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Introdução: Dialogando com diversos autores percebeu-se que, na sociedade moderna,
a identidade negra é complexa e plural não caberia uma única representação para o
conceito “negro”. Baseando-se nesses teóricos investigou-se se há diversas formas de
ser negro, considerando-se os diferentes contextos sociais. Objetivo: O objetivo desse
trabalho são aprofundar, testar e investigar a validade da suposição da existência de
múltiplas possibilidades identitárias do negro em contextos sociais diferentes
Metodologia: Foi utilizado o estudo de caso, através da técnica de história de vida,
levando-se em conta a perspectiva da diversidade (MUNANGA, 1988; CROSS, 1991),
foram localizados sujeitos auto-declarados negros em diferentes contextos sociais,
primeiramente foi feita uma única pergunta, na qual os participantes puderam discorrer
livremente sobre ela, sendo o seu depoimento gravado para posterior transcrição,
depois Foi elaborado um roteiro para entrevista semi-estruturada. Esta entrevista foi
gravada e transcrita integralmente a seguir. Para as análises optou-se por articular ao
referencial metodológico da Hermenêutica de Profundidade (HP). Resultados:
Percebemos através do relato de dez entrevistados, que existem múltiplas
possibilidades identitárias para se perceber negro. Encontramos em nossa amostra
pessoas que tratam com importância o fator raça/cor e outras que não dão importância.
Dessa forma acreditamos que o que une os negros (pretos mais pardos) é o caráter
político, libertador e que possibilite uma igualdade social, levando em conta o respeito
pela diferença  Conclusão: Conclui-se que existem múltiplas possibilidades de
identidade para cada sujeito, cada um tem uma maneira idiossincrática de se perceber
negro, e que cada um de acordo com a sua história de vida vai em direção à negritude
ou não.
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