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Resumo

Nes te ar ti go ana li so o atu al pa pel da ide o lo gia de bran que a men to
e da mes ti ça gem, para isso uti li zo o dis cur so aca dê mi co e de au to ri da des
de Esta do no pri me i ro even to pre pa ra ti vo das co me mo ra ções dos 500
anos, o Fó rum Inter na ci o nal de “His tó ria e Cul tu ra no Sul da Ba hia, Os
Po vos da For ma ção do Bra sil (na ções in dí ge nas, afri ca nas e eu ro péi as)”.
Ten to mos trar como al guns au to res vêem a re la ção en tre mes ti ça gem e
bran que a men to, aqui vis tas como la dos da mes ma mo e da, e como es sas
re la ções pas sam por um mo men to de re no va ção e re fi no para, no en tan -
to, per ma ne ce rem como a base do sis te ma de opres são ra ci al bra si le i ro.
Atra vés do po si ci o na men to de in te lec tu a is, re pre sen tan tes do go ver no
ba i a no e das uni ver si da des en vol vi das no Fó rum em re la ção à mes ti ça -
gem ana li so no vos mo dos de re co lo cá-la po si ti va e acri ti ca men te no cen -
tro da re pre sen ta ção da na ção, o que im pli ca tam bém re for çar (dis far ça -
da ou in cons ci en te men te) as idéi as de bran que a men to.

Pa la vras-chave: mes ti ça gem, re la ções ra ci a is, iden ti da de na ci o nal.
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Abstract
Archa e o lo gi cal Mis ce ge na ti on

To analy ze the cur rent role of the whi te ning pro cess and the
mis ce ge na ti on ide o logy, this ar ti cle uses an aca de mic and a sta te
aut ho ri ti es’ spe ech made du ring the first pre pa ra tory event for the
500-year ce le bra ti on — The His tory and Cul tu re Inter na ti o nal Fo rum
— in the south of Ba hia, be ing the se mi nar analy zed here cal led The
Pe o ples of Bra zil’s For ma ti on (Indi an, Afri can and Eu ro pe an na ti ons).
The re is an at tempt to show how ot her aut hors see the re la ti ons hip
bet we en mi xed ra ces and a whi te ning pro cess, both seen here as part of
one same side, and how the se re la ti ons are go ing through a pe ri od of
re ne wal and re fi ne ment to, in spi te of this, con ti nue be ing the bot tom
line of Bra zi li an op pres si ve ra ci al system. Through dif fe rent po ints of
view, from in tel lec tu als, from mem bers of Ba hia’s go vern ment and from
uni ver si ti es in vol ved in the fo rum about mis ce ge na ti on, it is analy zed
new forms to put it in the cen ter of the na ti on’s re pre sen ta ti vity in a
po si ti ve and non-critical way, which re sults in the re in for ce ment of
(dis gui sed or non-consciously) whi te ning ide as.

Key words: mis ce ge na ti on, so ci al re la ti ons, na ti o nal iden tity

Ré su mé
Mé tis sa ge et Archéo lo gie

Nous analy sons dans cet ar ti cle le rôle ac tu el de l'idéologie du
blan chi ment et du mé tis sa ge. Pour cela, nous avons uti li sé le dis cours
aca dé mi que et ce lui des au to ri tés de l'État lors du pre mi er évé ne ment
pré pa ra to i re aux com mé mo ra ti ons des 500 ans du Bré sil, le Fo rum
Inter na ti o nal “His to i re et Cul tu re dans le Sud de Ba hia, les pe u ples de la
for ma ti on du Bré sil (les na ti ons in digè nes, afri ca i nes et eu ro péen nes)”.
Nous vou lons mon trer com ment cer ta ins au te urs con ço i vent le rap port
en tre le mé tis sa ge et le blan chi ment, vus ici com me les deux fa ces d'une
piè ce de mon na ie, et com ment ces re la ti ons con na is sent une pha se de ré -
no va ti on et de raf fi ne ment; néan mo ins, el les dé me u rent à la base du
système d'oppression ra ci al bré si li en. À tra vers les pri ses de po si ti on des
in tel lec tu els, des re pré sen tants du go ver ne ment de Ba hia et des uni ver si -
ta i res, en ga gés dans ce Fo rum sur le mé tis sa ge, nous vou lons exa mi ner
les con di ti ons dans les quel les on pour ra it re pla cer le mé tis sa ge – sous
une ap pro che po si ti ve et non-critique – au co e ur de la ré pre sen ta ti on de
la na ti on. Cela im pli que éga le ment le ren for ce ment (vo i lé ou in cons ci -
ent) du con cept de blan chi ment.

Mots-clés: mé tis sa ge, re la ti ons ra ci a les, iden ti té na ti o na le.
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Introdução

N este ar ti go pre ten do re fle tir so bre o atu al pa pel da ide o lo gia
de bran que a men to e da mes ti ça gem, para isso uti li zo o dis -

cur so aca dê mi co e de au to ri da des de Esta do no Fó rum Inter na ci o -
nal de “His tó ria e Cul tu ra no Sul da Ba hia, Os Po vos da For ma ção
do Bra sil (na ções in dí ge nas, afri ca nas e eu ro péi as)”.1 Ten to mos -
trar como al guns au to res vêem a re la ção en tre mes ti ça gem e bran -
que a men to, aqui vis tas como la dos da mes ma mo e da, e como es sas
re la ções pas sam por um mo men to de re no va ção e re fi na ção para,
no en tan to, per ma ne ce rem como a base do sis te ma de opres são ra -
ci al bra si le i ro. Atra vés do po si ci o na men to de in te lec tu a is, re pre -
sen tan tes do go ver no ba i a no e das uni ver si da des en vol vi das no Fó -
rum em re la ção à mes ti ça gem ana li so no vos mo dos de re co lo cá-la
po si ti va e acri ti ca men te no cen tro da re pre sen ta ção da na ção, o
que im pli ca em tam bém re for çar (dis far ça da ou in cons ci en te men -
te) as idéi as de bran que a men to.

Se gun do Ri be i ro (1997), a ques tão da raça e da mes ti ça gem
en tre in te lec tu a is bra si le i ros e ame ri ca nos pas sa por uma ques tão
va lo ra ti va, um “cabo de guer ra” de pre fe rên ci as en tre sis te mas ra ci -
a is à bra si le i ra ou à ame ri ca na. Para al guns aca dê mi cos, ape sar do
ra cis mo, a so ci e da de bra si le i ra te ria um mo de lo de re la ções ra ci a is
su pe ri or ao mo de lo nor te-americano. Essa su pos ta su pe ri o ri da de
en tra em rota de co li são com o dis cur so de di ver sos mo vi men tos
ne gros que con de nam o mo de lo bra si le i ro. Por ou tro lado, au to res
ame ri ca nos re i te ram, de cer ta for ma, o fu tu ro mais ame ri ca no das
re la ções ra ci a is no Bra sil ao afir ma rem que os ne gros trans for ma -
rão o sis te ma bra si le i ro em algo mais pa re ci do com o ame ri ca no.
Me lis sa No bles (1999:7), por exem plo, afir ma que, como acon te -
ceu nos EUA,

[...] uma gran de iden ti da de ne gra, para a qual os mu la tos po dem ser
 atraí dos, vai sur gir no Bra sil, mas ape nas se os ati vis tas ne gros bra si le i ros
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fo rem ca pa zes de con ven cer os mu la tos de que sua cor os de i xa em des -
van ta gem.

