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Democracia e diversidade humana, todo sangue é vermelho 
 

 

Marco Aurélio Luz 
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NA DIVERSIDADE HUMANA, TODO
SANGUE É VERMELHO

Dois eventos marcaram substancialmente o panorama intelectual
brasileiro, no ano de 1994, a saber: O Encontro Internacional  Diversidade Humana
Desafio Planetário, realizado pela Sociedade de Estudos da Cultura Negra no
Brasil –SECNEB, em Salvador, e o IV Congresso Afro-Brasileiro realizado pela
Fundação Joaquim Nabuco, em Recife.

Foram dois eventos distintos na sua forma e objetivos. O primeiro
procurando concentrar-se e aprofundar conceitos e questões relacionadas aos
problemas étnico-políticos da atualidade, buscando princípios que possam
estruturar uma nova ética de convivência mais harmônica entre povos diversos,
e o segundo, por sua vez, de maior amplitude, procurando captar os distintos
matizes dos estudos relacionados à população negro-brasileira.

O que porém  trataremos de sublinhar, é que no esforço de aprofundar
conceituações em torno dos problemas que afligem a humanidade no que se
refere  à dimensões étnico-políticas, a SECNEB procura fundar um novo
continente epistemológico, uma nova problemática teórica que permita dar
respostas efetivas as questões propostas.

Para tanto, é preciso superar determinados obstáculos teórico-ideológicos
que restringem e não permitem a fundação de uma nova episteme que abrigue
as questões da diversidade humana e os problemas que envolvem a alteridade,
assim como a semelhança, pois que todo sangue é vermelho...

Desde o Seminário Democracia e Diversidade Humana: Desafio
Contemporâneo, realizado em 1982, pela SECNEB, que uma indagação ou
sábia provocação de Emílio Rodrigué, foi lançada: “será que o conceito de
raça é racista?”

Procuraremos tecer algumas considerações tentando caracterizar a
intencionalidade da indagação. Perguntaríamos : será que o “conceito” criado
para operacionalizar as teorias do racismo poderia ser utilizado noutro contexto
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sem a sua essência ideológica de dominação. E, por outro lado, que conteúdo
científico ou de real conhecimento pode expressar a noção de “raça”?

A expansão ideológica da noção de raça se deu através das teorias de
Lapouge e Gobineau, no fim do século XIX, quando ocorrem os processos
abolicionistas e se instala uma nova forma de dominação nas nações recém-
independentes ou neocolonizadas. Ela sustenta critérios ideológicos de
desigualdades entre a população para qualificar a cidadania no âmbito da
criação dos chamados Estados modernos após a revolução francesa.

O importante a destacar é que o racismo é construído teoricamente no
continente epistemológico do evolucionismo e do europocentrismo,
caracterizando a “superioridade” dos povos brancos sobre os não brancos.

É sobre esse campo ideológico que se estabelecem as bases dos Estados
nacionais e se formam políticas de apartheid e de embranquecimento.

No Brasil, durante o império, a política de embranquecimento do Estado
europocêntrico caracterizou-se, de um lado, pelo fim da vinda de africanos e,
de outro, pelo estímulo à imigração de europeus. Isso acarretou a invasão das
terras indígenas no sul do país, o genocídio dos Xokleng, a dizimação das
florestas, para a ocupação dos europeus.

Na conta do genocídio do tempo imperial ainda observa-se o “fenômeno”
da guerra do Paraguai, onde a grande maioria de mortos foram dos
descendentes de africanos e de indígenas; segundo algumas fontes, a população
negra no Brasil teria baixado em torno de 60 % com essa guerra estimulada
pelo  império britânico.

Com a abolição uma nova faceta do genocídio, ou seja, a política de
abandono, quando milhões de pessoas são largadas à própria sorte numa
economia centrada e controlada em geral pelas etnias brancas. É a chamada
política da fome, com todas as conseqüências que atingem a população não
branca em geral.

O racismo articulado com o positivismo, também evolucionista e
europocêntrico, caracterizará o solo ideológico donde se ergue o Estado
republicano.

A tragédia de Canudos é o maior sintoma de que  o Estado tentaria não
permitir formas de sociabilidade autônomas de defesa e afirmação da própria
população não branca ante as políticas genocidas; ainda aqui são os discursos
racistas e positivistas que legitimam as ações aterrorizantes do Estado, uno,
totalizante, que estabelece a lei e a “normalidade” imposta pelo processo de
criação de um mercado de bens industriais: “ordem e progresso”.

Com a situação histórica criada pela ascensão e a queda do nazi-fascismo,
a problemática do racismo entra em crise e simultaneamente em processo de
reformulação.

