
Racismo, branqueamento, branquitude e mestiçagem no Brasil: ensaio sobre os

dilemas atuais da nossa identidade nacional

Willian Luiz da Conceição

Eu  gostaria  de  agradecer  o  convite  dos  organizadores  da  5ª  Semana  da

Consciência Negra de Joinville. Quero dizer que é  significativo retornar a Joinville

nessa condição de convidado para uma palestra sobre as minhas pesquisas e leituras

relacionadas  ao  Racismo,  Branqueamento,  branquitude  e  mestiçagem na identidade

nacional  brasileira.  Retornar  a  cidade  onde  nasci,  ondem residem meus  familiares,

amigos,  antigos  professores  e  camaradas  de  tantas  e  tantas  lutas  é  sem dúvida  um

momento  especial.  Para  mim tem uma importante  carga  simbólica  voltar  também a

Univille onde cursei um ano de História e foi aqui nesta mesma universidade que a

problemática das relações interétnicas me foram mais evidenciadas, não que elas não

existissem anteriormente, mas foi aqui que percebi, talvez tardiamente, que o debate

sobre o racismo e a segregação eram um tema importante de enfrentamento político e de

temática acadêmica. Quando cheguei nesta universidade no ano de 2009 tive a profunda

certeza que o racismo era um tema relevante e profundo para compreender a realidade

social  em que vivemos.  Talvez  pareça estranho ouvir  de um homem negro que tão

tardiamente,  lá  com  seus  21  anos  evidenciou  tal  situação.  Mas  estas  são  as

consequências, as contradições e o próprio reflexo dos estigmas construídos pelo mito

da  democracia  racial.  Como militante  marxista  sempre  dei  muito  peso as  ideias  de

classe em sobreposição ao debate de gênero e as questões étnicas/raciais por exemplo.

Não que hoje eu acredite que o debate sobre classe não seja importante, ou que tenha

perdido  sua  força,  mas  tenho  defendido  a  inter-relação  destas  abordagens,  sem

hierarquias, sendo necessário que debatamos estes temas de forma horizontal e honesta.

Foi nesta mesma universidade que o problema da sociedade racista que vivemos me foi

apresentada de maneira mais objetivada, foi quando eu cheguei aqui para estudar, olhei

os  corredores,  as  salas  de  aula  e  os  blocos  desta  universidade  e  não  enxerguei  as

populações  negras.  Elas conviviam comigo no bairro Fátima,  periferia  da cidade de

Joinville, mas também não as encontrei na Escola Técnica Tupy onde tive o privilégio

de estudar graças a uma bolsa de estudo atribuída aos filhos de funcionários.  Posso



estar enganado, mas acredito que no ano de 2009 eu era o único negro do curso de

história da Univille, ou um dos únicos, isto em um curso de licenciatura, quiçá, imagino

eu, em cursos como direito e medicina etc. Também era o único negro do curso de

história da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC quando para lá me

transferi  em 2010.  Essa  problemática  tem haver  com alguns  temas  importantes  que

devemos  debater  como é  o  caso  da  invisibilidade  histórica  da  população  negra  em

Joinville, em Santa Catarina e no Sul do Brasil, invisibilidade que tem nos condenado à

estrangeiros  em nossa própria  terra.  Mas nesta 5ª  Semana da Consciência  Negra de

Joinville tenho por debate central uma curta apresentação sobre privilégios garantidos

na  sociedade.  Mesmo  que  queiramos  na  lei  sermos  todos  iguais  (brancos,  negros,

indígenas etc.,) na prática e no cotidiano isso não ocorre. Trata-se portanto do privilégio

de ser branco na sociedade brasileira e de um elemento determinante nas desigualdades

sociais e raciais que vivemos no Brasil, um debate sobre a  branquitude. Retomando o

meu estranhamento  ao chegar  a  Universidade  (que nada tem de universal),  é  difícil

medirmos as consequências de um curso de licenciatura como é o caso mencionado aqui

da História que ao formar professores, educadores, gestores da escola não problematiza

quem aqui vem estudar e quem aqui deixa de estudar. Trata-se de um debate importante

devido às consequências na autoestima daqueles que serão educados por aqueles que

aqui  se  formam.  Crianças  negras,  brancas,  indígenas  etc.,  que  sendo  diversas,

infelizmente não terão contato com tal diversidade quando se trata de quem ensina. Não

estou aqui  pra afirmar que a  Univille  não faz este  debate,  mas estou reafirmando a

importância deste  mesmo debate. 

