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RESUMO

A temática pode parecer, num primeiro momento, esgotada, mas na ótica proposta pelo artigo, ela traz uma análise mais profunda acerca da 
identidade do negro na atual sociedade. O suporte literário amplifica as dimensões da leitura da persona por detrás da pele e nos faz refletir 
sobre qual o verdadeiro papel desse cidadão no contexto social contemporâneo. O negro não é só uma raça, mas também um reflexo do 
comportamento que a sociedade desprende a ele, de certa forma é um produto, ainda não finalizado, de impressões, estereótipos e pré-
conceitos sobre suas próprias raízes. Não se encontrar no meio disso tudo, é quase tão natural quanto não se identificar com padrões sociais 
europeus e norte-americanos que nos são imputados, afinal, as peculiaridades da raça ultrapassam os quintais culturais que nos cercam. E nesse
sentido, estamos buscando formas de compreender os anseios que cercam essa figura tão normal, por assim dizer, e ao mesmo tempo tão 
incógnita. O conceito de dignidade da pessoa humana em análise estrita, também ajuda a compor o perfil do negro, não como um reflexo social, 
mas enquanto cidadão, detentor de direitos e obrigações. Entrando no conceito de dignidade da pessoa humana, há controvérsias históricas 
sobre a primeira menção ao termo, pois alguns historiadores e filósofos consideram que São Tomás de Aquino foi o precursor dos direitos 
fundamentais, enquanto que para outros, foi de Immanuel Kant, filósofo prussiano, considerado um dos principais filósofos da Era Moderna, 
materializando o princípio basilar das principais cartas constitucionais espalhadas pelo mundo. Kant, em sua obra intitulada: “Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten” (Fundamentação da Metafísica dos Costumes), nos traz uma visão de um indivíduo que se reconhece como detentor de 
direitos e atribui ao homem uma característica única, um valor ímpar e a alegação é de que todas as outras formas de criação dependem da 
vontade, do interesse, pois caso não haja nenhum desses elementos, não seriam necessárias; enquanto que a forma humana por si só é o é fim, 
esgota-se em si mesma, sem a necessidade de reconhecimento de outrem. Uma abordagem original que estabelece através de uma fórmula o
significado único do indivíduo, talvez embrionário, em relação à dignidade propriamente dita, mas que consolidado com a convicção de que o 
valor humano está acima de qualquer outro elemento, sem a distinção de raça. Quando a pauta versa sobre a participação do negro na 
sociedade, basta uma análise da história, sob a ótica de uma das obras que foi objeto do estudo, (ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. “Abolição 
e Justiça no Brasil”) , sob a qual houve questões de ordem social, que priorizaram uma observação histórica sobre os eventos, considerando as 
peculiaridades da época da abolição da escravatura, tomando como exemplo, que traz aspectos que demonstram a total falta de planejamento 
acerca das condições na qual o negro foi inserido na sociedade. No trecho: “A extinção da escravidão no Brasil em 1888 foi o desfecho de um 
processo longo, mas nada coerente.”, há uma composição clara na qual o negro não se identificou (socialmente falando) na chegada ao Brasil, 
enquanto escravo e não teve participação alguma no processo de reinclusão social, que foi conduzido por políticos e oligárquicos. Portanto, há 
um terreno vasto e fértil para a abordagem mais profunda dessa temática, onde o principal objeto do estudo é identificar qual é a verdadeira 
visão que o negro possui acerca de si mesmo.
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