Ou ain da, como afir ma Jef frey Les ser (1999:7).

O que está acon te cen do é que a ma i o ria está ago ra co me çan do a re co nhe -
cer o mul ti cul tu ra lis mo, em bo ra esse mul ti cul tu ra lis mo es ti ves se já no
Bra sil, con ti nue no Bra sil e de cer ta for ma seja o Bra sil.

Enquan to isso, na aca de mia bra si le i ra,

[a]pe sar de re je i tar mos o ar ca bou ço teó ri co de Frey re (seu lu -
so-tropicalismo e seu elo gio ob ses si vo da mis ci ge na ção), a fá bu la [das
três ra ças] em re a li da de in for ma a aca de mia bra si le i ra tam bém, se con si -
de rar mos que a aca de mia sem pre foi en tre nós um lo cus pri vi le gi a do de
cons tru ção e re e la bo ra ção da na ção no pen sa men to”. (Ri be i ro 1997:83)2

Com aju da des ses mes mos in te lec tu a is, a for ma ção da na ção foi 
ne ces sa ri a men te vin cu la da à idéia de mis ci ge na ção, im pe din do o sur -
gi men to de dis cur sos que res sal tas sem a di fe ren ci a ção. É por isso que,
se gun do Ri be i ro, “O dis cur so do mo vi men to ne gro atin ge di re ta -
men te a raiz da cons tru ção da na ci o na li da de bra si le i ra: a
não-diferenciação” (idem). Assim, a “ques tão ra ci al” in ci de di re ta -
men te so bre a cons tru ção da na ci o na li da de, li mi tan do as pos si bi li da -
des de dis cur sos que a con tes tem nos ter mos em que está con sa gra da.

Po rém, a re tó ri ca da na ci o na li da de sem pre está em mu dan ça e 
seu lo cus prin ci pal é a aca de mia. Nes se tra ba lho pro po nho uma in -
ter pre ta ção so bre as fa ce tas des se dis cur so da na ci o na li da de, atra vés
da aná li se so bre o Fó rum Inter na ci o nal, que mar ca ria a ina u gu ra ção 
de uma sé rie de even tos para co me mo rar os “des co bri men tos” por -
tu gue ses e a pró pria na ci o na li da de bra si le i ra, no qual pude per ce ber
mu dan ças nes sas re tó ri cas. Ten to ver como es sas vi sões so bre a for -
ma ção do Bra sil ce le bram uma mis ci ge na ção que apa re ce já re a li za -
da, como ar que o ló gi ca, como for ma do ra de uma na ção que hoje não
pen sa ria no pro ble ma das de si gual da des so ci a is que atin gem prin ci -
pal men te os ne gros bra si le i ros. É como se a mis ci ge na ção ti ves se, de
fato, bran que a do o país, numa fic tí cia re a li za ção dos so nhos de in te -
lec tu a is do fi nal do sé cu lo pas sa do (ou seja, hou ve uma mis ci ge na -
ção, em bo ra ela não te nha de i xa do o país bran co).

Pre ten do in ves ti gar um o dis cur so ra cis ta ela bo ra do num
con tex to aca dê mi co. Embo ra Ri be i ro acre di te que a na ci o na li da de 
bra si le i ra sur ja em opo si ção ao es sen ci a lis mo ame ri ca no, de ven do
ce le brar a mis tu ra e o mes ti ço, es pe ro mos trar que essa ce le bra ção
pode ser jo ga da num “pas sa do fun da dor”, si mul ta ne a men te à vi -
são de um país “bran que a do”. Se os dois pó los — a ce le bra ção e a
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da na ção da es pe ci fi ci da de bra si le i ra — de ve ri am ser me di a dos por
al gum ou tro dis cur so para Ri be i ro (um dis cur so que fu gis se à opo -
si ção sis te ma ra ci al bra si le i ro ver sus  sis te ma ra ci al nor -
te-americano), ve mos que isso acon te ce ao ce le brar-se a mis ci ge -
na ção como co i sa do pas sa do e, si mul ta ne a men te, ne gá-la como
fato pre sen te. Mos tro que o sis te ma ra ci al como for ma cul tu ral he -
ge mô ni ca é hoje ne ces sa ri a men te com pos to pe los dois pó los, que
não são ne ces sa ri a men te an ta gô ni cos.

Sobre a Mestiçagem ou Guerra de Posições

Nes sa par te in ves ti go o Fó rum Inter na ci o nal de “His tó ria e
Cul tu ra no Sul da Ba hia, Os Po vos da For ma ção do Bra sil (na ções
in dí ge nas, afri ca nas e eu ro péi as)” e os acon te ci men tos em seu re -
dor como um pal co pri vi le gi a do à ana li se das di fe ren tes vi sões so -
bre mes ti ça gem (e, por tan to, de na ção). Atra vés de vo zes ofi ci a is
de re pre sen tan tes do go ver no e das co mis sões para os des co bri -
men tos, ma pe io o dis cur so que se pre ten de he ge mô ni co e uma
nova for mu la ção do dis cur so so bre a mes ti ça gem da qual iden ti fi -
co, nes se Fó rum, os si na is ini ci a is. Em con tra po si ção, uso pe que -
nos frag men tos de con tra-discursos, ma ni fes ta ções e fa las iso la das
cap ta das em tor no do Fó rum.

Co me ço por ana li sar a dis tri bu i ção de fa las, a or ga ni za ção
das me sas e a ico no gra fia do Fó rum, en ten den do que a dis po si ção
e es co lha das mes mas in di cam o que se quer di zer e co me mo rar,
sen do um pri me i ro mapa da in ten ção dos or ga ni za do res. Esse es -
que le to é uma car ta de in ten ções, uma de cla ra ção ofi ci al de como
se con si de ra a for ma ção do país. No en tan to, o pre en chi men to
des se es que le to pode não cor res pon der às in ten ções de quem o or -
ga ni za, como ve re mos nal gu mas das pou cas fa las dis so nan tes.
Após o ma pe a men to do es que le to, ana li so o con te ú do das fa las e
de ba tes, to dos gra va dos e do cu men ta dos (em MD ou em ví deo).
Por fim, ex plo ro os acon te ci men tos em tor no do Fó rum, prin ci -
pal men te em Por to Se gu ro, onde se pro mo via uma pro gra ma ção
cul tu ral atra vés de uma Fe i ra das Na ções mon ta da em fun ção do
en con tro, jun tan do-se às co me mo ra ções ofi ci a is do 22 de abril.