Comecemos! Em um artigo para um congresso da área de História iniciava o

meu trabalho com uma historinha verossímil, porém não factual. A história de um casal

inter-racial que se debatiam com a não aceitação por ambas as famílias. Ele, um rapaz

negro,  pobre e  cotista.  Ela,  uma garota  branca da classe média  de Florianópolis.  O

dilema  da  história  estava  na  discussão  que  ao  se  verem envolvidos  numa gravidez

indesejada, e com a impossibilidade de um aborto, já tardio, a discussão que envolve os

jovens e ameniza os conflitos das duas famílias é a discussão sobre as características

fenotípicas da criança: o desejo comum em que a criança nasça mestiça, se possível,

quase branca. Seria, portanto, essa a formula mágica, atualizada, evidenciada na obra de

Mário de Andrade, Macunaíma?: O herói sem nenhum caráter e que se torna branco. Ou

ainda à alusão histórica ao quadro de Modesto Brocos “Redenção de Cã” de 1895? 



O quadro a Redenção de Cã, do artista espanhol Modestro Brocos, erradicado no

Brasil reflete um problema central no debate sobre o Brasil, leia-se a mestiçagem e sua

possível  capacidade  de  embranquecer.  Este  quadro  foi  levado  pelo  representante

brasileiro (João Baptista Lacerda, diretor na época do Museu Nacional) ao Congresso

Universal das Raças de 1911 em Londres,  e alertava aos países ricos não necessitar

preocupações,  o  Brasil  teria  resolvido  seu  problema  racial,  a  mestiçagem  como

branqueamento  transformaria  o  país  em  branco  dentro  de  três  gerações.  Aqui

evidenciamos já a referência à antiga história bíblica, Cã é o filho mais velho de Noé

que  foi  amaldiçoado  a  vagar,  tendo  sua  pele  queimada  pelo  sol  forte  (marca  da

maldição) e ele (Cã) é compreendido por algumas vertentes teológicas como o pai dos

povos  dos  africanos  (camitas).  Por  isso,  o  debate  do  inicio  deste  ano  sobre  as

declarações  do  deputado  evangélico  Marco  Feliciano  que  declarava  que  os  negros

descendiam de um ancestral amaldiçoado. Este debate não é novo, está no século XIX e

XX, e se apresenta de certa forma no próprio elaborar da nossa identidade nacional.

Neste período, compreendiam os defensores da mestiçagem como branqueamento que

ela fosse a capacidade da redenção ou do enganar a maldição divina que tinha sido

condenada a maior parte da população “brasileira”.

  Porém nesta curta apresentação tenho objetivo de ser mais geralista apontando

possíveis correlações entre passado e futuro, realizando uma ponte da continuidade da

mestiçagem  como  teoria  do  branqueamento  na  identidade  brasileira.  Ou  seja,  irei

resenhar,  ensaiar  as  ideias  que  me  mobilizam.  Digamos  que  os  meus  pés  estão

assentados numa concepção de “História do Tempo Presente”, na problemática viva, na

resistência destes elementos presentes na sociedade brasileira ainda hoje. O problema é

à atualidade do racismo à brasileira, mas, me parece difícil compreender a validação de

tais ideias nas práticas sociais sem problematiza-la no passado.

Tenho  partido  do  pressuposto  que  a  mestiçagem  foi  o  elemento  que  nos

possibilitou a formação da nação e do próprio povo brasileiro em um país tão grande,

multiétnico e historicamente conflituoso. Lembremos que em 1881 o biologista francês

Louis Couty ao estar no país, declarava que o Brasil era um país que “não tem povo”

(De Carvalho 2002 : 64). Com essa afirmação percebemos que o chamado povo não era

uma  massa  homogenia.  Vai  ser  a  mestiçagem  como  a  argamassa  ideológica  que

constituirá o discurso da nacionalidade no início do século XX onde até então o povo

brasileiro não mais é do que uma massa “abstrata e ilegível”. 



