadora era 

enfatizado: o árduo trabalho da agricultura; o 

desenvolvimento de artes e ofícios, como a 

cerâmica, o engenho de farinha de mandioca, o 

tecido feito em tear doméstico, a renda de bilro, 

etc.; a dedicação à pesca de subsistência ou à pesca 

                                                 
11 Festa do Divino Espírito Santo - organizada do seguinte modo: é feita a escolha 

do Casal Imperador da festa,simbolicamente coroado no dia de festa, 

acompanhados do Cortejo Imperial, seguido por todas as pessoas escolhidas para 

compor a Irmandade na comunidade, além dos cantores e dos foliões. O casal 

ficará encarregado da organização da festa e dos gastos com o Cortejo Imperial. 

A bandeira, simbolicamente representada pela cor vermelha, simboliza o louvor 

do Espírito Santo, e percorre as casas da comunidade, anunciando a festa. Para a 

organização dessa festa, o Imperador, juntamente com os colaboradores, organiza 

os preparativos: a escolha das pessoas que irão compor o cortejo (alugar ou 

comprar os vestidos), os fogos, a organização da música. Os preparativos das 

Novenas, faltando uma semana para o início da festa, têm início na casa do 

Imperador, onde é rezado por pessoas da comunidade. No final da noite, o Casal 

Imperador distribui bolos, refrigerantes, entre outras coisas. Segundo Pereira 

(2003), “as festas populares em ‘louvor ao Espírito Santo’, que são praticadas em 

várias regiões do Brasil, têm origem em Portugal, e são também uma herança 

cultural e religiosa do português açoriano” (PEREIRA, 2003, p. 177). 
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da baleia em alto-mar; a defesa militar; o trabalho 

recrutado para as obras públicas; a sedimentação da 

língua, da cultura, da religião, das instituições de 

origem portuguesa. Diziam que os açorianos 

construíram um pedaço de Brasil no sul do 

continente americano (FLORES, 2000, p. 71-72). 

Destaca-se a importância do meio acadêmico em legitimar a 

imagem da “identidade açoriana” na reunião de 1948. Conforme Lacerda: 

Podemos dizer que, no período entre as décadas de 

50 e 70, assistimos à consolidação de uma produção 

literária, historiográfica e folclórica sobre a 

açorianidade, uma produção rica em descrições de 

costumes e cronologias. (...) Dos anos 70 até 1992, 

essa literatura de base historiográfica será 

reavivada, discutida e ratificada nas chamadas 

Semanas Açorianas, organizadas bilateralmente 

pela Universidade dos Açores e Universidade 

Federal de Santa Catarina (LACERDA, 2003, p. 

92). 

O Congresso de 1948 foi importante para compreender como se 

dão essas dimensões políticas e sociais em Santa Catarina. Para Machado 

(2016), é preciso lembrar que o estado de Santa Catarina é citado por 

muitos autores que são referência nas questões relacionadas à cultura 

açoriana, sobretudo depois do primeiro congresso de história catarinense, 

em 1948. Ainda assim: 

O primeiro congresso de história em Santa Catarina 

(meados do século XX) marcaria também a 

arrancada para uma série de iniciativas (projetos, 

ações e programas) cujos articuladores se 

empenharam na preservação das tradições luso-

açorianas no Estado, incluindo igualmente 

reflexões sobre o tema da identidade cultural. Nessa 

perspectiva, consolidar-se-ia, nos anos de 1960-70, 

uma nova visão acerca da formação sociocultural 

do Estado Catarinense,valorizando particularmente 

a cultura açoriana que estaria aí presente. Dentre 

pessoas e instituições envolvidas com essa 

proposta, nessa época e mais recentemente, são 

lembrados: historiadores como Nereu do Vale 

Pereira e Valmir Martins; a antropóloga Anamaria 

Beck; figuras como Franklin Cascaes e Gelsy 

Coelho (o chamado “Peninha”, do museu da 
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UFSC); a Fundação Franklin Cascaes (FFC); a 

Fundação Catarinense de Cultura (FCC); o Núcleo 

de Estudos Açorianos (NEA/UFSC 1990), entre 

outras referências (MACHADO, 2016, p. 81). 

Esse discurso foi fundamental para legitimar a identidade açoriana 

em Santa Catarina e para a construção dessa brasilidade europeia 

catarinense. O mosaico cultural foi primordial para formar e legitimar uma 

única identidade catarinense no estado de Santa Catarina. “Assim, índios, 

portugueses continentais vicentinos, espanhóis, portugueses dos Açores e 

Madeira, negros e alemães, dentre outros, comporiam esse mosaico 

cultural” (PEREIRA, 2003, p. 15). Para Maria Bernadete Flores (1997), 

professora de História da UFSC, estudiosa das questões açorianas: 

Foi construído um imaginário litorâneo-açoriano, e 

isto em apenas uma década se tornou realidade em 

Santa Catarina. A identificação das pessoas com a 

cultura açoriana fez parte de um processo de criação 

e positivação de uma identidade umbilicalmente 

vinculada ao litoral do Estado (FLORES, 1997, p. 

140). 

Diante do exposto, podemos inferir que há uma construção cultural, 

legitimada pelo tempo, apontando para um imaginário litorâneo-açoriano 

que configura o que tomamos como realidade nesse local. Esta identidade 

perpassa discursos e gerações.  

Da mesma forma, poderemos pensar que a cultura negra seguiria 

um caminho similar: traços identitários configurando um imaginário 

coletivo, herdado de geração para geração. Isto acontece no Ribeirão da 

Ilha? Só poderemos saber sobre isso pesquisando diretamente com essa 

juventude negra, a fim de verificar quais traços da cultura negra e da 

cultura açoriana estão sendo transmitidos transgeracionalmente. Deste 

modo, indago: como os(as) jovens negros(as) se sentem inseridos na 

cultura açoriana? Será que se reconhecem como açorianos ou negros?   

Com essa finalidade, é indispensável compreendermos o conceito 

de território12, para entendermos o Ribeirão como um espaço territorial no 

qual a cultura açoriana predomina. A relação de poder no âmbito racial é 

evidenciada. A identidade negra está presente na localidade, uma 

construção relativa, que é pessoal, mas também coletiva. Para a geógrafa 

Azânia Maahin Nogueira (2018): 

                                                 
12   O território, que é também paisagem, região, lugar e espaço (Nogueira, 2018, 

p. 208). 
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Os territórios negros diferenciam-se não apenas 

pela simples presença de pessoas negras, mas pelos 

processos de identificação territorial pelos quais 

essas pessoas apreendem estes espaços, 

caracterizando-se pela resistência à colonialidade. 

(...) Sendo assim, é possível falar de territórios 

negros mesmo quando falamos de espaços onde a 

população é majoritariamente negra, como no 

Brasil, pois não se trata de um processo de formar 

guetos em espaços brancos (NOGUEIRA, 2018, p. 

212). 

A identidade negra está interligada com a relação territorial que não 

podemos deixar de mencionar e com a relação de poder que é posta para 

aqueles jovens imersos na comunidade. O Ribeirão é um território no qual 

as culturas negras permanecem apagadas e resistindo a toda essa relação 

imposta de poder. Nesse sentido, Bonnemaison e Cambrèzy (1996 apud 

HAESBAERT, 2002, p. 50) afirmam que “o poder do laço territorial 

revela que o espaço está investido de valores não apenas materiais, mas 

também éticos, espirituais, simbólicos e afetivos” (NOGUEIRA, 2018, p. 

9). De antemão, é necessário apresentar o mapa do distrito do Ribeirão da 

Ilha.  
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Figura 4 - Mapa do Ribeirão da Ilha 

 
Fonte: http://www.clicrbs.com.br/sites/swf/plano_diretor/ribeirao.html 

“Nessa localidade da Freguesia do Ribeirão da Ilha, atualmente, 

vivem cerca de 500 famílias” (MACHADO, 2016, p. 37). No entanto, 

muita gente saiu da localidade e conseguiu estabelecer-se em outros 

bairros, boa parte se mudou e outra parte reinventou maneiras de viver em 

família, entre os parentes e a vizinhança. 

De acordo com o IBGE (2010), entre as 1.444 pessoas residentes 

na área urbana (bairro) denominada Ribeirão da Ilha (Freguesia), 

discriminam-se os seguintes dados de cor ou raça - brancos: 656 mulheres 

e 631 homens; pretos: 36 mulheres e 23 homens; pardos: 48 mulheres e 

49 homens; e indígenas: um homem. Os dados quanto à faixa etária da 

população são apresentados no quadro a seguir: 
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Quadro I - Faixa etária da população residente no Ribeirão da Ilha 

Faixa etária População 

0 a 14 anos 250 

15 a 64 anos 1.011 

65 anos ou mais 183 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. 

Para entender quem são esses(as) jovens negros(as) do Ribeirão da 

Ilha, é importante compreender e caracterizar a comunidade pesquisada. 

É importante compreender de que modo os imigrantes açorianos 

chegaram à Ilha de Santa Catarina e como ocuparam o sul da ilha, mais 

precisamente, o Ribeirão da Ilha. A pesquisadora Ariana Moreira 

Espíndola, no artigo A Vida Rural na Freguesia do Ribeirão da Ilha no 

Século XIX (2010), contribuiu com a história da agricultura da localidade 

e das relações sociais, a partir da matrícula dos moradores de 1843, 

apresentando o contexto do século XIX. A historiadora aponta: 

Entre o período de 1748 a 1756, cerca de 6.000 

imigrantes açorianos chegaram à Ilha de Santa 

Catarina. A ocupação se deu primeiramente ao 

redor da Vila de Desterro e posteriormente se 

desmembrou para os extremos norte e sul. No sul 

da Ilha observam-se dois núcleos no processo de 

povoamento: o povoado do Ribeirão, localizado 

estrategicamente a sudoeste da Ilha, próximo ao 

Forte Nossa Senhora da Conceição, e a Armação de 

Sant’Ana da Lagoinha “fundada por Provisão 

Régia de 9 de Julho de 1772” , no contexto das 

fundações de armações baleeiras pelo litoral 

catarinense, criadas “a partir de contratos firmado 

entre Inácio Pedro Quintella e sócios da Coroa 

portuguesa, no período que se estende entre os anos 

de 1765 e 1801 (ESPÍNDOLA, 2010, p. 76) . 

Nesse sentido, o pesquisador Nereu do Vale Pereira (PEREIRA et 

al., 1990, p. 124), no livro Ribeirão da Ilha: vidas e retratos, indica:  

Nos registros do início do século XIX, detectaram-

se imigrantes portugueses continentais de Braga, 

Porto, Póvoa, do Varzim e de outras. Vieram 

também os indivíduos das Canárias, Ilha do 

Lanzarote e do Cabo Verde, da Ilha do Maio. 

Interessante é notar que em sua obra o autor menciona apenas 

superficialmente o período de escravidão e uma única vez a existência do 
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Clube dos Negros no Ribeirão da Ilha (PEREIRA et al., 1990, p. 207). A 

constatação da existência deve-se exclusivamente aos relatos e entrevistas 

de um morador negro (PEREIRA et al., 1990). Assim, tem-se a notícia da 

existência dos negros e do processo de escravidão na localidade. O que 

evidencia o não reconhecimento da cultura negra na comunidade. 

É necessário pensarmos na concepção da “cultura açoriana” no 

bairro distrital da Freguesia do Ribeirão da Ilha, entender de que modo 

essas práticas culturais foram se perpetuando na localidade. Antes de tudo, 

é relevante pensar no conceito de cultura, para podermos compreender um 

pouco melhor essa questão. Para o estudioso Hall (2011, p. 70): 

As culturas tradicionais colonizadas permanecem 

distintas: mas elas inevitavelmente se tornam 

“recrutas da modernidade”. Podem ser mais 

fortemente delimitadas que as chamadas sociedades 

modernas. Mas não são mais (se é que já foram) 

entidades orgânicas, fixas, autônomas e 

autossuficientes. Como resultado da globalização 

em seu sentido histórico amplo, muitas delas se 

tornaram formações mais “híbridas” (HALL, 2011, 

p. 70). 

Com isso, é interessante notar que não podemos dizer que o bairro 

Freguesia do Ribeirão da Ilha é “puramente” açoriano. Ele foi resultado 

das práticas e manifestações culturais que aconteceram e hierarquizam 

essa comunidade. A cultura é processo construído historica e 

culturalmente e, por isso, é necessário legitimar as diversas etnias 

existentes na Freguesia do Ribeirão da Ilha, que não foram reconhecidas 

na localidade, na sociedade e no estado de Santa Catarina. Tudo indica 

que os(as) moradores(as) internalizaram o discurso acerca da cultura 

açoriana em suas vidas. Afinal, isso foi perpassado geracionalmente, nas 

relações sociais e culturais na comunidade. Conforme a antropóloga 

Angela Maria de Souza: 

Santa Catarina, a partir dos dados populacionais, é 

considerado um estado com predominância de 

população branca, principalmente, oriundos de um 

processo de imigração europeia. E esta face do 

Estado faz parte das representações institucionais, 

das propagandas turísticas, do calendário de festas, 

em outras palavras, há uma representação e 

representatividade deste estado considerado um dos 

mais brancos do país. Do total da população do 

estado, e de seus municípios, temos em torno de 
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treze por cento de população negra (preta e parda), 

segundo os dados do IBGE (2010) (SOUZA, 2016, 

p. 14). 

É interessante notar que a dita alta cultura, segundo Boaventura 

Santos (1999) expressa no livro Pela Mão de Alice: o social e político na 

pós-modernidade (1999), foi se perpetuando na comunidade distrital da 

Freguesia do Ribeirão da Ilha. Uma cultura legitimada como a identidade 

açoriana do litoral do estado de Santa Catarina. Principalmente, como já 

referido, a partir do Congresso de 1948, quando a elite intelectual 

reafirmou e reforçou a ideia desta “identidade açoriana”. Essa cultura tem 

predominância no bairro. Para Boaventura de Souza Santos: 

A dicotomia alta cultura-cultura popular constitui o 

núcleo central do ideário modernista. A alta cultura 

é uma cultura-sujeito, enquanto a cultura popular é 

uma cultura objecto, objecto das ciências 

emergentes, da etnologia, do folclore, da 

antropologia cultural, rapidamente convertida em 

ciências universitárias. A centralidade da 

universidade advém-lhe de ser o centro da cultura-

sujeito. A crise desta dicotomia no pós-guerra 

resulta na emergência da cultura de massas, uma 

nova forma cultural como uma distinta vocação 

para a cultura-sujeito e assim disposta a questionar 

o monopólio até então detido pela alta-cultura 

(SANTOS, 1999, p. 169). 

Os(as) jovens negros(as) estão imersos nesta cultura açoriana que 

denomino de alta-cultura, uma cultura que as pessoas legitimam, 

visibilizam e reconhecem. Mas em que, ao mesmo tempo, sua cultura 

negra está presente. As juventudes negras podem estar imersas nesta alta-

cultura açoriana, mas a população negra não é reconhecida e nem vista 

como alta-cultura.  

Esse discurso açoriano se mantém fortemente até os dias de hoje 

na localidade, mostrando apenas uma única história, a da vinda dos 

açorianos, de suas contribuições para a comunidade, para o Estado e de 

suas heranças culturais. Para Espíndola (2010, p. 79): “Apesar da 

colonização açoriana, há uma dimensão plural a respeito da cultura 

ribeironense e, quando falamos de cultura, nos referíamos a ‘todo 

conhecimento que uma sociedade tem sobre si, sobre outras sociedades, 

sobre o meio’”. 

Meu objetivo com este trabalho não é deslegitimar a historicidade 

dos açorianos, mas mostrar que não é a única história da localidade, que 
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existe uma pluralidade de histórias. É mostrar que o Ribeirão da Ilha é 

uma comunidade que teve alto índice de população negra escravizada, que 

contribuiu com a economia da localidade, mas que não é reconhecida, 

afinal, a população negra sempre foi vista como subalterna. Para Ianni e 

Cardoso (1960, p. 112), 

Os efeitos da abolição não alteraram 

substancialmente, portanto, a posição relativa das 

duas raças no sistema ocupacional da cidade, 

permanecendo o trabalhador negro nos setores mal 

remunerados e de baixo prestígio social. 

É fundamental conhecer a historicidade do nosso estado, para 

compreender como se dão as relações sociais e raciais. Ianni e Cardoso 

(1960, p. 91) analisam em uma tabela a quantidade de população 

escravizada no século XIX, na cidade de Florianópolis. Isso é 

imprescindível para podermos compreender o papel da mão de obra 

escravizada negra no estado de Santa Catarina. 

Quadro II - Evolução da População da Ilha (1810-1872) 

Freguesias 1810 1855 1856 1866 1872 

Capital 

Escrava: 1.689 1.436 1.351 1.266 1.622 

Total: 5.250 5.611 5.614 6.474 7.105 

32,17% 25,59% 24,06% 19,50% 17,60% 

Santo 

Antônio 

Escrava: 602 554 560 394 405 

Total: 3.347 3.033 3.196 2.666 3.036 

17,98% 18,26% 18,14% 14,77% 13,47% 

Ribeirão 

Escrava: 423 640 686 519 275 

Total: 1.144 2.651 2.923 2.712 2.997 

37,97% 24,14% 23,46% 19,13% 9,17% 

Fonte: Cor e Mobilidade social em Florianópolis: Aspectos das relações entre 

negros e brancos numa comunidade no Brasil Meridional (Ianni e Cardoso, 1960, 

p. 91). Elaborado pela pesquisadora, 2018. 

Para a realização dessa dissertação, encontrei algumas pesquisas 

sobre o Ribeirão da Ilha. Para a minha surpresa, encontrei uma foto, 

datada de 1999, de um recorte do jornal Diário Catarinense. A foto me 

pareceu bastante familiar. Trata-se de Agenor Firmino da Silva, com sua 

neta de 7 anos, na janela de sua casa, localizada na Rodovia Baldicero 

Filomeno, Freguesia do Ribeirão da Ilha. A criança da foto é a 

pesquisadora que redige o presente trabalho de pesquisa. Hoje, tento 

mostrar para meu avô, já falecido, e para a população Ribeironense, a 

pluralidade de histórias negras naquela localidade. 
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Figura 5 - Recorte do Jornal Diário Catarinense com seu Agenor Firminio da Silva 

e a neta Camila 

 
Fonte: Jornal Diário Catarinense (não há referência ao fotógrafo), 1999. 

A presença familiar traz à tona muitas histórias nessa pesquisa. É 

notório relembrar que meu avô escutou e apresentou  uma única história 

desta localidade e foi nos passando, geracionalmente, o discurso de uma 

única identidade, a “identidade açoriana”, que predominava nas questões 

familiares e nos discursos da comunidade. Lembro-me dele falando: 

“Queres saber a história do Ribeirão, vai ao livro do doutor Nereu do Vale 

Pereira que ele fala tudo”. E nunca me questionei acerca de outra história 

da localidade. Para Espíndola: 

Imagino que esse discurso açoriano prevaleça tão 

fortemente por motivos diversos, como, por 

exemplo, a permanência da arquitetura açoriana 

que enfrentou os anos e nas últimas décadas tem 

sido bastante difundida por aqueles que a utilizam 

como slogan comercial, especialmente dos vários 

restaurantes que se fixaram na orla da antiga 

freguesia (ESPÍNDOLA, 2010, p. 80). 

A autora faz pensar sobre essa questão, imprescindível para 

entender que o comando do Ribeirão e a hierarquização de poder serviram 

apenas para uma determinada cultura, a “açoriana” – construída até os dias 

de hoje, sendo a comunidade um modelo de cultura para o Brasil e até 

mesmo para o exterior, a partir de restaurantes, arquitetura, como 
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patrimônio tombado, além das festas, apresentadas com referências 

açorianas perpassadas geracionalmente. Isso faz com que seja 

reconhecida e legitimada uma única história da localidade. 

No Ribeirão da Ilha, na década de 1970, havia o Clube dos Negros, 

chamado Treze de Outubro. O clube era localizado na sede distrital na 

Freguesia do Ribeirão da Ilha, tomado pelos negros naquela localidade, 

sendo que havia um clube de brancos que os negros não poderiam 

frequentar. Os negros ocuparam um terreno vago e começaram a construir 

uma casa para que pudessem se encontrar e fazer as suas festas nos finais 

de semana. O nome Treze de Outubro faz menção à principal festa de 

nossa Senhora do Rosário, padroeira dos homens de cor, nos dias 3 e 4 de 

outubro.  

A moradora Iracy Maria dos Santos (86 anos), minha avó e 

fundadora do clube, informa: “Quem teve a ideia foi a Dalziza, eu e a 

Ivonira. Nós três. Depois disso, eles fizeram e foi entrando os pretos. Hoje 

é a casa do padre. [...] Venderam para a igreja católica”. Quando indagada 

a respeito de quem havia construído a casa e como isso se deu, respondeu: 

“Foram os pretos, eu botei muito tijolo. Ocupamos o espaço. [...] A gente 

queria um clube e não tinha” (Iracy, 17 de dezembro, 2017). 

Ao ser questionada sobre o motivo de não entrarem no clube dos 

brancos, respondeu: “Porque eles não queriam pretos. Os pretos 

convidaram os brancos para fazer o clube”. Questionei sobre a razão de 

os brancos não entraem no clube deles e ela foi enfática: “Não queriam 

porque era preto”. (Iracy, 10 de dezembro, 2017). Nesta fala da moradora 

Iracy, “não queriam porque era preto”, remeto-me a Ianni e Cardoso, ao 

tratarem dos clubes e seu funcionamento em Florianópolis. Numa 

sociedade, o baile pode ser um prolongamento de círculos sociais 

exclusivos. Liga-se tangencialmente à família e ao prestígio social das 

camadas a que serve (IANNI; CARDOSO, 1960. p. 182). Portanto, negros 

no clube dos brancos rompe com o prestígio do clube.  

Ivonira, de 74 anos, vizinha e prima de Iracy, também falou sobre 

as festas no clube dos negros. “Era uma alegria, a Banda da Cera tocava 

(todos os integrantes eram negros) e a gente se divertia um monte. Teu 

avô e o falecido Dalmiro eram os presidentes e organizavam tudo, mas o 

Dalmiro não foi caprichoso e jogou tudo fora, não cuidou da casa. Para ter 

esse clube não foi fácil, a gente não tinha clube, minha filha, as festas 

aconteciam na casa dos negros, da minha mãe. Então, cansou de 

acontecer, ajudei muito a construir aquele lugar, que hoje é a casa do 

padre” (Ivonira, 10 de janeiro, 2018). 

Sobre a festa da Nossa Senhora do Rosário, que acontecia em 

meados dos anos 1980 na comunidade, respondeu: “[...] Tô velha, 
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ninguém me escuta, tá (sic). A Nossa Senhora do Rosário, antigamente 

tinha procissão, vinha gente do centro da cidade para o Ribeirão. A nossa 

santa é tão linda, veio com os escravos. Tinha que continuar tendo a 

procissão, como tem da Nossa Senhora da Lapa, e andar junto com a 

Nossa Senhora da Lapa. Tá lá no altar da igreja, que os escravos fizeram 

tão bem. Mas a nossa igreja, com a revitalização, perdeu muito as 

memórias, os registros, mas, se eu falo essas coisas para as pessoas 

envolvidas na igreja, eles não me dão bola e ainda pensam ‘a Ivonira tá 

velha’. Na minha época, os negros faziam as coisas, compravam e se 

matavam de trabalhar, negros direitos” (Ivonira, 10 de janeiro, 2018). 

Para Machado (2016), há uma presença religiosa marcante em 

meio às famílias ribeironenses, as festas da padroeira da paróquia.  

De todo modo, sem dúvida, são os eventos 

religiosos – e os da igreja católica em particular – 

que dão o tom às dinâmicas familiares em torno da 

experiência de fé a qual tem nas festas e cerimônias 

religiosas da igreja um seu ponto forte 

(MACHADO, 2016, p. 177).  

Um dado a se pensar é como essas manifestações populares foram 

sendo mantidas na localidade. Na entrevista com Delurdes, que Ivonira 

havia citado anteriormente, perguntei como foi possível conseguir o 

terreno para a construção do clube. Respondeu: “Para termos aquele 

terreno, foi difícil. Eu fui na casa do seu Antonio Antunes da Cruz13, o 

prefeito estava na casa dele, o Acácio Santiago14 e aí podemos construir. 

Hoje podes ver que ao lado é a casa da Mariazinha,  a mãe da Mariazinha 

comprou outra metade do terreno”.  

É interessante notar nessas histórias a importância deste lugar como 

espaço de resistência, já que temos apenas o registro da presença dos 

negros através de suas memórias. Procurei por documentos de meu avô, 

mas minha tia jogou muitas coisas fora. Perguntei para a família de 

Dalmiro, que era vice-presidente do clube dos negros, mas também não 

há registros. Ficou a memória das pessoas e o lugar, nessa comunidade 

que muitos desconhecem.  

No livro Ribeirão da Ilha, vidas e retratos (1990), Firmino da 

Silva, meu bisavô (80 anos na ocasião da publicação do livro), único negro 

a ser entrevistado, foi enfático ao relatar: “Havia a irmandade de Nossa 

                                                 
13 Intendente do Ribeirão, e o cabo eleitoral mais conceituado na época. 
14 Acácio Garibaldi Santiago, prefeito de Florianópolis filiado ao Partido Social 

Democrático (PSD), governou a cidade entre 1966 e 1970. 
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Senhora do Rosário. Havia também um clube só para os pretos, que era o 

13 de outubro. O clube fechou, pois agora acabou-se a separação. Todo 

mundo vive junto, porque todo mundo é gente” (PEREIRA et al., 1990, p. 

311).  

Figura 6 - Antigo local do Clube 13 de Outubro (atual Casa do Padre) 

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, 2017. 

Firmino menciona que “todo mundo é gente” (PEREIRA et al., 

1990, p. 311). Com essa afirmação, foi necessário compreender como se 

dava essa relação no bairro do Ribeirão da Ilha, uma relação desigual para 

os negros, em relação aos brancos. Isso fica evidente com o relato de uma 

senhora citada no livro, ao mencionar: “Depois, vinha a Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, que era dos pretos, a do Espírito Santo era a mais 

bonita, e que vinha mais gente” (PEREIRA et al., 1990, p. 308).  

É interessante notar o cenário em que foi se constituindo o bairro 

distrital, racialmente hierarquizado. Para isso, é importante conhecer 

como se dava a produção de mercadorias que constituíam a base 

econômica do distrito. Sabe-se que a base econômica da Freguesia de 

Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha foi, até início do século XX, 

a agricultura.  

(...) o Ribeirão [foi] grande fornecedor de produtos 

diversos para os mercados catarinenses, centro de 

Florianópolis, Laguna, Imbituba e Terra Firme, 

como também Santos e Rio de Janeiro, durante os 

séculos XVIII e XIX (PEREIRA et al., 1990, p. 71).  
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Esta função foi exercida principalmente por escravos naquela 

localidade, não tendo até hoje o reconhecimento da comunidade. Ainda 

assim: 

Sem dúvida, a agricultura foi durante o século XIX 

a principal atividade econômica desenvolvida no 

Ribeirão. Na matrícula analisada, 87,08% dos 

chefes de família declararam-se lavradores quando 

se deu a ocupação mais volumosa e com ela a 

necessidade de aumentar a produção de farinha. O 

primeiro engenho data aproximadamente de 1768, 

e é um exemplo de como as trocas e fusões culturais 

alteram os modos de fazer de uma sociedade, uma 

vez que se caracteriza pela adaptação do modo de 

fazer farinha do indígena ao conhecimento de 

moagem trazido pelo açoriano (ESPÍNDOLA, 

2010, p. 77). 

Fica evidente que os engenhos faziam parte da economia e da 

sobrevivência nesta localidade, só que apenas há o reconhecimento do 

“açoriano”, não mostrando como se dava essa relação e esse 

funcionamento dentro dos engenhos. Questiono: quem realizava os 

trabalhos dentro dos engenhos? Quem sofria violências nesses espaços? 

Quem não recebia salário por trabalhar?  

Indiretamente, o desenvolvimento do comércio 

contribuiu para o aumento da população escrava de 

Desterro, à medida que criou homens ricos que, por 

isso, podiam dispor de recursos para investir na 

escravaria doméstica (IANNI; CARDOSO, 1960, 

p. 31).  

É inegável que a  cadeia econômica da época provocou o aumento 

da população escravizada na cidade. Clara Julia de Jesus (90 anos), não 

identificada quanto à cor, e sem foto, na obra Ribeirão da Ilha, vidas e 

retratos, ao ser questionada sobre como era o tempo  de escravidão, 

explicita: 

Os “negos” não eram senhores de nada, Sinhá Moça 

e os mordomos colocavam os escravos no 

“Carretão” (carro), para subir o morro e puxar 

(canga). Os senhores davam chicotadas e às vezes 

saía muito sangue deles. Os escravos usavam 

“camisolas” pelo joelho, e a fazenda era de tecido 

de algodão, teado à mão. Eles nunca usavam roupas 

íntimas. Sabe, eu nunca usei sapato, eu nunca tomei 
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comprimido, nem injeção e nunca gelado. Nada 

frito nem ensopado, só assado na brasa. Não gosto 

de usar roupas íntimas. Os escravos eram obrigados 

a fazer suas tarefas. Os pretos usavam uma “Guiaca 

de Couro”, onde era colocados as criolinhas deles. 

Havia um preto que era “reprodutor” e só fazia 

amor com as “escravas de casa”.  Havia “senzalas” 

em todas as casas onde eles moravam (Alto 

Ribeirão, especificamente). Os pretos plantavam no 

Morro, aipim, mandioca, feijão, cana, e na época 

eles se “faziam de boi” e desciam nas cangas. Eles 

comiam muitos “cocô-de cachorro” e trepavam nos 

coqueiros (PEREIRA et al., 1990, p. 314). 

Os engenhos foram um marco na comunidade do Ribeirão da Ilha, 

locais de muita produção de produtos básicos. Havia um localizado 

próximo ao Clube dos Negros, na comunidade da Freguesia. Atualmente, 

é a casa de uma moradora. Nos engenhos, comercializava-se a grande 

maioria dos produtos do Ribeirão da Ilha: farinha, cana de açúcar, laranja, 

entre outros. E esses locais tinham forte presença de população negra. Pelo 

relato de moradores, a sede distrital se caracterizava como um engenho de 

farinha.  

Cansei de descascar mandioca, com as minhas 

irmãs. De manhã, ia pra escola, à tarde trabalhava 

com renda do bilro e ajudava a descascar farinha 

de mandioca no engenho, eu e minha irmã. Meus 

irmãos trabalhavam na pesca (IRACY, 10 de 

dezembro, 2017). 