Sobre o Esqueleto

A pri me i ra im pres são, no fol der, é ca u sa da pelo de se nho da
capa, do car taz e de tudo que se re fe riu ao Fó rum. Um de se nho, a
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meu ver de mau gos to, mos tra re pre sen tan tes das três “ra ças” for -
ma do ras da na ção. Apa re cem no seu “de vi do lu gar”: to dos em per -
fil, o eu ro peu em pri me i ro pla no, o ín dio em se gun do e o ne gro
por úl ti mo. Ao fun do uma ca ra ve la, com as cru zes de Mal ta. Esse é
o mote da re pre sen ta ção no in te ri or do fol der no qual, como na
capa, o eu ro peu é re pre sen ta do por in te i ro, e o ín dio e o ne gro ape -
nas em par tes.

A car ta de apre sen ta ção anun cia uma re fle xão crí ti ca “so bre a 
nos sa bra si li da de, à luz da his tó ria pas sa da, pre sen te, para uma
pers pec ti va de fu tu ro” (fol der:3). Ou seja, o en con tro se ima gi na
for man do no vas pers pec ti vas a se rem ela bo ra das cri ti ca men te,
“evo can do o tema do en con tro de cul tu ras a par tir da che ga da dos
na ve gan tes por tu gue ses, para uma re a va li a ção dos pri mór di os à
con tem po ra ne i da de” (idem). Os ob je ti vos ex pres sos no fol der são,
en tre ou tros,

va lo rar e va lo ri zar a pre sen ça das di ver sas na ções na his tó ria do Bra sil, re -
fle tin do so bre as in fluên ci as, he ran ças e ima gens re cí pro cas en tre al guns
des ses po vos que con tri bu í ram para a for ma ção da cul tu ra bra si le i ra,
numa re gião — a cos ta do des co bri men to [...]. (fol der:4).

No to tal das fa las (fa las prin ci pa is + co mu ni ca ções), 33% do
as sun to foi so bre a Eu ro pa, 18% so bre os po vos in dí ge nas e 8% so -
bre os po vos afri ca nos no Bra sil. O res tan te das fa las teve te mas va -
ri a dos, des de a imi gra ção bra si le i ra até fa las di plo má ti cas so bre a
re la ção en tre Bra sil e pa í ses da CPLP. Assim, ve mos que a capa do
pro je to é bas tan te oti mis ta, pois as ima gens que re pre sen tam os
po vos in dí ge nas e afri ca nos de ve ri am es tar bas tan te mais apa ga das
que a ima gem com ple ta do eu ro peu. Fo ram dez pa les tras, de las
ape nas uma fa la va so bre afri ca nos no Bra sil, ten do a mes ma re le -
vân cia que a pre sen ça bri tâ ni ca, es pa nho la e ho lan de sa, por exem -
plo; duas pa les tras eram so bre a im por tân cia da Fran ça, en quan to
ne nhu ma fa la va di re ta men te so bre os po vos in dí ge nas. Dos cin co
pa i néis or ga ni za dos, dois fa la vam so bre eu ro pe us no Bra sil; um so -
bre bra si le i ros em Por tu gal; ou tro so bre imi gra ção por tu gue sa e o
úl ti mo so bre tu ris mo cul tu ral. Das duas me sas re don das, uma tra -
ta va do fu tu ro das re la ções di plo má ti cas en tre o Bra sil e vá ri os pa í -
ses, e a ou tra so bre po vos in dí ge nas e ques tões iden ti tá ri as. Essa úl -
ti ma foi a úni ca si tu a ção em que a te má ti ca dos po vos in dí ge nas
hoje em dia foi le van ta da (não por aca so esse foi o even to mais po -
lê mi co do Fó rum).

Nas ses sões de co mu ni ca ções, que to ta li za ram 15 tra ba lhos,
4 tra ta vam de in dí ge nas e um era so bre he ran ças afri ca nas. Ou seja, 
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do to tal das 39 fa las, 7 re fe ri am-se aos po vos in dí ge nas e 3 aos po -
vos afri ca nos (em re la ção à for ma ção do país); 13 re fe ri am-se aos
po vos eu ro pe us. Se pen sar mos nas 24 fa las prin ci pa is,3 uma tra ta
de afri ca nos, 3 de po vos in dí ge nas e 13 de po vos eu ro pe us. De -
ve-se per ce ber que o cen tro duro do Fó rum foi as fa las prin ci pa is, e
nes sas a re pre sen ta ti vi da de en tre fa las so bre afri ca nos, ín di os e eu -
ro pe us é ain da mais bru tal. Ape nas na par te mais pe ri fé ri ca do
even to é que não apa re cem tex tos so bre eu ro pe us e uma pro por ção 
ma i or de apre sen ta ções so bre afri ca nos e ín di os. Ana li sa rei, a se -
guir, o con te ú do das fa las prin ci pa is.

Falas Oficiais

Pas se mos às fa las que cha ma rei de “ofi ci a is”, aque las pro fe ri -
das por au to ri da des nas aber tu ras ou nos en cer ra men tos (em
Ilhéus e Por to Se gu ro) e as da co or de na do ra ofi ci al, Jane Vo i sin,
que par ti ci pou de qua se to dos os even tos, sen do uma es pé cie de su -
pra me di a do ra que, em mo men tos de ten são, im pu nha sua fala so -
bre os co or de na do res da mesa, dan do a vi são dos “or ga ni za do res”.

Logo na aber tu ra, as apre sen ta ções re a fir mam a idéia do des -
co bri men to. Para o co mi tê de or ga ni za ção, a car ta de Ca mi nha é a
cer ti dão de nas ci men to do Bra sil. Nas pa la vras de Si mões,4 “Mu i to 
me nos que co me mo rar, é nos sa in ten ção dis cu tir, re fle tir so bre a
nos sa his to ri ci da de, so bre a nos sa iden ti da de, so bre a nos sa bra si li -
da de”. Como vi mos, a bra si li da de exis te des de o nas ci men to do
Bra sil, des de sua cer ti dão de nas ci men to — fato que pa re ce ne gar a 
von ta de de his to ri ci zar ma ni fes ta da na fala. Na aber tu ra ofi ci al do
even to, Si mões men ci o na o lan ça men to de uma re vis ta para cri an -
ças, que nar ra o “des co bri men to”. A res pe i to des sa re vis ta e do se -
guin te epi só dio nar ra do por Si mões, te mos o mote de al gu mas fu -
tu ras dis cus sões. A his tó ria é que a neta de Si mões, ao ler a re vis ta,
per gun tou: “Vô, não acre di to que eles [os ín di os] não de ram ne -
nhu ma fle xa di nha!”. Ao que Si mões dá a se guin te de cla ra ção, na
aber tu ra do con gres so.