Se existe um “milagre” na constituição do povo brasileiro. Este só foi possível

através  de  uma arriscada  formula  -,  a  mestiçagem.  Parece-nos  que  José  Murilo  de

Carvalho estava certo em escrever que no século XIX o “Brasil era uma construção

política, um ato de vontade movido antes pela mente que pelo coração” (De Carvalho

2002: 77). Foi através da mestiçagem e do ideal de branqueamento articulados pelas

nossas elites brancas como projeto possível  de uma nação, um projeto que desencadeou

numa espécie de coexistência pacifica capaz de possibilitar a formação da nacionalidade

e a constituição do povo brasileiro. 

Lilia  Moritz  Schwarcz  em “O espetáculo  das  raças”  (1993)  nos  apresenta  o

Brasil  do século  XIX como um grande laboratório  racial.  Segundo a historiadora  e

antropóloga as ciências estavam engajadas em resolver um problema crucial e critico, o

de  construir  a  história  de  um país  marcado  pela  escravidão  e  pelo  “amalgamento”

indiscriminado que produzira um país de mestiços. Em um artigo sobre a mestiçagem

nas obras de Jorge Amado intitulado “O artista da mestiçagem” a historiadora também

nos afirma algo bastante interessante para pensarmos que a mestiçagem foi e ainda o é

uma problemática central no pensar o Brasil, principalmente no quente debate envolto

as teorias raciais do século XIX. Afirma Lilia que a mestiçagem sempre nos foi um

elemento emblemático na constituição de quem fomos e somos. Para ela desde “antes de

o ‘Brazil ser Brasil’, quando era apenas a América portuguesa, já costumava ser descrito

por sua mestiçagem” (Schwarcz 2009: ?). 

A  mestiçagem  como  branqueamento  não  restringiu-se  a  um  projeto,  muito

menos  circunscreveu-se  ao  passado,  ela  encontra-se  agarrada,  impregnada  em  nós

brasileiros. Estabeleceu nossos gostos e nosso perfil de belo, estabeleceu-se um jeito

novo, habilidoso e, quiçá, antropofágico de sermos racistas.  Quando Walcyr Carrasco,

autor da novela “Amor à Vida” da Rede Globo orientou a equipe de produção da novela

a corta o Black Power do Jayminho, o garoto negro que foi adotado pelo casal de gays

brancos, Walcyr apontou que havia uma possível rejeição do público as características

do garoto, mas ao ser criticado pelos movimentos de negros, alertou,  não sou racista,

tenho historicamente escrito novelas que envolvem personagens negros, e que a própria

inserção do garoto negro na trama novelesca era a demonstração de sua luta antirracista.

Me parece estranho e questionável que o autor que se afirma membro da luta antirracista

ao  evidenciar  uma “possível”  rejeição  do público  peça  a  sua  produção que  corte  o

cabelo do jovem, negando uma das principais características identitária e estética do



garoto. Sabemos o quanto o cabelo dos homens e mulheres negros se tornoram marca da

resistência  em  contraposição  ao  modelo  branco  imposto  como  belo.  Isso  desde  o

movimento  ‘black  is  beautiful’  dos  Estados  Unidos  dos  anos  1960,  e  que  também

chegou com o reacender dos movimentos sociais negros. Um autor que esteja na luta

antirracista e compreenda este processo histórico não poderia propor tais medidas, mas

me parece que esse é parte do dilema do racismo no Brasil,  afirmar-se estar na luta

antirracista  não  que  dizer  que  não  possamos  reproduzir  a  lógica  e  a  dinâmica  do

fenômeno. 

Um povo racista como o brasileiro nega o seu racismo a partir do seu próprio

elemento  constituinte  -,  a  mestiçagem.  Walcyr  Carrasco poderia  também afirmar  ter

ancestrais negros como também afirmou Marco Feliciano. Esse discurso “Somos todos

mestiços,  morenos,  fruto  da  integração  de  três  raças”,  ou  ainda,  “vou  ao  samba,  a

macumba, já tive um/a namorado/a negro/a” é o que afirmamos/declaramos ao sermos

pegos, apanhados em flagrante em práticas racistas e discriminatórias. A mestiçagem

surge como discurso, uma retorica expressiva de nosso caráter de englobar/assimilar dos

brasileiros, de somar, sinônimo de uma ilusória mentalidade inclusiva que construímos. 

