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Resumo:

Estima-se  que  o  casamento  inter-racial,  utilizado  por  alguns  como  reforço  ao  argumento  de
igualdade existente entre negros e brancos no Brasil, representa apenas 20% do total de casamentos,
o que denuncia a existência de uma idealização das relações raciais nesta sociedade. A investigação
das representações acerca de raça nos permite perceber de que forma se manifestam as tensões
envolvidas na construção de representações e, simultaneamente, compreender as contradições de
uma sociedade que elegeu a mestiçagem como marca identitária e que tem na raça um dos mais
importantes  elementos  de  clivagem.  Ao  identificar  as  representações  de  casais  inter-raciais
(branco/negro) percebemos como estes operam com o conceito de “raça”, ao mesmo tempo em que
podemos notar a influência de classe e gênero nestas representações. Esta dissertação propõe-se a
investigar casais racialmente heterogêneos de classe média, residentes em Salvador (Bahia/Brasil),
cujos  cônjuges  são brancos  e  negros,  de  modo a:  1)  identificar  suas  representações  raciais;  2)
compreender como gênero e classe se articulam nesse processo e, a partir disso, 3) perceber como
tais representações ensejam a afirmação de identidades raciais. Mais especificamente, pretende: (a)
compreender como o racismo é considerado por casais inter-raciais de classe média; (b) entender
até que ponto o racismo se configura como um problema para este tipo casal; (c) identificar se
existem e quais são as estratégias de enfrentamento ao racismo adotadas pelo casal (socialização
dos filhos, relacionamento com a família etc.) assim como (d) perceber de que forma os conflitos
decorrentes  da  identificação  racial  dos  cônjuges  (em  família,  com  os  amigos,  parentes)  se
apresentam. Número de Páginas: 207
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