


Etnia: superando o conceito de raça
•O conceito de etnia se refere a um conjunto de seres humanos que partilham
determinados aspectos culturais, que vão da linguagem à religião. São características
sociais e culturais e, portanto, aprendidas – não nascemos com elas.

•Etnicidade é o sentimento de pertencimento a determinada comunidade étnica; é a
identificação com um grupo social específico dentro de uma sociedade.

Raça Etnia
Distinção que se

estabelece pela
origem biológica.

Práticas socioculturais

e históricas de
diferentes grupos

humanos que
interagem entre si.
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•O conceito de etnia, por não se restringir aos
aspectos biológicos, possibilita a superação da crença
na existência de “raças superiores” e “raças inferiores”.

•Também permite evidenciar que as desvantagens
econômicas vivenciadas pela população negra hoje
são fruto de relações sociais cuja construção histórica
está marcada por discriminações e preconceitos
profundos.

•Apesar de o conceito de raça ter sido abolido no contexto
científico e inclusive negado por geneticistas, a ideologia e as
teorias racistas ainda têm força entre grupos sociais, como os
chamados neonazistas.

Inscrição preconceituosa na

parede de uma escola
municipal de São Paulo (SP,

2011).
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1. A relação dos jovens com o lugar onde moram foi um dos motivos que os levaram
a pensar na campanha contra o preconceito. Eles já perderam as contas de
quantas vezes sofreram alguma discriminação quando disseram que moravam
em favela. ‘Nós ficamos sabendo de vários jovens que tentam estudar ou conseguir
um emprego e são discriminados por causa do lugar onde vivem. Recentemente, eu
sofri com isso. “Quando a minha filha nasceu, a recepcionista da maternidade me
olhou estranho quando disse que morava na Maré’, relembra Michele Aldeia”. Os
preconceitos estão baseados em generalizações superficiais e depreciadoras do
outro, considerado portador de características físicas e culturais diferentes e,
arbitrariamente, consideradas inferiores.
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