Trabalhei um monte, minha filha, descascando 

farinha de mandioca. Olha os meus dedos aqui. E 

hoje quem mora ali é a Maria, e a Margareth, quer 

dizer que o terreno é todo dela. Foi tudo a nossa 

luta dos negros para comprar. Negros nunca 

roubou nada de ninguém, eles compravam 

(IVONIRA, 10 de janeiro, 2018). 

O desenvolvimento da economia só foi possível com a mão de obra 

escravizada na localidade. Foi graças ao desenvolvimento da economia 

(pesca, agricultura, indústria rural, comércio e artesanato urbano) que 

tanto na Ilha como em Desterro o número de escravos cresceu, durante o 

século XVIII (IANNI; CARDOSO, 1960, p. 32). Espíndola nos ajuda a 

entender: 
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Desterro se desenvolveu uma economia com base 

em uma estrutura agrária de pequena propriedade 

que propiciou a formação de um pequeno produtor 

independente e dono de seus meios de produção, 

que garantia sua autossuficiência e um excedente 

exportável. O mesmo podemos adotar para a 

Freguesia, sendo que a unidade produtiva que 

representou muito bem essa autossuficiência foram 

os engenhos, verdadeiros “microuniversos” 

(ESPÍNDOLA, 2010, p. 77). 

Ainda a autora: 

É interessante perceber como a construção de um 

engenho implica em uma série de alterações na 

paisagem, seja por causa do desmatamento, tanto 

para construção como para abastecimento do fogo, 

seja por causa da estrutura que se que será montada 

ao entorno para facilitar a lida rural: depósito, poço, 

curral, roças, senzala (ESPÍNDOLA, 2010, p. 77). 

É relevante notar que havia portos no Ribeirão da Ilha, para o 

desembarque das mercadorias. No Porto do Ribeirão, hoje conhecido 

como Canto do Rio, funcionava um clube, o Riberô, atualmente 

desativado. O porto funcionou até meados do século XX, destinado a 

lenhas e ao comércio de café, além do comércio de pesca (baleeira). 

Depois de algum tempo, este porto foi deslocado cerca de 500 metros.  

Em menor escala comercializa os seguintes 

produtos produzidos dentro do Ribeirão: mandioca 

e sua farinha, açúcar, cachaça, frutas, hortaliças, 

galinhas, ovos, perus, patos, porcos e carnes de 

gado (PEREIRA et al., 1990, p. 73).  

O Porto do Contrato, cujo nome advém das diversas embarcações 

do Brasil ao exterior para exportação de mercadorias, por volta do século 

XX, passou a chamar-se Porto do Cadete. Era o nome de um político com 

o cargo de intendente. O Porto da Freguesia tinha a função de embarque 

de pessoas, e recebia uma infinidade de lanchas para os dias de festas. No 

Porto do Correia, na Tapera do Sul, acontecia o embarque do café e da 

farinha de mandioca, sendo os melhores cafés daquele tempo.  

Angela Souza, em sua dissertação de mestrado intitulada O 

Movimento do RAP em Florianópolis; A Ilha da Magia é Só da Ponte pra 

lá! (1998), contextualiza em seu campo teórico a agricultura e o 

funcionamento na cidade de Florianópolis.  
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Com a agricultura, veio o comércio, considerado 

“fonte de riqueza urbana” e que, por sua vez, 

aumentou a população escrava da cidade, que era 

utilizada principalmente no transporte e 

carregamento de mercadorias. Porém, o 

crescimento da economia na Ilha passa por sérios 

problemas ainda no século XVIII, tais como o 

recrutamento de agricultores para o serviço militar, 

o que também atingia o comércio; a falta de 

pagamento dos salários dos militares; e, com o 

início do novo século, o decréscimo drástico da 

pesca da baleia (a pesca comum continuou e passou 

a ser, para alguns agricultores arruinados, a forma 

de subsistência). Por outro lado, a intensificação na 

imigração europeia em cidades de outras regiões do 

Estado - Joinville, Blumenau - trouxe novas 

perspectivas para a economia catarinense (SOUZA, 

1998, p. 16). 

Ainda assim: 

Cardoso e lanni apontam a economia de Desterro 

fundamentada em três áreas: 1) pesca; 2) 

agricultura e pequena indústria rural; e 3) comércio 

e pequeno artesanato urbano, sendo que em todas 

foi utilizada a mão de obra escrava, mesmo em 

pequenas proporções. Dentre as três áreas, a pesca 

é apontada como a de maior concentração de capital 

e mão de obra escrava, principalmente a pesca da 

baleia (SOUZA, 1988, p. 16). 

É importante mencionar como foi definido o significado do 

litorâneo açoriano, “a Ilha da Magia” de boas praias, com boa qualidade 

de vida, cidade turística com bons restaurantes. Aponto que é preciso 

desmistificar a ideia de que vivemos em uma Ilha da Magia para todos os 

seus habitantes. Maria Inês Sugai, em Segregação silenciosa: 

investimentos públicos e dinâmica socioespacial na área conurbada de 

Florianópolis (1970-2000) (2015), salienta que a cidade desenvolveu-se 

muito vinculada à área continental. 

Na década de 1960, a dependência assumiu outra característica. O 

processo de migração rural-urbana que se iniciou na mesma década 

perdurou até os anos 1980, quando houve a acomodação das famílias que 

pertenciam às camadas de baixa renda pelos setores imobiliários. As 

famílias fixaram-se em morros nas áreas centrais da ilha, mas a maior 

parte desses migrantes se estabeleceu no municípios da área continental.  
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Angela de Souza (1998) contrapõe-se a essa ideia de cidade 

turística, ao indicar:  

Boa parte da população negra vai sendo 

“educadamente convidada” a se retirar de 

localidades estratégicas dentro desta cidade, 

principalmente tendo-se em vista a potencialidade 

turística e o mercado imobiliário da cidade 

(SOUZA, 1998,  p. 153).  

A autora aponta que a questão envolve muito mais do que setores 

imobiliários e geográficos. É uma construção imaginária legitimada de 

que este não é um lugar para todos. Deste modo, foi se tornando frequente 

e constante a presença da população negra nas periferias. Para Sugai: 

Este processo de periferização e afastamento das 

camadas de baixa renda na área continental, 

favorecido pela ausência de normas legais e, ainda, 

beneficiado pela parcial separação física com o 

território da Capital em função da Ilha, contribuiu 

para reduzir os impactos da migração e da pobreza 

e ajudou a concentrar os novos investimentos em 

Florianópolis, em especial na Ilha (SUGAI, 2015, 

p. 114). 

Também é preciso entender o significado de manezinho da Ilha 

para compreender como se dão essas relações desiguais no estado de Santa 

Catarina. Remeto a Pereira: 

Ser manezinho da Ilha é poder lembrar e consagrar 

que somos produtos de uma forma de miscigenação 

entre Carijó, os espanhóis e mais tarde portugueses 

e alguns escravos, consolidando-se com a chegada 

dos açorianos, que nos ensinaram a falar: “tach 

louco”, “ó, oi, oio”, “és um monstro”, “se quês, 

quês, se não quês, digi” (PEREIRA et al., 2003, p. 

45). 

O bairro distrital Freguesia do Ribeirão da Ilha apresenta algumas 

características peculiares. Podemos encontrar algumas pessoas reunidas 

com suas cadeiras, sentadas em frente à praia, os jogos de dominó durante 

toda a tarde com homens idosos, as idosas indo à igreja aos domingos, os 

grupos religiosos da igreja, as festas organizadas no distrito: Festa do 
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Divino Espírito Santo15, Festa da Nossa Senhora da Lapa. E o Zé Pereira 

e joga na água16. 

Dentre as festas religiosas, a predominante é a Festa do Divino. 

Para Pereira (1990),  

Supõe-se que tenha surgido com a vinda dos 

açorianos, pois que em todo Portugal, em especial, 

no Arquipélago dos Açores, é ela realizada com 

grandes pompas, participação massiva da 

população e dentro de um ritual com que se 

identifica do Ribeirão da Ilha (PEREIRA et al., 

1990, p. 171).  

A cultura da população negra é presente na comunidade do 

Ribeirão da Ilha, e com forte influência: Banda da Lapa, os terreiros, Festa 

do Pãozinho17 (Santo Antônio), Festa da Nossa Senhora do Rosário18, 

construção arquitetônica das casas da localidade. Eventos que estão 

                                                 
15 Festa do Divino Espírito Santo - existente até hoje na comunidade, acontece no 

final de semana do mês de junho, com duração de dois dias (sábado e domingo). 
16 Zé Pereira - festa carnavalesca acontecia no primeiro domingo, precedendo o 

início do carnaval. Organizava-se um cortejo animado por um conjunto de 

músicos da banda da comunidade. O povo ia à rua neste cortejo e dançava e 

cantava marchinhas de carnaval. Para Pereira et al. (1990, p. 210), o Zé Pereira 

não é originário do Ribeirão, pois vem do Rio de Janeiro. O músico e carnavalesco 

português Jose Pereira introduzia esta manifestação hoje já integrante do folclore 

brasileiro. Como teria ele vindo até o Ribeirão, não se sabe. A prefeitura 

municipal de Florianópolis adotou no calendário como festa comemorativa. 

Atualmente, esta festa não acontece na comunidade. 
17 Festa realizada na comunidade até meados dos anos de 2000, organizada pelo 

Padre Rufino (homem negro) na Freguesia do Ribeirão, durante a missa de terça-

feira do mês. No final da missa, eram distribuídos pãezinhos. A missa era lotada. 

Homenageando a Santo Antônio. Esta celebração não acontece mais na 

comunidade. 
18 Festa da Nossa Senhora do Rosário (santa negra) - realizava-se uma procissão 

e festa no mês de outubro, com a padroeira dos escravizados. Durou até meados 

dos anos 1980. Curiosamente, a única procissão que existe é a da Nossa Senhora 

da Lapa, uma padroeira branca. Todo mês de julho é organizada a festa na 

comunidade da Freguesia do Ribeirão. Para Pereira: “Para os pretos, desde o 

tempo da escravatura, convencionou-se que a devoção à Nossa Senhora do 

Rosário deveria ser o protetorado. Surgiram as irmandades de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito dos Pretos. Os pretos realizavam uma procissão só para 

eles, a procissão de Nossa Senhora do Rosário. Hoje, com a democratização racial 

e a unificação social dos pretos e brancos, não é mais realizada essa procissão” 

(PEREIRA et al., 2003, p. 267). 
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ligados à cultura negra e que não se legitimados como cultura negra na 

localidade. É interessante o que apontam Ianni e Cardoso: 

Compreende-se, pois, que mesmo depois da 

Abolição não houvesse impulsos suficientemente 

vigorosos para alterar o sistema de acomodação 

inter-racial vigente. Os libertos e seus descendentes 

continuaram sendo negros, isto é, naturalmente 

inferiores. Tanto mais que a sociedade local não 

proporcionou muitas oportunidades de ascensão 

social aos negros, que continuaram a desempenhar, 

como antes, os serviços para os quais eles eram 

naturalmente aptos: o trabalho braçal econômica e 

socialmente desqualificado. Numa situação social 

como essa existem, obviamente, muitos estímulos 

para a preservação da antiga ideologia racial dos 

brancos (IANNI; CARDOSO, 1960, p. 151). 

Na sua composição, as famílias do Ribeirão descendem, quase na 

totalidade, dos primitivos imigrantes açorianos (PEREIRA et al., 1990, p. 

124). Revendo a obra à qual me remeto, Ribeirão da Ilha, vidas e retratos, 

observa-se, a partir de fontes e dos sobrenomes, uma forte influência na 

comunidade: Silva, Vieira, Martins, Lopes, Silveira, Cordeiro, Dutra, 

Souza, Aguiar. Por outro lado, pode-se concluir, pelas entrevistas 

realizadas, e algumas publicadas nesse livro, que o “Silva não é 

proveniente de um só tronco, porém de dois, até mais” (PEREIRA et al., 

1990, p. 125). 

É relevante notar, nessas informações, a ausência de relatos com o 

reconhecimento da negritude no Ribeirão. Há uma compreensão da 

historicidade da escravidão na localidade, reportada no livro, mas não a 

preocupação de mostrar as contribuições desses negros na base econômica 

e na construção da comunidade.  

As relações de parentesco são características das famílias negras 

ribeironenses.  Machado (2016) fez um apanhado do tema em uma 

pesquisa etnográfica na localidade e notou a necessidade de abordar as 

questões raciais, pois percebeu uma parcela significativa de negros no 

Ribeirão. A autora escolheu trabalhar com os idosos no Ribeirão, 

salientando o viés das tradições ribeironenses – a pesquisa da autora é de 

2016. A autora não tinha intenção inicialmente de trabalhar com os 

parentes negros, mas o tema ganhou destaque após numerosas idas ao 

bairro, quando os próprios moradores foram apontando algumas relações 

existentes daquele espaço. A tese de Machado (2016), A Arte de ser 
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parente: negros/as açorianos/as no sul do Brasil, indica alguns 

apontamentos, sendo um deles: 

[...] no caso das negras e dos negros, é a ideia de 

sangue vinculada à de raça. Certa vez, tendo eu 

feito um elogio a um adolescente da família Vieira 

por seu desempenho na missa, tocando bateria com 

muita propriedade, sendo ele tão novo para dominar 

o instrumento, recebi de uma senhora da 

comunidade a imediata explicação: “Está no 

sangue, é da raça dele, a família toda toca [...]” 

(MACHADO, 2016, p. 367). 

Em relação aos negros e negras pertencentes às famílias, a autora 

destaca algumas: Silva, Fraga e Vieira. Segundo Machado. 

Estes teriam se vinculado, pelo matrimônio, a 

outros sobrenomes cujas famílias seriam originadas 

em localidades das redondezas ou na própria sede 

distrital, ou mesmo no entorno do próprio distrito, 

como descrevo na tese. Teria sido o caso, por 

exemplo, da família “Santos” (da Costeira), alguns 

membros (mulheres e homens) desta teriam se 

unido a pessoas das famílias Silva e Fraga, e assim 

por diante. Portanto, sobrenomes chamados “de 

fora” (da vila) seriam Santos, Feliciano, Cardozo, 

Martins, Garcia, Cunha. Mas, as trocas locais não 

se dão apenas pelo casamento, existem outras 

formas de se tornar “parente” na vila-sede. Um 

exemplo já apresentado, aqui, ajuda apenas a 

reforçar esse tema na Freguesia, para considerações 

outras (MACHADO, 2016, p. 361). 

Culturalmente, a tradição portuguesa se liga à arquitetura colonial, 

festas folclóricas (Boi de Mamão, Festa do Divino). A comunidade do 

Ribeirão da Ilha está ligada à tradição religiosa católica. Em livros, a Festa 

do Divino é descrita como contributo açoriano. A maior evidência da 

cultura açoriana são os traços estéticos da arquitetura, porém a isso se 

somam alguns hábitos e comportamentos. Mas não podemos permitir o 

não reconhecimento da historicidade dos negros no bairro distrital e da 

sua força na economia, na construção da comunidade, sua força de 

trabalho e resiliência.  

A partir das juventudes negras da comunidade que investigo neste 

trabalho, pretendo entender vários significados e compreensões locais. Os 

padrões hierárquicos institucionalizados na comunidade foram sendo 
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transmitidos geracionalmente. Relembro a história da minha família no 

Ribeirão, principalmente de alguns relatos de minha mãe, falando do 

escândalo de casar grávida. Meu avô sugeriu o aborto. Isso em meados 

dos anos 1980, pois a imposição matrimonial era predominante na 

comunidade.  

O noivado é cumprido por quase todos os jovens 

namorados. Há o pedido da mão da moça, e a 

família da noiva assume o dever da comunicação 

social. Está com o futuro assegurado porque o rapaz 

é trabalhador e de boa família (PEREIRA et al., 

1990, p. 123). 

Algumas dessas imposições foram passadas para mim em 

determinados momentos em relação aos meus comportamentos 

relacionados à imagem, para que eu não fosse “falada” na comunidade. 

Estes são alguns traços marcantes no Ribeirão da Ilha. A seguir, vamos 

conhecer como os(as) jovens negros(as) da pesquisa se marcam pelas 

vivências e experiências na localidade. 

1.2 QUEM SÃO OS(AS) JOVENS NEGROS(AS) DO RIBEIRÃO DA 

ILHA 

Já tendo apresentado o entorno, agora cabe apontar as 

características dos(as) jovens que habitam esse espaço. Participou da 

pesquisa um grupo de 10 jovens19 que se voluntariaram e aceitaram 

participar dessa pesquisa. Em um levantamento feito com os(as) jovens, 

através das minhas observações recolhidas e anotadas em meu diário de 

campo, conseguir obter as seguintes informações 

                                                 
19 Os nomes verdadeiros dos(as) jovens foram trocados por nomes fictícios, 

conforme combinado com eles nas rodas de conversa. 
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Quadro III - Os(as) jovens negros(as) sujeitos da pesquisa 

Nome Idade Estado Civil Breve apresentação dos(as) jovens negros(as) do Ribeirão 

Tatiana 27 anos Casada  Mãe de duas filhas, possui o Ensino Médio completo. Mora na casa de seus sogros com o seu marido, suas 

filhas e o seu cunhado, no Ribeirão da Ilha. Adora caminhar na praia no final de tarde. Leva suas filhas Luna 

e Yiara (2 e 3 anos) todos os dias para a creche localizada no Ribeirão da Ilha. Formação dos pais: possuem 

o Ensino Médio completo: mãe- dona de casa e pai autônomo. Seu maior sonho é cursar uma universidade.  

Juliana 20 anos Solteira Mora com os pais na casa que era de seus avós no Ribeirão da Ilha. Possui o Ensino Médio completo. 

Estudou na Escola Municipal Dom Jaime Câmara, no bairro da Freguesia do Ribeirão. Estudante e estagiária 

de Técnico em Enfermagem. Nos dias de semana, estuda, e nos finais de semana, encontra-se algumas vezes 

na pracinha do Ribeirão, conversando com o seu namorado ou caminhando pela praia. Formação dos pais: 

possuem o Ensino Médio completo. Sua mãe, formada em Magistério, é aposentada por invalidez, e seu pai 

trabalha como segurança. Prima do Luca 

Marina 28 anos Casada Mora na casa da mãe na Freguesia do Ribeirão da Ilha, com ela e seu cônjuge. Formada em Relações 

Internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Trabalha em período integral como secretária, 

no Centro Administrativo, no bairro João Paulo, norte da ilha. Costuma ir ao trabalho de ônibus. Adora 

caminhar no período da noite em seu bairro, fazendo academia ao ar livre, em frente ao colégio e ao centro 

comunitário. Nos finais de semana, sai com o marido e os amigos para se divertir, ou recebe os amigos em 

casa, preparando um churrasco. Formação dos pais: possuem o Ensino Superior completo. Funcionários 

públicos aposentados do Hospital Universitário, na Universidade Federal de Santa Catarina. Prima de Joca, 

Aldo e Maria. 

Joca 20 anos Solteiro Mora no Ribeirão da Ilha, na casa de sua avó, com a mãe. Estudante de Engenharia no Instituto Federal de 

Santa Catarina. Adora fazer academia e judô no bairro do Ribeirão. Nos momentos livres, toca o instrumento 

cavaco nas festas da família. Nos finais de semana, caminha na pracinha ou está em casa. Não trabalha. 

Primo de Marina, Juliana, Aldo e Maria. Formação dos pais; mãe formada em Contabilidade pela 

Universidade do Sul de Santa Catarina, trabalha cuidando de uma idosa. O pai tem Segundo Grau (Ensino 

Médio) completo. 

Maria 23 anos Solteira Mora com os pais e o irmão em Coqueiros. Tem casa de praia no Ribeirão da Ilha. Estudante de Psicologia 

na Universidade Estácio de Sá. Trabalha no período vespertino como estagiária na empresa Comcap. Nos 

dias de semana, encontra-se na sua residência, localizada no bairro Coqueiros, estudando. Nos finais de 

semana, está no Ribeirão da Ilha (casa de praia) ou na casa de seu namorado, divertindo-se. Adora estar na 
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pracinha ou no ponto de ônibus, conversando com as pessoas do bairro. Formação dos pais; mãe formada 

em Pedagogia pela Uniasselvi, dona de casa, e pai formado em Ciências Contábeis pela Universidade do 

Vale do Itajaí, aposentado como funcionário público na empresa Celesc. Prima de Joca, Marina e Irmã de 

Aldo. 

Gabriel 

 

 

 

18 anos 

 

 

Solteiro 

 

 

 

 

Mora com a avó, a tia e dois primos em uma casa alugada na Freguesia do Ribeirão da Ilha. Nasceu no Rio 

de Janeiro. Cursa o Ensino Médio na escola do Ribeirão, onde vai caminhando, pois a escola é próxima de 

sua casa. No período vespertino, trabalha como atendente em uma cafeteria próxima a sua escola, e ajuda a 

avó nas despesas de casa. Nos finais de semana está trabalhando ou se divertindo com os amigos. Seu sonho 

é cursar Pedagogia em uma universidade pública. Formação dos pais: Ensino Médio incompleto, Mãe: 

trabalha como empregada doméstica e pai trabalha como padeiro no Rio de Janeiro. Primo de Kaio. 

Aldo  25 anos Solteiro Mora com os pais e a irmã em Coqueiros. Tem casa de praia no Ribeirão da Ilha. Estudante de Engenharia 

de Produção Civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Nos dias de semana, encontra-se na sua 

residência localizada no bairro Coqueiros, estudando, e trabalhando como Uber nos finais de semana. Irmão 

de Maria. primo de Joca e Marina. Formação dos pais: mãe formada em Pedagogia pela Uniasselvi, dona de 

casa, e pai formado em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Itajaí, aposentado como 

funcionário público na empresa Celesc. 

Nic 16 anos Solteira Mora com os pais e o irmão em sua casa na Freguesia do  Ribeirão da Ilha. Estudante do Ensino Médio na 

escola do Ribeirão. Adora estar na pracinha com o seu namorado. Não trabalha. Formação dos pais: Ensino 

Médio incompleto. Mãe: faz biscate como empregada doméstica e pai trabalha como segurança. Prima da 

Jéssica.  

Kaio 16 anos Solteiro Mora com a avó, a tia e dois primos em uma casa alugada no Ribeirão da Ilha. Nasceu no Rio de Janeiro. 

Cursa o Ensino Fundamental na escola do Ribeirão, onde vai caminhando, pois a escola é próxima de sua 

casa. Nos finais de semana, está se divertindo com os amigos. Seu sonho é ser sargento do Exército e estudar 

na Escola Militar. Formação dos pais: Ensino Fundamental incompleto. Mãe: cozinheira no restaurante 

localizado na Freguesia do Ribeirão da Ilha. Pai: pedreiro no Rio de Janeiro. Primo de Gabriel.  

Luca 24 anos Solteiro Mora com os pais e o irmão na sua casa no Ribeirão da Ilha, no Barro Vermelho. Tem o Segundo Grau 

(Ensino Médio) completo. Trabalha como promoter de eventos em festas eletrônicas. Seu sonho é fazer 

Administração. Formação dos pais: mãe Ensino Médio incompleto. Trabalha como empregada doméstica. 

Pai: Ensino Médio incompleto. Trabalha como segurança em uma escola municipal. Primo de Juliana. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017.



80 

Percebemos relações familiares entre os(as) jovens participantes da 

pesquisa, o que é descrito por Machado em sua tese Arte de ser parente: 

negros na Freguesia do Ribeirão da Ilha (2016): “De fato, é possível notar 

certa dinâmica das relações no cotidiano da Freguesia, uma espécie de 

troca que vincula pessoas e as transforma em ‘parentes’” (MACHADO, 

2016, p. 356). Isso se dá pelas relações sociais constituídas na localidade. 

 Alguns(mas) dos(as) jovens negros(as) elencados para a pesquisa 

são netos(as) de idosos(as) abordados(as) na pesquisa da autora. 

Muitos(as) dos(as) entrevistados(as) por Machado eram os pais dos(as) 

jovens participantes da presente pesquisa. Nesta pesquisa foram ouvidas 

as experiências das segundas e terceiras gerações relacionadas a esses 

sujeitos pesquisados por Machado. 

Outro exemplo de parentesco encontrado na pesquisa é o fato de 

ter primos entre os(as) jovens. Dos dez entrevistados, nove são parentes 

(irmãos e primos de primeiro grau): Kaio e Gabriel são primos, Aldo e 

Maria são irmãos, primos de Joca, e também primos de Marina. Juliana é 

prima de Luca e Nic.  
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CAPÍTULO 2 – MAPEAMENTO DAS PESQUISAS SOBRE 

JUVENTUDES NEGRAS: O QUE ELAS NOS DIZEM?  

A ausência de estudos sobre o Ribeirão nos bancos de dados 

pesquisados foi um fator primordial para estar realizando este trabalho. A 

proposta de mapeamento da produção acadêmica consistiu em selecionar 

pesquisas que buscam refletir acerca das juventudes negras e seus 

percursos de vida em uma comunidade açoriana de Florianópolis, Santa 

Catarina, no intuito de querer compreender o que estes jovens estão 

produzindo nos espaços de sociabilidade. 

Para isso, consultou-se o banco de dados da Associação Nacional 

de Pós-Graduação em Educação (ANPED), Observatório da Juventude de 

Minas Gerais e Fluminense, Biblioteca de Teses e Dissertações (BDTD), 

por entender a importância desses bancos de dados no que se refere às 

pesquisas das juventudes negras no cenário brasileiro. A partir desse 

levantamento, construiu-se um quadro do estado do conhecimento como 

base da análise sobre as teses, dissertações e artigos com a temática. 

Foi realizado um recorte temporal nos anos de 2003 a 2015. 

Considerou-se essa temporalidade para a pesquisa devido à consolidação 

do artigo 26 da Lei de Diretrizes e das Bases da Educação Nacional, 

alterada pela Lei 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira, sendo uma grande conquista dos 

movimentos negros em nossa sociedade20. Os descritores selecionados 

foram: “Sociabilidades e Juventudes”, “Sociabilidade e Juventudes 

Negras”, “Identidade Negra e Juventudes Negras”,  “Reconhecimento e 

Juventude Negra”. 

Definidos os descritores, o passo seguinte foi realizar uma busca 

nos grupos de trabalho (GTs) da ANPED, tendo sido escolhido o GT 21 

(Educação das Relações Étnico-Raciais) para a pesquisa. A seleção dessas 

publicações implicou na leitura na íntegra e análise de sua relevância para 

a composição da investigação. Após o mapeamento dos trabalhos 

encontrados, foi realizada uma breve seleção das pesquisas, através do 

recorte temporal e dos descritores que abordavam o tema, conforme 

descrito a seguir: 

                                                 
20  O governo Lula, em 2003, sancionou a lei 10.639/03, alterando a LDB e 

tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. No mesmo ano, 

foi criada a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). 

A professora Nilma Lino Gomes assumiu a secretaria com o objetivo de 

incorporar a perspectiva da igualdade racial nas políticas governamentais. 
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Quadro IV: Trabalhos selecionados na ANPED (2003-2015) 

Descritores Quantidade de 

trabalhos 

encontrados 

Quantidade de 

trabalhos 

selecionados 

Juventudes Negras 2 2 

Sociabilidades e Juventudes 0 0 

Sociabilidades e Juventudes Negras 1 1 

Identidade Negra e Juventudes Negras 2 1 

Reconhecimento e Juventudes Negras 0 0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, 2017. 

Quando buscados pelo descritor “juventudes negras”, foram 

encontrados dois trabalhos; “sociabilidades e juventudes”, não foram 

encontrados trabalhos. Quando buscados pelo descritor “sociabilidades e 

juventudes negras”, foi encontrado um trabalho; “identidade e juventudes 

negras”, foram encontrados dois trabalhos; “reconhecimento e juventudes 

negras”, nenhum trabalho. Interessante notar que, com os descritores 

“reconhecimento e juventudes negras”, nenhum trabalho foi encontrado 

no marco de 2003-2015. Com isso, podemos notar a ausência de pesquisas 

relacionando as relações raciais com as juventudes negras. 

Somando todos os descritores, foi encontrado um total de cinco 

produções, sendo escolhidos cinco trabalhos. Após a breve seleção, todos 

os trabalhos foram lidos na íntegra e problematizados, conforme descrito 

no quadro a seguir: 
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Quadro V - Trabalhos selecionados GT21- ANPED (2003-2015) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

A não utilização dos demais trabalhos encontrados se deu 

principalmente por terem outros sujeitos de pesquisa como foco – por 

exemplo: estudantes negros universitários, práticas de professores para 

trabalhar o racismo como barreira antirracista, tratando da comunidade 

indígena, histórias de vidas de mulheres negras e a conquista das mulheres 

no âmbito educacional, personagens negros em livros didáticos, 

escolarização dessas juventudes. Os trabalhos que dialogaram com o meu 

tema de pesquisa tocam os seguintes pontos: 1) Identidade negra; 2) A 

juventude como barreira de enfrentamento antirracista; 3) Juventude 

vinculada a grupos culturais como forma de resistência política; e 4) O 

não reconhecimento das possibilidades das juventudes negras vinculadas 

a outras formas de sociabilidade. 

A pesquisa Jovens Negros na década de 70 no Rio de Janeiro: um 

olhar sobre a “Black Rio” e a possibilidade de novos sujeitos sociais, 

realizada por Sormani Silva (2003), salienta a importância de entender o 

fenômeno do funk na década de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, e o 

seu processo de socialização nos espaços de bailes funk, o que propiciava 

a valorização da cultura afro-brasileira, além de discutir a importância 

desse fenômeno em torno da construção identitária negra para esses(as) 

Descritores Ano Trabalho Autor/Instituição 

Juventudes 

Negras 

 

2003 Jovens negros na década 

de 1970 no Rio de 

Janeiro: Um olhar sobre 

a “Black Rio” e a 

possibilidade de novos 

sujeitos sociais 

Sormani da Silva 

(Universidade Federal 

de Fluminense) 

2010 Jovens negros: 

trajetórias escolares, 

desigualdades e racismo 

Joana Célia dos Passos 

(Universidade Federal 

de Santa Catarina) 

Identidade 

Negra e 

Juventudes 

Negras 

2004 

 

Juventude, Práticas 

Culturais e Negritude: o 

desafio de viver 

múltiplas identidades 

Nilma Lino Gomes 

(Universidade Federal 

de Minas Gerais) 

Sociabilidades 

e Juventudes 

Negras 

2008 Socialização e educação: 

um estudo com jovens 

negros num espaço 

público de lazer de uma 

grande metrópole 

Luiz Carlos Felizardo 

Junior 

(Universidade Federal 

de Minas Gerais) 
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jovens negros(as). A autora menciona o estilo musical como forma de 

resistência para essa juventude negra. 