No Brasil, essa reformulação teve duas características teóricas peculiares.
Baniu-se a noção de raça, uma vez derrubada pela Biologia que afirmava, do
ponto de vista biológico, que nada há na estruturação genética dos seres
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humanos  capaz de qualificá-los na direção proposta pelo racismo. Todavia,
manteve-se o campo positivista, evolucionista e europocêntrico na constituição
de novas ideologias que iriam sustentar a ideologia  da “democracia racial”.
Uma dessas ideologias é a higienista, de combate as “culturas atrasadas” ou
“neurotizadas”, outra é a ideologia da “mestiçagem”  e do “sincretismo”. A
primeira, constituída e divulgada no Brasil por Arthur Ramos. Ambas procuram
legitimar uma ordem social de um Estado europocêntrico.

Não vamos aqui aprofundar-nos na crítica a essas construções teórico-
ideológicas, o que aliás já o fizemos, especialmente no livro Cultura  Negra e
Ideologia do Recalque.

O que iremos marcar, porém, é que ambas recalcam a diversidade, a
alteridade própria, a identidade estruturada pelas civilizações dos povos
aborígenes e dos descendentes de africanos e outros brasileiros que vivem os
valores e linguagem deste acervo civilizatório nacional. Essas ideologias teóricas
concorrem para a política de deslegitimação da cidadania da maioria da
população brasileira, de suas instituições comunitárias e reforçam a
manutenção do estado uno europocêntrico de características neocoloniais.

Desmascarar o evolucionismo e o etnocentrismo como ideologias
neocoloniais já foi realizado pelas Ciências Humanas, especialmente através
dos trabalhos de Levi Strauss.

Fica fácil perceber, a partir de então, as tentativas de Arthur Ramos de
criar linhas de ação “psico-pedagógicas” com a finalidade de, através de sua
percepção deformada da cultura afro-brasileira, atacá-la em sua legitimação e
procurar concorrer para políticas educacionais capazes de afastar o brasileiro
dessa riquíssima tradição.

Assim podemos perceber também  o europocentrismo de Gilberto Freire,
sua tentativa de lisongear a população negra por ser capaz de erguer uma
civilização européia nos trópicos devido a sua “adaptabilidade climática”,
sob o comando dos brancos...

Chega a ser risível, se não fosse trágico, a ideologia da “mestiçagem” e
do “sincretismo” que daria o tom moreno e tropical a essa “civilização
brasileira”, apagando o riquíssimo legado civilizatório milenar aborígene e
africano, mantido pela continuidade da descendência dos ancestrais cuja
memória e honrabilidade cabe manter e tomarmos como componentes essenciais
de nossa identidade nacional.

Diferentemente dessas ideologias repressivas e recalcadoras da
diversidade humana e civilizatória dos povos que compõem a nacionalidade
e que dão continuidade as suas dinâmicas de tradição, apesar do estado uno
e totalitário, a nova problemática que se instala para além da noção vazia e
oca de raça, procura perceber a alteridade própria e a identidade através dos
processos de sociabilização.
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O psicanalista Fábio Lacombe, durante o Encontro Internacional da
SECNEB, sublinhou que mesmo a construção das noções de pai e mãe são
dadas e testemunhadas culturalmente. O recém-nascido só poderá vir a
localizar-se no núcleo familiar pela cultura, pelo acesso ao simbólico  pela
linguagem  e éthos.

Podemos dizer, pois, que é a partir  de determinada cultura já dada
que começa a construção da identidade e a noção da alteridade por gerações
e gerações.

No entanto, as culturas e os processos civilizatórios são múltiplos  e
variados, uma característica da humanidade cuja origem se perde  na noite
dos tempos.

Hoje em dia, com a crise dos Estados imperiais, o desfazimento da
União Soviética e os problemas políticos e bélicos entre povos que procuram
afirmar sua identidade reivindincando cada vez mais direitos de
territorialidade e de existência  própria, somente uma nova ética de relações
entre as variadas etnias e povos, gerando formas pacíficas de negociação,
poderão evitar genocídios.

Assumir a riqueza da humanidade, que é sua diversidade e
multiplicidade de formas de sociabilidade, significa abandonar a ética da
subjugação e imposição de uma univocidade de ser procurando esvaziar a
identidade do outro. Implica, por outro lado, na aceitação da alteridade
própria como princípio capaz de engendrar uma ética que proporcione novas
formas de negociações dos problemas emergentes em determinados contextos
sociais.

Esta é para nós a possibilidade real de uma nova ordem nacional e
mundial, mais equilibrada e harmônica. E não esqueçamos: para além da
diversidade, todo sangue é vermelho.
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