
  

Dando seguimento ao grupo de estudos que

discute sobre REPRESENTATIVIDADE, MITO DA

DEMOCRACIA RACIAL E BRANQUITUDE, no dia 08 de

setembro de 2021, tivemos o 1º encontro do

segundo bloco que tem como tema o "Mito da

democracia racial e miscigenação". Conduzido por

Carla Batista, teve como objetivo específico refletir

sobre como historicamente a MISCIGENAÇÃO, no

âmbito dos discursos de formação de identidade

nacional, atuou e atua para a INDEFINIÇÃO E

NEGAÇÃO DO RACISMO. Partindo do preconceito de

se ter preconceito, o encontro foi norteado por

uma questão: Explicitar as construções discursivas

que fundamentaram/fundamentam, ao mesmo

tempo que negaram/negam, o racismo. 

 



Observando a NORMA IDENTITÁRIA BRANCA, e como seu

funcionamento produz efeitos racistas, por meio de

leituras e conversas coletivas, procurando

DESNATURALIZAR a suposta neutralidade do branco. Para

seu desenvolvimento teve amparo teórico em Kabengele

Munanga, Rosana Paulino e Lilia Schwarcz, e contou com a

presença de participantes de diferentes regiões do país,

tais como, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, que

trouxeram suas contribuições na intenção da construção

de diálogos não hierárquicos.

Nas próximas páginas estão descritos diversos trechos do

que veio das falas dos participantes do encontro, embora

exista alguma linearidade no raciocínio na descrição

daquilo que veio fluido, acredita-se que as preciosas falas e

reflexões sirvam como um convite para repensar as

diversas atitudes racistas que normalizam as estruturas.

Não precisando de ordem estrutural, tal como um texto,

mas possibilitando consulta e reflexão. 



Iniciamos refletindo sobre como a miscigenação foi cooptada

pelos discursos nacionalistas, sob um VIÉS POSITIVISTA DE UM

PROJETO DE NAÇÃO, e que por mais que o mito da democracia

racial tenha sido desmontado, ainda produz efeitos na nossa

sociedade.

As TESES RACIALISTAS que entram no brasil de 1870 para cá: A

raça entendida por um viés religioso, até o século 18. Com a

taxonomia, e a divisão das humanidades em hierarquias,

como foram recebidas no brasil em 1870. 

A pintura a óleo sobre tela Redenção de Cam (1895), de

Modesto Brocos, como um dos recursos visuais, indicados,

para promover outros exercícios, com o que vem das leituras

dos textos.

Quando se fala do mito da democracia racial, é importante

entender que ainda tinha a EUGENIA como pauta social, ao

ponto de tornar-se um ponto de saúde pública.



A pseudo ciência que tenta escalonar os seres humanos

como sendo superiores e inferiores.

A partir de uma analise da obra os sertões, o negro era um

componente da raça inferior….colocando o MESTIÇO, o

MULATO, ainda abaixo dos teoricamente de raça pura.

Então, nesse recorte proposto pelo darwinismo social,

coloca o mestiço é tido como uma subclassificação. Ainda

mais discriminado, por ser um filho ilegítimo de branco.



Toda uma discussão que se estabelece nos anos 30 com o

governo Vargas, Silvio Romero, ELOGIO À MESTIÇAGEM,

sendo uma contribuição que aponta para noção de

eugenia pela miscigenação. 

Nos anos 30 - encomendar uma escultura monumento que

retratasse o povo brasileiro. O artista retrata um homem

mestiço, sentado, com os traços largos, que foi rejeitado.

O ideal seria um homem branco em pose de herói. O

homem do imaginário com base europeia - Precisamos

escolher o melhor da espécie, uma preocupação do

Getúlio Vargas, um país novo, não tinha um sentimento de

nação. Então a escola pública serviu para promover esse

sentimento de pertencimento, a educação brasileira

sendo formada por eugenistas. Associação de Eugenia

brasileira.
 



Com a exposição “Entre Lugares”, o debate fez parte da

exposição e da mediação também, veio dúvidas e surpresa

sobre o branqueamento da população brasileira, um

planejamento, um cronograma, de várias etapas, que fica

difícil para as pessoas que desconhecem esse estudos.

Toda questão de ASSUMIR AS IDENTIDADES para não cair

em um apagamento. 

O discurso da mestiçagem é tão forte que atravessa a

todos nós, muitas vezes pelo afeto, o que acredito que é

mais difícil por que toca em outros pontos, como na

exposição Entre lugares, quais são esses lugares e as

armadilhas daí advindas.

Enquanto esse “entre lugar” não é definido por você,

quando você fica em cima do muro, até o momento que

alguém te aponta - negra - muitas vezes já na infância, o

que conduz a uma busca.
 



Ser tratado de uma forma amenizadora, por não ser

retinto como homem mestiço. Como homem negro de pele

clara, eu precisei que outra pessoa me dissesse que eu era

negro de pele clara. Um choque identitário que te faz

pensar, onde estou? onde estive? e o que quero ser?

O entre lugar, da maneira que eu vejo pelo menos, nao vai

ser o lugar que nos coloca entre o branco e o negro, mas

um lugar que nos coloca em um lugar de possibilidade, de

existência, de subjetividades. A SUPERAÇÃO DO NÃO

LUGAR que nos é dado.

O AFETO E O RACISMO. A questão do afeto, torna difícil a

discussão sobre o racismo, porque a gente criou um

imaginário sobre o indivíduo racista. Cria-se uma ideia de

que o racismo não atravessa o afeto.
 