Para Silva (2003) o processo de socialização foi imprescindível 

para a relação com esse fenômeno do funk. Ainda em seu texto, aponta o 

contexto estadunidense como influência do estilo musical para o Brasil e 

para explicitar como o processo de desindustrialização acentuada na 

década de 1970 foi um elemento propulsor para a influência musical para 

diferentes camadas populares. Sendo que “a música foi usada pelos negros 

americanos como um elemento norteador para a superação do sistema de 

exclusão” (SILVA, 2003, p. 2). A linguagem do soul e a estética negra 

foram lançando moda, influenciando brancos e negros. De acordo com 

Silva: 

A população que se concentrava nos centros 

urbanos e priorizava as estações de rádio que 

tocavam soul music. Os DJs negros falavam do soul 

como uma experiência eminentemente negra. 

Nesse sentido que a música se transformou num 

conceito, vindo a simbolizar para o mundo o 

orgulho negro. No final dos anos sessenta, inúmeras 

canções tiveram como referência a construção de 

uma autoimagem do negro marcadamente positiva 

(SILVA, 2003, p. 2). 

A autora, ao se referir à identidade negra, apresenta os aspectos 

positivos para o reconhecimento e a valorização do(a) negro(a) na 

sociedade. Nesse contexto, a música foi se estabelecendo para os(as) 

negros(as) como forma de luta e de resistência. Ainda assim,  

os bailes Black simbolizaram uma das poucas 

diversões que restaram aos jovens pertencentes às 

famílias atingidas pelo processo de 

empobrecimento. Esses bailes se tornavam baratos 

e acessíveis às camadas populares: “Preto que vai a 

esses bailes não é preto rico” (SILVA, 2003, p. 4). 

Podemos perceber o estilo musical funk como forma de 

persistência, luta, resistência, crenças, valores e de força para os(as) 

jovens negros(as) – apesar de o funk estar sendo recebido com o olhar da 

marginalização para os marginalizados. Há discriminação pelo estilo 

musical, mas também por suas particularidades. A pesquisa da autora é 

fundamental para compreender como foi se construindo esse processo 

identitário musical para os(as) jovens negros(as) e para compreender a 

historicidade deste estilo marginalizado e excluído em nossa sociedade. 
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Na pesquisa de Nilma Lino Gomes, Juventude, Práticas Culturais 

e Negritude: o desafio de viver múltiplas identidades (2004), a autora traz 

algumas análises da pesquisa etnográfica com grupo de jovens negros(as) 

moradores da periferia de metrópole e alguns aspectos do cotidiano 

destes(as) jovens. O objetivo da pesquisa é “compreender as práticas 

culturais desenvolvidas por jovens e analisar as possíveis influências da 

sua participação em grupos culturais juvenis” (GOMES, 2004, p. 2). 

Ainda assim, a autora articula a presença de uma linguagem ressignificada 

e criada nos grupos, podendo ser considerada concernente a uma matriz 

cultural africana. Deste modo, percebe-se a influência dos fatores no 

processo de construção das múltiplas identidades do indivíduo, 

especialmente, a identidade negra. 

Gomes (2004) ressalta que o campo da juventude e educação ainda 

é um campo em construção, que busca uma maior articulação entre 

educação e cultura, referindo-se as pesquisas às particularidades 

vivenciadas pelos(as) jovens, como as relações raciais e de gênero, na 

produção teórica sobre juventudes no Brasil. A autora reporta-se à 

importância de políticas públicas eficazes para as juventudes, alertando 

que os temas mais visados e mais elaborados para essas juventudes são: 

gravidez na adolescência, violência, tráfico – e, ficando para último plano, 

pensar projetos e formas de lazer no mundo da cultura, que ainda são 

pouco considerados e discutidos para essas juventudes. A partir dos 

grupos de sociabilidade com os(as) jovens negros(as) estudados, a autora 

aponta que: 

De um modo geral, os cinco grupos estudados 

destacam-se como referência dentro dos bairros 

onde estão localizados. Os/as jovens que deles 

fazem parte, com níveis diferenciados de inserção e 

expressão, recebem algum tipo de reconhecimento 

da comunidade e de outros jovens devido a sua 

atuação cultural e artística. O mundo da cultura se 

apresenta como possibilidade de expressão, 

produção, sociabilidade e inserção social para esses 

sujeitos. Fazer parte de um grupo cultural lhes 

possibilita uma postura mais positiva diante da vida 

e de si mesmos. Ser negro/a e fazer parte de um 

grupo cultural juvenil também é uma vivência que 

pode fortalecer esse amadurecimento (GOMES, 

2004, p. 7). 

Gomes (2004) ainda considera primordial a importância da 

presença da africanidade para os grupos e coletivos pesquisados, como 
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interferência para a identidade positivada e para a autoestima desses(as) 

jovens negros(as). No entanto, a autora considera que apenas viver em 

uma cultura em que predomine a presença dessas africanidades não é 

suficiente para essa identidade ser positivada para esses(as) jovens 

negros(as). Não podendo ser tratado isoladamente, o contato com o outro 

é fundamental para a construção dessa relação social. Para Gomes (2004): 

Além do contato com o outro, com o diferente, com 

a produção cultural, com os bens culturais, com a 

história dos ancestrais e da humanidade, é preciso 

que se criem oportunidades iguais para as diferentes 

“juventudes” no Brasil. As oportunidades para as 

juventudes, políticas eficazes que reconheçam 

raça/etnia/gênero e pensar nas particularidades 

(GOMES, 2003, p. 15). 

A pesquisa da autora é relevante para percebermos que, apesar de 

todo o racismo e discriminação sofridos por esses jovens, eles ainda se 

fortalecem para driblar todas essas condições. A autora aponta para uma 

política eficaz que reconheça essa desigualdade racial sofrida por essas 

juventudes negras. Já a pesquisadora Joana Célia dos Passos vem 

apontando a exclusão dos jovens negros na educação com pesquisas sobre 

os(as) seguintes autores: Rosemberg (1987), Veiga (2008), Fonseca 

(2002), e nos indica que  

educação para a população negra nos remete, 

necessariamente, a ela como um instrumento 

jurídico que fornece elementos para afirmar que a 

elite branca dirigente projetou o que desejava para 

os negros nesta sociedade, chamando para si a 

responsabilidade de construir a transição. Contudo, 

não como ruptura, mas como tentativa de assegurar 

a permanência da estrutura social. A educação foi o 

principal mecanismo para a estratégia 

disciplinadora e racionalizadora do espaço social 

(PASSOS, 2005, p. 59). 

Esse trabalho da autora é fundamental para pensar políticas 

públicas eficientes para as juventudes e, principalmente, pensar políticas 

para as juventudes negras e pobres no Brasil. Pensar a construção da 

identidade para os sujeitos, principalmente a identidade negra, e a 

implementação de políticas especificas que considerem raça, classe e 

gênero como propulsores para superar a desigualdade racial no Brasil. 
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Passos aponta para uma política que reconheça a desigualdade racial 

sofrida por essas juventudes negras.   

Na pesquisa de Luiz Carlos Felizardo Junior (2008), intitulada 

Socialização e educação: um estudo com jovens negros num espaço 

público de lazer de uma grande metrópole, são analisados bairros da 

região leste de Belo Horizonte, onde jovens negros(as) se encontravam na 

praça tradicional. O objetivo do autor era compreender que experiências 

os(as) jovens negros(as) vivenciavam naquele espaço de socialização. O 

autor concluiu que: 

Sabíamos que, ao estudar os jovens negros na 

Praça, estaríamos adentrando um universo no qual 

tomaríamos contato com situações de 

vulnerabilidade, o que é amplamente informado 

pela literatura e corroborado por nossa experiência. 

Certamente nos surpreendemos com o modo com 

que eles lidam com o pretérito recente de 

envolvimento em pequenas transgressões e pela 

forma como lidavam com as experiências forjadas 

em suas vivências em ambientes marcados pela 

violência e criminalidade e foram/são assediados 

por esse mundo. Entretanto, não entraram para esse 

mundo, e sabiam muito bem conviver com essa 

situação sem se deixar contaminar por ela 

(JUNIOR, 2008, p. 15). 

Nessa pesquisa, o autor analisa as experiências das juventudes 

tendo como aporte teórico a pesquisadora Abramo (2002) para pensar em 

todas essas condições juvenis, o que faz a partir de alguns aspectos: 

gerações e classes de idade, estilos da vida juvenil e rito da passagem da 

infância para a vida adulta. No entanto, a meu ver, discutir essas condições 

juvenis sem considerar as peculiaridades, especificidades e condições de 

raça/gênero/classe não é mais suficiente em nossa sociedade desigual, 

excludente, patriarcal e heteronormativa. 

Em relação aos núcleos identidade e juventudes negras, no trabalho 

da pesquisadora Gomes (2004) podemos evidenciar a preocupação da 

construção identitária nos(as) jovens negros(as) excluídos(as). Ainda 

assim, é genuína a preocupação de haver políticas públicas que olhem para 

esses(as) jovens negros(as), que priorizem as condições de raça, gênero, 

classe, e que sejam eficazes para que as mudanças reconheçam as 

experiências e as trajetórias desiguais, olhando para esses(as) jovens e 

para as suas condições sociais. 
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Quanto aos núcleos de Juventudes Negras, ficou evidente nos 

trabalhos de Passos (2010) e Silva (2003) a invisibilidade de políticas para 

esse público. Ao ser analisado o descritor “sociabilidades e juventudes 

negras”, percebemos a relação com a música como barreira de 

enfrentamento antirracista. Nota-se, ali, um pouco do modo como os(as) 

jovens estão no mundo, criando novas formas, o que aparece como 

estratégia para conseguirem viver em uma sociedade desigual, ou seja, um 

posicionamento de resistência desses(as) jovens que, durante décadas, 

tiveram as suas contribuições e suas histórias negadas. Notamos a 

ausência de trabalhos de políticas públicas eficazes do Estado que 

propiciem o combate à desigualdade racial e de vivências em relação às 

condições e oportunidades juvenis. 

Prosseguindo nas análises na base de dados, apresentamos, agora, 

as publicações vinculadas aos Observatórios de Juventudes, da 

Universidade Federal de Minas Gerais21 e da Universidade Federal do 

Fluminense. Iniciamos o levantamento de dados pelo Observatório de 

Minas Gerais. Nesse observatório, localizamos um total de 10 artigos e 10 

monografias e teses sobre juventudes. Após o mapeamento dos trabalhos 

encontrados, foi realizada uma breve seleção das pesquisas, através dos 

descritores e do recorte da pesquisa, conforme descrito a seguir: 

Quadro VI - Pesquisas selecionadas no Observatório da Juventude de Minas 

Gerais (2003-2015) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017 

                                                 
21 O Observatório de Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) foi fundamental para realizar esse levantamento. É um programa de 

ensino e pesquisa, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, que desde 

o ano de 2002 vem fazendo levantamento e investigando os problemas juvenis e 

promovendo o debate em torno desta temática. O Observatório de Juventude da 

Universidade Federal de Fluminense começou a desenvolver pesquisas de 

extensão no ano de 2001. Em 2002, o observatório criou sua página na internet, 

com o objetivo de socializar estudos de pesquisas com a temática da juventude. 

Descritores Quantidade de 

trabalhos 

encontrados 

Quantidade de 

trabalhos 

selecionados 

Sociabilidades e Juventudes 2 2 

Sociabilidades Juventudes Negras 0 0 

Identidade Negra e Juventudes Negras 0 0 

Reconhecimento e Juventudes Negras 0 0 
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O pesquisador Juarez Dayrell, sociólogo e ativista nas questões das 

juventudes e das sociabilidades para os jovens, membro fundador do 

Observatório da Juventude, na Universidade Federal de Minas Gerais, 

aponta que não podemos discutir juventude, mas sim, as juventudes, na 

pluralidade e na diversidade, pois o jovem é um sujeito social e 

sociocultural, ou seja, sujeito de direitos que experienciam e que vivem 

todas as condições juvenis, construindo um novo modo de ser jovem. 

No artigo O jovem como sujeito cultural (2003), Dayrell entende 

que “pensar os jovens no Brasil implica levar em conta as enormes 

disparidades socioculturais existentes e os diferentes contextos nos quais 

vêm se construindo como sujeitos” (DAYRELL, 2003, p. 23). Ainda 

assim, podemos pensar em políticas públicas e nas condições juvenis 

contra as disparidades existentes em nossa sociedade. 

A tese de Juliana Reis (2015) tem por objetivo compreender os 

processos de socialização e individuação de jovens moradores(as) de uma 

periferia urbana da cidade de Belo Horizonte, o Aglomerado da Serra. A 

metodologia usada para o trabalho foi desenvolvida através da etnografia 

do Facebook (online e offline), dos acompanhamentos dos jovens e de 

suas vivências cotidianas na internet. Para a autora: 

a internet não se delineia unicamente como 

ferramenta para obtenção de dados, ela é 

principalmente objeto de análise, na medida em que 

a experiência online é percebida como constitutiva 

dos modos de socialização e individuação juvenis. 

A web é espaço privilegiado de práticas, relações, 

representações, visibilidade dos “modos de ser 

jovem” (REIS, 2015, p. 12). 

Quanto à “sociabilidades e juventudes”, podemos entender o(a) 

jovem como sujeito social que experiencia todas as condições juvenis de 

sua etapa básica. Podemos notar a ausência de trabalhos encontrados 

relacionados às juventudes negras e podemos pensar no que está sendo 

feito para essas juventudes. Cabe pensar, então, que há apenas uma 

juventude branca para ser pensada e ser articulada. 

No observatório da UFF, localizamos um total de 30 artigos sobre 

juventudes. No entanto, após o mapeamento dos trabalhos encontrados, 

foi realizada uma breve seleção de trabalhos que abordavam meu tema, 

tomando como base o recorte temporal e o objetivo da pesquisa. Após o 

mapeamento dos trabalhos encontrados, foi realizada uma breve seleção 

das pesquisas que abordavam o tema. Ao recortarmos os trabalhos, usando 

o descritor “sociabilidades e juventudes”, foram encontrados dois 
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trabalhos. Quando buscados pelo descritor “sociabilidades e juventudes 

negras”, nenhum trabalho foi encontrado. Interessante notar que, com 

relação aos descritores relacionados às questões raciais, não foi 

encontrado nenhum trabalho no marco de 2003 a 2015. Com isso, 

podemos notar a ausência de pesquisas relacionando às juventudes negras 

no âmbito nacional. As pesquisas foram lidas e problematizadas, 

conforme o quadro: 

Quadro VII - Trabalhos encontrados no Observatório da Universidade Federal 

Fluminense - (2003-2015) 

Descritores Ano  Título de Trabalho Autor Instituição 

Sociabilidades 

e Juventudes 

2006 Juventudes e 

Educação: Interação 

entre educação 

escolar e a educação 

não formal  

Marilia 

Sposito 

Universidade 

de São Paulo 

2010 Transversalidades no 

estudo sobre jovens 

no Brasil: educação, 

ação coletiva e 

cultural* 

Marilia 

Sposito 

Universidade 

de São Paulo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017.  

A autora Marilia Sposito, no artigo Transversalidades no estudo 

sobre jovens no Brasil (2010), analisa os desafios do campo da Sociologia 

da Juventude para a legitimação deste tema e cita os estudos de Bastos 

(2002) – a juventude como categoria social –, inspirados em Karl 

Mannheim (1968; 1973) e Marialice Foracchi (1965; 1972). Nessa 

direção, suas pesquisas situaram os universitários brasileiros como atores 

emergentes de uma sociedade dependente, que se tornaram protagonistas 

do radicalismo político (SPOSITO, 2010, p. 44), além de analisar as 

condições juvenis no discurso de uma educação formal e não formal. Para 

a autora: 

A educação não formal, muitas vezes, é concebida 

como educação permanente, pois ocorre em vários 

momentos do ciclo de vida – juventude, idade 

adulta, terceira idade – e a defesa dessa 

continuidade decorre das características atuais da 

vida social. Mesmo sendo reconhecida como 

importante, sempre pressupõe uma busca do sujeito 

que considera relevante construir outros caminhos 

para a sua formação (SPOSITO, 2006, p. 94) 
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Sposito chama a atenção para a formação não formal, que não é 

considerada e nem legitimada, nos sinaliza para algo fundamental em 

nossa sociedade, a ideia do tempo livre juvenil, e insiste que este tempo é 

apenas para jovens privilegiados:  

Aos outros, a maioria dos jovens brasileiros, a 

possibilidade da fruição e o acesso aos bens 

simbólicos, às suas formas de produção cultural, de 

expressão, de mobilidade e lazer, típicas do tempo 

do livre, estariam interditados (SPOSITO, 2006, p. 

94).  

Podemos notar a ausência de pesquisas relacionadas às juventudes 

negras. Quando pesquisado o tema “sociabilidade de juventudes”, há uma 

abrangência de trabalhos encontrados, mas, com o recorte racial, há 

escassez de trabalhos; um ponto chama a atenção: o recorte racial em um 

observatório que evidencia a importância das diversas singularidades. 

Na BDTD, o refinamento foi essencial para a busca das pesquisas. 

Ao utilizarmos o descritor “juventudes negras”, foram encontrados 12 

trabalhos. Sobre “sociabilidades e juventudes”, 200 trabalhos. 

“Sociabilidades e juventudes negras”, 104 trabalhos. “Identidade negra e 

juventudes negras”, 246 trabalhos. E “reconhecimento e juventudes 

negras”, 30 trabalhos. Após o mapeamento dos trabalhos encontrados, foi 

realizado um filtro em relação aos descritores, conforme consta no quadro: 
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Quadro VIII - Trabalhos selecionados do Banco Digital de Teses e Dissertações (2003-2015) 

Descritores Ano Titulo do Trabalho Autor Instituição Tipo 

Juventudes Negras 2010 Tessituras da Pele: juventudes, relações 

raciais e experiências sociais 

José Nilton de 

Almeida 

Universidade Federal 

de Santa Catarina 

Tese 

Sociabilidade e 

Juventudes 

2014 Vida Loka também ama: Juventudes, Mitos e 

Estilos de Vida 

Donizette 

Lima 

Universidade Federal 

de Santa Catarina 

Tese 

Sociabilidade e 

Juventudes Negras 

2008 De repente o rap na educação do negro: o 

Rap do Movimento Hip-Hop Nordestino 

como Prática Educativa da Juventude Negra 

Valmir 

Alcântara 

Alves 

Universidade Federal 

do Paraiba 

Dissertação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, 2017. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_c972fbd168ae8c3e6666e827467b5da9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_c972fbd168ae8c3e6666e827467b5da9
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB_c972fbd168ae8c3e6666e827467b5da9
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O trabalho intitulado Tessituras da Pele: juventudes, relações 

raciais e experiências sociais, de José Nilton (2010), tem o objetivo de 

problematizar e investigar as experiências dos jovens negros e os seus 

processos de pertencimento racial nos espaços de socialização na cidade 

de Florianópolis. A metodologia utilizada foi a pesquisa etnográfica, 

ancorada em seis sujeitos sociais, sob diferentes dimensões sociais e 

arranjos familiares: as trajetórias, as experiências, as sociabilidades, a 

religiosidade. Com sua pesquisa, José Nilton de Almeida concluiu que: 

As histórias narrativas construídas nos 

proporcionaram visualizar o quanto a experiência 

social de jovens negros solicita a identificação de 

nexos estabelecidos na interação com os espaços de 

socialização e sociabilidades. No fluxo dos 

acontecimentos experienciados, a onipresença do 

racismo impõe constrangimentos bastante 

expressivos, ainda que não totalmente presentes na 

reflexibilidade de todos os jovens. Há, pois, um 

pertencimento imposto de fora, nas relações 

sociais, pela condição de corporeidade, que escapa 

a sua própria subjetividade. Deste modo, ao 

considerar a dimensão pessoal da vida social, a 

pesquisa possibilitou acompanhar, a partir das 

narrativas de cada sujeito, diferentes lógicas e ações 

assumidas por eles para constituir o sentido de 

pertencimento como a dimensão e a dinâmica do 

processo identitário (ALMEIDA, 2010, p. 281). 

A pesquisa do autor é relevante para pensar as experiências, as 

trajetórias, e o racismo que atinge essas juventudes. Já Donizette Lima, 

em seu trabalho com os jovens intitulado Vida Loka também ama: 

Juventudes, Mitos e Estilos de Vida, aponta para os modos de viver nos 

espaços de sociabilidade dos jovens, através de análises de fragmentos de 

jornais sobre jovens na comunidade Chico Mendes, em Florianópolis 

(SC). O autor concluiu que: 

[A] vida quotidiana dos jovens da comunidade 

Chico Mendes é permeada por eventos 

significativos que apontam para seus modos de ser 

e se experimentar como jovens. Conhecendo suas 

festas, músicas, amizades, roupas, perigos, medos, 

suas buscas por alternativas de sobrevivência e 

sociabilidade, pudemos entender um pouco mais 

sobre seus estilos de vida. Tais eventos, dos quais 

me aproximei para este trabalho, buscados nas 
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leituras de fragmentos escritos em cadernos de 

anotações, assim como nos encontros do flaneur 

com o quotidiano, permitiram que pudesse ver uma 

vida para além dos padrões modelares da nossa 

sociedade, uma vida loka, enfim. Coloquei esse 

estilo de ser em diálogo com as ideias que são 

apresentadas pela mídia a respeito dos mesmos. 

Problematizei, elaborei questões, experimentei 

interrogações, inquietações (LIMA, 2014, p. 131). 

O trabalho De repente o rap na educação do negro, de Valmir 

Alcântara Alves (2008), tem o objetivo de investigar o rap do movimento 

hip-hop nordestino e a sua contribuição para a juventude negra. A 

metodologia empregada neste trabalho foi a pesquisa documental, 

bibliográfica e a observação participante. O autor conclui: 

Através do hip-hop os jovens começaram a se 

verem negros, pois em muitos discursos era 

possível perceber o quão complicado e difícil é 

reconhecer o lugar onde nasceram e vivem. Essa 

atitude se baseia no fator de enfrentar a opressão e 

a exclusão social no Brasil (ALVES, 2008, p. 127). 

Os estudos analisados demonstram que a discriminação racial está 

presente de diferentes formas, comportamentos e atitudes negativas em 

relação à cultura negra. Foi apontada a relação com a escola como barreira 

para o enfrentamento, a fim de romper com os estereótipos arraigados, 

bem como a relação desigual para o(a) jovem negro(a) comparado ao(à) 

jovem branco(a). O estado do conhecimento apresentado salientou que, 

de fato, a juventude é plural. Portanto, estaremos sim falando das 

juventudes, trazendo materiais consultados e também abrindo para a 

experiência que vai se apresentar nos encontros no Ribeirão da Ilha.  

A análise dos trabalhos contribuiu ainda para ampliarmos o olhar 

acerca da temática, pois este assunto ainda é pouco debatido em nossa 

sociedade e, certamente, a pesquisa realizada contribui para a reflexão 

sobre uma sociedade mais igualitária, principalmente para as juventudes.  

Assim, percebemos a necessidade de trabalhar e debater essa 

temática nas instituições escolares, nas universidades e na sociedade como 

um todo. 
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CAPÍTULO 3 – A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO OLHAR A 

PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DECOLONIAIS 

Neste capítulo, proponho discutir as categorias que embasaram o 

meu olhar no Ribeirão da Ilha, com viés específico para as juventudes 

negras e suas peculiaridades. Buscaremos também entender como se dá a 

relação das identidades, sua configuração em torno do sujeito e a 

complexidade deste reconhecimento. 

3.1 AS MARCAS DO COLONIALISMO NA CONSTITUIÇÃO 

IDENTITÁRIA NEGRA NO BRASIL 

Precisamos abordar o tema da colonialidade e da decolonialidade 

para pensar as relações na comunidade do Ribeirão da Ilha. Um dos 

autores que norteiam esse pensamento é o peruano Anibal Quijano. Para 

ele: 

A colonialidade é um conceito diferente de, ainda 

que, vinculado ao Colonialismo. Este último refere-

se estritamente a uma estrutura de 

dominação/exploração, onde o conceito da 

autoridade política, dos recursos, de produção e do 

trabalho de uma população determinada domina 

outra de diferente identidade e cujas sedes centrais 

estão, além disso, localizadas noutra jurisdição 

territorial (QUIJANO, 2010, p. 84). 

Para o autor, há uma distinção clara entre colonialismo e 

colonialidade. O colonialismo foi a conquista e colonização do território 

da América, em particular o que chamamos de América Latina. Sem a 

violência da dominação colonial esta relação de poder não teria sido 

constituída, por isso tem origem colonial. Quijano (2010) afirma que a 

colonialidade é uma das ferramentas mais engendradas e constitutivas do 

poder capitalista na América Latina. Assim: 

Com a constituição da América (Latina), no mesmo 

momento e no mesmo movimento histórico, o 

emergente poder capitalista torna-se mundial, os 

seus centros hegemônicos localizam-se nas zonas 

do Atlântico que depois se identificarão como 

Europa - e como eixos centrais do seu novo padrão 

de dominação estabelecem-se também a 

colonialidade e a modernidade. Em pouco tempo, 

com a América (Latina), o capitalismo torna-se 
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mundial, eurocentrado, e a colonialidade e a 

modernidade instalam-se, associadas como eixos 

constitutivos do seu específico padrão de poder até 

hoje (QUIJANO, 2010, p. 85). 

Podemos perceber o eurocentrismo não apenas como dominante do 

capitalismo mundial, mas afirmando-se desde o século XVIII, sobretudo 

com a imagem do sujeito iluminista: racional, individualista, civilizado. 

A Europa mostrada como centro do mundo que colonizou todos os outros 

países, e assim foi construindo uma concepção de humanidade que 

diferenciava os sujeitos em inferiores e superiores.  

A exploração de dominação era um artifício fundamental dos 

colonizadores. Afinal, eles “codificaram como cor os traços fenotípicos 

dos colonizados e assumiram como a característica emblemática da 

categoria racial. Essa codificação foi inicialmente estabelecida, 

provavelmente, na área britânico-americana” (QUIJANO, 2005, p. 117). 

Os negros eram os mais explorados. Ainda assim, eram os mais 

importantes para a economia, afinal a economia dependia do seu trabalho. 

Não temos como pensar colonialidade do poder e eurocentrismo 

sem mencionar o capitalismo. Pode-se perceber a exploração da força de 

trabalho dos negros desde sempre associada ao mercado. Não é porque há 

uma origem colonial que falamos de colonialidade e poder. Há elementos 

que são fundantes e continuam permanentes. O autor refere o papel 

fundamental que a América Latina desempenhou para a consolidação do 

capitalismo. Para Boaventura Souza Santos (2007): 

O pensamento moderno ocidental continua a operar 

mediante linhas abissais que separam o mundo 

humano do mundo subumano, de tal modo que 

princípios de humanidade não são postos em causa 

por práticas desumanas. As colônias representam 

um modelo de exclusão radical que permanece no 

pensamento e nas práticas modernas ocidentais, tal 

como no ciclo colonial. Hoje, como então, a criação 

e a negação do outro lado da linha fazem parte de 

princípios e práticas hegemônicos (SANTOS, 

2007, p. 74). 

Embasada nas palavras de Santos (2007), entendo que é necessário 

romper com esta “linha abissal” colonial que silencia o colonizado, 

operacionalizando a apropriação da violência. Reconhecer outros saberes 

do outro lado da linha para desaprender o que está posto, de maneira a 

aprendermos a ser sujeitos de nós mesmos. Não ter apenas um saber 

legitimando os outros saberes, tendo o colonizador a dominação de uma 
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epistemologia para um determinado grupo social, a elite capitalista. A 

violência opera por meio das estruturas que aí estão. Precisamos 

desmontá-las. Outro sistema, mais justo e igualitário, só pode acontecer 

observando as violências visíveis e invisíveis, debatendo-as e gerando 

ações a partir disso.  

Para Frantz Fanon (1979), a violência é parte fundamental da 

sociedade colonial. Mas não é possível se enganar: a não violência é 

indício das manobras das elites intelectuais e econômicas colonizadas para 

ajustar o problema colonial e garantir a manutenção do status quo. Fanon 

indica que: 

A violência com que se afirmou a supremacia dos 

valores brancos, a agressividade que impregnou o 

confronto vitorioso desses valores com os modos de 

vida ou de pensamento dos colonizados fazem com 

que, por uma justa reviravolta das coisas, o 

Colonizado com escárnio ante a evocação de tais 

valores. No contexto colonial, o colono só dá por 

findo seu trabalho de desancamento do colonizado 

quando este último reconhece em voz alta e 

inteligível a supremacia dos valores brancos. No 

período de descolonização, a massa colonizada 

zomba desses mesmos valores, insultados, vomita-

os (FANON, 1979, p. 32). 

Os estudos de Fanon nos remetem aos dias de hoje. Se pensarmos 

nos colonizadores e na relação de poder que se estabelece entre os sujeitos 

em nossa sociedade, podemos pensar que o racismo constitui uma das 

mais sólidas estruturas coloniais com a exploração do colonizado, ou seja, 

da população negra. Pensar no combate ao racismo é uma luta no campo 

político e dos movimentos sociais, mas, sobretudo, é pensar no processo 

de descolonização.  

Desta maneira, a necessidade de compreender e valorizar as 

diferenças dos(as) jovens negros(as) na comunidade da Freguesia do 

Ribeirão da Ilha é essencial para demonstrar que as relações sociais nos 

constituem como seres humanos, pois isso nos permite perceber que a 

relação com o outro é essencial para a nossa construção social. 

Não podemos falar de identidades sem mencionar o processo de 

colonização no Brasil. A colonização foi um período demarcado por 

exploração, violências, ocupação dos territórios nas colônias, relação de 

poder e exploração ao longo do tempo sobre um grupo étnico-cultural 

subalterno. 
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A partir dessa denominação de poder, viu-se a necessidade de 

discutir e romper com essa dominação colonial, o que podemos chamar 

de pós-colonialismo, que seria restituir os sujeitos subalternos e 

silenciados, explorados, violentados de toda essa relação colonial para 

romper com essa epistemologia dominante. O pós-colonialismo surgiu a 

partir da decolonização de colônias africanas e asiáticas depois da 

Segunda Guerra Mundial. Como lembra Hall (2003), o pós-colonialismo 

será a capacidade de fazer uma releitura da colonização. Bernardino e 

Grosfoguel (2016) indicam: 

tendo sido produzido, principalmente, por 

intelectuais do Terceiro Mundo que estavam 

radicados nos departamentos de Estudos Culturais, 

de Língua Inglesa, Antropologia, das universidades 

inglesas e posteriormente das universidades norte-

americanas. A consequência mais óbvia disso foi o 

fato de o pós-colonialismo ter uma língua de 

nascença, o inglês, e ter também um espaço de 

circulação, o mundo anglofônico (BERNARDINO; 

GROSFOGUEL, 2016, p. 15). 