E eu dis se que ad mi tía mos que não tí nha mos quem con tas se a his tó ria
pelo olhar do ín dio e foi aí que co me cei a pen sar que al guém de ve ria ter
es cri to, ou deve es cre ver, pois nun ca é tar de, a car ta do ín dio, fa lan do de
uns bar bu dos bran cos, que um dia che ga vam pelo mar [...]. (Si mões,
MD 1, 9: 10:00)

Uma das ques tões le van ta das por Si mões foi so bre a pos si bi -
li da de de achar o ou tro do cu men to de for ma ção do Bra sil, aque le
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de seu “pri me i ro ha bi tan te”. Mas se ria, de qual quer for ma, um do -
cu men to nar ra do não por qual quer povo in dí ge na, mas pela pró -
pria co mis são dos des co bri men tos da UESC, pois, como afir ma
Si mões, achar essa ou tra ver são é uma ta re fa a ser fe i ta ain da, como
par te dos es for ços para a co me mo ra ção. A pos si bi li da de efe ti va de
po der nar rar a his tó ria da in va são a par tir do pon to de vis ta do ín -
dio, de an te mão afir ma da pela co mis são, será, na me sa-redonda
so bre iden ti da de in dí ge na, o prin ci pal fa tor de dis cus são, como
ve re mos mais adi an te.

Mas essa in tro du ção, a ser con fir ma da na fala do se cre tá rio
es ta du al de cul tu ra da Ba hia, anun cia o gran de ob je ti vo do con -
gres so: nar rar a des co ber ta de um pon to de vis ta he ge mô ni co, eu -
ro peu e bran co, nar rar a his tó ria do que ele cha ma de um “en con tro
de 500 anos”. Esse en con tro é nar ra do, é enun ci a do, e os po vos en -
vol vi dos são tam bém nar ra dos e enun ci a dos e, as sim, suas fa las
obs cu re ci das. Esse gran de in te res se está cla ro no fato das pa la vras
des co bri men to e en con tro an da rem jun tos o tem po todo, sem ne -
nhum ques ti o na men to crí ti co por par te dos or ga ni za do res do
even to.

O con tras te é que o pon to de vis ta do “ín dio” pode ser en con -
tra do (des de pá gi nas da in ter net que ofe re cem uma ou tra vi são dos 
“des co bri men tos” até dis cur sos de li de ran ças), mas, no en tan to,
não são le gí ti mas ou le gi ti ma das pelo fa lar ofi ci al. O se cre tá rio de
cul tu ra do Esta do da Ba hia de cla rou que

Esse país pode dar exem plos à hu ma ni da de, de que as ra ças di fe ren tes po -
dem con vi ver, di fe ren te do que a gen te as sis te a todo dia no mun do...
mes mo ten do pas sa do por al guns pro ble mas ra ci a is, até mes mo com os
ín di os, esse é um país onde se pode con vi ver... to dos es tão adap ta dos a
um Bra sil mul tir ra ci al, a um Bra sil que não têm uma raça úni ca, é um
Bra sil com pos to. (Se cre tá rio MD 1, 10: 06:17)

Ele con ti nua: “Nada me lhor que essa uni ver si da de para fa zer 
a car ta do Índio, sa ber o que exis tia an tes (dos des co bri men tos),
como era an tes de os bran cos des tru í rem uma sé rie de co i sas...”
(idem). Ou seja, o pa pel da uni ver si da de é fa lar pelo ín dio que vi via 
aqui an tes dos des co bri men tos, por que de po is é como se já não
exis tis sem. A lem bran ça de al guns de les hoje em dia é ape nas um
em ba ra ço, como foi na mis sa co me mo ra ti va dos 500 anos, re za da
por pa dre por tu guês em Por to Se gu ro, mis sa in va di da pe los Pa ta -
xós, como for ma de pro tes to.5 A car ta, a voz do ín dio é ape nas uma
voz en ter ra da em se di men tos ar que o ló gi cos, uma voz per di da, que 
cabe à uni ver si da de en con trar. A voz do ín dio vivo hoje em dia é
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ape nas um fal so dis cur so de fal sos ín di os. E ela tam bém é usa da
para fa zer es que cer do pro ble ma do ra cis mo e da dis cri mi na ção e
des le gi ti mar a voz do ne gro como vá li da — como algo a ser con si -
de ra do. Essa nem ao me nos me re ceu ser nar ra da pela uni ver si da -
de.

O re cur so de uso abun dan te do pa pel do ín dio, em re la ção
ao pa pel do ne gro (e do eu ro peu em re la ção aos dois) é bas tan te re -
cor ren te na his tó ria in te lec tu al bra si le i ra e sul-americana. Como
afir ma Ma tory,

[...] mi tos e li te ra tu ras in di a nis tas for tes sur gi ram em lu ga res onde
 índios fo ram efe ti va men te ex ter mi na dos [...] e onde bran cos lo ca is, por
meio des se sim bo lis mo in di a nis ta, re sis ti ram à con ces são de di re i tos de
ci da da nia aos ne gros (como no Bra sil, na re pú bli ca Do mi ni ca na e nos
Esta dos uni dos do Sé cu lo XIX)”. (Ma tory, 1999:69)

Só que, nes se caso, a ques tão não é evi tar os di re i tos (o que já
foi fe i to), mas sim o aces so a uma cons tru ção his tó ri ca do pas sa do
de “for ma ção da na ção” que seja mais de mo crá ti co e me nos bran -
co. Sim, a ên fa se no pa pel dos ín di os na for ma ção do país é igual ao
obs cu re ci men to do pa pel do ne gro nes sa mes ma his tó ria.

Falas Acadêmicas

A pa les tra ini ci al de Gerd Bor he im dis cu tiu o con ce i to de
des co bri men to. Para o fi ló so fo, a re a li da de do des co bri men to deve 
ser ana li sa da na sua glo ba li da de, po den do ser me lhor evi den ci a da
to man do pon tos de par ti das fi lo só fi cos. É sin to má ti ca a aber tu ra
do Fó rum com essa pa les tra, como a le gi ti mar e des-ideologizar o
ide o ló gi co uso da pa la vra “des co bri men tos”. Assim, po de mos con -
ti nu ar todo con gres so sem mais nos per gun tar mos: “exis tiu al gum
des co bri men to?”, já que o des co bri men to ob je to do Fó rum é o
des co bri men to de uma na ção. No en tan to, Bor he im se re fe re ao
des co bri men to do Ou tro. O des co bri men to do Ou tro e da ciên cia
an tro po ló gi ca pelo eu ro peu. Embo ra ele não faça uma ele gia, não
ques ti o na a efe ti vi da de do des co bri men to, pois faz a re fle xão
como se fos se um eu ro peu, para quem des co brir o Ou tro foi o fa tor 
que de to na uma sé rie de ques ti o na men tos so bre a hu ma ni da de.