Ao  tornarmo-nos  mestiços  é  como  pudéssemos  eliminar  o  racismo,  isso

simplesmente  porque  temos  a  capacidade  de  nos  amasiarmos,  intercruzarmos

sexualmente, marca para mim de um elemento que chamo de amor antropofágico. É ai,

que se estabelece o perigo, a complexidade de nossa identidade. A mestiçagem como

negação do racismo foi à  possibilidade  quase que mágica,  uma retórica  de que nos

entrecruzando  sexualmente,  por  conseguinte  viveríamos  numa  democracia  racial.  A

problemática aqui é que mesmo com tanta afetividade, essa defendida pelos teóricos da

democracia  racial  como Gilberto  Freyre,  fomos capazes  de arquitetar  um fenômeno

onde geramos um país de pardos e mestiços, mas hábeis em reproduzir preconceitos de

cor. Onde estão os jovens modelos do São Paulo Fachion Week? Onde estão os jovens

negros desta universidade? Por que os altos índices de jovens negros mortos? Porque

não aparecemos na história da cidade?

Se na sociedade existiu e permanece acontecendo o processo de  caldeamento

que  vem  transformando  o  Brasil  em  multirracial  como  sabemos  e  defendia  Darcy

Ribeiro  (1995),  pouco  podemos  aceitar  facialmente  os  argumentos  de  Ribeiro  ao

defender que o mestiço em dimensões sociológicas agora mais moreno do que branco,

tenha  criado  vínculos  coerentes  com suas  ancestralidades  africanas  e  indígenas,  ou

postulados  reações  antirracistas.  O  que  percebemos  foi  o  fortalecimento  de  uma



branquitude, esse compreendida como uma identidade branca em que  busca sustentar a

supremacia e a hegemonia do branco. Esse fenômeno é evidenciado em nosso dia-a-dia,

mas foi pouco estudada nas áreas das ciências humanas. 

Talvez seja um tema de pesquisa interessante o ressurgimento de uma identidade

negra, a negritude, desencadeada a partir das ações afirmativas. Será que estas políticas

tem motivado uma reação efetiva a política de branqueamento e branquitude do começo

século passado?

Afirma Maria Aparecida Silva Bento que o primeiro, e talvez o  mais importante

aspecto  evidenciamos  nos  “debates,  nas  pesquisas,  na  implementação  de  programas

institucionais de combate às desigualdades é o silêncio, a omissão ou a distorção que há

em torno do lugar que o branco ocupou e ocupa, de fato, nas relações raciais brasileiras”

(Bento, 2002, p. 26). O que evidenciamos constantemente é a falta de reflexão sobre o

papel e as ações dos brancos nas desigualdades raciais no Brasil, esse é um mecanismo

que reitera  persistentemente  que as  desigualdades  raciais  e  sociais  que vivenciamos

ainda  hoje  no  país  constituem  um  problema  exclusivo  do  negro.  Tratados  como

esquizofrênicos  ao gritarmos  contra  o racismo,  frente  uma sociedade dita  mestiça  e

não-racista.  Somos  nós  negros,  que  somos  persistentemente  estudados,  dissecados,

problematizados.

Alerta  Maria  Aaparecida  Silva  Bento  que até  mesmo os  homens  e  mulheres

brancos com ações progressistas e que tem se envolvido no combate das opressões e das

desigualdades  tem por  muito  silenciado  a  participação  do seu grupo na produção e

reprodução do racismo e das desigualdades. Desta forma protege-os das avaliações e

análises, colaborando para a manutenção de tais injustiças.

O silêncio que paira quando tratamos deste tema, a indiferença, a omissão e a

distorção do papel que ocupa o branco na situação das desigualdades raciais no Brasil

têm  por  base  um  componente  que  chamamos  “narcísico”,  tem  haver  com  a

autopreservação e vem acompanhado de investimentos e simbologias que reforçam a

posição  deste  grupo  como  alusão  da  condição  humana  e  do  processo  civilizatório.