O pós-colonialismo é uma vertente fundamental para a 

decolonialidade, que consiste em uma ruptura imperial ocorrida no século 

XV e de todo o processo histórico e cultural decorrente. Mas não podemos 

falar desse processo sem falar da modernidade e das identidades que ao 

longo do tempo foram se configurando em função dele. Com a 

modernidade, vieram as indústrias e o mundo globalizado. Ainda os 

autores Bernardino e Grosfoguel (2016): 

(...) A mais evidente é o entendimento que a 

modernidade não foi um projeto gestado no interior 

da Europa a partir da Reforma, da Ilustração e da 

Revolução Industrial, às quais o colonialismo se 

adicionou. Contrariamente a essa interpretação que 

enxerga a Europa como um contêiner – no qual 

todas as características e os traços positivos 

descritos como modernos se encontrariam no inte-

rior da própria Europa –, argumenta-se que o 

colonialismo foi a condição sine qua non de 

formação não apenas da Europa, mas da própria 

modernidade (BERNARDINO, GROSFOGUEL, 

2016, p. 17). 

Discutir essa configuração de identidade é fundamental para 

compreendermos nossa essência e nossa experiência como sujeitos que se 
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constroem ao longo do tempo,  através de todas essas configurações 

históricas e culturais. Fomos ensinados que há uma determinada cultura, 

uma determinada crença, e esse conhecimento foi transferido nas 

sociedades ocidentais. 

Isto posto, Hall (2011) permite entender que o conceito de 

identidade mudou ao longo do tempo. O autor apresenta três concepções 

de identidade. O sujeito iluminista, baseada na concepção de pessoa 

humana, racional, individualista, unificada. O conceito sociológico reflete 

a complexidade do mundo moderno, a construção do indivíduo sendo 

formada a partir de suas vivências com o meio social, o sujeito como uma 

identidade unificada, tornando-se fragmentada. No sujeito pós-moderno, 

a identidade torna-se instável, não podendo ser fixa, ou seja, é inconstante. 

Neste sentido, Hall mostra que as identidades estão sempre em jogo, sendo 

sempre deslocadas, apontando que assumimos muitas identidades. Além 

disso: 

O sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um “eu” coerente. dentro de 

nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente 

deslocadas. A identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, na medida em que os sistemas de 

significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar ao menos 

temporariamente (HALL, 2011, p. 13). 

Compreender a identidade como um conceito não único exige 

entender a complexidade desta categoria. Há uma necessidade de entender 

o contexto da relação cultural e social para a existência desta produção 

histórica e cultural. A identidade é política, as nossas escolhas são 

politizadas, o nosso modo de viver é politizado, não temos como pensar 

essas categorias isoladamente. Se escolhermos um determinado modo de 

viver e não outro, assumimos uma postura e defendemos um determinado 

modo, é uma atitude política. Se acreditarmos em um modo de ser e nos 

posicionamos, isso também é política; o modo de nos apresentar e até 

mesmo nos silenciar é político.  
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A política tem relação com o nosso modo de viver em sociedade. 

Mas, para viver em sociedade, coletivamente, precisamos de regras. O 

funcionamento de uma coletividade pressupõe um conjunto de regras 

compartilhadas, a fim de manter a estabilidade do sistema social, e a 

identidade perpassa toda essa configuração. 

A identidade também é um campo de disputa e de instabilidade. 

Em alguns momentos e lugares, podemos assumir diferentes identidades. 

Mas isso não foi algo que surgiu há pouco tempo. Ao mesmo tempo em 

que um indivíduo pode assumir várias identidades, pois a identidade não 

pode ser única e fragmentada, ou seja, está em constante transformação, 

um mesmo indivíduo, um mesmo ator coletivo pode assumir muitas 

identidades. Essa pluralidade de identidades pode engendrar tensões e 

contradições, tanto na imagem que o indivíduo tem de si, como na sua 

ação no seio da sociedade (MUNANGA, 2002, p. 63). 

Hall aponta que “as identidades nacionais não são coisas, com 

quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

representação” (HALL, 2011, p. 46). Ancorada nos dizeres do autor, 

compreendo que não fomos ensinadas a ter uma determinada crença. Há 

uma determinada cultura, e esse conhecimento foi transferido nas 

sociedades ocidentais. Isso forma a nossa identidade nacional, um 

conjunto que produz sentidos e significados para uma cultura nacional, 

imprescindíveis para uma identidade cultural nacional. Vimos que essa 

identidade não é única e fragmentada. Essa identidade foi forjada ao longo 

dos séculos. Nesse sentido, pode-se dizer que não há como pensar a 

identidade sem classificações e na relação de poder estabelecida no 

próprio conceito. 

A identidade é um campo de disputa de poder e da diferença. Ao 

mencionar diferença, remeto-me a Tomas Tadeu da Silva (2000), no 

artigo A produção social da identidade e da diferença, que explicita que 

a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são 

criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do 

mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de 

relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais 

e culturais (SILVA, 2000, p. 76). Para o autor, identidade e diferença são, 

pois, inseparáveis, uma depende da outra, e nos criamos nessas diferenças, 

fomos ensinados a criar, por meio da linguagem através da qual 

concretizamos e constituímos as nossas identidades. 

Discutir a identidade negra no Brasil é um ato político. A 

identidade negra no país foi demarcada por práticas de extermínio da 

população negra e pelo embranquecimento da mesma por uma elite 

intelectual brasileira branca, com o objetivo de transformar a nação em 
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uma única identidade nacional. O livro Diploma de brancura: política 

social e racial no Brasil (1917-1945), de Jerry Dávila, tem o objetivo de 

refletir sobre as práticas empregadas em escolas cariocas para transformar 

uma população não branca em sua cultura e no seu modo de ser, até na cor 

da sua pele, durante a República Velha até a era Vargas, em meados do 

século XX. Esses educadores buscavam “aperfeiçoar a raça”, criar uma 

raça brasileira saudável, culturalmente europeia, em boa forma física e 

nacionalista (DÁVILA, 2006, p. 21), mostrando como uma elite 

intelectual branca, médica, foi se aperfeiçoando em seus programas e 

políticas educacionais, negando os acessos às populações não brancas. 

A negritude era vista por essa elite branca como ligada à falta de 

saúde, ao crime, à preguiça. O plano da elite intelectual era perverso e sem 

limites. O grande objetivo era criar uma imagem de homem brasileiro 

branco, que deveria passar por um processo eugênico de aperfeiçoamento 

mental e de traços genéticos, até a procriação, com o intuito de eliminar a 

raça negra, para ter uma única identidade nacional, branca, modelo 

perante outros países. Todo esse processo foi construído e legitimado, 

sendo política de formação do Estado-Nação no Brasil. Discutir 

identidades e principalmente a identidade negra não é um assunto clichê, 

mas um direito da população negra violentada, sem acesso às políticas 

públicas. É um debate político de uma população excluída ao longo dos 

séculos. Conforme Dávila: 

Para as elites brasileiras, o problema era ainda mais 

imperativo - elas acreditavam que sua nação 

racialmente mista carecesse da brancura necessária 

para manter a vitalidade. A tarefa em mãos, então, 

era encontrar novas formas de criar brancura. 

Assim, dotados da incumbência de forjar um Brasil 

mais europeu e presos a um senso de modernidade 

vinculado à brancura, esses educadores construíram 

escolas em que quase toda ação e prática estabelecia 

normas racializadas e concedia ou negava 

recompensa COM base nelas (DÁVILA, 2006, p. 

25). 

E ainda explica: 

Essa variedade de Eugenia combinava bem com as 

ideias sobre raça defendidas pelas elites brasileiras, 

que admitiam a inferioridade dos pobres e não 

brancos e, ainda assim, buscavam a possibilidade 

de recuperar essa população e, consequentemente, 

a nação (DÁVILA, 2006, p. 32). 
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A formação de uma cultura nacional serviu para segregar ainda 

mais as pessoas, classificar em padrões, em hierarquias de poder. A 

cultura nacional está continuamente ligada à identidade cultural. Para Hall 

(2011, p. 51), “uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir 

sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanta a concepção 

que temos de nós mesmos”. E quando essa cultura produz sentidos, 

podemos nos identificar e construir identidades. Ainda, o autor evidencia 

que uma cultura nacional não pode ser unificada, por causa das diferenças 

existentes numa mesma identidade nacional: raça, etnia e gênero. Assim: 

A raça é uma categoria discursiva e não uma 

categoria biológica. Isto é, ela é a categoria 

organizadora daquelas formas de falar, daqueles 

sistemas de representação e práticas sociais 

(discursos) que utilizam um conjunto frouxo, 

frequentemente pouco específico, de diferenças em 

termos de características físicas - cor de pele, 

textura do cabelo, características físicas e corporais, 

etc. - como marcas simbólicas, a fim de diferenciar 

socialmente um grupo de outro (HALL, 2011, p. 

60). 

Um dos problemas mais sérios na sociedade brasileira é a negação 

do racismo como fator estruturante para a desigualdade racial. No Brasil, 

não há reconhecimento da participação da população negra na construção 

do país. De várias formas, o sistema colonial impera até os dias de hoje, 

como ferramenta de poder no sistema capitalista. Neste sentido, Quijano 

(2011, p. 1), observa: “Raza, una manera y un resultado de la dominación 

colonial moderna, pervadió todos los ámbitos del poder mundial 

capitalista”.  

Para o autor, a colonialidade é um dos elementos constitutivos e 

específicos do padrão mundial do poder capitalista. O capitalismo 

comanda, classifica e operaciona essa relação de poder e a colonialidade 

e modernidade se tornam constitutivos até os dias de hoje. Só podemos 

falar de colonialidade porque houve o colonialismo e toda essa estrutura 

de exploração e dominação. A existência do capitalismo só é possível por 

causa da dominação e do controle ao longo dos séculos. Com a conquista 

da América Latina, o poder capitalista tornou-se mundial e as relações de 

poder características da colonialidade foram se modificando, conforme 

aponta Quijano: 

Foram-se configurando novas identidades societais 

da colonialidade - índios, negros, azeitonados, 
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amarelos, brancos, mestiços - e as geoculturais do 

colonialismo, como América, África, Extremo 

Oriente, Próximo Oriente (as suas últimas, mais 

tarde, Ásia), Ocidente ou Europa (Europa 

Ocidental, depois). E as relações intersubjetivas 

correspondentes, nas quais se foram fundindo as 

experiências do colonialismo e colonialidade com 

as necessidades do capitalismo, foram se 

configurando com um novo universo de relações 

intersubjetivas de dominação sob hegemonia 

eurocentrada. Esse específico universo é o que será 

depois denominado com a modernidade 

(QUIJANO, 2010, p. 85). 

A historicidade da população negra e o seu processo foram 

violentos, a população negra foi escravizada, arrancada de seus territórios, 

sequestrada. E deste modo foram se constituindo suas identidades, em um 

contexto de violência, sem condições sociais, psicológicas e econômicas 

favoráveis.  

Foi sem articulação e sem reconhecimento de suas contribuições 

para a sociedade que a identidade do negro foi se construindo. Uma 

história completamente diferente da construção da identidade branca, ou 

seja, dos imigrantes europeus e asiáticos, que saíram livremente, com 

condições econômicas e sociais para emigrar. Observe-se que suas 

condições também não foram tão favoráveis, mas, ainda assim, a cor da 

pele nunca determinou uma representação negativa, motivo de 

discriminação racial e de sofrimento para essa população. 

A contribuição cultural é um fator primordial na identidade negra. 

No imaginário coletivo, a cultura negra é pensada do seguinte modo: a 

população negra escravizada era constituída de africanos amarrados e 

primitivos. Quem construiu o Brasil foram os portugueses colonizadores. 

No entanto, a cultura nacional foi sendo modificada e modelada. As 

contribuições culturais dos negros precisam ser resgatadas positivamente, 

desconstruindo imagens negativas que fizeram delas, e substituindo-as 

pelas novas imagens, positivamente reconstruídas (MUNANGA, 2012, p. 

11). 

A identidade coletiva negra é parte da construção social que não foi 

nos apresentada, arrancada de nossos antepassados. A partir das políticas 

afirmativas, essa compreensão está sendo mais eficaz. Até então, não eram 

discutidas e nem debatidas temáticas como ações afirmativas, estética 
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negra22, entre outros assuntos  não abordados. A partir dessa identidade 

coletiva, os grupos identitários foram sendo fortalecidos. A identidade 

negra passou a ser politizada. 

A população negra, em grande maioria, nunca foi ensinada a 

discutir sobre identidade nacional e cultural. Era necessário sobreviver. 

Seus direitos nunca foram legitimados, sendo sempre classificados pela 

sua cor da pele, negros. E sempre sendo vistos pela sua incapacidade. 

Munanga, em Diversidade, identidade, etnicidade e cidadania  (2005), 

aponta que a identidade pode ter três origens diferentes, caracterizadas 

pela relação de força: 

A identidade legitimadora, que é elaborada pelas 

instituições dominantes da sociedade, a fim de 

estender e racionalizar sua dominação sobre os 

atores sociais. A identidade de resistência, que é 

produzida pelos atores sociais que se encontram em 

posição ou condições desvalorizadas ou 

estigmatizadas pela lógica dominante. A 

identidade-projeto: quando os atores sociais, com 

base no material cultural a sua disposição, 

constroem uma nova identidade, que redefine sua 

posição na sociedade e, consequentemente, se 

propõem a transformar o conjunto da estrutura 

social (MUNANGA, 2005, p. 4). 

A relação estabelecida por Munanga é complexa. Ao mesmo tempo 

em que estamos resistindo a todas essas vertentes das nossas identidades, 

há uma relação de exclusão e interlocução, uma relação dialética. Em 

alguns momentos, estamos com a nossa identidade legitimadora, 

obedecendo todas as regras e a estrutura social construída socialmente e 

historicamente. Ao mesmo tempo, resistindo às regras estabelecidas. No 

entanto, a identidade de resistência nos legitima a resistir em todos os 

instantes a estrutura construída e legitimada por uma identidade nacional 

forjada, que não reconhece a cultura identitária negra como contributo de 

existência para a sociedade brasileira. 

E ainda assim, a identidade projeto nos possibilita repensar as 

identidades para transformar-se e criar-se uma ruptura em torno do que é 

nos apresentado. E me remeto aos jovens negros. Ao mesmo tempo em 

que me contam sobre suas experiências e suas particularidades, resistem, 

estão na sua identidade legitimadora, ou seja, não somos nem uma coisa 

nem outra. Estamos sempre em construção.  

                                                 
22   Conforme mencionado na página 15 
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A identidade é uma produção de sentidos e significados que 

perpassam nossas experiências e nossa subjetividade. Nota-se a 

dificuldade dos negros em canalizar politicamente sua identidade cultural. 

A discussão da identidade é fundamental para entendermos as 

experiências desses(as) jovens negros(as) do Bairro Ribeirão da Ilha.  

Para Zygmunt Bauman (2005), a questão da identidade está em 

constante transformação, o que autor define como fluidez do mundo 

líquido. Em outras palavras, não somos uma coisa nem outra, a forma 

como lidamos com a realidade e, subsequentemente, com a nossa 

identidade, não funciona mais. As formas de se relacionar, as crises, são 

líquidas, vêm e vão, apagando-se das nossas memórias, conforme o autor 

explicita: 

Tornamo-nos conscientes de que o “pertencimento” 

e a “identidade” não têm a solidez de uma rocha, 

não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis e de que as decisões que 

o próprio individuo toma, os caminhos que 

percorre, a maneira como age - e a determinação de 

se manter firme a tudo isso - são fatores cruciais 

tanto para o “pertencimento”, quanto para a 

“identidade”. Em outras palavras, a ideia de “ter 

uma identidade” não vai ocorrer às pessoas 

enquanto o “pertencimento” continuar sendo o seu 

destino, uma condição sem alternativa. Só 

começarão a ter essa ideia na forma de uma tarefa a 

ser realizada, e realizada vezes e vezes sem conta, e 

não de uma só tacada (BAUMAN, 2005, p. 20). 

Esse caldeirão de conceitos está interligado e não pode ser 

lembrado sem remeter à experiência do sujeito. São conceitos imbricados 

e que nos ajudam a entender o processo construtivo identitário. Não fomos 

ensinados a discutir sobre a nossa identidade nacional e cultural, sobre a 

nossa identidade e quem somos. Ainda assim, compreende-se que os dois 

autores, Hall (2011) e Bauman (2005), interpretem a identidade como uma 

construção social, podendo ser modificada ao longo do tempo e ser 

transformada. Entendo que Hall critica a modernidade tardia. Apesar de 

toda a fluidez, vivemos em uma modernidade tardia. 

Nesta pesquisa, pretendo entender como os(as) jovens negros(as) 

estão construindo as suas identidades em um bairro em que a cultura 

açoriana persiste em predominar como a única história. Deste modo, 

percebo a importância de compreender o conceito de identidade negra e 
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de ampliar a reflexão sobre esta discussão. Remeto-me à Nilma Lino 

Gomes (2005): 

A identidade negra é entendida aqui como uma 

construção social, histórica, cultural e plural. 

Implica a construção de um olhar de um grupo 

étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um 

mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a 

partir da relação com o outro (GOMES, 2005, p. 

43). 

Compreender essa identidade negra é trazer à tona o mito da 

democracia racial. Entender que são esses que ocupam os piores lugares 

e têm as piores oportunidades – na escolaridade e nos empregos –, que são 

olhados pela sociedade como marginalizados, que não estão nos espaços 

de poder e que precisam estar provando e legitimando que podem ocupar 

esses espaços historicamente negados. Se observarmos nossa 

historicidade, lembramos do sistema escravocrata, dos africanos 

escravizados no Brasil, da negação de suas histórias, dos piores castigos, 

da exploração de seus trabalhos, da exploração sexual e da forma de 

tratamento dos negros, legitimando a sua posição inferior em relação ao 

branco, e mostrando o lugar que esta população poderia ocupar. Para 

Souza: 

A definição inferiorizante do negro perdurou 

mesmo depois da desagregação da sociedade 

escravocrata e da sua substituição pela sociedade 

capitalista, regida por uma ordem social 

competitiva. Negros e brancos viam-se e 

entreviam-se através de uma ótica deformada 

consequente à persistência dos padrões 

tradicionalistas das relações sociais. O negro era 

paradoxalmente enclausurado na posição de liberto: 

a ele cabia o papel do disciplinado – dócil, submisso 

e útil - enquanto o branco agia com o autoritarismo, 

por vezes paternalista, que era característico da 

dominação senhorial (SOUZA, 1990, p.20 e 21). 

É necessário pensar em nossa herança e na presença do passado 

colonialista e escravista até os dias de hoje para compreender a 

branquitude como um sistema de privilégios de articulação em nossa 

sociedade, em relação aos não brancos, nas facilidades no acesso à 

educação e às oportunidades. A pesquisadora e psicóloga Neusa Santos 

Souza (1990, p. 5) indica que “a brancura transcende o branco, a brancura 

permanece branca. O belo, o bom, o justo e o verdadeiro são brancos. O 
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branco é, foi e continua sendo a manifestação do Espírito, da Ideia, da 

Razão”. A psicóloga e pesquisadora Lia Vainer Schucman define: 

A branquitude é entendida como uma posição em 

que sujeitos que ocupam esta posição foram 

sistematicamente privilegiados no que diz respeito 

ao acesso a recursos materiais e simbólicos, 

gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo 

imperialismo, e que se mantêm e são preservados 

na contemporaneidade (SCHUCMAN, 2014, p. 

56). 

Schucman chama a atenção para a ideologia do racismo brasileiro, 

contribuindo para o embraquecimento da população. O branco não é 

apenas privilegiado na estrutura racializada, mas, sim, produtor ativo 

dessa estrutura societária. Pode-se dizer que a branquitude estrutura e 

legitima certa hierarquia de poder, reafirmando os sentimentos de 

inferioridade que são postos para a população negra e do não 

reconhecimento da cultura identitária negra.  

Não temos presente a memória da escravidão, negamos a história. 

O problema do reconhecimento é central. Peguemos como exemplo a 

Alemanha: temos um museu do Holocausto para recordar os genocídios 

contra os judeus e no Brasil não oferecemos nada para explicitar a 

memória da escravidão existente até os dias de hoje. Não nos afetamos em 

saber das mortes da juventude negra. Isso não nos afeta, pois a nossa 

memória é seletiva. O sistema capitalista é tão articulado que choramos 

com os acontecimentos na Europa, mas os acontecimentos que estão 

diante dos nossos olhos, fingimos não ver. Afinal, somos e continuamos 

colonizados.  

A elite capitalista intelectual continua na pirâmide social, 

comandando e engendrando o nosso país. A resistência política é outra 

ferramenta de campo de disputa fundamental para pensar todas estas 

questões. Até então, os negros não tinham acesso às políticas públicas e 

nem esta temática das relações raciais poderia ser debatida em nossa 

sociedade. É importante pensar no papel do Estado em não querer debater 

a questão racial em nossa sociedade. E indago, como pesquisadora: é 

benefício para quem a ralé brasileira23 estar na hierarquia do poder e ter 

esse conhecimento? 

                                                 
23 Aqui, faço alusão ao livro “A Ralé Brasileira quem é como vive (2009) ”, do 

sociólogo Jessé de Souza. 
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O pesquisador Carlos Hasenbalg, no livro Desigualdade Racial no 

Brasil (2003), analisa as condições de desigualdades raciais entre os 

grupos brancos e não brancos, ou seja, dos negros, explicitando a herança 

do escravismo e das oportunidades desiguais de ascensão social após a 

abolição. Indica que a mobilidade social, experimentada pelos negros, foi 

restrita e desigual, aspecto muito presente até os dias de hoje, permitindo 

a desigualdade no sistema de estratificação social, ou seja, os negros se 

apresentando sempre em degraus inferiores em relação aos brancos. 

Como podemos transformar esta sociedade? De que modo alterar 

esta estrutura? Revisito o pensamento de Neusa Santos:  

Ser negro é ser violentado de forma constante, 

contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma 

dupla conjunção: a de encarnar o corpo e os ideais 

de Ego do sujeito branco e a de recusar, negar e 

anular a presença do corpo negro (SANTOS, 1990, 

p. 26). 

Construir uma identidade positivada para essa população é tarefa 

muito complexa, já que é uma sociedade permeada pelo mito da 

democracia racial, negando a desigualdade entre brancos e negros, 

moldados desde sempre na cultura eurocêntrica, e não legitimando e 

reconhecendo as contribuições e realizações da população negra e de sua 

ancestralidade. O processo de autoconhecimento começa na família e cria 

desdobramentos. Corroborando Souza (1990, p. 38), 

O negro brasileiro que ascende socialmente não 

nega uma presumível identidade negra. Enquanto 

negro, ele não possui uma identidade positiva, a 

qual possa afirmar ou negar. É que no Brasil nascer 

com a pele preta e outros caracteres do tipo 

negroide é compartilhar de uma mesma história de 

desenraizamento, escravidão e discriminação 

racial, não organiza por si só uma identidade negra. 

Falar de reconhecimento dessas Juventudes Negras é uma tarefa 

árdua. Compreender esse reconhecimento e como ele se dá é essencial 

para entender a minha pesquisa. A filósofa Gislene Aparecida dos Santos 

(2012), em seu livro Reconhecimento, utopia e distopia: os sentidos da 

política de cotas raciais, trata das questões do reconhecimento no cenário 

das políticas de ações afirmativas, chamando a atenção para: 

Considerar que as demandas por reconhecimento 

exigem de seus cidadãos (ou daqueles que aderem 

a esses pressupostos teórico-conceituais) um nível 
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de comprometimento social bem rigoroso afasta 

muitos dos fantasmas associados à compreensão 

equivocada de que o reconhecimento de 

identidades possa ser tomado como formas de 

ruptura do tecido social (SANTOS, 2012, p. 16). 

Reconhecer-se negro(a) não deixa de ser um ato político. É 

reconhecer a sua historicidade, é compreender a forma como o sistema 

colonial opera em nossa sociedade capitalista. Reconhecer-se como negro 

é compreender o racismo estruturante presente em nosso sistema. É 

continuar persistindo a lutar por uma igualdade racial e antirracista para 

esta população. Munanga, em Riso e identidade negra, compreende que 

apesar de toda a negação, subalternidade e marginalização da identidade 

negra, essa população resiste e, através do riso, consegue enfrentar os 

desafios concomitantes de suas trajetórias e experiências. Através de sua 

alegria, do seu bom humor e da sua resistência em ser violentado todos os 

dias pelo racismo. Para o autor: 

E nós, africanos e nossos descendentes na diáspora, 

que temos o riso em nossas casas, em nossos 

grupos, em nosso cotidiano, um riso que por suas 

peculiaridades levantadas nesta exposição faz parte 

da nossa identidade coletiva. Este riso, que além de 

seus aspectos inatos, foi modelado pela cultura 

negra e cuja resistência na diáspora é inegável. 

Aprendemos a rir até de nós mesmos, de nossa 

situação numa sociedade racista que nos violentou, 

humilhou e negou nossa plena humanidade, em vez 

de simplesmente chorar. Contamos piadas sobre 

nossa própria sorte e nos divertimos com elas, 

rindo. Aliado ao canto e à dança, o riso nos ajudou 

a fugir da depressão e olhar diferentemente a vida e 

o mundo sem, entretanto, desistir de lutar para 

defender nossa dignidade humana e nossos direitos 

numa sociedade que nos escravizou e continua a 

nos manter na subalternidade exclusiva 

(MUNANGA, 2015, p. 9). 

Neste contexto, foi se dando a construção da identidade negra, 

sujeitando a sua inferioridade e os desafios das questões silenciadas e não 

debatidas, sem o reconhecimento de sua cultura. Ainda assim, neste 

trabalho venho compreender como os jovens do Ribeirão da Ilha se veem, 

como são perpassados pela questão do pertencimento étnico-racial e como 
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constroem suas  identidades nesta cultura açoriana que persiste em 

predominar. 

3.2 JUVENTUDES NEGRAS SOB A ÓTICA DECOLONIAL 

Para Carrano: 

A “questão juvenil” vem ocupando, nas últimas 

duas décadas, um lugar de significativa relevância 

no contexto das grandes inquietações mundiais. 

Isso se expressa tanto em preocupações mais gerais 

relacionadas com a inserção dos jovens na vida 

adulta quanto em âmbitos específicos que 

relacionam os jovens com as famílias, a educação, 

o mundo do trabalho, a sexualidade, as novas 

tecnologias, as drogas e a violência, dentre outros 

aspectos (CARRANO, 2012, p. 83). 

Até meados do século XX, não havia o reconhecimento e a 

compreensão da juventude como sujeito de direitos (NOVAES, 2007, p. 

6). No entanto, para compreender a discussão da historicidade, remetemo-

nos a conceitos complexos de alguns pesquisadores: Abramo(2005), 

Novaes (2007), Pais (1990), Dayrell (2005), Durand e Alves (2015). Para 

Durand e Alves, é necessário pensar em condição histórica e social para 

as juventudes. As autoras explicitam que: 

a juventude vem sendo unanimamente 

compreendida como uma fase de vida que é 

construída social e culturalmente e, portanto, 

modifica-se conforme o contexto histórico, social, 

economico e cultural. Dada a sua condição plural e 

diversificada, não se trata de termos juventude, mas 

juventudes (DURAND; ALVES, 2015, p. 72). 

De acordo com Helena Abramo (2005), ser jovem é fazer essa 

transformação do partir de ser criança para se tornar adulto. A autora 

define: 

o período da vida em que as pessoas passam da 

infância à condição de adultos, e durante o qual 

produzem mudanças biológicas, psicológicas, 

sociais e culturais, que se realizam em condições 

diferenciadas, segundo as sociedades, as culturas, 

as etnias-raça, as classes sociais e o gênero, bem 

como outras referências objetivas e subjetivamente 
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relevantes para os que a vivenciam (ABRAMO, 

2005, p. 29). 

Para Dayrell (2004. p. 4), que estuda a questão das juventudes, a 

definição da categoria “juventude” é fundamental para pesquisar as 

relações sociais e orientar principalmente as pesquisas que abordam as 

juventudes na ótica da educação: 

(...) a categoria juventude não mais presa a critérios 

rígidos, mas sim como parte de um processo de 

crescimento mais totalizante, que ganha contornos 

específicos no conjunto das experiências 

vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto 

social. Significa não entender a juventude como 

uma etapa com um fim predeterminado, muito 

menos como um momento de preparação que será 

superado quando entrar na vida adulta. A juventude 

constitui um momento determinado, mas que não se 

reduz a uma passagem, assumindo uma importância 

em si mesma como um momento de exercício de 

inserção social, no qual o indivíduo vai se 

descobrindo e descortinando as possibilidades em 

todas as instâncias da vida social, desde a dimensão 

afetiva até a profissional. Esse processo é 

influenciado pelo meio social concreto no qual se 

desenvolve e pela qualidade das trocas que este 

proporciona, fazendo com que os jovens construam 

determinados modos de ser jovem. É nesse sentido 

que enfatizamos a noção de juventudes, no plural, 

para enfatizar a diversidade de modos de ser jovem 

existente. (DAYRELL, 2004, p. 4). 

Para Pais, a juventude oscila entre duas características, a geracional 

e a classista: 

A sociologia da juventude tem oscilado entre duas 

vertentes: na primeira, classificada como 

geracional, a juventude é tomada como uma fase da 

vida, enfatizando a busca de aspectos mais 

uniformes e homogêneos que a caracterizariam; 

aspectos que fariam parte de uma cultura juvenil, 

unitária, específica de uma geração definida em 

termos etários. Nesta corrente estariam presentes 

tanto as teorias da socialização quanto as teorias 

sobre gerações. A segunda, a vertente classista, 

trata a juventude como um conjunto social 



112 

necessariamente diversificado, em razão das 

diferentes origens de classe, que apontam para uma 

diversidade das formas de reprodução social e 

cultural. Nessa perspectiva, as culturas juvenis são 

sempre culturas de classe. Como produto das 

relações sociais antagônicas, elas expressam 

sempre um significado político de resistência, 

ganhando e criando espaços culturais (PAIS, 1990, 

p. 32). 