Cu ri o sa men te, Jane Vo i sin per gun tou a Bor he im so bre a po -
lê mi ca em tor no da pa la vra des co bri men to. Bor he im afir mou (MD
2, 6: 2:00) que o des co bri men to do Ou tro é um avan ço, um pro -
gres so, é a pos si bi li da de de “abrir as cul tu ras”, pois até en tão to das
eram fe cha das. Ve mos re to ma da aqui a idéia de mis são ci vi li za tó -
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ria eu ro péia que, mes mo co me ten do vi o lên ci as, faz a con quis ta in -
te lec tu al ao en con trar o Ou tro — ou seja, os des co bri men tos fo -
ram es sen ci al men te bons para a ciên cia e, por tan to, para a hu ma -
ni da de. Nos de ba tes6 no va men te o fato é le van ta do nos ques ti o na -
men tos so bre a in ten ci o na li da de ou não nos des co bri men tos de Ca -
bral: a per gun ta era se esse foi ou não pro po si tal. Des sa for ma, to -
ma-se por fato con su ma do que te nha ocor ri do.

Pa u lo Ro ber to Pe re i ra, por sua vez, fez uma aná li se da ima -
gem do ín dio a par tir dos re la tos pro du zi dos na vi a gem de Ca bral
como se o ín dio fos se o pri me i ro bra si le i ro. De cer ta for ma, é um
es for ço para des co brir o ín dio e sua “car ta”, os tra ços per di dos do
ín dio ver da de i ra men te bra si le i ro (não o ín dio vivo atu al men te).
Sua fala re pe tiu a nar ra ti va co nhe ci da en tre ín di os ta pu ia e tu pi -
nam bá (acres cen ta da de pé ro las como esta):

[...] os vi a jan tes não fa zi am di fe ren ça en tre a an tro po fa gia ri tu al de cu -
nho re li gi o so dos tu pi nam bás, e a an tro po fa gia pra ti ca da pe los ta pu i as,
que uti li za vam a car ne hu ma na como ali men to [...]. (MD 2, 6: 2:00)

Sa li en tou as con tri bu i ções cul tu ra is dos in dí ge nas “bra si le i -
ros” à cul tu ra bra si le i ra, pois, ao con trá rio de ne gros, por ter sua
pele pas sí vel de ser con fun di da (!) com a do bran co, hoje em dia
eles não têm mais vi si bi li da de, apa re cen do ape nas nas con tri bu i -
ções à cul tu ra bra si le i ra. É pre ci sa men te esta a men sa gem ge ral do
Fó rum: os ín di os não apa re cem mais hoje em dia em na ções vi vas,
são nar ra dos num pas sa do glo ri o so, nas suas “co la bo ra ções”.

Na se gun da ses são, a te má ti ca prin ci pal era a con tri bu i ção
de vá ri os pa í ses na for ma ção do Bra sil. La u rent Vi dal, por um
lado, faz um com pe ten te es tu do so bre a pre sen ça de fran ce ses no
sé cu lo XVI na cos ta do que vi ria a ser o Bra sil, mes mo que tra tan do 
ana cro ni ca men te es sas cos tas como do Bra sil. Toda essa ses são ana -
li sou a pre sen ça de es tran ge i ros nes sa pers pec ti va: pes so as que vi e -
ram ou fo ram tra zi das para uma na ção já exis ten te e fe i ta. Nes sa
ses são já se no tou o olhar ar que o ló gi co para a pre sen ça de po vos na
re gião sul da Ba hia, en fa ti zan do-se sem pre que se fa la va dos  pri -
mei ros ha bi tan tes de um Bra sil se is cen tis ta.

A úni ca pa les tra so bre po pu la ções afri ca nas de todo even to
ocor re na ma nhã de ter ça, pro fe ri da por Re gi nal do Pran di, que
apre sen tou um tra ba lho es sen ci al men te in for ma ti vo so bre os po -
vos ne gros, no es ti lo “con tri bu i ções para a cul tu ra do Bra sil”.
Embo ra, no iní cio da sua fala, te nha men ci o na do que seu in te res se
é ba si ca men te o ne gro hoje em dia, sua fala foi ex clu si va men te his -
tó ri ca, e não re fle xi va so bre as con se qüên ci as da ex pe riên cia da es -
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cra vi dão para os ne gros hoje em dia. Lem brou no mes e fa tos que
per ma ne ce ram na cul tu ra bra si le i ra, con cen tran do-se na re li gião,
dan ça, etc.. Uma fala in ven ta ri al, se gui da por ou tra pa les tra do
mes mo tipo, so bre a pre sen ça bri tâ ni ca no Bra sil (na qual o ex po si -
tor, Edmun son, de fen dia a idéia de que a mo der ni da de bra si le i ra
foi con se qüên cia da pre sen ça bri tâ ni ca no Bra sil). Essa úni ca pa -
les tra so bre a pre sen ça ne gra no que se ria o Bra sil do sé cu lo XIX
com pro va o ar gu men to da mes ti ça gem ar que o ló gi ca: in te res sam as
con tri bu i ções de po vos que apa ren te men te se per de ram na his tó -
ria após te rem co la bo ra do para a for ma ção do país, como se não ti -
ves sem uma con ti nu i da de com o pre sen te.

No en tan to, a me sa-redonda so bre po pu la ções in dí ge nas
abriu es pa ço para o de ba te e em tor no da re pre sen ta ção ofi ci al so -
bre os ín di os e é em tor no des sa que gi ra ram as po lê mi cas no Fó -
rum. Jane Vo i sin ini ci ou a ses são jus ti fi can do a au sên cia de Ail ton
Kre nak,7 ale gan do a con tra ri e da de das suas ba ses in dí ge nas. Era
uma de ci são po lí ti ca a não par ti ci pa ção em qual quer even to que
es ti ves se re la ci o na do com as co me mo ra ções dos 500 anos do des -
co bri men to. Po rém, Vo i sin sa li en tou as ca rac te rís ti cas de mo crá ti -
cas do es pa ço uni ver si tá rio, aler tan do à fal ta que a pre sen ça de
Kre nak fa ria à apre sen ta ção de um pon to de vis ta al ter na ti vo.