Quando se precisa apresentar um casal de brasileiro para a Copa do Mundo de Futebol,

uma  família  em  propaganda  de  margarina,  ou  um  jovem  em  outdoor  de  uma

universidade ou empresa, uma criancinha sapeca e saudável evidenciamos que a escolha

assegurada pelos meios  de comunicação social  brasileiros,  mas também pela grande

camada da população, ainda é a utilização quase que exclusiva do modelo branco. Por



que  isso  ocorre?  Trata-se  do  que  Freud  identificou  como  o  amor  a  si  mesmo,

denominado  de  narcisismo  o  elemento  que  ligasse  ao  egocentrismo  e  destinasse  a

preservação  do  individuo  e  cria  aversões  ao  que  é  diferente,  estranho  ao  mundo

construído por tal individuo e seu grupo de referência. 

Entender  a  mestiçagem como um elemento  a  ser problematizado,  que foi ao

longo de nossa história  positivado,  tanto  como na literatura,  nas  artes  e  na  política

brasileira,  nos possibilita  entender  as sutilezas  da continuidade de tal  projeto para o

Brasil  e  o  quanto  ainda  estamos  inculcados  com  o  ideal  do  branqueamento.  A

mestiçagem foi assimilada em todas as áreas de conhecimento, principalmente nas áreas

em que era possível difundir tais valores, construindo assim uma identidade  verde e

amarela, num país moreno e mestiço quiseram em vias de branqueamento.

Compreender que o sistema educacional também se alimentou durante muitos

anos pela reprodução do ideal da mestiçagem e do branqueamento é fundamental para

entendermos  os  processos  da constituição  de uma psicologia  social  bem estruturada

entre aqueles que já “são” e devem continuar “sendo” (brancos) e todos os outros que

poderão  “vir  a  ser”  (negros,  mestiços,  indígenas  etc.,).  Esse  sistema  educacional

possibilitou que as crianças brancas garantissem um conjunto de referências assentadas

em uma identidade estável dentro do espaço e do tempo. Essas referências tinham como

base os seus privilégios e a “superioridade” de seu grupo. A identidade branca, sem

dúvida, afirmava-se na referência a ser seguida para a confirmação da certeza de um

“futuro nacional grandioso como no velho mundo”.

Enfim. O que presenciamos fora as exceções é um exotismo discursivo por parte

do brasileiro  ao  proclamasse  herdeiros  dos  bônus  da  cultura  africana  reconhecida  e

assimilada pela nacionalidade. Estes aspectos da cultura que nós positivamos, seja na

musicalidade, a dança e no ritmo da vida, ou ainda no jeitinho, na malandragem, essa

perspectiva positivada  se restringisse apenas a vida cultural.  Diríamos que a  cultura

pode ter diversas dimensões, no caso do Brasil a cultura nacional assumiu um complexo

elo com o racismo e com o ideal do branqueamento, maquiou-os, lançou-os para o seu

interior.  Exotizando a cultura africana e afrodescendente para o âmago desta cultura

nacional,  despolitizando-a. Me parece que a cultura como elemento antirracista é ao

mesmo tempo um elemento dubio dada a característica da identidade mestiça brasileira

que não age somente pela discriminação, mas também como uma complexa forma de



incluir elementos culturais sem desarticular os fenômenos que os sustentam, ou seja, o

racismo. Não basta gostarmos de samba etc., para sermos antirracistas é necessário que

com  humildade moral e intelectual, e acima de tudo práticas, possamos questionar os

nossos próprios privilégios e assim possibilitarmos que o dia da consciência negra seja,