Conforme Novaes (2007, p. 6): 

a juventude é compreendida como um tempo de 

construção de identidades e de definição de projetos 

de futuro. Por isto mesmo, de maneira geral, a 

juventude é a fase da vida mais marcada por 

ambivalências. Ser jovem é viver uma contraditória 

convivência entre a subordinação à família e à 

sociedade e, ao mesmo tempo, grandes expectativas 

de emancipação. 

Ancorada nesses autores, compreendo que a categoria Juventude é 

mais que uma  construção social, marcada por ambivalências e 

experiências do sujeito. É um período da vida marcado pelas dúvidas, 

medos e expectativas que gira a sua volta. É uma etapa que experiencia 

todas essas condições juvenis, as posições políticas, a reafirmação dos 

seus lugares em nossa sociedade, as inseguranças e o seu modo de estar e 

viver no mundo. Por muitas vezes o conhecimento dos(as) jovens não é 

legitimado, o seu modo de ver o mundo não faz sentido com a condição 

social apresentada, como se o mundo fosse paralelo ao que é vivido.  

É preciso pensar nas condições sociais para cada indivíduo e tomá-

las como etapa básica de suas vidas, para refletir sobre os  acessos à 

educação, à saúde, ao lazer, às linguagens e às condições de 

vulnerabilidade social. Em A participação social e política de jovens no 

Brasil: considerações sobre estudos recentes, Carrano indica:  

Desde o início da disseminação da escola de massas 

na Europa do século XVIII, a juventude vem 

representando um período de espera formativa em 

função do objetivo da preparação para a entrada na 

vida adulta. No campo da psicologia se gestou a 

noção da adolescência como um período que 

encerraria um momento de crise e de 

reconfiguração da personalidade que viria logo 
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após o término da puberdade (CARRANO, 2012, p. 

84). 

Entender essas juventudes é fundamental para saber o que os(as) 

jovens estão produzindo na nossa sociedade, reconhecendo sua 

historicidade e sua contribuição como fundamentais. Estudar e tratar 

pedagogicamente essas questões é essencial para uma sociedade mais 

justa e igualitária. Ao compreender as juventudes, percebo que é 

necessário dar atenção tanto à sua dimensão quanto às suas 

especificidades e diversidades para perceber a constituição dos sujeitos 

neste processo. Conforme Dayrell (2003, p. 42): 

Construir uma noção de juventude na perspectiva 

da diversidade implica, em primeiro lugar, 

considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas 

sim como parte de um processo de crescimento 

mais totalizante, que ganha contornos específicos 

no conjunto das experiências vivenciadas pelos 

indivíduos no seu contexto social. 

A diversidade que essas juventudes nos trazem com suas 

experiências de vida é fundamental para compreender as relações sociais 

estabelecidas. A juventude é uma etapa da vida na qual os jovens 

constroem os seus anseios, suas inquietações e dúvidas acerca do mundo 

em que vivem. Cada jovem traz muitas experiências de vida carregadas 

de sonhos, medos e angústias. Entender as relações estabelecidas por essas 

experiências é fundamental para a compreensão da construção identitária 

dos(as) jovens, principalmente do(a) jovem negro(a), que desde muito 

cedo está condicionado(a) a uma condição desfavorável em relação ao(à) 

jovem branco(a), sendo julgado(a) pela sua cor, olhado(a) e tratado(a) de 

forma diferente, ou seja, desde muito cedo criando sua baixa autoestima e 

não acreditando em si, algo que foi sendo construido socialmente. 

Esta causa macro da violência, provocada pelo racismo, atinge as 

juventudes negras. Muitos desses jovens que estão em situações de 

violências e vulnerabilidades são demarcados por estarem em 

comunidades pobres. Há forte predominância de negros nessas 

comunidades pobres. Por isso, é importante fazer o recorte racial nessa 

discussão e mostrar que esses jovens sofrem há décadas a violência, 

aspecto pouco discutido em nossa sociedade “igualitária e democrática” 
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24. O discurso anuncia a sociedade como igualitária, mas, na prática, esses 

conceitos são vazios e não se verificam. 

A questão da desigualdade é apontada por Sabóia, quando afirma: 

“As evidências empíricas trazidas pelos indicadores sociais oficiais do 

país têm demonstrado que as desigualdades entre os indivíduos de cor 

branca e de cor preta e parda no Brasil podem ser denominadas como 

‘duráveis’” (SABÓIA et al., 2008, p. 81). Dialogando com os autores, 

compreende-se que as desigualdades se perpetuam, passando de uma 

sociedade para outra e persistindo ao longo dos anos. 

De acordo com Lopes e Lima: “Os jovens negros são especialmente 

incluídos entre os desiguais. São eles que ocupam os piores níveis de 

escolaridade, apresentam as maiores dificuldades para ingresso no 

mercado de trabalho” (LOPES; LIMA et al., 2002, p. 279). No mundo de 

trabalho, esses jovens negros acabam ocupando funções não tão 

valorizadas socialmente, o que acarreta no reforço da desigualdade. Este 

é um dos tipos de violência que atinge as juventudes negras, talvez o mais 

difícil de capturar, por ser invisível. 

Neste sentido, é importante compreender a violência sofrida pelos 

jovens negros na sociedade brasileira e como as relações sociais são 

estabelecidas. Para entender melhor, é fundamental observar em dados a 

crescente de violência ocorrida com jovens entre 15 e 29 anos e observar 

as cores das vítimas de homicídio. Assim, compreendemos como se dá o 

processo de violência excludente, e como o racismo opera nesta lógica. 

A seguir, apresentamos três tabelas do Mapa da Violência25 (2016) 

que mostram dados sobre o número de homicídios por arma de fogo das 

juventudes brasileiras - a primeira tabela mostra o sexo das vítimas, por 

estado; a segunda mostra o número de homicídios por arma de fogo, por 

ano; e, por fim, as cores das vítimas, para podemos ter um panorama da 

nossa realidade.  
  

                                                 
24 Conforme Nilma Lino Gomes (2005, p. 57): “O mito da democracia racial pode 

ser compreendido, então, como uma corrente ideológica que pretende negar a 

desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil como fruto do racismo, 

afirmando que existe entre estes dois grupos raciais uma situação de igualdade de 

oportunidade e de tratamento”.  
25 Série de pesquisas publicadas desde 1998. Inicialmente, com apoio da 

UNESCO, do Instituto Ayrton Senna e da FLACSO, entre outras entidades. 

Recentemente, publicadas pelo governo brasileiro. O sociólogo Júlio Jacobo 

Waiselfisz é o responsável pela pesquisa. 
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Tabela I - Sexo das Vítimas 

UF/Região Masc. Fem. Masc. (%) 

Acre 110 6 94,8 

Amapá 136 6 95,8 

Amazonas 723 33 95,6 

Pará 2.186 130 94,4 

Rondônia 360 27 93,0 

Roraima 43 4 91,5 

Tocantins 150 13 92,0 

Norte 3.708 219 94,4 

Alagoas 1.731 87 95,2 

Bahia 4.228 209 95,3 

Ceará 3.593 199 94,8 

Maranhão 1.586 72 95,7 

Paraíba 1.167 78 93,7 

Pernambuco 2.381 138 94,5 

Piauí 428 26 94,3 

Rio Grande do Norte 1.222 70 94,6 

Sergipe 848 48 94,6 

Nordeste 17.184 927 94,9 

Espírito Santo 1.203 87 93,3 

Minas Gerais 3.173 163 95,1 

Rio de Janeiro 3.360 212 94,1 

São Paulo 3.316 202 94,3 

Sudeste 11.052 664 94,3 

Paraná 1.933 139 93,3 

Rio Grande do Sul 1.922 130 93,7 

Santa Catarina 455 38 92,3 

Sul 4.310 307 93,4 

Distrito Federal 666 39 94,5 

Goiás 1.838 145 92,7 

Mato Grosso 803 42 95,0 

Mato Grosso do Sul 334 19 94,6 

Centro-Oeste 3641 245 93,7 

Brasil 38.895 2.362 94,4 

Fonte: Mapa da Violência (2016). Elaborado pela autora, 2018. 

  



116 

Tabela II - Número de homicídios por armas de fogo de jovens entre 15 e 29 anos 

Ano 
Vítimas Vítimas 

Total Jovem Juvenil 

1980 6.104 3.159 51,8 

1981 6.452 3.325 51,5 

1982 6.313 3.118 49,4 

1983 6.413 3.215 50,1 

1984 7.947 4.061 51,1 

1985 8.349 4.482 53,7 

1986 8.803 4.750 54,0 

1987 10.717 5.711 53,3 

1988 10.735 5.760 53,7 

1989 13.480 7.513 55,7 

1990 16.588 9.193 55,4 

1991 15.759 8.560 54,3 

1992 14.785 7.718 52,2 

1993 17.002 9.317 54,8 

1994 18.889 10.455 55,3 

1995 22.306 12.168 54,6 

1996 22.976 12.428 54,1 

1997 24.445 13.680 56,0 

1998 25.674 14.643 57,0 

1999 26.902 15.475 57,5 

2000 30.865 18.252 59,1 

2001 33.401 19.800 59,3 

2002 34.160 20.567 60,2 

2003 36.115 21.755 60,2 

2004 34.187 20.827 60,9 

2005 33.419 20.336 60,9 

2006 34.921 20.939 60,0 

2007 34.147 20.546 60,2 

2008 35.676 21.475 60,2 

2009 36.624 21.912 59,8 

2010 36.792 21.843 59,4 

2011 36.737 21.594 58,8 

2012 40.077 23.867 59,6 

2013 40.369 23.984 59,4 

2014 42.291 25.255 59,7 

Total 830.420 481.683 58,0 

%1980/2013 491,7 588,7 16,04 

%2003/2014 17,1 16,01 - 0,9 

%1980/2014 592,8 699,05 15,04 

Fonte: Mapa da Violência (2016). Elaborado pela autora, 2018. 
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Tabela III - Óbitos por armas de fogo, segundo raça e cor  

Raça/Cor Acidente % Suicídio % Homicídio % Indet. % Total % 

Branca 104 28,0 569 59,5 9.766 23,1 296 23,8 10.735 23,9 

Preta 21 5,6 37 3,9 3.459 8,2 155 12,5 3.672 8,2 

Amarela 0 0,0 4 0,4 61 0,1 1 0,1 66 0,1 

Parda 233 62,6 324 33,9 26.354 62,3 737 59,3 27.648 61,6 

Indígena 1 0,3 4 0,4 59 0,1 4 0,3 68 0,2 

Ignorado 13 3,5 18 1,9 2.592 6,1 49 3,9 2.672 6,0 

Total 372 100,0 956 100,0 42.291 100,0 1.242 100,0 44.861 100,0 

Fonte: Mapa da Violência (2016). Elaborado pela autora. 2018.
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Nas tabelas, percebemos os seguintes marcadores, que nos 

indicam, como fatores preponderantes das violências: sexo, idade, raça e 

região. Podemos observar uma escala crescente nos números de 

homicídios por armas de fogos, pelas juventudes negras, em relação às 

juventudes brancas. O Nordeste é a região onde se encontra o maior índice 

de violência, ao se comparar com as outras regiões. Levando-se em 

consideração nossa herança e o passado colonialista e escravista, até os 

dias de hoje,compreendemos a branquitude como um sistema de 

privilégio em nossa sociedade. Para Gaioso (2017): 

Os acentuados casos de violência contra a 

juventude negra só comprovam o intuito brutal do 

racismo no Brasil, os vários meios para chegar à 

ascensão social para essa população se revelam 

quase que inexistentes. Ficam nítidas as 

consequências geradas por essa privação. O mundo 

cultural de acesso à cidadania e à garantia dos 

direitos fundamentais (GAIOSO, 2017, p. 8). 

Foi a partir da década de 1980, com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 

1990, que a juventude no Brasil passou a ser objeto da atenção pública. A 

partir de 2003, no âmbito do Governo Federal, observando de que maneira 

os negros foram inseridos na sociedade brasileira, foi se consolidando o 

processo de construção das políticas públicas para a Juventude Negra. 

Para Carrano: 

Uma das hipóteses mais correntes no debate sobre 

a participação contemporânea dos jovens é a que 

reconhece as novas formas da participação política 

dos jovens: o lugar da cultura, os agrupamentos em 

torno de novas temáticas relacionadas ao campo 

simbólico, aos usos da internet e redes sociais 

virtuais, etc. É preciso cuidar, contudo, para evitar 

a ocorrência de uma espécie de ruptura 

epistemológica apressada que desprezaria as 

tradições da militância estudantil, partidária e 

sindical. No lugar de desprezar esses campos de 

atuação é preciso compreendê-los tal como são 

praticados nos dias de hoje, onde ainda acontecem 

e se fazem presentes. É preciso indagar como se 

reinventam as tradições militantes e como são 

questionados os antigos modelos de participação 

institucional (CARRANO, 2012, p. 93). 
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Assim, segundo Silva, “no Brasil, podemos verificar que o conceito 

de raça estabelece uma relação direta com a cor, o que ocasiona 

determinados conflitos em torno da identificação da população, gerando 

com isso, muitas vezes, a dificuldade da afirmação identitária étnico-

racial” (SILVA, 2013, p. 3). De acordo com Maria Aparecida da Silva 

Bento (2005, p. 48): “O racismo deve ser abordado a partir de raça. Ainda 

assim, compreendemos que raça no sentido biológico não existe”. 

Entretanto, o grande problema que acontece no Brasil é que vivemos em 

uma estrutura racializada, ou seja, não se leva em conta que as pessoas 

foram criadas e legitimadas por uma cultura hegemônica a branca. 

O problema do não reconhecimento da identidade negra na 

sociedade faz com que, para o racista:  

(...) a raça [seja] pensada no sentido sociológico, ou 

seja, a raça no imaginário do racista não é 

exclusivamente um grupo definido pelos traços 

físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social 

com traços culturais, linguísticos, religioso, etc. 

Que ele considera naturalmente inferior ao grupo a 

que ele pertence (MUNANGA, 2004, p. 22). 

Não podemos mais discutir as relações sociais na sociedade 

brasileira sem discutir o conceito de raça, classe e gênero, pois são 

marcadores que, articulados, potencializam a exclusão de negros(as) do e 

no sistema educacional brasileiro, além dos demais direitos fundamentais.  

Não podemos querer justificar as relações sociais a partir de uma 

única categoria, a classe social. Compreendemos que o quesito classe por 

si só não explica as reprovações e as desigualdades raciais. Pensar na 

interseccionalidade entre classe, raça e gênero e nas relações de poder em 

nossa sociedade é fundamental para entender a lógica capitalista. Como 

aponta a autora estadunidense estudiosa da área de relação de gênero e 

relações raciais, Kimberlé Crenshaw: 

A interseccionalidade é uma conceituação do 

problema que busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou 

mais eixos da subordinação. Ela trata 

especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros 

sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de 

mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além 

disso, a interseccionalidade trata da forma como 

ações e políticas específicas geram opressões que 
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fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 

dinâmicos ou ativos do desempoderamento 

(CRENSHAW, 2002, p. 17). 

Durante séculos, a sociedade excluiu os negros, não havendo o 

reconhecimento deste povo e muito menos de suas contribuições de modo 

geral. Há um conceito importante da autora Regina Novaes: a moratória 

social. A moratória social é determinada para certos jovens, 

principalmente para os jovens brancos, que tem privilégios em nossa 

sociedade. Jovens negros e pobres não têm as mesmas oportunidades. 

“Em outras palavras, pequenas minorias de jovens vivenciam a desejada 

‘moratória social’, enquanto a grande maioria deles encurta a infância e, 

ao começar a trabalhar, antecipa a idade adulta” (NOVAES, 2007, p. 5).   

Desse modo, entendemos que vivemos em uma sociedade em que 

são desiguais o modo de viver a moratória, pois a moratória seria a 

transição e preparação para a vida adulta, como construção de identidades, 

o modo que os jovens se inserem no mundo do trabalho, e a dimensão da 

vida social. 

Pensar em um(a) jovem negro(a) transcende toda essa lógica. É 

pensar no lugar que este jovem negro ocupa nesta sociedade e na 

violência. Neste sentido, entendo que ser um(a) jovem pobre e negro(a) 

nesta sociedade significa driblar o racismo todos os dias, ser forte para 

romper com os estereótipos. Provar todos os dias a sua competência na 

vida e para a sociedade. Com esta pesquisa, pretendo entender a relação 

dessas juventudes em uma comunidade conhecida como açoriana e 

compreender o porquê do reconhecimento apenas desta cultura na 

localidade. Além disso, cabe pensar na forma como foi estabelecida esta 

relação de poder.  

Por isso, é necessário abordar as condições juvenis dos(as) jovens. 

Conforme Abramo (2005, p. 44) aponta: 

A noção de condição juvenil remete, em primeiro 

lugar, a uma etapa de ciclo de vida, ligação 

(transição, diz a noção clássica) entre a infância, 

tempo da primeira fase de desenvolvimento 

corporal (físico, emocional, intelectual) e da 

primeira socialização, de quase total dependência e 

necessidade de proteção, para a idade adulta, em 

tese a do ápice do desenvolvimento e de plena 

cidadania, que diz respeito, principalmente, a se 

tornar capaz de exercer as dimensões de produção 

(sustentar a si próprio e a outros), reprodução (gerar 
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e cuidar dos filhos) e participação (nas decisões, 

deveres e direitos que regulam a sociedade). 

Não consigo pensar neste tema sem o conceito de experiência e 

sem levar em consideração o que cada sujeito traz com as suas vivências. 

E me indago: de que modo são valorizadas as experiências dos(as) jovens? 

De acordo com Jorge Larrosa Bondía, (2002, p. 24): 

[...] a experiência é “o que nos passa”, o sujeito da 

experiência seria algo como um território de 

passagem, algo como uma superfície sensível que 

aquilo que acontece afeta de algum modo, produz 

alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa 

alguns vestígios, alguns efeitos (BONDÍA, 2002, p. 

24). 

Como vimos aqui, ser jovem negro nesta sociedade tem muitas 

implicações. É preciso dar importância ao recorte racial, reconhecendo as 

juventudes negras e discutindo-as no âmbito da sociedade brasileira. 

Torna-se necessário conhecer as experiências dos(as) jovens negros(as), 

suas dúvidas acerca do mundo em que vivem, suas angústias e, 

principalmente, debater essas questões, para que possamos de fato 

transformar o que está sendo posto.  
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4. RETRATOS FALADOS DO RIBEIRÃO DA ILHA PELOS 

OLHOS DAS JUVENTUDES NEGRAS: SINGULARIDADES E 

PERTENCIMENTO RACIAL 

Neste capítulo, serão apresentados os detalhes das entrevistas e as 

análises, cotejando as transcrições das entrevistas com os autores 

decoloniais. São descritas as dinâmicas apresentadas para os(as) jovens 

nas rodas de conversa, apontando as suas singularidades. As falas dos(as) 

jovens constroem uma espécie de retrato falado do Ribeirão da Ilha, visto 

pelos seus olhos. 

4.1 O QUE DECANTOU DAS RODAS DE CONVERSAS COM 

OS(AS) JOVENS NEGROS(AS) NO RIBEIRÃO 

As rodas de conversas estavam previstas como metodologia de 

pesquisa para o grupo de 10 jovens negros(as). Destes, quatro jovens 

negros e seis jovens negras são moradores da comunidade do Ribeirão da 

Ilha – entre eles, dois possuem casa de praia no Ribeirão, ou seja, residem 

de modo intermitente no bairro. 

No entanto, a organização das rodas não se dá do modo que 

pensamos e organizamos. Os imprevistos fazem parte do processo. Esta 

metodologia da roda de conversa foi imprescindível para a organização 

das entrevistas com os(as) jovens, pois não foi um método fechado e 

acabado, permitindo criar e articular esses encontros e desencontros.  

Reunir os 10 jovens voluntários da pesquisa ao mesmo tempo era 

uma tarefa quase impossível. Deste modo, foi importante trabalhar com 

as rodas de conversa, pois esta metodologia possibilitou criar dinâmicas 

para reunir esses grupos, com maior flexibilidade de organização. Os 

horários foram organizados com o grupo, principalmente as conversas 

individuais. As redes sociais foram fundamentais para poder realizar as 

conversas. As entrevistas individuais foram primordiais para o processo 

da pesquisa e para conhecer a realidade desses(as) jovens.  

Foi importante também pensar dinâmicas que respeitassem as 

singularidades dos(as) jovens. Permeavam meu corpo e minha mente 

todos esses anseios, as angústias para captar e articular as experiências 

desses(as) jovens, suas inquietações, suas dúvidas acerca do mundo no 

qual vivem, suas identidades. Pensar a organização com o grupo foi uma 

tarefa árdua, mas uma tarefa que possibilitou ser desafiada por um método 

e um modo de pesquisa que eu não conhecia. Enfim, precisava atender às 

demandas do grupo, além de articular com os respectivos horários dos (as) 

jovens e suas demandas particulares.  
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Os detalhes da organização foram fundamentais para a realização 

da roda, a partir dos horários disponíveis dos jovens, possibilitando toda 

a minha articulação com eles(as). Outro fator foi a importância da internet 

e das redes sociais para a nossa comunicação em todos os encontros, 

auxiliando-os a lembrar das datas e horários. O whatsapp26 foi 

fundamental nesse processo de comunicação. Para David Le Breton 

(2017): 

A existência on-line, então, um lugar de onde se 

pode ver o mundo de outra margem, dominando as 

informações encontradas, antes de nele se 

aventurar. As tecnologias de informação e de 

comunicação criam um lugar no qual as emoções 

são guardadas graças a distância que as tecnologias 

impõem. Cada vez mais raros são os momentos em 

que o jovem não está diante de uma tela ou 

conectada em seu celular (BRETON, 2017, p. 16). 

A roda de conversa realizada com os(as) jovens  era um momento 

de respeito,  cuidado e empatia. Em todos os encontros, eu levava comidas 

(salgados, sucos, bolachas) para os jovens se sentirem mais à vontade e 

confortáveis com o ambiente da pracinha da Freguesia do Ribeirão. 

Iniciava a roda de conversa com letras de músicas relacionadas à temática 

das relações raciais presentes no cotidiano e no âmbito dessas relações 

sociais. Levava, em uma caixa pequena de papel, alguns trechos de letras 

de músicas interpretada pelos artistas: Rincón Sapiência (Ponta de Lança) 

Emicida (Levanta e Anda) Almicka e Chocolate (Som de Preto), Elza 

soares (Carne), Iza (Quem sabe sou eu), Emicida (Boa esperança), Sandra 

de Sá (Olhos coloridos).  

Essas letras tocam no tema da relação raciais e dos valores culturais 

para as juventudes negras - mostrando os(as)jovens, a realidade e os seus 

modos de verem o mundo, o enfrentamento que é posto para esta 

população negra todos os dias e que, apesar do racismo como estrutura da 

relação de poder nas periferias do Brasil, e de toda a luta desta população 

negra violentada todos os dias, resiste em seu processo histórico e atual, 

através do funk, rap, capoeira, da estética negra. 

As letras das músicas representam uma mobilização para a luta pela 

sobrevivência do favelado, do criminalizado, mostrando para a sociedade 

novos modos de pensar outras estruturas nas relações de poder. É 

                                                 
26 Whatsapp é um aplicativo de mensagens de texto disponível para qualquer 

smartphone (celular). Com este aplicativo, é possível mandar imagens, arquivos 

e mensagens em geral. 
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necessário levantar, andar e seguir adiante, e pensar em toda a violência 

que a população negra sofre, para não reproduzir a violência. Afinal, o 

problema do racismo não é da população negra. Esta violência não pode 

ser razão para nos vitimar e não lutar, todos os dias, para a sobrevivência 

dessa população violentada, porque hoje conhecemos o modo como se 

formam as estruturas, temos a maior ferramenta para a luta, que é o 

conhecimento. Pelo conhecimento, aliado à arte, temos o poder de tocar e 

mobilizar muitas pessoas.  

Para conhecer e compreender os pensamentos dos(as) jovens, seus 

pensamentos, desejos e sonhos, acredito que foi fundamental o início de 

cada roda de conversa. Um roteiro me acompanhava em cada encontro, 

para me auxiliar em nossas conversas. No final de cada encontro, pedia 

que os(as) jovens descrevessem suas experiências em um pedaço de papel, 

através de desenhos, letras de música, poesias, entre outras coisas que 

preferissem colocar no papel. A intenção era que respondessem à seguinte 

pergunta: “O que é para você ser um jovem negro(a) no Ribeirão da Ilha?”. 

Compreendia que esta pergunta por si só não teria uma resposta 

contundente e objetiva. E também que essa dinâmica seria fundamental 

para entender e ver outros modos de pensar dos(as) jovens, que 

compreendem e consideram em suas relações sociais. E que por meio de 

outros modos de fazer poderia perceber essas relações. 

A primeira roda de conversa foi realizada com duas pessoas, os 

jovens Kaio e Gabriel, na casa deles, primos que moravam juntos com a 

mãe de Kaio e com a avó de Gabriel, na localidade da Freguesia do 

Ribeirão da Ilha. A realização da roda foi na residência dos dois, conforme 

a preferência do grupo, pois Gabriel poderia apenas no horário após o 

serviço. Foi em um dia de semana, com muita chuva. Antes de iniciar o 

encontro, tive o cuidado de encaminhar mensagem pelo whatsapp para 

lembrá-los da nossa roda de conversa. 

A organização do encontro não se deu facilmente, pois demorou 

bastante para conseguirmos marcar uma data, devido ao trabalho de 

Gabriel. Aconteceu uma coisa curiosa neste encontro, quando cheguei à 

casa dos jovens. Kaio estava jogando futebol com os vizinhos, na rua em 

frente à sua casa, e nem se lembrava do encontro. Chamei-o e aguardamos 

Gabriel, sentados à mesa, na cozinha de sua casa. Enquanto 

aguardávamos, conversamos um pouco sobre o trabalho de Kaio. O 

encontro durou em torno de quarenta minutos. Gabriel teve que sair uns 

minutos antes da finalização da roda de conversa, pois seu chefe queria 

falar com ele, e acabou não realizando a dinâmica do desenho proposta 

para os(as) jovens. Este encontro foi realizado no dia 27 de dezembro de 

2017. 
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A segunda roda de conversa, com três jovens, foi realizada na 

pracinha da comunidade da Freguesia do Ribeirão da Ilha. O encontro foi 

realizado no dia 14 de janeiro, às 20h30min, em uma segunda-feira. Esta 

roda era para ser feita com quatro pessoas, mas houve um imprevisto. 

Uma jovem não conseguiu chegar a tempo e a roda foi realizada com três 

pessoas: Carol, Kaio e Juliana. No decorrer da conversa, no momento em 

que ouvíamos trechos de letras de música, uma das jovens se sentiu 

incomodada e desistiu da pesquisa. Afirmou que não se sentia à vontade 

naquele ambiente, por não se sentir tão jovem, dizendo para o restante do 

grupo que não precisava estar ali. 

O encontro foi tomando outro rumo, diferente do que estava 

previsto. A roda de conversa foi se dando a partir da saída da jovem e dos 

embates e reflexões postas para os(as) jovens, a partir das suas falas. O 

desafio foi manter a conversa a partir das reflexões e não perder os(as) 

outros jovens que estavam ali, que se dispuseram voluntariamente a 

participar, em uma segunda-feira. Éramos as únicas pessoas na pracinha 

na comunidade. 

A terceira roda envolveu duas jovens e ocorreu na pracinha do 

bairro. Este encontro foi realizado no domingo à tarde. Era para ser um 

encontro de quatro jovens, mas, vieram apenas duas, Juliana e Marina. Em 

algumas das perguntas, uma das jovens me colocava na pesquisa e 

explicava cenas de racismo que aconteceram conosco. Foi desafiador ser 

a mediadora na roda de conversa e lembrar que, ao mesmo tempo em que 

tenho uma relação de amizade e parentesco, sou pesquisadora. Assim se 

dava a configuração da pesquisa.  

O mais interessante desta roda, que teve duração de uma hora e 

meia, foi a conversa pós-roda, o agradecimento das jovens por estarem ali, 

aprendendo e podendo fazer parte daquele momento. 

A quarta roda, no dia 27 de janeiro, às 14 horas, teve a presença de 

dois jovens, Marina e Joca. Este encontro foi realizado na pracinha da 

Freguesia do Ribeirão, sendo esse meu objetivo: estar em espaços de 

sociabilidade, em conversas bem informais com essas juventudes. Neste 

encontro, uma das jovens já chegou dizendo: “Precisa ser rápido, Camila, 

pois eu tenho outro compromisso. Acelera aí”. Um dos jovens não se 

lembrava do encontro e chegou atrasado. Foi um dos papos marcantes, 

pois sempre planejamos e tentamos mediar de maneira a que a conversa 

vá para um rumo e os(as) jovens vão nos apontando outros rumos. Esta é 

a importância de não ir para a pesquisa com um roteiro pronto e acabado. 

A quinta roda de conversa se deu com as duas jovens, Nic e 

Tatiana, no ambiente da pracinha, no dia 14 de fevereiro, às 14 horas. Uma 

das jovens disse que não se lembrava do encontro, pedindo desculpas, 
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sentando respondendo às perguntas e participando da dinâmica com os 

trechos das letras das músicas. Como eu conhecia a maioria dos(as) 

jovens, eles se sentiram à vontade nesse espaço. Muito deles se 

conheciam, peguntavam sobre as famílias. Deixava alguns momentos para 

conversamos.  

Do total, três jovens não participaram das conversas individuais. 

Havia perdido uma jovem, que avisou que passava por problemas 

pessoais, e que não poderia participar. Lamentei, mas, em uma pesquisa, 

precisamos estar preparados para os imprevistos. Marcava encontros na 

roda de conversa e muitas vezes tinham outros compromissos. O jeito foi 

marcar encontros individuais, para não perdê-los.  

Depois de muita insistência, em função de horários de trabalho e 

outros compromissos, consegui marcar um encontro individual com o 

jovem Luca. Conversamos na pracinha do Ribeirão, em torno de trinta 

minutos. O jovem era sucinto, direto e objetivo nas respostas. Com Luca, 

não realizei a dinâmica da música. Pedi que escrevesse em um papel ou 

desenhasse, do modo que preferisse, o que é ser um jovem negro(a) no 

Ribeirão.  