A pa les tra de John Mon te i ro foi bas tan te crí ti ca à idéia de
des co bri men to, aler tan do so bre a im por tân cia po lí ti ca da pre sen -
ça de ín di os e cri ti can do a vi são cor ren te de que só so bra ram ves tí -
gi os e res tos da ou tro ra vi go ro sa cul tu ra in dí ge na. Nes se sen ti do, a
sua fala foi bas tan te se me lhan te às idéi as aqui le van ta das e de fen di -
das con tra o olhar ar que o ló gi co so bre os po vos in dí ge nas (e na fal -
ta de re fe rên cia aos po vos de des cen dên cia afri ca na). Os ín di os, se -
gun do Mon te i ro, são sem pre apre sen ta dos em dois tem pos: os do
con ta to e o tem po atu al, ven do-os hoje ape nas como res quí ci os.
Esse é um pro ble ma, pois “sem pre des lo ca o cam po de ação para os
co lo ni za do res” (Mon te i ro, VD 2, 0:13:54) sem de i xar aos ín di os
es pa ços para se rem vis tos como au to res da sua pró pria his tó ria.
Con de na-se os po vos in dí ge nas a uma con di ção de pré-história
per pé tua e, as sim, per de-se a pos si bi li da de de ex pli car a di ver si da -
de dos pro ces sos que per mi tem en ten der a pre sen ça do ín dio hoje.

Assim, “a ima gem que se têm dos ín di os é uma ima gem cris -
ta li za da de so ci e da des fos si li za das num pe río do pré-histórico an -
te ri or ao con ta to, e só es sas so ci e da des são dig nas de se rem con si -
de ra das in dí ge nas” (ibi dem, 0:31:19). Os po vos in dí ge nas fo ram,
se gun do Mon te i ro, in ven ta dos pelo con ta to com Eu ro peu, fa zen -
do um pa ra le lo à idéia de Edmund O’Gormann, no seu A Inven ção
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da Amé ri ca. Em se gui da, Eli sa beth Sal ga do aler tou para a fal ta de
voz do pró prio ín dio, para uma his tó ria et no cên tri ca e eu ro péia. E
foi a par tir de uma fala sua que se deu o de ba te mais aca lo ra do do
Fó rum. Afir mou “que nós não po de mos es cre ver a his tó ria a par tir
do pon to de vis ta dos ín di os” (Sal ga do, VD 2, 0:44:06), o “nós”
re fe rin do-se ao ho mem bran co e tam bém aos aca dê mi cos que ali se 
en con tra vam. “Só quem pode es cre ver a his tó ria de pon to de vis ta
do ín dio são eles” (idem), que ren do afir mar o quan to o ín dio es ta -
va fora de toda a his tó ria es cri ta so bre ele, uma his tó ria nar ra da
pelo co lo ni za dor.

Res pon den do so bre a fal ta de re pre sen ta ti vi da de de ín di os,
ne gros, a su per-representação de eu ro pe us e a fal ta de uma vi são
in dí ge na, Jane Vo i sin re a fir ma o “es pa ço de mo crá ti co” e o cu i da do 
com a re pre sen ta ção de to dos, como re pre sen tan te da fala ofi ci al.
O dis cur so cor re num sen ti do ci en ti fi cis ta: fo ram con vi da dos es -
pe ci a lis tas no as sun to (es pe ci a lis tas que ren do di zer in te lec tu a is).
No di zer de Vo i sin, é como se ape nas Kre nak pu des se ser con si de -
ra do um es pe ci a lis ta e, in fe liz men te, a au sên cia se ria res pon sa bi li -
da de dele, e o es pa ço de mo crá ti co con ti nu a va aber to às ma ni fes ta -
ções. No en tan to, já mos tra mos como as es co lhas das fa las foi ten -
den ci o sa e res sal ta mos a dis cri mi na ção que esse ci en ti fi cis mo im -
pli ca, pois des qua li fi ca qual quer voz in dí ge na que não te nha um
am pa ro aca dê mi co. Isso sem fa lar na to tal au sên cia de um “es pe ci -
a lis ta” ne gro, tal vez que ren do di zer que o Fó rum não re co nhe cia
ne nhum in te lec tu al ne gro, ou pior ain da, nem re co nhe cia o pro -
ble ma da dis cri mi na ção e do ra cis mo no Bra sil como tal.

Nes se mo men to, Sal ga do re i te ra sua po si ção: não é pos sí vel
es cre ver a his tó ria do pon to de vis ta do ín dio. “E o que nos dói de
ver da de é que eles [os po vos in dí ge nas] não pre ci sam de nós para
se rem eles pró pri os” (Sal ga do, VD 2, 1:39:30). No vas per gun tas
fo ram fe i tas so bre a fal ta de par ti ci pa ção in dí ge na e de novo, a res -
pos ta de Vo i sin foi no ca mi nho de afir mar o ca rá ter aca dê mi co do
en con tro, no qual a re pre sen ta ção de as so ci a ções, mo vi men tos po -
lí ti cos ne gros e in dí ge nas não ca be ri am. No en tan to, a pre sen ça
ma ci ça de di plo ma tas (não aca dê mi cos), com cer ca de 20% das fa -
las, in di ca va cla ra men te que o Fó rum não ti nha um cu nho ex clu si -
va men te aca dê mi co, e que mes mo as sim, os aca dê mi cos no me a dos 
para fa lar de ín di os e ne gros, como vi mos, eram fran ca mi no ria.

Pe dro Agos ti nho (um dos pa les tran tes) na sua in ter ven ção,
cri ti ca Sal ga do, re a fir man do a au to ri da de do dis cur so ci en tí fi co e a 
pos si bi li da de da ciên cia pro du zir re la tos ci en tí fi cos da vi são dos
ven ci dos. Para ele, a fala de Sal ga do in di ca ria que o agen te po de ria
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fa zer ape nas a his tó ria do gru po a que per ten ces se, en quan to Sal ga -
do fa la va não so bre a pos si bi li da de de fa zer his tó ria, mas so bre a ar -
ro gân cia de que rer fa zer a his tó ria do ven ci do (e não a his tó ria so -
bre o ven ci do). Agos ti nho afir ma va a ne ces si da de de um tre i na -
men to his to ri o grá fi co, como se só his to ri a do res de di plo ma pu -
des sem fa zer his tó ria. De fato, afir ma a su pe ri o ri da de de um mé to -
do mo der no so bre qual quer nar ra ti va não ofi ci al men te his to ri o -
grá fi ca, uma su pe ri o ri da de de um olhar eu ro peu ci en tí fi co so bre a
“voz do povo”. E mais, é a ima gi na ção his to ri o grá fi ca que pode
for ne cer os ele men tos po lí ti cos para ga ran tir o di re i to à di fe ren ça
de vá ri as et ni as num mun do cada vez mais ét ni co.