o dia da consciência também dos brancos frente ao racismo. Muito obrigado!
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	Eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores da 5ª Semana da Consciência Negra de Joinville. Quero dizer que é significativo retornar a Joinville nessa condição de convidado para uma palestra sobre as minhas pesquisas e leituras relacionadas ao Racismo, Branqueamento, branquitude e mestiçagem na identidade nacional brasileira. Retornar a cidade onde nasci, ondem residem meus familiares, amigos, antigos professores e camaradas de tantas e tantas lutas é sem dúvida um momento especial. Para mim tem uma importante carga simbólica voltar também a Univille onde cursei um ano de História e foi aqui nesta mesma universidade que a problemática das relações interétnicas me foram mais evidenciadas, não que elas não existissem anteriormente, mas foi aqui que percebi, talvez tardiamente, que o debate sobre o racismo e a segregação eram um tema importante de enfrentamento político e de temática acadêmica. Quando cheguei nesta universidade no ano de 2009 tive a profunda certeza que o racismo era um tema relevante e profundo para compreender a realidade social em que vivemos. Talvez pareça estranho ouvir de um homem negro que tão tardiamente, lá com seus 21 anos evidenciou tal situação. Mas estas são as consequências, as contradições e o próprio reflexo dos estigmas construídos pelo mito da democracia racial. Como militante marxista sempre dei muito peso as ideias de classe em sobreposição ao debate de gênero e as questões étnicas/raciais por exemplo. Não que hoje eu acredite que o debate sobre classe não seja importante, ou que tenha perdido sua força, mas tenho defendido a inter-relação destas abordagens, sem hierarquias, sendo necessário que debatamos estes temas de forma horizontal e honesta. Foi nesta mesma universidade que o problema da sociedade racista que vivemos me foi apresentada de maneira mais objetivada, foi quando eu cheguei aqui para estudar, olhei os corredores, as salas de aula e os blocos desta universidade e não enxerguei as populações negras. Elas conviviam comigo no bairro Fátima, periferia da cidade de Joinville, mas também não as encontrei na Escola Técnica Tupy onde tive o privilégio de estudar graças a uma bolsa de estudo atribuída aos filhos de funcionários. Posso estar enganado, mas acredito que no ano de 2009 eu era o único negro do curso de história da Univille, ou um dos únicos, isto em um curso de licenciatura, quiçá, imagino eu, em cursos como direito e medicina etc. Também era o único negro do curso de história da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC quando para lá me transferi em 2010. Essa problemática tem haver com alguns temas importantes que devemos debater como é o caso da invisibilidade histórica da população negra em Joinville, em Santa Catarina e no Sul do Brasil, invisibilidade que tem nos condenado à estrangeiros em nossa própria terra. Mas nesta 5ª Semana da Consciência Negra de Joinville tenho por debate central uma curta apresentação sobre privilégios garantidos na sociedade. Mesmo que queiramos na lei sermos todos iguais (brancos, negros, indígenas etc.,) na prática e no cotidiano isso não ocorre. Trata-se portanto do privilégio de ser branco na sociedade brasileira e de um elemento determinante nas desigualdades sociais e raciais que vivemos no Brasil, um debate sobre a branquitude. Retomando o meu estranhamento ao chegar a Universidade (que nada tem de universal), é difícil medirmos as consequências de um curso de licenciatura como é o caso mencionado aqui da História que ao formar professores, educadores, gestores da escola não problematiza quem aqui vem estudar e quem aqui deixa de estudar. Trata-se de um debate importante devido às consequências na autoestima daqueles que serão educados por aqueles que aqui se formam. Crianças negras, brancas, indígenas etc., que sendo diversas, infelizmente não terão contato com tal diversidade quando se trata de quem ensina. Não estou aqui pra afirmar que a Univille não faz este debate, mas estou reafirmando a importância deste mesmo debate.
	Comecemos! Em um artigo para um congresso da área de História iniciava o meu trabalho com uma historinha verossímil, porém não factual. A história de um casal inter-racial que se debatiam com a não aceitação por ambas as famílias. Ele, um rapaz negro, pobre e cotista. Ela, uma garota branca da classe média de Florianópolis. O dilema da história estava na discussão que ao se verem envolvidos numa gravidez indesejada, e com a impossibilidade de um aborto, já tardio, a discussão que envolve os jovens e ameniza os conflitos das duas famílias é a discussão sobre as características fenotípicas da criança: o desejo comum em que a criança nasça mestiça, se possível, quase branca. Seria, portanto, essa a formula mágica, atualizada, evidenciada na obra de Mário de Andrade, Macunaíma?: O herói sem nenhum caráter e que se torna branco. Ou ainda à alusão histórica ao quadro de Modesto Brocos “Redenção de Cã” de 1895?