Os outros encontros foram na casa dos irmãos Maria e Aldo, no dia 

14 de março de 2018, no período da manhã. Depois de inúmeras 

insistências com Maria, nunca conseguia encontrá-la em casa, ou não ia 

ao encontro marcado. Houve muitos desencontros. Até que consegui 

encontrar a menina em casa e, com a insistência de seu irmão Aldo, Maria 

respondeu às perguntas, em sua casa. Foi um dos melhores momentos da 

pesquisa, pois ela seria a última entrevistada. Fiquei muito feliz por ela ter 

aceitado fazer parte da pesquisa. 

Com o irmão, o encontro não estava marcado, pois ele não iria 

participar da pesquisa em um primeiro momento. Mas, quando ele disse 

que poderia, fizemos a entrevista e foi interessante, porque conversamos 

muito. Após a entrevista na casa dos irmãos (meus primos), a conversa 

continuou. Seus pais queriam participar. A conversa que iniciou de manhã 

foi até o fim de tarde, com vários pontos de vista acerca das relações 

raciais e muitas reflexões sobre a temática. 

Como já referido, foi elaborado um roteiro com algumas perguntas 

para os jovens, o referencial durante a conversa. Em algumas rodas, o 

roteiro norteava a conversa, mas não realizava perguntas, já que, durante 

as rodas de conversas, os(as) jovens abordavam outro assunto. Todas as 

entrevistas foram gravadas para posteriormente serem transcritas e 

analisadas, isso tudo em acordo com os(as) jovens. 

No roteiro, abordávamos questões sobre a cultura negra na 

Freguesia do Ribeirão da Ilha, o que é ser jovem negro(a) no Ribeirão da 
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Ilha, o papel da escola nas relações sociais e como construíam as suas 

subjetividades. Após a conclusão do processo da coleta de dados, através 

das rodas de conversas e das entrevistas individuais, passamos para a fase 

da transcrição das falas. Foi um processo denso e intenso. O momento em 

que precisamos atentar para os detalhes, em uma espécie de pré-analise 

das rodas de conversa.  

A partir da transcrição e análise de dados, elaboramos algumas 

categorias que estavam presentes nas falas dos(as) jovens 

pesquisados(as). No total, foram sete categorias: “O que decantou das 

rodas de conversas com os(as) jovens negros(as) no Ribeirão da Ilha”; 

“Juventudes Negras: condições Juvenis”; “Identidades negras e 

pertencimento racial”; “Juventudes Negras  e Violências”; “Lazer, 

espaços de sociabilidade e cultura ribeironense”, “Cultura açoriana x 

Cultura negra?”, “Material produzido nas rodas de conversa”. Uma 

categoria se conecta com outra, como veremos ao longo do texto. Daqui 

até o final, a pesquisa analisa e interpreta os dados e tira algumas 

conclusões com base no referencial teórico escolhido.  

4.2 JUVENTUDES NEGRAS: CONDIÇÕES JUVENIS 

Quando iniciei, acreditava que o encontro com os jovens ocorreria 

de um modo homogêneo. Pensei que entrevistando os(as) jovens 

negros(as) todos iriam contribuir, sem muitas discordâncias, como se o 

tema juventude fortalecesse e unificasse uma identidade. A meu ver, os 

encontros seriam de partilhas e fortalecimento das identidades, das 

singularidades, ou seja, estava acreditando que seriam fundamentais para 

nos fortalecermos como grupos, para as pessoas criarem vínculos de 

amizade, além de ser um espaço para conversarmos e debatermos, de 

maneira que pudéssemos nos reconhecer como grupo. 

Assim, como os(as) pesquisadores(as) Dayrell (2005), Abramo 

(2005) e Novaes (2007), entendo que não podemos pensar em uma 

juventude, mas nas juventudes e nas suas singularidades. Fui surpreendida 

com uma jovem chamada Carol, que não havia comparecido ao primeiro 

encontro. Aquilo que via como homogêneo se desfez. Para este encontro, 

chamei minha vizinha Vic (branca, 15 anos) para fazer registros 

fotográficos. Fiquei muito animada, pois era o segundo encontro e 

conseguiria reunir quatro pessoas. Os momentos foram fotografados com 

a permissão dos jovens por Vic, que permaneceu sentada em um banco 

próximo.  

Para conhecer o grupo, realizei uma dinâmica com música, trouxe 

alguns trechos que demarcavam a condição juvenil e racial no Brasil. A 
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partir disso, realizamos uma breve discussão sobre o que as letras 

conseguiram nos ajudar a pensar, levando em conta as realidades 

experienciadas por esses jovens. Os trechos selecionados foram colocados 

em pequenos papeis, dentro de uma caixinha, para que cada um pegasse 

apenas um excerto. Seguem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem morre ao fim do mês                                                                              

Nossa grana ou nossa esperança                

Delírio é equilibro 

Compositores: Emicida e Rael da 

Rima 

O nosso som não tem idade, não 

tem raça 

Mas a sociedade pra gente não dá 

valor Compositores: Almicka e 

Chocolate 
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n

ã
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t
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A carne mais barata do mercado é a carne negra 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 

A carne mais barata do mercado é a carne negra 

Compositores: Seu Jorge, Marcelo Yuca e 

Wilson Capellette 

Nós conhece a fome 

Então cerra os punho, sorria 

E jamais volte pra sua quebrada de mão e 

mente vazias 

Compositores: Emicida e Rael da Rima 

Você ri da minha roupa 

Você ri do meu cabelo  

Você ri da minha pele 

Você ri do meu sorriso 

Compositor: Macau 

É som de preto 

De favelado 

Mas quando toca ninguém fica parado                                                   

Tá ligado 

Compositores: Almika e Chocolate 

Se caio na balada 

Curto a noite inteira 

Gosto de pegada 

Para de bobeira 

Deixa isso pra lá 

Compositores: Iza, Gabriel Moura, Leandro Fab, 

Pretinho da Serrinha, Rogê 

 

Batemos tambores, eles 

panela 

Roubamos a cena, não 

tem canivete 

Compositor: Rincón 

Sapiência 
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Os trechos das letras das músicas foram fundamentais para iniciar 

uma primeira roda de conversa. Carol, 28 anos, mostrava-se incomodada, 

não participando em nenhum momento dos debates em relação à música. 

Quando chegava sua hora de pegar o trecho da música, eu lia, pois ela não 

demonstrava vontade de ler e, também, de manter sua presença naquele 

espaço de sociabilidade. Tentei deixar o ambiente o mais harmonioso 

possível. Nesse encontro, realizado no banco da pracinha da Freguesia, 

levei alguns salgados, sempre demonstrando cuidado com os jovens 

participantes da pesquisa. Entendo que a empatia é fundamental nesse 

processo de conversação, afinal, muitos estão cansados e saindo de suas 

casas para participar de uma pesquisa. 

Como dito, a jovem se mostrava incomodada de estar ali. Mas é 

importante compreender que desde o início os jovens se dispuseram a 

participar voluntariamente da pesquisa, sendo o principal requisito do 

A mãe assume, o pai some de 

costume 

No máximo é um sobrenome 

Sou o terror dos clone 

Esses boy conhece Marx 

Compositores: Emicida e Rael da 

Rima 

 

Por mais que você corra, irmão 

Pra sua guerra vão nem se lixar 

Esse é o xis da questão 

Já viu eles chorar pela cor do orixá? 

E os camburão o que são? 

Compositores: Emicida e Nave 

 

Negreiros a retraficar 

Favela ainda é senzala, Jão! 

Bomba relógio prestes a estourar 

Compositores: Emicida e Nave 

 

 

 
Brigar sutilmente por respeito 

Brigar bravamente por respeito 

Brigar por justiça e por respeito 

De algum antepassado da cor 

 Compositores: Seu Jorge, Marcelo Yuca e Wilson Capellette 

 

 

 

 

Mas eu sei que vai, que o sonho te traz 

Coisas que te faz prosseguir 

Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda 

Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda 

Compositores: Emicida e Rael da Rima 

 

 

Quem costuma vir de onde eu sou 

Às vezes não tem motivos para seguir 

Compositores: Emicida e Rael da Rima 
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processo investigativo ser jovem negro(a). Foi realizado um diálogo 

apresentando a pesquisa, a sua problemática e objetivo. Para mim, esta 

partilha foi essencial para iniciar a articulação do estudo das entrevistas, 

concomitante com os encontros. 

Carol, em um dos momentos da dinâmica afirmou: “Aqui só tem 

rapaz pequeno, não é pra mim” (CAROL, 28 anos, 14 de janeiro, 2018). 

Este comentário surpreendeu a todos e apontou a heterogeneidade do 

grupo, algo próximo do que o pesquisador Dayrell (2003, p. 42) aponta, 

quando fala das juventudes heterogêneas e plurais. Inicialmente, fui 

tomada por surpresa, afinal, não esperava esta reação de umas das jovens 

escolhidas com critério de idade para compor o grupo da pesquisa.  

Ao escutar essa fala da jovem, referindo-se aos outros membros da 

roda de conversa, fiquei muito triste, pois estava realizando uma pesquisa 

sobre as juventudes negras no bairro do Ribeirão da Ilha. Minha 

preocupação era com os(as) jovens do grupo   e se não topariam mais 

participar daquele momento de partilha de socialização, debates e muitas 

reflexões que cada um poderia fornecer. 

Afinal, por isso a importância de realizar a entrevista com as 

juventudes negras no Ribeirão da Ilha. Assim como o Dayrell (2003) e os 

demais autores, entendo que precisamos pensar as juventudes 

pluralizadas. Por isso, as rodas de conversas, para podermos compor um 

grupo com diferentes faixas etárias e com ideias diferentes para enriquecer 

a pesquisa e o principal o aprendizado de cada um(a) deles(as). Não 

podendo deixar essa situação passar, a minha resposta para a Carol foi a 

seguinte: 

O que a gente quer com essa pesquisa? Não 

adianta a Camila Santana falar sobre o que os 

jovens estão pensando. Os jovens, de acordo com o 

Estatuto da Juventude no Brasil, têm entre 15 e 29 

anos. Então tu entra na condição de jovem. E eu 

estou fazendo pesquisa com as juventudes negras. 

Não adianta pegar a Vic, porque primeiro ela é 

branca. Então, não tem como eu fazer com a Vic. É 

a primeira vez que a gente está se vendo em grupo, 

não tem como fazer pesquisa com uma jovem 

branca, pois a minha pesquisa é com as Juventudes 

Negras. Não tem como eu falar pela Juliana, eu não 

posso falar pelo Kaio e por ti, não posso falar pela 

Marina, eu posso falar por mim. Não adianta eu 

dizer no papel que estou fazendo uma pesquisa com 

as Juventudes Negras e eu colocar a minha opinião 

do que eu estou achando disso tudo. Não tem 
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lógica. Não tem necessidade da Camila fazer 

pesquisa, eu posso pegar o trabalho e rasgar, pois 

não serve para nada, se eu não souber o que a 

Juliana está pensando. Às vezes, a Juliana fala: 

“Camila, o que estou pensando é uma idiotice”. 

Não é idiotice, é o pensamento dela. Às vezes, o 

Kaio fala: “Nem sei o que falar”, é o que o Kaio 

está pensando. O Gabriel: “Camila, estou meio 

nervoso”. É o que o Gabriel está pensando.  Eu não 

posso falar pelo Kaio. Você pode sair da pesquisa 

quando você quiser, fique à vontade. (CAMILA, 

entrevista do dia 14 de janeiro, 2018) 

Carol deixou evidente que não se identificava com aqueles jovens 

e com aquela realidade. Ela nos dizia: “Sei que estás fazendo para o teu 

trabalho, mas deverias pegar mais crianças” (CAROL, 28 anos, 14 de 

janeiro, 2018). Com esta fala da jovem, reporto-me aos pesquisadores 

Esteves e Abromovay (2009), quando apontam as condições juvenis no 

Brasil e de todos os aspectos sociais e culturais. “A realidade social 

demonstra, no entanto, que não existe somente um tipo de juventude, mas 

grupos juvenis que constituem um grupo heterogêneo, com diferentes 

parcelas de oportunidades, dificuldades, facilidades e poder na sociedade” 

(ESTEVES; ABROMOVAY, 2009, p. 23). 

Uma jovem da roda, quando ouviu Carol falar, ficou incomodada e 

se sentindo desconfortável com a situação: “Eu não me considero mais 

criança” (JULIANA, 20 anos, 14 de janeiro, 2018). Entendo que pensar a 

partir das realidades e condições dessas juventudes é primordial para 

compreendermos suas experiências e pretensões de mundo. Apesar da 

classificação da idade, percebi que as experiências singulares diferenciam 

esses jovens com idades muito próximas. Muitos dos(as) jovens já 

assumem uma responsabilidade desde cedo, outros vivenciam o frescor da 

juventude, sem tantas cobranças sociais. Entre os dez jovens negros, sete 

trabalham.  

Maria Cecília de Souza Minayo, no artigo A condição juvenil no 

século XXI (2011), vem apontando para as desigualdades sociais e 

mostrando que a socialização se dá de modo diferente para as classes. 

Aponta que a condição juvenil difere para quem nasce em famílias que 

têm benefícios nas áreas da saúde, educação, cultura, em relação ao jovem 

de periferia, para quem os resultados da globalização provocam maior 

dificuldade para inserção na sociedade. Conforme a autora: 

Tanto a socialização primária – ou seja, a que é 

vivenciada pelas crianças no seio das famílias – é 
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marcada por especificidades de gênero e 

desigualdades e diferenças sociais, como a 

socialização secundária – incluindo o acesso à 

educação fundamental, de nível médio e superior – 

é um poderoso instrumento de reprodução da 

estrutura socioeconômica, das desigualdades de 

gênero e étnicas (MINAYO, 2011, p. 20). 

O encontro foi tomando outro rumo a partir da fala da jovem Carol. 

Como se posicionou demonstrando certo incômodo no meio do encontro, 

sua fala evidencia desconforto: “Não me leva a mal é que a juventude eu 

já passei, acho que isso não tem nada a ver, isso é mais discussão de coisas 

de negros” (CAROL, 28 anos, 14 de janeiro, 2018). Os demais receberam 

essa fala com surpresa e com estranhamento, apontando que ela poderia 

ter problema do reconhecimento e pertencimento acerca da sua identidade 

étnico-racial, como veremos a seguir. 

4.3 IDENTIDADES NEGRAS E PERTENCIMENTO RACIAL 

Vale lembrar o conceito de identidade negra, da pesquisadora 

Nilma Lino Gomes (2005), como construção histórica e social e plural. 

Corroboro o pensamento da autora, ao entender a identidade negra como 

categoria política. A construção da identidade dependente do que está a 

nossa volta, e de como os outros nos percebem. Questiono nossas 

múltiplas identidades e o nosso pertencimento, ao longo da vida.  

Uma das entrevistadas, Carol, desejou sucesso e preferiu se retirar 

do grupo. Com sua saída, o encontro tomou outro rumo. As pluralidades 

das juventudes foram aparecendo. O que era para ser foi tomando outra 

voltagem. Por isso, a importância de não irmos com algo fechado, único 

e acabado, porque cada grupo responde de um modo, e precisamos captar 

e pensar de que modo lidar com tantas identidades. Dessa maneira, 

Esteves e Abramovay pensam as condições juvenis e suas peculiaridades: 

Existem muitos e diversos grupos juvenis, com 

características particulares e específicas, que 

sofrem influências multiculturais e que, de certa 

forma, são globalizados. Portanto, não há uma 

cultura juvenil unitária, um bloco monolítico, 

homogêneo, senão culturas juvenis, com pontos 

convergentes e divergentes, com pensamentos e 

ações comuns, mas que são, muitas vezes, 

completamente contraditórias entre si (ESTEVES; 

ABRAMOVAY, 2009, p. 27). 
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Com o debate e os questionamentos que Carol fez ao grupo, senti 

a necessidade de explicitar mais uma vez para os jovens a relevância da 

pesquisa para o cenário acadêmico e social, a importância deles para a 

construção da pesquisa no Ribeirão da Ilha e a felicidade em poder realizar 

a pesquisa no meu bairro. Nos meus desafios de ser pesquisadora, possuo 

uma dupla responsabilidade, como pesquisadora e moradora do Ribeirão: 

compreender todas aquelas relações mostradas e, com as falas dos jovens, 

conseguir desenvolver uma pesquisa com sentido e significado para o 

bairro. 

A partir desse acontecimento, mencionei para os(as) jovens 

(Juliana, 20 anos, e Kaio, 16 anos) trabalhos com o recorte racial e 

pesquisas que abordavam as juventudes negras, em um estado (Santa 

Catarina) no qual predomina uma cultura branca e europeia. Cruzar esses 

dados é importante. Neste sentido, esta pesquisa levanta questões no 

âmbito acadêmico e das relações sociais, além de pensar iniciativas após 

o trabalho que poderiam contribuir para o Ribeirão da Ilha, por meio da 

devolutiva para os jovens que, de certo modo, se dispuseram a me ajudar 

a pensar neste processo, do qual eles também fazem parte.  

Em determinado momento, um dos jovens, Kaio, falou: “Até nas 

escolas isso é bem raro acontecer, de falar sobre os negros, é bem raro” 

(KAIO, 16 anos, 14 de Janeiro, 2018). Com essa fala, remeto-me ao 

trabalho com a Lei 10.639/03 e a sua efetividade nas escolas e na 

sociedade. De que modo estamos nos apropriamos do conhecimento da 

questão racial e como estamos contribuindo para a sociedade? De que 

modo nossas pesquisas poderão contribuir com as questões étnico-raciais?  

Kabengele Munanga (2012) observa: 

De fato, a cultura brasileira no plural e sua 

identidade nacional foram modeladas pelos aportes 

da população negra. Estas contribuições culturais 

precisam ser resgatadas positivamente, 

desconstruindo imagens negativas que fizeram 

delas e substituindo-as pelas novas imagens, 

positivamente reconstruídas. É por isso que a Lei 

Federal 10.639/2003 exige que a cultura negra no 

Brasil seja ensinada na escola brasileira de maneira 

positiva e que esse ensinamento possa oferecer 

subsídios de qualidade capazes de auxiliar no 

processo de sua identidade (MUNANGA, 2012. p. 

11). 

Compreendo a importância de ter uma lei, mas indago sobre a 

efetivação da mesma na sociedade. A questão vai além da lei, perpassa o 
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cotidiano da população negra e sua cultura, com o não reconhecimento da 

cultura negra na sociedade brasileira.  

Uma das falas dos jovens na roda de conversa chamou-me a 

atenção, em uma ocasião em que, na escola particular onde o jovem 

estudava, houve um encontro com os atores da Malhação27. Um desses 

artistas era Mussunzinho (jovem negro), filho do humorista Mussum. 

Logo que o jovem chegou, Mussunzinho mencionou: “Pô, cara, tô feliz 

em te ver, me falaram que Santa Catarina não tem preto” (JOCA, 20 anos, 

27 de janeiro, 2018). Esse relato aponta como foi construída e legitimada 

nesse estado litorâneo a cultura europeia e branca. Compreender os efeitos 

do processo de colonização é primordial no Brasil, que vive processos 

desiguais, excludentes para os negros. Como lembra Quijano (2011, p. 1), 

a raça estrutura e opera em nossa sociedade. Isso não é diferente na 

comunidade do Ribeirão da Ilha. É preciso pensar na relação entre o sul e 

o restante do Brasil, uma relação de pretensa superioridade e de 

embranquecimento. 

Schucman (2014, p. 56) compreende que “a branquitude é 

entendida como posição em que sujeitos que ocupam esta posição foram 

sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos 

materiais e simbólicos”. Posição originada da herança do colonialismo e 

do imperialismo, que continuam até os dias de hoje. Os(as) jovens, ao 

serem questionados acerca das relações raciais e das situações que 

perpassam e adentram o seu cotidiano, apontaram para as dificuldades de 

serem jovens negros(as) no Brasil: 

Eu poderia tá indo para festa, saindo para show só 

que tenho receio assim, mesmo eu saindo com meu 

namorado que é negro também, a gente tem até um 

receio de sair a noite, porque vai que acham que 

ele está com drogas porque é negro e param a 

gente. Entendeu? Nunca se sabe, né?. (JULIANA, 

20 anos, 14 de janeiro, 2018) 

De vez em quando que vou ver a minha namorada, 

dá um receio que ela mora na Tapera e eu saia de 

lá à noite, eu tinha que passar na Rua dos Pinhais, 

que é cheia dessas coisas de drogas, assim, e eu já 

saía tipo, passava um carro de polícia ali já. Vão 

                                                 
27 Malhação é uma série de televisão brasileira voltada para o público adolescente, 

transmitida na Rede Globo de Televisão desde 1995, no período vespertino. São 

abordados diferentes assuntos. Em cada temporada, jovens vivem uma rotina de 

descobertas, explorando um mundo desconhecido.  
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achar que eu tava fazendo alguma coisa. Já cansei 

de levar o enquadro, uma vez que levei o enquadro 

lá, que eu estava saindo de lá que a rua dela era 

escura e tava com casaco de preto e já pararam ali, 

achando que estava fazendo alguma coisa de 

errado. (KAIO, 16 anos, 14 de janeiro, 2018) 

Os relatos dos(as) jovens Kaio (16 anos) e Juliana (20 anos) 

explicitam situações inimagináveis, que diferenciam essas juventudes 

negras em relação a um jovem branco da mesma idade. Questões de 

violência policial, de se preocuparem ao saírem de casa, cuidar os 

horários, os locais que podem frequentar. Suas vestimentas, para não 

serem confundidos e respeitados nos espaços que ocuparem. A juventude 

negra precisa estar sempre provando alguma coisa para alguém.   

Grada Kilomba, feminista negra e estudiosa nas questões raciais, 

explicita, em uma entrevista na revista Carta Capital, que: 

O racismo nos coloca fora da condição humana e 

isso é muito violento. E muitas vezes nós achamos 

que alcançar essa humanidade se dá através da 

idealização. Se o racismo diz que eu não sei, eu vou 

dizer que sei ainda mais. E pra mim é muito 

importante desmistificar isso. Eu quero ser eu, não 

quero ser idealizada e nem inferiorizada. E eu, 

assim como todas as pessoas, quero dizer que há 

dias em que sei, e dias em que não sei. Às vezes eu 

choro e às vezes eu rio, às vezes eu quero e às vezes 

eu não quero. Quero ter essa liberdade humana de 

ser eu (Entrevista Grada Kilomba, Carta Capital, 

2016). 

As pessoas brancas não colocam sua identidade em xeque, se veem 

como pessoas e isso mantém a estrutura colonial e o racismo na sociedade. 

A população branca não é marcada pelas suas diferenças. Para a 

população negra, o processo é diferente. Essas diferenças são marcadas 

diariamente, no momento da discriminação, a população negra é vista e 

apontada como diferente.   

Discutir identidade negra é primordial para pensar nessa identidade 

coletiva. Uma identidade construída em uma estrutura racializada, 

perpetrado pelas desigualdades sociais e raciais brasileira. Desigualdades 

que estão explicitas e que também estão em disputa na sociedade, se 

pensarmos que a população negra sofre as piores violências nesta 

sociedade hierárquica, racista, machista e homofóbica. 
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A população negra ocupa um lugar de subalternidade. Boaventura 

Santos (2009), em seu livro Epistemologias do Sul, reconhece essa linha 

como abissal, podendo-se dizer que os negros, pobres e subalternos se 

apresentam na linha dos excluídos, na linha da colonialidade. 

No entanto, a população negra está rompendo essa linha colonizada 

e produzindo ciência, e isso incomoda, porque foi construído e legitimado 

que os subalternos não poderiam produzir ciência. A dita alta-cultura, e 

podemos pensar na comunidade do Ribeirão da Ilha, foi construída para 

uma única identidade, a açoriana (branca), mas não podemos deixar de 

mencionar a presença da população negra na comunidade. 

Entendo que a cultura negra é vista pela sociedade como “baixa-

cultura” (SANTOS, 1999, p. 169), uma cultura que não é da elite, uma 

cultura não reconhecida, se pegarmos a historicidade da população negra, 

que não teve aos mesmos privilégios de acesso cultural em relação à 

população branca, tanto os privilégios sociais quanto os culturais.  

Recordo-me da fala da entrevistada Marina (28 anos), quando 

questiono situações de racismo que acontecem em nossa sociedade. 

Indaguei: se em nossa história aprendemos que o tempo de escravidão 

acabou, como situações de racismo como as que vocês estão explicitando 

acontecem ainda hoje, em pleno século XXI? A jovem respondeu o 

seguinte: 

Aí tu aprende na escola o quê? Tudo aquilo que o 

negro passou quieto. Se fosse reclamar, tronco, 

enforcava, senzala, matava criatura e enchia de 

porrada o escambau a quatro. Tu vai aprendendo 

que o negro foi feito para servir e nunca para ser 

servido, entra no Ostradamus da vida, e tenta ser 

atendido, vai ter sempre um garçom na sua volta, 

não para perguntar se está precisando alguma 

coisa, mas sempre para ficar olhando se não sumiu 

um talher, se não sumiu um copo, se não sumiu um 

guardanapo. (Marina, 28 anos, 27 de janeiro, 

2018) 

Neste fragmento da jovem aparecem muitas questões que 

perpassam o cenário da vida cotidiana da população negra. É a questão da 

posição social não justificando as condições raciais do Brasil. Afinal, você 

pode ser um negro com uma posição social alta, mas continua sendo 

negro. Consegue circular em outros meios sociais, mas irá sofrer racismo 

do mesmo modo. Ao pensar neste relato, entendo que as políticas públicas 

de ações afirmativas são eficazes para a população negra, para terem 

acessos que até então eram impossibilitados pelo sistema hierárquico da 



138 

sociedade. O cenário está se modificando, não do modo que esperamos, 

já que a porcentagem de população negra que está nas universidades ainda 

não é a ideal.  

A busca por melhores condições passa por muitos caminhos. 

Os(as) jovens negros(as) ainda enfrentam vários medos e violências, 

como veremos a seguir. 

4.4 JUVENTUDES NEGRAS E VIOLÊNCIAS  

O regime de escravidão deixou muitas marcas no Brasil, 

consolidando uma hierarquia na sociedade. “Os jovens desta geração 

juvenil são também diretamente atingidos pela perversa combinação entre 

truculência do tráfico de drogas ilícitas, a intensificação do comércio de 

armas e corrupção e violência policial” (NOVAES, 2009, p. 16). 

Os jovens negros que estão na parte de baixo da pirâmide social 

podem circundar e almejar a alta cultura mencionada por Boaventura 

Santos (1999), mas nunca irão fazer parte desta “elite social”, pois são os 

excluídos e marginalizados da sociedade. Este processo vem desde a 

escravidão, quando os negros foram violentados e direcionados aos piores 

lugares na sociedade. 

Aldo (25 anos) menciona: “A sociedade vai atrás de um padrão. 

Tens que  seguir uma receitinha de bolo para você chegar lá no final ser 

bem feliz. E o jovem negro você teria que ser melhor do que um jovem 

branco para ti poder ser um exemplo. Se não, tu é um jovem negro 

qualquer” (ALDO, 25 anos, 14 de março de 2018). 

A violência policial e do sistema não são problemas dos dias de 

hoje. “É alarmante o modo como a violência tem atingido a juventude 

brasileira e, especialmente, os jovens negros, nas últimas décadas” 

(BRASIL, 2014, p. 5). É um dos principais motivos da morte das jovens 

de 15 a 29 anos no Brasil, atingindo principalmente os jovens negros das 

periferias. “Outra dimensão que se faz presente nas análises sobre o tema 

é a da violência institucional, representada pelo elevado número de mortes 

cometidas por policiais, ao longo das últimas décadas, em serviço ou fora 

dele” (BRASIL, 2014, p. 7). 

O tema da juventude ganhou visibilidade no final dos anos 1980, 

em organizações internacionais, como a ONU, e na agenda governamental 

de diversos países.  

Esse cenário passa a se alterar no final dos anos de 

1990 e no início da década atual. Iniciativas 

públicas são observadas, algumas envolvendo 
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parcerias com instituições da sociedade civil, e as 

várias instâncias do Poder Executivo – federal, 

estadual e municipal – são mobilizadas (SPOSITO; 

CARRANO, 2003, p. 17). 

Havia programas voltados para a juventude instituídos durante o 

segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Contudo, foi 

somente em 2003, com Luís Inácio Lula da Silva ocupando a Presidência 

da República, que a criação de políticas públicas para a juventude ganhou 

concretude por parte do poder público.  

Depois desse período, foi criada a Secretaria Nacional de 

Juventude (SNJ), o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM). Todos em 

2005, por meio da Política Nacional de Juventude (PNJ), da Conferência 

Nacional de Políticas Públicas da Juventude, em 2008 e 2011, 

respectivamente, e da promulgação do Estatuto da Juventude, em 2012. 

A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial foi criada em 2003, através da lei 10.678, e teve função 

fundamental junto à Secretaria Nacional de Juventude, na discussão das 

políticas públicas para juventude negra. 

A violência racial que as juventudes negras sofrem diariamente 

gera baixa autoestima desses(as) jovens negros(as). As juventudes são 

violentadas todos os dias pelo racismo, e isso piora se aumentam os 

marcadores sociais: se são periféricos, piora a dimensão, estão 

condicionados aos piores lugares de exclusão nessa sociedade, o mesmo 

com relação a gays, lésbicas. Esse fator nos remete à fala do jovem Joca 

(20 anos), segundo o qual, por situações como essa “o jovem negro muitas 

vezes não consegue se enxergar mais do que é” (JOCA, 20 anos, 27 de 

janeiro, 2018). 

Afinal, esses(as) jovens negros(as) são moradores da comunidade. 

Podemos pensar deste modo a hibridez da cultura na localidade, entender 

o Ribeirão como um território relacionado a um espaço de poder. Ao 

pensar nas juventudes negras do Ribeirão, posso dizer que eles se 

apropriam das múltiplas identidades naquele território, afinal a identidade 

não é um produto pronto e acabado. Para muitos, a identidade negra 

deles(as) naquela localidade se faz açoriana. Para Nogueira (2018): 

Essas formas de apropriação dos territórios negros 

estão intimamente relacionadas à identidade racial 

do grupo. Ao mesmo tempo em que o território 

exige uma estratégia de controle espacial 

(NOGUEIRA, 2018, p. 209). 
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Mas, não podemos dizer que ao sair daquele território a identidade 

que vai se fazer presente é a negra. O Ribeirão não é um lugar neutro 

dessas imposições, é um espaço onde as relações sociais estão permeadas, 

feito de construções históricas e culturais, a construção hierárquica da 

cultura açoriana na comunidade do Ribeirão da Ilha e a construção da 

identidade negra. “Os mecanismos de reprodução das desigualdades 

raciais têm como objetivo perpetuar a dominação de um grupo sobre 

outro, a partir da inferiorização” (NOGUEIRA, 2018, p. 208). 