Ora, en tão é re al men te a ciên cia que deve sal var o mun do?
Pois lem bre mos La tou che, ao afir mar que

Com a des co lo ni za ção, os mis si o ná ri os chu ta dos do Oci den te de i xa ram
o cen tro do pal co, mas o “Bran co fi cou nos bas ti do res e puxa os cor dões”. 
Essa apo te o se do Oci den te não é mais a pre sen ça real de um po der hu mi -
lhan te por sua bru ta li da de e sua ar ro gân cia. Ela se apóia nos po de res sim -
bó li cos cuja do mi na ção abs tra ta é mais in si di o sa, mas por isso mes mo
me nos con tes tá vel. Esses no vos agen tes da do mi na ção são a ciên cia, a
téc ni ca, a eco no mia e o ima gi ná rio so bre o qual elas re pou sam: os va lo res 
do pro gres so. (La tou che, 1994:26)

Outras Visões

Na tar de de ter ça, na aber tu ra da ses são de co mu ni ca ções,
uma pri me i ra voz dis so nan te: o co or de na dor, Au gus to Oli ve i ra, lê
a car ta dos ín di os, anun ci a da no dia an te ri or (dia do ín dio e de ani -
ver sá rio da mor te do pa ta xó Ga u di no8). Aque la que pode ser a car -
ta do ín dio, em con tra pon to àque la que a uni ver si da de pre ten dia
fa zer a res pe i to da vi são do ín dio. Vale trans cre ver aqui o con te ú do
des sa car ta.

Car ta de Abril.
Ca ci ques dos po vos Pa ta xó e Pa ta xó Hã Hã Hãin
Nós, ca ci ques Pa ta xó e Pa ta xó Hã Hã Hãin, re u ni dos em Aná po lis, no
dia 13, 14 e 15 de abril de 1999, no au di tó rio do Se brae, para ava li ar a si -
tu a ção de nos so povo e pla ne jar nos sas ações para o re fe ri do ano, vi mos a
pú bli co de nun ci ar a si tu a ção de aban do no que se en con tra as co mu ni da -
des do sul e ex tre mo sul da Ba hia, apro ve i tan do a opor tu ni da de para re -
la tar o se guin te:
1) A ma i o ria das ter ras in dí ge nas na cha ma da Cos ta do Ca cau e Cos ta do
Des co bri men to se en con tram in va di das e sem pro vi dên ci as para sua de -
mar ca ção ou de sen clu são [sic] em des res pe i to à Cons ti tu i ção Fe de ral de
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1988, que de mar cou um pra zo de 5 anos para de mar ca ção e re gu la ri za -
ção de to das as ter ras in dí ge nas no Bra sil.
2) A ma i o ria de nos sas co mu ni da des se en con tram sem a mí ni ma as sis -
tên cia na edu ca ção, sa ú de ou sub sis tên cia, ou quan do ocor re, as con di -
ções ofe re ci das são pre cá ri as e to tal men te fora de nos sa re a li da de so ci o -
cul tu ral.
3) Por oca sião da co me mo ra ção dos qui nhen tos anos da che ga da dos co -
lo ni za do res ao Bra sil, nós, re pre sen tan tes in dí ge nas per gun ta mos: co -
me mo rar o que? O ex ter mí nio de vá ri os po vos in dí ge nas? A im po si ção
cul tu ral e re li gi o sa? O rou bo de nos sas ter ras e ri que zas do solo e sub so lo? 
A es cra vi dão do nos so povo e dos nos sos ir mãos ne gros? Não te mos nada
a co me mo rar, va mos sim ce le brar a nos sa re sis tên cia, a nos sa luta e as
nos sas con quis tas. Nós que re mos aju dar a cons tru ir um Bra sil di fe ren te,
por isso exi gi mos das au to ri da des bra si le i ras a de mar ca ção e re gu la ri za -
ção de nos sas ter ras, a as sis tên cia à sa ú de e edu ca ção e à agri cul tu ra, res -
pe i tan do as es pe ci fi ci da des, o res pe i to à nos sa cul tu ra e tra di ção tan to
nos bens ma te ri a is e ima te ri a is, a ime di a ta apro va ção do es ta tu to do ín -
dio, ba se a do na pro pos ta en ca mi nha da pe las or ga ni za ções in dí ge nas ao
Con gres so Na ci o nal. So li ci ta mos o apo io da so ci e da de bra si le i ra, es pe ci -
al men te da po pu la ção do sul e ex tre mo sul da Ba hia, na luta pela re con -
quis ta das nos sas ter ras tra di ci o na is e pe los nos sos di re i tos cons ti tu ci o -
na is, só as sim quan do to dos ti ve rem seus di re i tos ga ran ti dos, va mos jun -
tos co me mo rar a ale gria de um Bra sil que res pe i ta o povo bra si le i ro.
Espe ra mos con tar com o apo io de to dos nes sa luta.
Aná po lis, 15 de abril de 1999.

Lem bran do exa ta men te a não re pre sen ta ção e o ci nis mo do
pe di do da car ta do ín dio de Si mões, Au gus to Oli ve i ra traz uma
pos sí vel voz e car ta do ín dio (dos ín di os Pa ta xó) para den tro do
even to. O con te ú do não fala de um pas sa do en ter ra do, fala de um
pre sen te vivo e do lo ri do, a von ta de de não co me mo rar. Essa voz,
tra zi da pelo an tro pó lo go, no en tan to, foi uma voz per di da na pro -
fu são de fa las em Ilhéus, e só na quin ta-feira, em Por to Se gu ro, ou -
vi ría mos de novo algo a res pe i to da voz do ín dio.

Ou tras con tra-vozes qui se ram se fa zer ou vir em Por to Se gu -
ro. Po de mos nar rar a ma ni fes ta ção con jun ta de Pa ta xós e de mo vi -
men tos ne gros, ocor ri da du ran te a mis sa de co me mo ra ção dos 500 
anos. Essa mis sa fa zia par te das co me mo ra ções ofi ci a is, es tan do li -
ga da ao Fó rum, atra vés de uma loja na Fe i ra das Na ções. Essa loja
cha ma va-se “500 anos de evan ge li za ção” da Igre ja ca tó li ca e apre -
sen ta va um ro te i ro pa ra le lo de co me mo ra ção, com o pon to alto na
mis sa no dia 22. Pois bem, essa mis sa foi es co lhi da, não por aca so,
como pal co da ma ni fes ta ção po lí ti ca de pa ta xós e ne gros. Eles in -
va di ram a mis sa, ape sar de gran de re pres são po li ci al (que agre diu e
che gou a fu rar os pne us dos ôni bus que tra zi am os ma ni fes tan tes).
Pe din do a de mar ca ção de to das as ter ras in dí ge nas no Bra sil, como
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na car ta de abril, e de nun ci an do a fal ta de res pe i to aos di re i tos hu -
ma nos dos ín di os do sul e ex tre mo sul da Ba hia, cer ca de 100 pa ta -
xós de três po vos in va di ram a mis sa e to ma ram a cena. Sua re per -
cus são foi, en tre tan to, ig no ra da no Fó rum, onde o pro tes to Pa ta xó 
nem ao me nos foi men ci o na do. No en tan to, jor na is ba i a nos e a Fo -
lha de S. Pa u lo di vul ga ram a in va são e não o Fó rum.

