
O 2º encontro do bloco que tem como tema o "Mito

da democracia racial e miscigenação" realizado em  

22 de setembro, procurou tratar sobre o

BRANQUEAMENTO NÃO SER UM PROBLEMA

EXCLUSIVO DE PESSOAS NEGRAS. E teve Como

ponto de partida para essa reflexão a questão

acerca de enxergar o lugar de onde se fala, o que se

fala e o que se silencia. Como aporte teórico para o

desenvolvimento, foram indicados materiais de

Maria Aparecida Bento, Flávio Cerqueira,

Alecsandra M. de Oliveira e Maria Augusta

Bolsanello.

Nas páginas seguintes estão descritos diversos

trechos do que veio das falas dos participantes do

encontro.

 



 Embora exista alguma linearidade no raciocínio da

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

necessariamente de ordem estrutural, tal como um

texto, mas possibilitando consulta e reflexão. 

 



 A ideia bastante determinante de que a

miscigenação levaria à degeneração dos povos não

era muito bem aceita aqui no país. Os planejadores

sociais, encontram solução muito própria do

pensamento brasileiro, passando pela ideia de

branqueamento da população brasileira.

Todo um movimento da gestão brasileira para se

produzir uma ideia homogênea de nação.

A mestiçagem como um elemento positivo da

identidade nacional. - casa grande e senzala -

movimento para outras discussões, que deram

sustento ao mito da democracia racial. O que nos

remete a questões que perpassam o

fortalecimento de identidades, de afeto e racismo,

e como se pensa tudo isso.



 AMNÉSIA, de Flávio Cerqueira: A escultura do rapaz

jogando sobre si um balde de tinta branca. É tanto

um ato voluntário quanto um ato imposto. Uma

estrutura, uma rede atuando nesse ato, que faz

dele uma sentença.

Um ponto interessante sobre a obra, é que a tinta

não dá conta de cobrir todo o corpo pq ela já está

no final, mas começa pela cabeça. A colonialidade

pelo pensamento, pela colonialidade do saber.

Eugenia, racismo, política de embranquecimento.

Todos os textos me passaram uma noção de que

estamos inventando uma desculpa, talvez seja

outra perspectiva que não a racial, pode ser a

econômica, o capitalismo, o liberalismo, uma

justificativa para chegar na justificativa de que

desumanizamos o outro. A gente desumaniza pq

somos desumanos 

É um contragimento para mim ler, enquanto

mulher branca, mesmo que de uma familia

interracial. Essa sensação de que a gente lê os

textos, lê, lê, e acha justificativas para

desumanização.



O processo de desumanização é também uma via

de mão dupla, não desumaniza só o colonizado,

mas brutaliza o próprio branco.E ele não consegue

ter empatia, ele aprende essa desumanização. A

gente vê aqueles vídeos de crianças que a gente se

emociona. Daí o sujeito, outro - deixa de ser sujeito

e passa a ser objeto - ao ponto de o indivíduo

assistir constantemente nos noticiários as pessoas

negras morrendo, e assistir com apatia.

O branco, algumas pessoas até têm alguma

consciência e tentam afastar sua responsabilidade,

eu não sou racista. Mas é preciso pensar dentro de

um contexto coletivo de construção de uma

sociedade.

O sonho individual, o sonho branco, é da

autoconstrução. Fazer-se na vida, nesses lugares é

fazer- se individualmente. É patrimonialista para os

seus.

Emicida diz que NOSSO SONHO É COLETIVO.

Enquanto que o branco parte da perspectiva

individualista.



É comum o branco pesquisar sobre o negro, dentro

da linha temporal sempre autores brancos

pesquisando negros. Chegamos em um momento

que autores negros passaram a estudar os negros. 

Agora começa a pssibilidade de autores negros

poderem estudar brancos, como o Lourenço

Cardoso que desenvolve estudos acerca da

branquitude.

 
Omitindo o papel que o branco ocupou na

manutenção desses privilégios, tido como o

natural, o normal, que não tem essa reflexão. Que

Demosntra idignação com a escravidão, com o

racismo. Mas não percebe como isso deforma o

branco, a deformação moral e ética do branco que

convém, e por convir aos brancos é silenciada, não

é colocada para o debate.

Pq sei tanto sobre Florestan Fernandes, mas não

sei nada sobre Guerreiro Ramos? Daí voltamos

aquele nosso desejo de exercício. ENXERGUE! VEJA! 



Apesar de todos esse truncamento e dificuldades a

gente existe... sobre a gente exercer o poder, e isso

ser resistência. E isso vai acontecer através das

FRESTAS, das TRAVESSAS, das ARESTAS, por onde

for, nas ENCRUZILHADAS.

 A importância de produzir MICRO RESISTÊNCIAS

pelos lugares que frequentamos.

 