Nos encontros com os grupos de jovens, a dinâmica utilizando 

letras de música foi central para os diálogos estabelecidos nas rodas de 

conversa. Os jovens ficaram mais soltos para darem as suas opiniões e 

vários debates ocorreram. No terceiro encontro realizado com os jovens, 

a dinâmica da música persistiu e um dos versos, tirados por um deles, foi 

o seguinte: “Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem 

canivete”. E uma das jovens, Marina, questionou: “Antes fazer barulho do 

que fazer confusão?” (MARINA, 28 anos, 27 de janeiro, 2018). Eu a 

questionei, perguntando a que estava se referindo. A reposta da jovem foi 

a seguinte: 

Eu não sei se o branco tem algum problema de 

desenvolvimento cerebral, mas toda vez que eles 

são contrariados e não têm argumento, eles partem 

para a agressão, pode reparar, se não têm 

argumento, eles partem para agressão. No final, 

ele é a vítima. (MARINA, 28 anos, 27 de janeiro, 

2018) 

No relato de Marina, fica evidenciado o que Schucman (2014) 

identifica como o privilégio da branquitude na sociedade brasileira. 

Questionei a jovem com relação a que tipo de argumento se referia. 

Ah, sei lá. Pega um negro e um branco sendo preso, 

o negro para e fica escutando. Vamos prender, 

vamos prender. Vamos ter que uma acusação para 

prender. Aí o cara pergunta: Tô sendo preso 

porque?. Aí o policial não tem como responder ele 

faz o quê? Pega o negão e algema e cadeia. Em 

uma delegacia, arranja uma acusação. Se vai colar 

ou não vai, hum, ninguém sabe. Branco sendo 

preso: tu não vai me levar, não vai ser preso, nem 

me perguntam porque, ele só diz que não, não e não 

e quando tu vê o finalzinho da historia, tá o policial 

se pegando com o cara e o policial com o joelho no 
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cara e o cara sendo preso por agressão policial. 

(MARINA, 28 anos, 27 de janeiro, 2018) 

A fala de Marina enfatiza a relação da polícia com as juventudes 

negras no Brasil: da discriminação e da desvantagem/desprivilégio do 

negro em relação ao branco. Podemos observar tal situação explicitada no 

Mapa das Juventudes (2016)28, que revela que as condições juvenis negras 

em relação aos jovens brancos são discrepantes. Essas situações 

perpassam as juventudes negras não apenas no Ribeirão da Ilha, mas no 

Brasil e quiçá no mundo. 

4.5 LAZER, ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE E CULTURA 

RIBEIRONENSE 

Outro ponto importante nesta pesquisa é apresentado pelos jovens: 

o Ribeirão como lugar atrasado, uma localidade que não tem abertura para 

as opiniões dos jovens e nem espaços que propiciem atividades para essas 

juventudes (música, dança, entre outras coisas). Ao serem questionados 

acerca de espaços de lazer na comunidade do Ribeirão da Ilha, algumas 

das falas foram as seguintes: 

O meu lazer é sair do Ribeirão (risos). (GABRIEL, 

18 anos, 27 de dezembro, 2017) 

O Ribeirão é atrasado. As próprias pessoas daqui 

que se atrasam e atrasam a gente, mas não pode 

deixar eles atrasarem a gente. A gente tem que sair 

para ver outras coisas, porque se a gente depender 

daqui... (JULIANA, 20 anos, 14 de janeiro, 2018). 

A comunidade, pelo fato de ser uma comunidade 

um pouco mais antiga, a predominância que tenha 

pessoas de mais idade. Acaba limitando esse tipo 

de encontro. Eles querem botar carro de som, 

querem ficar bebendo, conversando e escutando 

música. Isso acaba atrapalhando as  pessoas de 

mais idade que querem dormir em horários 

diversificados, acaba atrapalhando. Tanto é que 

eles vão procurar outros lugares para se divertir 

(ALDO, 25 anos, 14 de março, 2018). 

Não, aqui não tem nada. Se a gente não se reúne 

para fazer alguma coisa um som. Pra gente se 

                                                 
28 Conforme explicitado na página 89. 
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reunir mesmo não tem. Uma atração, como eu 

posso dizer, ocupação (risos) (MARIA, 25 anos, 14 

de março, 2018). 

No Ribeirão, para os jovens, não tem. Imagina 

esses velhinhos de bengala dançando até o chão 

(risos) (Marina, 28 anos, 27 de janeiro, 2018). 

A partir das falas dos(as) jovens, fica nítido que o divertimento é 

sair da comunidade do Ribeirão da Ilha. Isso destaca as condições juvenis 

de lazer, divertimento, ser jovem. As(os) jovens apresentam o Ribeirão 

como uma localidade de hierarquização e de imposição de poder 

construída socialmente pelos idosos. Isso predomina na fala dos(as) 

jovens. Outros apontam o problema das juventudes de não respeitar o que 

está posto na comunidade. 

Ao serem questionados sobre o que a comunidade propicia para 

essas juventudes, algumas das falas dos jovens foram as seguintes: 

Já. Na Banda da Lapa, catequese e crisma eu 

também já fiz aqui. (Luca, 24 anos, 5 de março, 

2018) 

O que tem é muito monótono. 

Monopolizado,  assim que eu digo. Tirando as 

coisas que têm ali na igreja, que eles dão uma 

chamada para os jovens, não tem mais nada, fora 

isso sabe. Não tem sei lá, ah, como eu posso dizer, 

um atrativo, nem que fosse parque, um pub, alguma 

coisa assim que seja chamado para os jovens. A 

maioria daqui é restaurante e só. (MARIA, 23 anos, 

14 de maço, 2018) 

Na igreja. Eu sou coroinha, né, ajudo na missa, 

ajudo o  padre. (NIC, 16 anos, 14 de fevereiro, 

2018) 

Nestes relatos dos jovens fica evidente que a única organização em 

que se faz essa chamada para a comunidade é a Igreja Católica. Algo 

específico da comunidade do Ribeirão. Maria menciona:  

O jovem não tá decidido pra ter algum ritual 

religioso.  Alguma coisa de forma que seja grupo 

de jovens. Ou apresentação da paixão de Cristo. A 

maioria das pessoas quer curtir, mas de forma 

jovial e não de forma religiosa. (MARIA, 23 anos, 

14 de março, 2018) 
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Questiono como a comunidade do Ribeirão lida com isso. Nesta 

fala da entrevista, fica explícita a influência da Igreja Católica. A questão 

da religiosidade repercutiu em vários encontros com essas juventudes. E 

questiono a jovem: por que você acha que aqui no Ribeirão há essa 

chamada pela influência da religião? Maria responde:  

Pela cultura. Acho que é mais por isso mesmo. 

Porque a cultura açoriana envolve muito disso. A 

igreja e os pescadores, tudo aquilo que faz parte da 

comunidade e por ser um local tão pequeno, né? 

(MARIA, 23 anos, 14 de março 2018) 

Esses fragmentos acerca da organização em espaços das juventudes 

sublinham a importância da construção histórica da comunidade e da 

única opção de convívio e cultura, a religiosidade. Como sabemos, a 

religião agrega pessoas e formas grupos dentro da sociedade, então torna-

se uma opção – na verdade, a única – para os jovens do Ribeirão. Além 

disso, vale pensar em políticas que propiciam lazer para estas juventudes. 

Pensar politicamente na juventude, pois não é algo que aponta apenas para 

o Ribeirão da Ilha, perpassa as condições juvenis no Brasil.  

A pracinha é outro ponto que chamou a atenção, como lugar de 

sociabilidade. Os jovens mencionavam a pracinha, só que muitos mostram 

a pracinha ligada “à vagabundagem”. Vários entrevistados apontam para 

um este como espaço específico para que os jovens possam se encontrar, 

espaço de sociabilidade, de encontro das juventudes na comunidade do 

Ribeirão da Ilha. Alguns jovens se referem à fofoca interligada com a 

pracinha e com o julgamento das pessoas.  Em algumas das falas: 

Tinha vez que saía daqui meia-noite e todo mundo 

estava jogando bola aqui e a rua tava, tipo assim, 

tinha um povo aqui na praça conversando. Só 

olhando ali, tinha vezes que até rolava uma fofoca. 

(KAIO, 16 anos, 14 de janeiro, 2018) 

Mas é também que muita gente que não tá nesse 

mundo assim das drogas, que ficava aqui, jogando 

bola e fazendo alguma coisa, eles falavam que a 

pessoa tava ali. A pessoa desanima e não tem mais 

vontade de descer pra cá e  ficar aqui na praia. 

(JULIANA, 20 anos, 14 de janeiro, 2018) 

A fofoca é rápido. A fofoca aqui na comunidade é 

horrível. Mas é mesmo. (GABRIEL, 18 anos, 27 de 

dezembro, 2017) 
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Um fala e o outro espalha. Aí, tipo assim, chega no 

ouvido da tua mãe e do teu pai, tipo assim, já vem 

falando horrores pra ti, que tá fazendo em tal 

lugar? (KAIO, 16 anos, 14 de janeiro, 2018) 

Nem é verdade. Muitos jovens aqui desanimam até 

para estudar. Não vou mais estudar, o pessoal só 

fala da minha vida, se estou na pracinha falam que 

eu tô matando aula, comigo era assim. Pô, eu quero 

sair o que uns trinta minutinhos antes para ficar 

aqui com as minhas amigas conversando na 

pracinha, depois eu vou pra aula, ninguém tem 

nada com isso. Mas não, continuam falando, aí mas 

tu não foi pra aula, sabe, umas coisas assim, 

chegava no ouvido do meu pai e da minha mãe. 

Então, é sempre esses preconceitos sabe, é, como 

se diz, não é um preconceito, mas assim, é um lugar 

atrasado. (JULIANA, 20 anos, 14 de janeiro, 2018) 

É porque, tipo assim, é como ela disse, é a fofoca, 

é o que mais atrapalha na Freguesia é a fofoca, e, 

tipo assim, a pessoa que começou a fofoca e falam 

alguma coisinha, a outra vai falar outra coisa a 

mais, e vai seguindo assim, até aumentar a fofoca. 

(KAIO, 20 anos, 14 de janeiro, 2018) 

O desânimo fica evidenciado nos relatos desses jovens de estarem 

em uma comunidade na qual não há valorização de suas ações. A vontade 

de não mudar o que está posto, pois não são escutados, nem ouvidas as 

suas opiniões. Os jovens continuam dizendo que o problema da 

comunidade é o julgamento do outro. A fofoca fica evidenciada na 

localidade do Ribeirão como mal vista e se torna um traço excludente. As 

pessoas consideradas fofoqueiras são julgadas pela sociedade. 

A resistência é outro fator predominante para pensar em rupturas e 

mudanças para as Juventudes. Trata-se da resistência dos idosos e da 

comunidade, por não estarem dispostos a ouvir estes jovens e as suas 

experiências, além da não disposição para a mudança na comunidade, 

como mostram os relatos a seguir: 

Está faltando um pouco de comunicação, não sei, 

mas a gente já tentou uma vez. A virada aqui, não 

sei se foi esse ano ou a outra, botamos o som, 

quatro horas da manhã acabou tudo, mas também 

chamaram a polícia. Eu acho que não tem 

necessidade, sendo que não estava acontecendo 
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nada de errado. Querendo ou não, é coisa só para 

o jovens, mas modo geral a gente estava 

organizando e não eram eles. Mas não adianta, 

eles não dão  chance. A prefeitura manda muito 

nisso também, precisa de alvará de tudo isso aí. E 

não tem como conseguir essas coisas assim, porque 

já sabem  que aqui são  moradores antigos, como 

que você vai lutar com um cara que tem poder na 

prefeitura, sendo que você não tem nenhum  poder 

na prefeitura. Não tem como, você nunca vai 

vencer. Porque os antigos não estão acostumados 

com isso, querendo ou não já são mais velhos se 

sentem incomodados com isso. Não aceitam 

também e acham que só o que eles prezam é 

favorável. No meu modo de ver, é bem isso. Jovem 

aqui não tem vez. (LUCA, 24 anos, 5 de março, 

2018) 

Os jovens apontam para a dificuldade de locais de organização para 

a realização de atividades e espaços que envolvam a juventude. Em 

algumas das rodas de conversa, mencionei a organização dos jovens de 

outras comunidades, ao realizarem as batalhas de rap, como acontece em 

outras comunidades próximas ao Ribeirão da Ilha, atividades em que as 

juventudes pudessem estar à frente do processo de organização. 

Questionei com relação ao fato de não se organizarem para a realização 

das atividades na comunidade. Algumas respostas foram as seguintes: 

Porque assim, o único lugar que a gente tem aqui, 

for na igreja, ali em cima na pracinha, mas se tu 

for, vamos supor que a gente quer se reunir e  fazer 

uma batalha, vai vir pessoas de fora, é claro, vai 

encher isso aqui, chega nem começou mais ou 

menos a batalha e tem policia aqui. (JULIANA, 20 

anos, 14 de janeiro, 2018) 

Por causa dos moradores. (KAIO, 16 anos, 14 de 

janeiro, 2018) 

Dos moradores, aqui é mais pra gente aposentada, 

pra idosas que querem descansar. Entendeu? Se for 

para botar um som e cantar aqui, já vão se sentir 

incomodados, eles já não vão querer, eles vão falar 

que é gente de fora e que não querem, que é 

vagabundo, e não sei o que, que não quer nada com 

nada. Entendeu? Então, por isso que a pracinha, 

eles querem a pracinha assim, os moradores daqui,  
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querem a pracinha assim, sem nada e sem ninguém, 

sozinha. (JULIANA, 20 anos, 14 de janeiro, 2018) 

Aquele negócio, não sei se a gente fala que é bairro 

de velho. É tipo assim, é um bairro que tem bastante 

população idosa, maior do que as outras. Tanto 

que tem jovens que saem daqui e vão fazer em outro 

lugar e não vão fazer batalha aqui, tipo um monte 

de gente do Ribeirão, eu vejo na batalha do largo, 

talvez tenhas visto alguns que foram na batalha do 

Campeche. (JOCA, 20 anos, 27 de janeiro, 2018) 

Nota-se que no Ribeirão há uma hierarquização de poder apontada 

pela fala dos jovens. O Ribeirão é um espaço no qual não há abertura para 

a juventude, insinuando um conflito geracional. Isso faz refletir sobre 

políticas públicas para as juventudes negras na localidade. Não é algo 

exclusivo do Ribeirão da Ilha, mas foi no Ribeirão que isso pode ser 

coletado, por meio das rodas de conversas. A hierarquização se fez intensa 

na comunidade, tornando-se algo tão bem construído e legitimado que é 

complexo romper com essa relação de poder. À falta de apoio da 

comunidade para romper com o que está estabelecido socialmente, os 

jovens preferem não sair da zona de conforto, por receio de serem 

repreendidos pela comunidade e se incomodarem, publicizando suas 

opiniões. Pergunto aos jovens o que falta para essas mudanças 

acontecerem no Ribeirão da Ilha: 

Eu não sei como é que muda isso. A gente já tentou 

fazer festinha aqui, Os jovens, o Hernandes, por 

exemplo, a gente sempre fazia festinha aqui e 

botava o som aqui e vinha todo mundo aqui curtir. 

A gente não fazia bagunça, nada, a gente dançava 

e a gente curtia. Até a mãe vinha junto, vinha um 

monte de gente, e daí começaram a reclamar que o 

som tava alto, entendeu? Aí eles, a gente se 

chateou, eles se chatearam os guris que botavam o 

som mesmo, os jovens, e não botaram mais. 

(JULIANA, 20 anos, 14 de janeiro, 2018) 

O que falta, tipo assim, acho que, tipo assim, esse 

povo tem que parar de ser careta, não tem que só 

ficar, eles foram criando assim, e tem que ser 

assim, sem som e sem nada. Eu acho, tipo assim, 

isso meio ruim assim, é que nem eu, eu sou aquela 

pessoa que por enquanto não tenho condição e nem 

posso ter meu carro nem nada disso (som alto de 
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sertanejo ao fundo). Mas, tipo assim, quando eu 

tiver meu carro, não vou andar com o som baixo, 

eu vou andar com o som alto, porque, tipo assim, a 

minha infância, eu fui criado, nasci ouvindo música 

com som alto já, que aqui eu sou único lá da minha 

casa, quando eu tô sozinho limpando casa, eu ligo 

som na baga, então tipo assim já recebo ligação. Já 

recebo ligação, falando que o som tá alto, da minha 

avó, então alguém ligando para ela que o som tá 

alto, tipo assim, eu não tenho vontade mais de fazer 

nada nesse Ribeirão. (KAIO, 16 anos, 14 de 

janeiro, 2018) 

Se analisarmos estes fragmentos de relatos, aparecem dois fatores 

em destaque: resistência nas mudanças e legitimidade das experiências 

destes(as) jovens para a realização de transformações no bairro. Com 

relação a Juliana e a Kaio (20 e 16 anos) nota-se que os problemas das 

mudanças na comunidade devem-se ao fato de as pessoas mais velhas não 

olharem para o modo que foram constituindo essas hierarquias e padrões, 

não se questionando acerca de todas as relações hierárquicas presente na 

comunidade. 

4.6 CULTURA AÇORIANA X CULTURA NEGRA? 

Outras questões foram suscitadas nas rodas de conversa acerca da 

existência de espaços de cultura negra na comunidade. 

Não tem. A única referência que hoje se tem no 

Ribeirão é um lugar cheio de restaurantes, praia 

bonita ou o Zé Pereira. (MARINA, 27 de janeiro, 

2018) 

Não, não vejo. No meu ponto de ver, não vejo tanto. 

Tem famílias de negros que moram aqui no 

Ribeirão, mas boa parte foi embora. Venderam. 

Cultura negra no Ribeirão eu não vejo 

caracterizada. É uma cultura muito difundida no 

Ribeirão, pelo menos. Diferentemente de subir um 

Morro do Vinte e Cinco, Mariquinha, que tem 

comunidade de negros, mas aqui no Ribeirão não 

se vê a cultura negra. (ALDO, 25 anos, 14 de 

março, 2018) 

Não. Talvez só na construção das casas. Foram 

feitas pelos escravos e a  gente sabe que é tombado. 
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Mas, não nenhum espaço valorizado e negro. 

(MARIA, 23 anos, 14 de março, 2018) 

Sim, a minha vó conta que na época dela tinha 

aquele negócio do baile de preto e baile de branco, 

né?, que não podia misturar. (NIC, 16 anos, 15 de 

fevereiro, 2018) 

Aí, tipo assim, a cultura negra tem, tipo assim, 

várias pessoas que têm várias religiões, tem umas 

que são cristãs e tem outros que vão para 

candomblé, aqui no Ribeirão, pra mim, assim essas 

coisas, é bem forte no Eibeirão, candomblé, essas 

coisas assim. (KAIO, 16 anos,14 de janeiro, 2018) 

Tem, até tem, mas não prevalece. Só de vez em 

quando, os caras se reúnem. faz um pagode, faz 

uma roda de choro na pracinha. (JOCA, 20 anos, 

27 de janeiro, 2018) 

Nessas falas, é relatada a existência da cultura negra na localidade. 

Só que essa cultura não é legitimada e nem reconhecida. Esta cultura 

aparece, mas de modo escondido, afinal, naquela localidade, ela não é 

fruto de orgulho para as pessoas. Ao mesmo tempo, há uma resistência a 

todos esses padrões, quando Joca menciona: “Os caras fazem um pagode, 

mesmo sendo de vez em quando” (JOCA, 20 anos, 27 de janeiro, 2018). 

Há a resistência de não mudar o que já está dito e reconhecido para o 

exterior. Esta cultura negra não dá dinheiro e nem lucro para as pessoas.  

Os relatos sobre a construção das casas, portanto, retratam uma 

cultura que aparece nas falas dos jovens negros, só que não é reconhecida 

e nem vista na comunidade, porque foi um bairro construído com os 

padrões hierárquicos açorianos, reproduzida geracionalmente. Pergunto 

se há alguma cultura que predomina na localidade e os jovens referem a 

predominância da cultura açoriana. Podemos perceber isso em alguns dos 

depoimentos: 

Então, daí fico meio dividida, assim, porque é uma 

cultura portuguesa, né?, e açoriana aqui, mas tem 

bastante negros também, sendo que deveria ter 

mais brancos. Então, agora eu lembrei quando eles 

vieram para cá, eles trouxeram escravos, os 

negros, que foi sei lá, pode ser pai, trouxeram e 

vieram morar para cá e tiveram os filhos e começou 

a crescer e começou a crescer essa cultura para cá. 

Então, digamos assim, que nós também somos 
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português, não sei. Acho que não. Acho que não. 

(JULIANA, 20 anos, 14 de janeiro, 2018) 

Cultura açoriana imposta e daí começa a discorrer 

ao costume açoriano que prevalece na família e nos 

costumes que ficaram. (ALDO, 25 anos 15 de 

março, 2018) 

Eu acho que é a açoriana. A pesca tá sempre 

mostrando, a cultura, a gastronomia, não sei se é 

uma cultura também, mas mostra muito, aí sempre 

no colégio, eles tão sempre fazendo ali no centro 

comunitário coisa de festa e eles acabam 

mostrando, entendeu? (TATIANA, 27 anos, 15 de 

fevereiro, 2018) 

Em sua fala, a jovem Juliana menciona que fica dividida com 

relação a qual cultura pertence. Entendo que faça parte da construção 

social, crescer em uma comunidade que desenvolva esses padrões e em 

que ao mesmo tempo o seu pertencimento racial seja negro. É essa 

hibridez de cultura que é posta em todos os momentos.  

O jovem Aldo faz questão de marcar a imposição da cultura 

açoriana, transmitida geracionalmente e mostrada para todos no Brasil e 

no mundo. Tatiana deixa claro que esta cultura é mostrada a todo 

momento na sociedade, nas escolas e que é difícil reconhecer outras 

culturas, com a imposição desta. Questiono por que uma cultura prevalece 

diante de outra que não é reconhecida: 

Isso por causa da colonização( falando alto). 

Aquilo que eu falei da outra vez, como vem um 

monte de portugueses no navio pra cá, colonizar, 

colonizar quem?, vieram colonizar os índios, lá no 

fundinho do navio tinha uma negritude lá que tinha, 

que vai limpar, passar e arrumar, vai cozinhar. 

Então, não adianta dizer que nos navios 

portugueses que vieram pro Brasil só tinha 

portugueses e que o Ribeirão só tem uma cultura 

açoriana. Fomos esquecidos, ignorados e fizeram 

de conta que não estávamos aqui. (MARINA, 28 

anos, 14  de março, 2018) 

Pelo fato da catequização ter sido feita, imposta. 

Na comunidade do Ribeirão nós  temos várias 

igrejas, por exemplo, as igrejas são abertas, são 

idolatradas. Já os centros de umbanda, que são 

religiões negras, são escondidos nos cantos. E 

temos bastante. Por exemplo, rodas de samba, que 
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tem aqui são escondidas. No entanto, uma música 

ao vivo acústica MPB é exposta para todo mundo 

escutar. A cultura negra, ela é oprimida. E os 

negros fazem questão que elas continuem assim. 

Por isso que tem sido bem catequizado, eles acham 

bonito a cultura do outro, mas não a dele. Na minha 

vida, faz parte da história, a gente não pode 

renegar o que a gente é. Mas sim relações sociais 

(pausa). O meio que eu vivo tem poucos negros. A 

história da cultura negra é pouco abordada. Agora, 

ultimamente, eu participei de ensaio de escola de 

samba. Eu acabei tendo mais acesso à cultura 

negra. Não é tanto assim, é ter contato. Não acesso 

à cultura. (ALDO, 25 anos, 14 de março, 2018) 

Pela fala de Aldo, percebemos que eles têm percepção da opressão 

sofrida pelos negros no Brasil. Os jovens têm noção de que há uma cultura 

na localidade. Só que ela não se sobressai, diante da cultura açoriana. A 

cultura negra é esquecida. Ao mesmo tempo, esses jovens vivenciam de 

outros modos e criam estratégias para fazer esse rompimento. O Ribeirão 

também não é só isso, é um bairro que pode ter esse hibridismo de cultura. 

Eles saem da comunidade e não são açorianos, são negros. A única cultura 

legitimada na comunidade é a cultura açoriana, mas, mesmo assim a 

cultura negra se perpetua na comunidade. Os jovens mencionam o lugar 

do negro na construção do bairro: 

A maioria foi construída por escravos, hoje em dia 

não tem mais isso. As pessoas não estão querendo 

valorizar o menos, estão  querendo valorizar o 

mais.  Hoje em dia também não tem muitos negros 

aqui no Ribeirão, a maioria faleceu ou saiu daqui, 

por não ter mais condições de morar aqui. Ah, sei 

lá, as pessoas não valorizam tanto  a raça negra 

aqui. Eu acho que não o valor, mas talvez a 

importância que a gente dá para outras culturas e 

acabam esquecendo da cultura negra. Porque a 

gente não vê a valorização explícita. (MARIA, 23 

anos, 14 de março, 2018) 

Sim, não acabou que esqueceu, e é uma cultura 

negra aqui também essa construído por escravos e 

tal, mas não predominou, não. Ficou um pouco 

esquecida, que eu acho que deveria buscar um 

pouco talvez, é [ruído] essa coisa dos antigos. Seu 

Mariovaldo conta muita história, sabia? Dos 
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escravos que construíam com óleo de baleia, as 

paredes com barro, ele contava essas histórias aí, 

que eram enterradas embaixo das casas. Os 

escravos, eram enterrados, é um cemitério, não só 

ali, acredito que nas casas mais antigas também 

tenha cemitério de negros embaixo. São histórias 

do meu sogro. (TATIANA, 27 anos, 15 de  fevereiro, 

2018) 

Ao falar deste reconhecimento, não posso deslegitimar a 

historicidade da localidade. Uma jovem, Marina, menciona que sempre 

tiveram o papel de subalternos, mostrando o negro no papel de 

subalternidade, ligado à imagem da malandragem. Diante disso, vejo a 

importância de problematizar as múltiplas identidades dessas juventudes.  

O pertencimento racial é outro ponto essencial e que perpassa toda 

essa pesquisa. É preciso remeter para a construção racial no Brasil, como 

isso foi se consolidando. Para isso, refiro-me aos conceitos de racismo, 

preconceito racial, para compreender como se constitui toda essas 

relações. A autora Nilma Lino Gomes define:  

O preconceito trata-se de um julgamento negativo e 

prévio dos membros de um grupo racial de 

pertença, de uma etnia ou de uma religião ou de 

pessoas que ocupam outro papel social 

significativo. Esse julgamento prévio apresenta 

como característica principal a inflexibilidade, pois 

tende a ser mantido sem levar em conta os fatos que 

o contestem. Trata-se do conceito ou opinião 

formados antecipadamente, sem maior ponderação 

ou conhecimento dos fatos. O preconceito inclui a 

relação entre pessoas e grupos humanos. Ele inclui 

a concepção que o indivíduo tem de si mesmo e 

também do outro (GOMES, 2005, p. 54). 

Desde os tempos passados até a contemporaneidade o preconceito 

vem moldando a sociedade. É uma atitude que se manifesta no momento 

em que as pessoas são “pré-julgadas” com base nas características 

superficiais. Sem conhecer o indivíduo, há o julgamento, consciente ou 

inconsciente, e isso se dá devido à ignorância e à intolerância, 

generalizando percepções sobre determinada raça, cor, cultura ou opção 

sexual. O preconceito é manifestado geralmente na forma de uma atitude 

discriminatória. Silva entende que: 

A discriminação, por sua vez, é a manifestação 

comportamental do preconceito, ou seja, a 
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materialização da crença racista em atitudes que 

efetivamente limitam ou impedem o 

desenvolvimento humano pleno das pessoas 

pertencentes ao grupo discriminado e mantém os 

privilégios dos membros do grupo discriminador à 

custa do prejuízo dos participantes do grupo 

descriminado (SILVA, 2001, p. 76). 

Como mencionado pela autora, a discriminação é a efetivação do 

preconceito, em que o outro é tratado de maneira diferente, por motivos 

de diferenças de raça, cor, cultura. O discriminador tem o propósito de 

anular o reconhecimento do discriminado. Quando ocorre preconceito e a 

discriminação com base em percepções raciais, origina-se uma 

manifestação do racismo. Sobre o racismo, Silva menciona o seguinte: 

Explica-se como o racismo é uma expressão mais 

ampla que abrange, além do preconceito, 

hostilidade, discriminação, segregação e outras 

ações negativas manifestadas em relação a um 

grupo racial/étnico. O racismo revela-se 

basicamente em três níveis: individual, 

institucional e cultural. No nível individual, um 

membro de um grupo racial julga-se superior a 

outro simplesmente por pertencer ao grupo tido 

como superior (branco, por exemplo). O racismo 

acentua atributos positivos do grupo que se acha 

superior e atributos negativos do que é 

inferiorizado, retira a humanidade do grupo racial 

em posição de inferioridade, transforma as 

diferenças em desigualdades. No nível 

constitucional, o racismo dispõe as instituições 

(estado, escola, igrejas, empresas, partidos 

políticos, etc.). No nível cultural, pode ser 

entendido como a expressão individual e 

institucional da superioridade de herança cultural 

de um grupo étnico racial com relação a outro 

(SILVA, 2001, p. 76). 

Em poucas palavras, o racismo é a separação entre as raças, em que 

uma se considera superior à outra, é uma maneira de discriminação 

baseada em motivos raciais e tem como objetivo intencional a diminuição 

ou anulação dos direitos humanos das pessoas alvo da discriminação. A 

questão do preconceito racial na sociedade brasileira demonstra a 

existência de um modelo racista construído historicamente.  



153 

 

Em uma das dinâmicas que realizei com os jovens, pedi a eles que 

desenhassem ou escrevessem o que para eles era ser um(a) jovem negro(a) 

no bairro do Ribeirão da Ilha. Nestes desenhos, são apresentados muitos 

aspectos acerca da condição social de ser jovem em uma comunidade onde 

predomina uma identidade açoriana.  

