
 

 

Tese explica o conceito de negritude 

Texto: Aline Daflon da Silva 

 

A tese “Tão longe, tão perto: pretos e pardos e o enigma racial brasileiro” foi 

apresentada ao Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, em 2014. Defendida por Verônica Toste Daflon, a pesquisa 

examina as condições que aproximam negros e pardos no que se refere às condições 

socioeconômicas ao passo que os distanciam da vivência dos padrões de discriminação.  

De acordo com a tese de doutorado apresentada, preto e pardo ocupam as mesmas 

condições sociais, dificuldades e carência de oportunidades enquanto ao branco está 

reservado um lugar hereditário e hegemônico na sociedade. A política de 

“embranquecimento” vem desde os séculos passados com a imigração e continua a existir 

nos dias atuais através da tentativa de se “embranquecer”. O pardo está equiparado ao 

negro no contexto social, mas almeja gozar dos mesmos privilégios que os brancos. 

Então, ele se “embranquece”, modifica a aparência física e nega a própria identidade em 

busca da ascensão social. Segundo Verônica, os pardos estão muito distantes na 

percepção do preconceito de que são vítimas com relação aos pretos, pois com eles 

acontece de forma velada.  

A pesquisa traz de forma explícita o porquê da polarização entre negro e branco e 

a abominação às definições de cores intermediárias. O Movimento Negro é crítico à 

miscigenação sob a alegação de que se trata de uma ideologia voltada para promover o 

fim da identidade negra. Logo, os termos “morenos”, “mulatos”, “mestiços” e “pardos” 

são formas eufêmicas de se referir a alguém de pele escura e negar a negritude. O termo 

negro serve para valorizar essa categoria que, anteriormente, possuía uma forte conotação 

negativa. 

Há um enaltecimento da miscigenação, e uma tentativa de mostrar uma 

democratização racial que “oculta” o racismo. Mas, o “misticismo” que é visto 

positivamente por muitos, para Verônica, serve para elevar a auto-estima numa tentativa 

de clareamento. A pesquisa explica que o “morenismo” é uma forma de reivindicar a 

existência de uma cor intermediária entre o preto e o branco, pois o termo moreno possui 

uma conotação positiva não encontrada no termo pardo e que tenta se distanciar do negro.  

Muitos associam a negritude com a tonalidade de pele escura, mas negros são os pretos e 

pardos numa só classificação independentemente dos diferentes tipos de tons.  

“Tão longe, tão perto: pretos e pardos e o enigma racial brasileiro” é uma pesquisa 

que contribui para o debate sobre o conceito de negritude que, ainda, é mal compreendido. 

A tese foi orientada pelo professor João Féres Júnior (UERJ) e se encontra disponível 

para download na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações Eletrônicas da UERJ. Basta 

acessa ao site http://www.bdtd.uerj.br/. 
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