	O quadro a Redenção de Cã, do artista espanhol Modestro Brocos, erradicado no Brasil reflete um problema central no debate sobre o Brasil, leia-se a mestiçagem e sua possível capacidade de embranquecer. Este quadro foi levado pelo representante brasileiro (João Baptista Lacerda, diretor na época do Museu Nacional) ao Congresso Universal das Raças de 1911 em Londres, e alertava aos países ricos não necessitar preocupações, o Brasil teria resolvido seu problema racial, a mestiçagem como branqueamento transformaria o país em branco dentro de três gerações. Aqui evidenciamos já a referência à antiga história bíblica, Cã é o filho mais velho de Noé que foi amaldiçoado a vagar, tendo sua pele queimada pelo sol forte (marca da maldição) e ele (Cã) é compreendido por algumas vertentes teológicas como o pai dos povos dos africanos (camitas). Por isso, o debate do inicio deste ano sobre as declarações do deputado evangélico Marco Feliciano que declarava que os negros descendiam de um ancestral amaldiçoado. Este debate não é novo, está no século XIX e XX, e se apresenta de certa forma no próprio elaborar da nossa identidade nacional. Neste período, compreendiam os defensores da mestiçagem como branqueamento que ela fosse a capacidade da redenção ou do enganar a maldição divina que tinha sido condenada a maior parte da população “brasileira”.
	Porém nesta curta apresentação tenho objetivo de ser mais geralista apontando possíveis correlações entre passado e futuro, realizando uma ponte da continuidade da mestiçagem como teoria do branqueamento na identidade brasileira. Ou seja, irei resenhar, ensaiar as ideias que me mobilizam. Digamos que os meus pés estão assentados numa concepção de “História do Tempo Presente”, na problemática viva, na resistência destes elementos presentes na sociedade brasileira ainda hoje. O problema é à atualidade do racismo à brasileira, mas, me parece difícil compreender a validação de tais ideias nas práticas sociais sem problematiza-la no passado.
	Tenho partido do pressuposto que a mestiçagem foi o elemento que nos possibilitou a formação da nação e do próprio povo brasileiro em um país tão grande, multiétnico e historicamente conflituoso. Lembremos que em 1881 o biologista francês Louis Couty ao estar no país, declarava que o Brasil era um país que “não tem povo” (De Carvalho 2002 : 64). Com essa afirmação percebemos que o chamado povo não era uma massa homogenia. Vai ser a mestiçagem como a argamassa ideológica que constituirá o discurso da nacionalidade no início do século XX onde até então o povo brasileiro não mais é do que uma massa “abstrata e ilegível”.
	Se existe um “milagre” na constituição do povo brasileiro. Este só foi possível através de uma arriscada formula -, a mestiçagem. Parece-nos que José Murilo de Carvalho estava certo em escrever que no século XIX o “Brasil era uma construção política, um ato de vontade movido antes pela mente que pelo coração” (De Carvalho 2002: 77). Foi através da mestiçagem e do ideal de branqueamento articulados pelas nossas elites brancas como projeto possível de uma nação, um projeto que desencadeou numa espécie de coexistência pacifica capaz de possibilitar a formação da nacionalidade e a constituição do povo brasileiro.
	A mestiçagem como branqueamento não restringiu-se a um projeto, muito menos circunscreveu-se ao passado, ela encontra-se agarrada, impregnada em nós brasileiros. Estabeleceu nossos gostos e nosso perfil de belo, estabeleceu-se um jeito novo, habilidoso e, quiçá, antropofágico de sermos racistas. Quando Walcyr Carrasco, autor da novela “Amor à Vida” da Rede Globo orientou a equipe de produção da novela a corta o Black Power do Jayminho, o garoto negro que foi adotado pelo casal de gays brancos, Walcyr apontou que havia uma possível rejeição do público as características do garoto, mas ao ser criticado pelos movimentos de negros, alertou, não sou racista, tenho historicamente escrito novelas que envolvem personagens negros, e que a própria inserção do garoto negro na trama novelesca era a demonstração de sua luta antirracista. Me parece estranho e questionável que o autor que se afirma membro da luta antirracista ao evidenciar uma “possível” rejeição do público peça a sua produção que corte o cabelo do jovem, negando uma das principais características identitária e estética do garoto. Sabemos o quanto o cabelo dos homens e mulheres negros se tornoram marca da resistência em contraposição ao modelo branco imposto como belo. Isso desde o movimento ‘black is beautiful’ dos Estados Unidos dos anos 1960, e que também chegou com o reacender dos movimentos sociais negros. Um autor que esteja na luta antirracista e compreenda este processo histórico não poderia propor tais medidas, mas me parece que esse é parte do dilema do racismo no Brasil, afirmar-se estar na luta antirracista não que dizer que não possamos reproduzir a lógica e a dinâmica do fenômeno.
	Um povo racista como o brasileiro nega o seu racismo a partir do seu próprio elemento constituinte -, a mestiçagem. Walcyr Carrasco poderia também afirmar ter ancestrais negros como também afirmou Marco Feliciano. Esse discurso “Somos todos mestiços, morenos, fruto da integração de três raças”, ou ainda, “vou ao samba, a macumba, já tive um/a namorado/a negro/a” é o que afirmamos/declaramos ao sermos pegos, apanhados em flagrante em práticas racistas e discriminatórias. A mestiçagem surge como discurso, uma retorica expressiva de nosso caráter de englobar/assimilar dos brasileiros, de somar, sinônimo de uma ilusória mentalidade inclusiva que construímos.
	Ao tornarmo-nos mestiços é como pudéssemos eliminar o racismo, isso simplesmente porque temos a capacidade de nos amasiarmos, intercruzarmos sexualmente, marca para mim de um elemento que chamo de amor antropofágico. É ai, que se estabelece o perigo, a complexidade de nossa identidade. A mestiçagem como negação do racismo foi à possibilidade quase que mágica, uma retórica de que nos entrecruzando sexualmente, por conseguinte viveríamos numa democracia racial. A problemática aqui é que mesmo com tanta afetividade, essa defendida pelos teóricos da democracia racial como Gilberto Freyre, fomos capazes de arquitetar um fenômeno onde geramos um país de pardos e mestiços, mas hábeis em reproduzir preconceitos de cor. Onde estão os jovens modelos do São Paulo Fachion Week? Onde estão os jovens negros desta universidade? Por que os altos índices de jovens negros mortos? Porque não aparecemos na história da cidade?
	Se na sociedade existiu e permanece acontecendo o processo de caldeamento que vem transformando o Brasil em multirracial como sabemos e defendia Darcy Ribeiro (1995), pouco podemos aceitar facialmente os argumentos de Ribeiro ao defender que o mestiço em dimensões sociológicas agora mais moreno do que branco, tenha criado vínculos coerentes com suas ancestralidades africanas e indígenas, ou postulados reações antirracistas. O que percebemos foi o fortalecimento de uma branquitude, esse compreendida como uma identidade branca em que busca sustentar a supremacia e a hegemonia do branco. Esse fenômeno é evidenciado em nosso dia-a-dia, mas foi pouco estudada nas áreas das ciências humanas.
	Talvez seja um tema de pesquisa interessante o ressurgimento de uma identidade negra, a negritude, desencadeada a partir das ações afirmativas. Será que estas políticas tem motivado uma reação efetiva a política de branqueamento e branquitude do começo século passado?
	Enfim. O que presenciamos fora as exceções é um exotismo discursivo por parte do brasileiro ao proclamasse herdeiros dos bônus da cultura africana reconhecida e assimilada pela nacionalidade. Estes aspectos da cultura que nós positivamos, seja na musicalidade, a dança e no ritmo da vida, ou ainda no jeitinho, na malandragem, essa perspectiva positivada se restringisse apenas a vida cultural. Diríamos que a cultura pode ter diversas dimensões, no caso do Brasil a cultura nacional assumiu um complexo elo com o racismo e com o ideal do branqueamento, maquiou-os, lançou-os para o seu interior. Exotizando a cultura africana e afrodescendente para o âmago desta cultura nacional, despolitizando-a. Me parece que a cultura como elemento antirracista é ao mesmo tempo um elemento dubio dada a característica da identidade mestiça brasileira que não age somente pela discriminação, mas também como uma complexa forma de incluir elementos culturais sem desarticular os fenômenos que os sustentam, ou seja, o racismo. Não basta gostarmos de samba etc., para sermos antirracistas é necessário que com humildade moral e intelectual, e acima de tudo práticas, possamos questionar os nossos próprios privilégios e assim possibilitarmos que o dia da consciência negra seja, o dia da consciência também dos brancos frente ao racismo. Muito obrigado!