Algo da relação de poder é mostrada na comunidade pelos idosos, 

como a influência religiosa predominante na localidade. Os(as) jovens, 

quando convidados(as) a falar sobre a suas percepções sobre o assunto, 

disseram: 

É ser um jovem que nunca vai para frente. Se tu sair 

daqui, tu vai, sair daqui assim, não embora daqui e 

morar em outro lugar. Tu não ficar só nesse 

mundinho aqui. Aqui é muito bom e tudo, mas tu 

tem que pegar e batalhar, correr atrás das coisas 

que tu quer. Porque, se tu ficar aqui pensando, pô, 

o que eu vou fazer?, tu nunca vai andar, porque o 

pessoal daqui vai te desanimar, porque tem pessoas 

aqui que te desanimam, entendeu? (JULIANA, 20 

anos, 14 de janeiro, 2018) 

É complicado falar o que é ser jovem no Ribeirão 

da Ilha. (JOCA, 20 anos, 27 de janeiro, 2018) 

É porque eu não vejo muita diferença. Do jovem 

negro e o jovem branco. Eu não vejo diferença o 

jovem é o jovem. Negro branco, gordo, magro. Eu 

não vejo, mas a sociedade em si vê. Um jovem 

negro que está estudando. Um jovem negro que é 

bem sucedido. No qual, segue todos os padrões da 

sociedade que namora que estuda e que trabalha, 

mora bem e blá blá blá.  Tudo aquilo que você 

deveria fazer aquele padrão. Nasceu é de boa 

família namora estuda noivou casou teve filhos. Se 

aposentou morreu e acabou sabe. Eu vejo isso, a 

sociedade vai atrás de um padrão. Tens que  seguir 

uma receitinha de bolo para você chegar lá no final 

ser bem feliz. E o jovem negro você teria que ser 

melhor do que um jovem branco para ti poder ser 

um exemplo. Se nã,o tu é um jovem negro qualquer. 

(ALDO, 25 anos, 14 de março, 2018) 

No Ribeirão e qualquer lugar eu sou eu. Então, né?, 

sou eu. (MARIA, 23 anos, 14 de março, 2018) 
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É ficar trancado dentro de casa, porque no 

Ribeirão da Ilha se tu tiver aqui na praça, vai fazer 

o quê, olhar para os bancos, porque se tu ficar aqui 

na praça do mesmo jeito que tu vai ter aquele povo 

que vai falar com a tua mãe se tá fazendo coisa 

errada, não importa aonde, tá fazendo coisa 

errada. Então tipo assim, não tem vontade de sair 

de casa quem anda aqui. (KAIO, 16 anos, 14 de 

janeiro, 2018) 

Com tantos relatos que evidenciavam essa questão nas rodas de 

conversas, existe uma tensão, pelos motivos que os(as) jovens se queixam, 

e desânimo, que faz com que eles não produzam mudanças. 

4.7 MATERIAL PRODUZIDO NAS RODAS DE CONVERSA 

Os desenhos foram um destaque nessa pesquisa. Acredito que as 

vezes a fala não dá conta de mostrar tudo. Por meio da arte e das outras 

expressões juvenis, podemos modificar o que está posto e criar novos 

meios de fazer. E os desenhos, as frases, a meu ver, foram fundamentais 

para conhecer ainda mais os seus desejos, suas opiniões e seus 

questionamentos sobre o que é ser um(a) jovem negro(a) no Ribeirão da 

Ilha. Veremos a seguir os materiais produzidos pelos(as) jovens:  

Desenho 1 - Maria (23 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 14 de março de 2018. 
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No desenho acima, fica nítido o reconhecimento da jovem acerca 

da sua identidade negra em uma comunidade na qual a cultura açoriana 

predomina, quando a jovem menciona “independente do meio, ser jovem 

negro é saber ser você mesmo”. Quando estes(as) jovens estão imersos na 

cultura açoriana no Ribeirão da Ilha, o reconhecimento da identidade 

negra não se torna publicizado nas ações deles(as), pois estão imersos no 

discurso açoriano reproduzido como o único legitimado e reconhecido.  

Este desenho mostra a necessidade de encontrar algo da sua 

singularidade, independente de quaisquer padrões, uma busca individual 

que figura a vida toda.  

No entanto, compreendo que, ao saírem daquela localidade, a 

identidade negra dos(as) jovens pode se sobressair. Não há uma 

neutralidade nas relações sociais e nas subjetividades. O Ribeirão não é 

um bairro neutro, os(as) jovens não são neutros, vivemos nessa hibridez 

de cultura, ou seja, um processo em que diversas culturas são misturadas 

no mesmo espaço, convivendo em um mesmo cenário social. 

Texto 1 - Joca (20 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 27 de janeiro de 2018 

Uma das expressões encontradas com os(as) jovens foi a questão 

da vestimenta e das insígnias da moda, conforme apareceu no desenho, 

apontando para a diferenciação de ser um negro(a) na sociedade por sua  

alegria. Remeto novamente ao texto Riso e identidade negra, de 

Kabengele Munanga (2015), que nos fala sobre a herança escravocrata 

que os negros carregam até os dias de hoje, além da resiliência a todo este 

sistema social, através da dança, alegria, força. 
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No entanto, não podemos nos vitimizar com o sistema, precisamos 

fazer diferente dos estereótipos que colocam sobre os negros. Corroboro 

a ideia do autor de que podemos fazer essas mudanças através da arte e do 

riso, e desconstruir padrões arraigados na sociedade.  

Texto 2 – Juliana (20 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 14 de janeiro de 2018. 

Nesse desenho aparece a palavra “esquecido”, que poderia 

significar esquecido aos olhos da comunidade, ou desmemoriado. Este 

desenho expressado pelo jovem aponta o olhar não voltado para os(as) 

jovens na comunidade do Ribeirão da Ilha, como não existisse a juventude 

na localidade. 

O Ribeirão da Ilha pode ser visto como lugar “atrasado”, que não 

oferece opções de lazer na comunidade para a juventude. Nos relatos, o 

Ribeirão é apresentado como lugar atrasado e esquecido. Há conveniência 

do Estado em não gastar dinheiro com políticas públicas de lazer, 

infraestrutura, opções para os(as) jovens no Ribeirão da Ilha. 

O discurso da cultura açoriana é primordial para vender a imagem 

do Ribeirão da Ilha como um bairro turístico de bons restaurantes de frutos 

do mar, uma herança da tradição da cultura açoriana. Por isso, a 

importância de pensar o quanto este “esquecimento” é lucrativo para os 

restaurantes e empresários na comunidade. Afinal, o Estado pode esquecer 

impunemente as juventudes do Ribeirão, enquanto os restaurantes 

continuam a movimentar o bairro, confirmando a tradição açoriana 

turística.  

De algum modo, estes(as) jovens ficam “esquecidos” e “atrasados” 

na medida em que não retomam suas raízes negras. Percebi que o tema 

das relações raciais se atualizou para eles durante a pesquisa, pois estava 

presente, porém, silenciado. Por fim, é importante pensar na falta de 

envolvimento da juventude para as mudanças na localidade. É preciso 

retomar cada vez mais a história dos negros no Ribeirão. 
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Texto 3 - Nic (16 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 15 de fevereiro de 2018. 

Neste desenho, fica explicitado o ideal de comunidade para esta 

jovem, uma comunidade que respeite as diferenças, sem preconceito e em 

que haja olhares para as juventudes. Comunidade esta que consiga 

percebê-las. Que haja o envolvimento social das juventudes e políticas 

públicas eficazes que olhem para elas. 

O lazer é fundamental para os(as) jovens. São necessárias 

atividades e projetos que pensem nestas juventudes e que tenham sentido 

e significado para os(as) jovens, relacionando convivência, música e 

debates sobre os preconceitos. 

Texto 4 - Kaio (16 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 14 de janeiro de 2018. 
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No desenho, há alusão à preguiça de ser jovem no Ribeirão, a 

preguiça de não ser escutado, de não ser olhado, a vontade de fazer 

mudanças e o medo de suas vozes não serem escutadas. A meu ver, 

estes(as) jovens resistem e sobrevivem a um  território que não foi  

pensado para eles. Há uma certa preguiça de estar em um sistema que não 

se modifica para esse jovem.  

Texto 5 - Luca (24 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 5 de março de 2018. 

O desenho mostra que o lazer é sair do Ribeirão. O Ribeirão é a 

última opção para esse jovem querer estar. O jovem Luca menciona: “O 

Ribeirão é um bairro pacato”. O Ribeirão não foi construído para os(as) 

jovens e, sim, foi pensado para ser um bairro que cumpra certos padrões. 

Não é vantajoso para o status quo que haja mudanças e transformações no 

Ribeirão. 

A meu ver, este jovem está fazendo uma crítica ao lazer dessa 

comunidade, pois o Ribeirão apresenta para os(as) jovens poucas saídas: 

ou pela religião, através da peça Paixão de Cristo (realizada todo o ano no 

mês de abril na comunidade), ou participar de uma banda, mesmo que isso 

não faça sentido para você. A diversão é sair da localidade, que não 

oferece o esperado. As pessoas estão tão condicionadas às estruturas que 

não querem mudar o que está colocado. 
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Desenho 2 - Aldo (25 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 14 de março de 2018. 

Neste desenho, em que aparece um jovem entrando na igreja, o 

autor se diz perdido na cultura açoriana. Aí está o controle da religião 

católica presente na comunidade e o jovem se sentido perdido diante de 

tantas imposições. Ao mesmo tempo em que se sente perdido, é a única 

referência que foi ensinada para ele. Ainda assim, ele não consegue se 

enxergar inserido nesta cultura. 

A única referência apresentado para participar das atividades da 

comunidade é através da religião, principalmente do catolicismo. Desse 

modo, é difícil manter o interesse destes(as) jovens, porque, se não faz 

sentido, não há outra saída de participação na comunidade. A Banda da 

Lapa existe, mas ainda são poucas as atividades destinadas aos jovens e 

não há atividades coordenadas por eles(as). A chamada, sendo realizadas 

por eles, seria um fator primordial para que pudessem acontecer mudanças 

estruturais nas relações na comunidade. 
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Texto 6 – Tatiana (27 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 15 de fevereiro de 2018. 

A jovem aponta para o respeito. A juventude está inserida nesse 

espaço e a estrutura do bairro finge que não reconhece essa existência. Ser 

respeitado enquanto jovem é ser reconhecido, inclusive nas suas 

demandas sociais. 

Texto 7 – Marina (28 anos) 

 
Fonte: Produzido durante roda de conversa realizada em 27 de janeiro de 2018. 

O desenho da jovem apresenta o que ela entende ser uma jovem 

negra no Ribeirão. O que ela mostrou: ser uma jovem que se preocupa 

com a “terceira idade”. Apresenta com ironia o fato de que ela pensa no 

futuro. Interessante notar que ela parece se imaginar repetindo o que esses 

idosos(as) do Ribeirão fazem.  

A juventude se queixa e não faz o movimento da mudança. Estão 

apenas aguardando seu momento para reproduzir padrões, apesar de se 

colocarem contrários a estes mesmos padrões.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação é feita por diversas mãos. Esta pessoa que redige 

este trabalho é uma das mãos que a conduziu, para conhecer as 

pluralidades de histórias dos(as) jovens na comunidade do Ribeirão da 

Ilha. O objetivo do meu trabalho era compreender como os(as) jovens 

negros(as) se constituem identitariamente, pelo pertencimento étnico-

racial, em uma cultura hegemônica açoriana  

Trilhar os caminhos do Ribeirão e da pesquisa, a meu ver, foi o 

maior desafio. Conheci e compreendi como se deu a cultura açoriana no 

estado de Santa Catarina, uma cultura colonizadora, hierárquica e racista. 

Compreendi o poder do conhecimento científico de uma universidade, ao 

legitimar a consolidação desta cultura a toda uma amarração social e 

governamental. Neste capítulo, foi apresentada a cultura negra do 

Ribeirão, que não é falada, muito menos mostrada na comunidade.  

Poucas referências foram encontradas nos livros, artigos, entre 

outros documentos. Penso que esta dificuldade tem relação com a 

sobreposição, cultural e racial, do maior reconhecimento açoriano e 

branco, em detrimento do reconhecimento negro. As entrevistas com as 

idosas negras, moradoras antigas do bairro, foram essenciais para as 

descobertas de histórias e para entender mais a fundo sobre a localidade. 

Essas histórias não estão descritas em livros, artigos, entre outros 

documentos, e foram fundamentais para responder o meu objetivo de 

pesquisa, que era compreender como os(as) jovens veem seu 

pertencimento racial em uma comunidade em que a cultura açoriana 

predomina. A partir dos conhecimentos coletados, visitas foram essenciais 

para compreender como se dão as relações com os(as) jovens negros do 

Ribeirão da Ilha. 

Foi preciso entender a construção do imaginário açoriano, a 

construção da ideia da Ilha da Magia, como uma localidade com boa 

qualidade de vida, dita “a melhor capital” para se viver, com as melhores 

praias, com o turismo, pratos de frutos do mar deliciosos provenientes da 

cultura açoriana, festas relacionadas a tradições culturais. Pensar que a 

cultura açoriana é lucrativa para o estado, restaurantes e para sua 

consolidação com o mundo. Desconstruir essa história é ideal para quem? 

Mostrar para a sociedade a violência e o não reconhecimento da 

população negra é importante. Mostrar a dívida histórica que a sociedade 

brasileira tem com essa população é imprescindível. Temos que promover 

debates acerca dessa identidade branca construída e legitimada no Brasil 

para podermos discutir as identidades e para que possa haver mudanças e 

reflexões com o intuito de uma luta antirracista. 
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O mapeamento foi primordial para a realização desta pesquisa. A 

revisão foi importante para conhecer as pesquisas voltadas para esta 

temática, a maioria delas relacionadas às condições sociais dos(as) jovens. 

Foram encontradas poucas pesquisas relacionadas às juventudes negras, 

pertencimento racial e sociabilidades. 

Na construção de um novo olhar a partir das contribuições 

teóricas decoloniais, as coisas foram fazendo sentido. Entender como se 

deu esta relação da cultura açoriana relacionada ao colonialismo no Brasil 

foi essencial para o avanço no debate das juventudes negras sobre cultura 

açoriana. Discutir a colonialidade foi fundamental para essas explorações 

de violências raciais e das configurações que se perpetuam até os dias de 

hoje. Foi discutida a identidade negra no Brasil e o papel da branquitude 

nas relações sociais, para que possamos compreender como foram se 

consolidando certos entendimentos sobre as questões étnico-raciais no 

Brasil. Pude entender que o racismo não é algo apenas sentido pela 

população negra, esgotando-se nisso. Ele impera e estrutura as relações 

sociais, em uma sociedade desigual e excludente. 

Ao analisar o racismo como estruturante no mundo e das relações 

de poder nas relações sociais, as histórias do Ribeirão foram tendo sentido 

e significado. Perceber as configurações das identidades no Brasil, como 

se consolidaram, foi essencial para trabalhar com as rodas de conversas 

com os(as) jovens, pois ali tive um olhar ampliado do que é ser um(a) 

jovem negro(a) no Brasil. 

Pensar nas juventudes negras e na violência imposta a eles foi 

fundamental. O sistema social violenta a população negra todos os dias, 

onde não passa despercebido ser um(a) jovem negra(o), pois vivenciam 

essas experiências de desigualdade social e racial em seus cotidianos. Essa 

constatação foi primordial para pensar a realização das rodas de conversas 

com as juventudes negras. 

Nos Retratos Falados do Ribeirão da Ilha pelos olhos das 

Juventudes Negras: singularidades e pertencimento racial, apresentei 

as análises das entrevistas realizada nas rodas de conversa com os(as) 

jovens, apresentando excertos das entrevistas. Foi imprescindível para 

pensar qual metodologia iria trabalhar com as juventudes. As surpresas 

encontradas com os(as) jovens foram incríveis.  

Neste trabalho, tive agradáveis surpresas. Pude aprender a trabalhar 

com os imprevistos. Os(as) jovens confirmavam os encontros e ao final 

não apareciam. Remarcarva os encontros, e novamente eles(as) não 

apareciam. Marcava um horário, vinham em outro. Perder jovens na 

pesquisa e ter que refazer novamente o levantamento, já tendo feito uma 
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seleção. É um processo que não depende só de você, então é preciso 

entender que a pesquisa tem esse movimento oscilatório. 

Como pesquisadora e moradora, estava imersa neste processo a 

todo momento. Eles me colocavam questões com as quais tive que 

aprender, vivenciando a Camila amiga, pesquisadora, moradora da 

comunidade. A pesquisa fez todo sentido, por estar na comunidade onde 

nasci e cresci, pois pesquisa é vida. 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados em vários aspectos: as 

juventudes negras veem seu pertencimento racial na comunidade do 

Ribeirão da Ilha; em todos os momentos das rodas de conversas falaram 

abertamente sobre as questões raciais, explicaram sobre mudanças que 

precisam ser feitas na comunidade e no Brasil, quiçá no mundo, para que 

possam acontecer o reconhecimento das juventudes negras e da população 

negra, propondo organizações para as mudanças na comunidade. 

Entendem que há uma cultura negra na localidade que não é 

visibilizada e nem reconhecida diante da cultura açoriana, a única 

legitimada e transmitida, através dos costumes e dos padrões sociais. 

Entendem que a cultura negra não vai ser destacada porque nunca foi 

ensinado e mostrado na sociedade a população negra no lugar de poder. 

Foi apresentada sempre desenvolvendo papeis subalternos. Muitos 

apontavam que, quando se desconstruir o que foi posto pelo colonialismo, 

não vão estar mais vivos. 

Percebem que estão imersos em uma comunidade que não está  

aberta para  as mudança e reproduz uma cultura hirárquica de controle e 

poder ensinado geracionamente. Entendem que esta cultura é lucrativa na 

comunidade. 

 No entanto, percebia nas análises das entrevistas que os(as) 

jovens parecem não fazer muito esforço para as mudanças estruturais na 

comunidade. Parece que o sentimento de desânimo, por não acreditar nas 

mudanças, estão sempre presentes, fazendo com que não consigam agir 

para provocar as mudanças, pois suas vozes não são ouvidas. Os(as) 

jovens apresentam ideias inovadoras para a comunidade, só que não têm 

a motivação para realizá-las na localidade. Aparecem aí fatores sociais, as 

crenças, os valores, entre outros. 

A história do Ribeirão da Ilha precisa ser recontada. É necessário 

apresentar essas pluralidades de histórias para que as pessoas possam 

conhecê-las. Meu objetivo não é desligitmar a historicidade presente, mas 

apresentar algumas histórias que nunca foram apresentadas. As 

juventudes não podem continuar reproduzindo padrões postos. É 

necessário que criem estratégias para isso, até por meio das expressões 

culturais, criando o novo, repensando o que existe, e não silenciando as 
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indagações em debate, pois o silêncio que esta temática emite pode ser 

identificado no cotidiano e nas relações estabelecidas. 

Não podemos nos calar e reproduzir a lógica colonialista colocada. 

Temos a necessidade e precisamos debater esse assunto, para que 

possamos construir uma sociedade que se transforme de fato. Para 

Djamila Ribeiro (2017, p. 86), “todas as pessoas possuem lugar de fala, 

pois estamos falando de localização social, a partir disso é possível 

debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na 

sociedade”. O ideal é que os indivíduos consigam compreender as 

hierarquias produzidas e se colocar nos lugares desses grupos subalternos. 

A temática das relações raciais deve ser debatida em nossa 

sociedade de modo geral e não apenas por mim, uma jovem negra cheia 

de anseios e dúvidas acerca do mundo em que vivo, mas compartilhada 

com tantos(as) negros(as) e brancos(as). Por muitas vezes, escutei muitas 

pessoas que não falam e nem discutem a complexidade das relações 

raciais, pois não se sentem autorizados(as) a falar, não sentem e nem 

experienciam a vivência dos(as) negros(as) acerca das relações raciais. 

Todos nós temos que falar. 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Dados iniciais: Nome Completo, Idade, Série que estuda, Estado civil, 

Local de moradia (com os pais?), Escolaridade, Profissão dos pais. 

 

Cotidiano atual e Relações sociais: Como é a semana; atividades que 

participa na comunidade: Com quem mais relaciona ao longo da semana, 

a frequência semanal. E nos finais de semana? Dessas relações; como 

ocupa o tempo livre? Conte-me sobre o seu cotidiano. Tem amigos 

brancos e negros no Ribeirão da Ilha? Vê alguma diferença nestas 

relações? Você é nativo do Ribeirão da Ilha? Mora na comunidade do 

Ribeirão da Ilha? Há quanto tempo? Qual o significado de pertencer à 

comunidade do Ribeirão da Ilha? O significado da cultura negra em sua 

vida e nas suas relações sociais. O que significa para você ser jovem negro 

(a) no Ribeirão da Ilha?  

 

Espaços na comunidade do Ribeirão da Ilha: Quais os espaços onde se 

sentem bem, valorizados na comunidade? Por onde se locomovem? 

Espaço, de lazer, de encontro. Quais são os espaços na região onde os(as) 

jovens se juntam? Se existem espaços públicos (praças, centros culturais, 

etc.)? São utilizados? Já foram alguma vez? O que você mais gosta de 

fazer na comunidade? Conta uma história da comunidade do Ribeirão da 

Ilha que marcou você. Espaço negro no Ribeirão da Ilha. 

 

 Relações familiares: Dados familiares. A relação da namorada/esposa 

com o grupo a convivência familiar no Ribeirão da Ilha. Tem parentes no 

Ribeirão da Ilha? Tempo semanal que convive com a família. Conhece a 

história da vinda da sua família para o bairro Ribeirão da Ilha?  Conhece 

a história do seu bairro? Qual a principal marca que você carrega da sua 

família? O que significa a família na sua vida? (significados, valores, 

crenças). 

 

Relação com o trabalho: trajetória de trabalho, o que faz atualmente, 

avaliação do trabalho atual, o sentido do trabalho atualmente: trabalhar 

para quê? O que seria um bom trabalho para você? Você se diferencia, de 

alguma forma, das outras pessoas no seu local de trabalho? Em quê? 

Como você teve acesso ao seu emprego? Trabalha ou não? 

 

Relação com a escola/universidade: Qual a sua trajetória escolar, até 

onde estudou ou estuda? Se estuda, o tempo semanal que investe no 

estudo. Estudou na escola da comunidade do Ribeirão da Ilha? Avaliação 
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da escola, o sentido da escola. Você se diferencia ou se diferenciava, de 

alguma forma, das outras pessoas na escola? O que significou (ou 

significa) a escola na sua vida? O que foi (ou é) mais importante na 

experiência escolar? (As relações criadas) Faz algum curso na 

universidade? Teve algum incentivo para entrar na universidade? 

Formação de seus pais.  
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROGRAMA DEPÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO- 

CED/UFSC 

LINHA DE PESQUISA: ENSINO E FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: JOVENS NEGROS NA FREGUESIA DO 

RIBEIRÃO/ FLORIANÓPOLIS E A CULTURA AÇORIANA 

Pesquisador Responsável: Camila da Silva Santana 

Orientadora da pesquisa: Dra. Joana Célia dos Passos 

 

Prezados(as), 

Você é convidado participar do projeto de pesquisa JOVENS 

NEGROS NA FREGUESIA DO RIBEIRÃO/ FLORIANÓPOLIS E 

A CULTURA AÇORIANA da mestranda Camila da Silva Santana, sob 

a orientação e responsabilidade da Dra. Joana Célia dos Passos, a qual 

obedece aos termos da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde 

de 12 de dezembro de 2012 e suas complementares, bem como as 

determinações da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UFSC. 

O presente projeto será desenvolvido no distrito da Freguesia do 

Ribeirão da Ilha, localizado em Florianópolis e conhecido e 

autodenominado por sites de turismo, livros, artigos e entre outros, por ser 

uma comunidade açoriana no sul da Ilha. Deste modo pretendo analisar se 

há influência dessa colonização na construção identitária dos/as jovens 

negros/as do Ribeirão. Este projeto tem como objetivo compreender como 

se dá o processo de construção da identidade racial e cultural de jovens 

negros residentes no bairro Ribeirão da Ilha( Sul da Ilha- SC de 

Florianópolis) com base numa eventual influência da  cultura açoriana, 

considerando a identidade um fator importante na constituição destes 

indivíduos. Os instrumentos para coleta de dados serão: a) Observação 

participante b)Diário de Campo; c) Grupo focal com os jovens d) 



179 

 

Entrevistas: As entrevistas serão  gravadas em áudio e vídeo para a coleta 

de dados. 

Os benefícios que você terá será o aprofundamento da temática e a 

emergência de novas pesquisas sobre o tema de reconhecimento de 

saberes de jovens negros do Ribeirão da Ilha no âmbito da educação. 

Dentre os possíveis riscos, aos quais você poderá estar exposto ao 

colaborar com esta pesquisa será um possível desconforto pela exposição 

de seu nome, imagem e depoimento. Além do tempo exigido para 

participar do grupo focal.  

Para evitar constrangimentos outros, optou-se por fazer entrevistas 

individuais, com o intuito de preservar as individualidades. Pode que 

alguma pergunta da entrevista ocasione algum desconforto ao 

relembrarem experiências menos agradáveis relacionadas a temática: 

Juventude Negra. Buscaremos minimizar os riscos tendo cuidado de 

permitir que os participantes se sintam à vontade em responder ou não as 

perguntas formuladas, bem como, garantindo que se retirem da pesquisa 

a qualquer momento, sem necessidade de oferecer justificativas.  Deste 

modo para reduzir os riscos propomos:a) Ser o mais breve possível na 

coleta das informações; b)Ter o cuidado na veiculação dos depoimentos 

quando da apresentação dos resultados da pesquisa em eventos e artigos 

científicos. 

No entanto, reconhecemos que adentrar neste universo exige 

aprofundamento e continuidade. Entendemos que pesquisar exige 

compromisso com o grupo participante e com a Instituição, com suas falas 

e com os processos de devolução dos resultados. Durante a realização da 

pesquisa, na coleta de dados, você estará sempre acompanhada/o da 

pesquisadora. É importante salientar que a sua participação na 

pesquisa é voluntária, portanto, poderá interromper sua participação a 

qualquer momento sem prejuízo a você ou ao estudo. Todos os dados 

coletados serão submetidos à sua aprovação. Informamos também que os 

dados coletados (depoimentos e imagens) serão armazenados com 

segurança pelos responsáveis pela pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão utilizados exclusivamente para a 

dissertação de mestrado e outros fins acadêmicos, tais como:  artigos, 

capítulos de livro, comunicações em congressos nacionais internacionais. 

Você não terá custo, nem receberá recursos financeiros para 

participar da investigação.  Durante ou após o encerramento da pesquisa 

você poderá solicitar acompanhamento ou informações sobre qualquer 

aspecto relacionado à pesquisa. O ressarcimento dessas despesas tidas 

pelos participantes por eventuais danos diretos e indiretos relacionados 

com pesquisa conforme está previsto nas formas da lei, como a 
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integridade física do participante. O participante será indenizado caso lhe 

sobrevenha algum dano decorrente da participação na pesquisa. A 

legislação não permite que você tenha qualquer compensação financeira, 

caso ocorra despesas não previstas durante a pesquisa ou qualquer 

imprevisto, pesquisadora e orientadora arcarão com o ônus ou garantirão 

o ressarcimento. 

Este estudo está respaldado na Resolução 466/2012 criada pelo 

Conselho Nacional de Saúde, o qual preconiza a segurança e proteção dos 

participantes de pesquisas que envolvem seres humanos, e segue todas as 

diretrizes e procedimentos da Comissão de Ética da UFSC. Também tem 

autorização da UFSC para realização da pesquisa e tem o devido registro 

na Plataforma Brasil. 

Esta pesquisa é orientada pela professora Doutora Joana Célia dos 

Passos e conduzida pela mestranda Camila da Silva Santana, ambas do 

Programa de Pós-Graduação em Educação-CED/UFSC. 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFSC. Comitê de ética em pesquisas 

com seres humanos (CEPSH-UFSC), E-mail: 

cep.propesq@contato.ufsc.br, Reitoria II, 4º andar, sala 401, localizado na 

Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade, Florianópolis. 

Telefone para contato: 3721-6094. 

Por fim, ainda, gostaríamos de declarar que, como pesquisadoras, 

cumpriremos todas as exigências contidas no item IV. 3 da Resolução nº 

466/12 que regulamenta os procedimentos a serem adotados em pesquisas 

envolvendo seres humanos. Durante todo o período da pesquisa você tem 

o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, 

bastando para isso entrar em contato, com algum dos pesquisadores ou 

com o Conselho de Ética em Pesquisa.  

Esse documento tem duas vias: uma cópia ficará com a 

pesquisadora e outro com você como comprovante do aceite em participar 

da pesquisa. Ambas assinadas por você e pela pesquisadora. 

 

Salientamos que os responsáveis estão à disposição para todo e 

qualquer esclarecimento que se faça necessário nos seguintes 

endereços: 

a) Professora orientadora: Dra. Joana Célia dos Passos, telefone 

(48) 96178644; email: passos.jc@gmail.com; ou no endereço residencial: 

Rua Moçambique, 897 Rio vermelho, 88060-415, Florianópolis, SC; 

endereço profissional: Universidade Federal de Santa Catarina - Centro 

de Ciências da Educação Programa de Pós-Graduação em Educação 
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Bairro Trindade / Florianópolis/SC - CEP 88040-900 Fone: (48) 

37212251 / Fax: (48) 3721-8638 / ppge@contato.ufsc.br 

b) Mestranda: Camila da Silva Santana, telefone (48) 8836-6516, 

e-mail camilla.santaana@gmail.com; ou no endereço Rodovia Baldicero 

Filomeno, 450 fund- casa 41, Ribeirão da Ilha - Florianópolis-SC; 

endereço profissional: Núcleo vida e cuidado-NUVIC- vinculado ao 

Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa 

Catarina (CED/UFSC), 1º andar, sala106, bloco D, localizado no Bairro 

Trindade / Florianópolis/SC - CEP 88040-900 Fone: (48) 3721 2245. 

c) Comitê de ética em pesquisas com seres humanos (CEPSH-

UFSC). Telefone para contato: 3721-6094. cep.propesq@contato.ufsc.br. 

Reitoria II, 4º andar, sala 401, localizado na Rua Desembargador Vitor 

Lima, nº 222, Trindade, Florianópolis. Telefone para contato: 3721-6094. 

 

  

mailto:ppge@contato.ufsc.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROGRAMA DEPÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO- CED/UFSC 

LINHA DE PESQUISA: ENSINO E FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: JOVENS NEGROS NA FREGUESIA DO 

RIBEIRÃO/ FLORIANÓPOLIS E A CULTURA AÇORIANA 

Pesquisador Responsável: Camila da Silva Santana 

Orientadora da pesquisa: Dra. Joana Célia dos Passos 

 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado (a) e concordo em 

participar, como participantes (a), do projeto de pesquisa acima descrito. 

Declaro que fui informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira 

clara e detalhada. Certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa 

serão confidenciais. Sei que, em qualquer momento, poderei solicitar 

novas informações e modificar a minha decisão, se assim o desejar. 

Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me 

foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Florianópolis, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela pesquisa 