Assim, po dia-se pas sar pelo Fó rum que pre ten dia dis cu tir
cri ti ca men te a for ma ção do país sem ou vir das ruas as ver sões crí ti -
cas des ta mes ma. O má xi mo pos sí vel era, nal gu ma bre cha im pre -
vis ta, ou vir ecos de vi sões des to an tes da que la que per me ou todo o
Fó rum: a idéia de um en con tro har mô ni co, onde a mis ci ge na ção
re sol veu os pro ble mas ra ci a is do país, e onde o pre sen te pro ble má -
ti co de ve ria ser ape nas es que ci do. O fim da car ta de pro tes to do
MNU, dis tri bu í da du ran te a in va são da mis sa, de fato trans for ma
em pro je to fu tu ro o que é pas sa do re sol vi do na ver são do Fó rum:
“que re mos co me mo rar o nos so so nho de su pe rar a dis cri mi na ção e
a ex plo ra ção e cons tru ir um Bra sil jus to e fra ter no. Um Bra sil de -
mo crá ti co plu ral, plu riét ni co, no qual a de mo cra cia ra ci al re al -
men te exis ta”.

Mestiçagem Arqueológica

Par to do pon to de vis ta que a idéia da mes ti ça gem e da de -
mo cra cia ra ci al con fi gu ram um cen tro de dis pu ta po lí ti ca de sig ni -
fi ca do, um nexo de con ten das por vi sões he ge mô ni cas (Fox,
1990). Se não de vem ser vis tas ape nas como ide o lo gia “que mas ca -
ra”, não se pode de i xar de vê-las en quan to tal. Na aná li se so bre o
Fó rum po de mos per ce ber como es sas idéi as são alvo de di fe ren tes
in ter pre ta ções, ten den do de um lado à ide o lo gia (por par te dos or -
ga ni za do res des se sim pó sio) e, de ou tro (por mi li tan tes do MNU),
à pro je to po lí ti co. De fato, Wade tam bém vê a de mo cra cia ra ci al e
a mis ci ge na ção como ide o lo gia, no sen ti do que aqui pro po mos,
im pli can do prá ti cas so ci a is.9

Tam bém na Co lôm bia a mes ti ça gem foi vis ta como so lu ção
he ge mô ni ca para as ten sões dos sis te mas ra ci a is, como tam bém em 
ou tros pa í ses como Mé xi co e Cuba (Mar ti nez-Echazábal, 1996).
Como Wade afir ma em sua et no gra fia so bre Cho có, na Co lôm bia,

de trás de este dis cur so de mo crá ti co de lo mes ti zo, que ocul ta la di fe ren -
cia, yace el dis cur so je rár qui co del blan que a mi en to, el cual hace no tar la
di fe ren cia ra ci al y cul tu ral, va lo ri zan do lo blan co y me nos pre ci an do lo
ne gro y lo in dí ge na. Las ide as acer ca de na ci o na li dad y mez cla de ra zas ti -
e nen en ton ces dos ca ras. Una, de mo crá ti ca, que en cu bre la di fe ren cia,
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pre ten di en do que esta no exis te. La otra, je rár qui ca, que re al za la di fe -
ren cia para pri vi le gi ar lo blan co. (Wade 1996: 50)

O au tor afir ma que a idéia de uma na ção mes ti ça co lom bi a -
na ex pe le os ne gros e ín di os da ima gem da na ci o na li da de. Como
de mons tra Sey ferth (1998) tam bém no Bra sil o dis cur so da mis ci -
ge na ção es te ve vin cu la do à for ma ção da na ção, re la ci o na do ao
bran que a men to da po pu la ção. No sim pó sio essa mes ma ten dên cia 
foi ex pli ci ta da de no vas for mas, por meio da re-elaboração da idéia
de mis ci ge na ção como mes ti ça gem ar que o ló gi ca.

Ao des cre ver o Fó rum pu de mos iden ti fi car no vas for mas de
ver a for ma ção do país (que po dem “dar cer to” ou não), com im pli -
ca ções so bre como con ce ber nos sa po pu la ção e como (não) con si -
de rar os pro ble mas atu a is. De mons trei como essa vi são es ta va
ocul to nas fa las, na or ga ni za ção das me sas e nas au sên ci as. O tema
cen tral sen do o en con tro de cul tu ras re ve la o in te res se sub ja cen te
que mar ca ria todo o con gres so: evi tar o en fren ta men to e as du ras
re a li da des re sul tan tes da co lo ni za ção. O modo en con tra do não é
ne gar toda his tó ria san gren ta, mas re le gá-la a um pas sa do ar que o -
ló gi co que pode ser en con tra do em ves tí gi os, fo tos, des cri ções de
vi a jan tes, dan ças para tu ris tas. Um pas sa do que pa re ce ter, ape sar
de tudo, re sol vi do os pro ble mas ra ci a is do país. Essa é a idéia cen -
tral: é como se a mis ci ge na ção ti ves se, num pas sa do re mo to, re sol -
vi do e cri a do um povo bra si le i ro que, em bo ra mis tu ra do, quer ter
uma cara bran ca, eu ro péia (a ve lha e co nhe ci da idéia de bran que a -
men to). Jo ga-se para um pas sa do re mo to o con fli to e de i xa-se im -
plí ci to que a his tó ria o re sol veu. Embo ra al gu mas pou cas pa la vras
te nham lem bra do a si tu a ção atu al de po pu la ções ne gras e in dí ge -
nas, to das as si tu a ções de con fli to fo ram su fo ca das no en con tro,
com a má gi ca da ex pres são “águas pas sa das não mo vem mo i nhos”.

As fra ses cur tas e sin to má ti cas do fol der tra zi am uma evo ca -
ção do en con tro (a pa la vra foi des ta ca da em azul), re me ten do a um
cam po se mân ti co mu i to nos so co nhe ci do, ao tra tar da for ma ção
bra si le i ra. Como não po dia de i xar de ser, o en con tro é a sa u dá vel
mis ci ge na ção de Gil ber to Frey re (1990). Fa lar em en con tro é de i -
xar de fa lar ofi ci al men te em em ba tes, mor tes, opres são, do mi na -
ção e ex plo ra ção. A pro mes sa no fol der de ex plo rar ima gens re cí -
pro cas (dan do uma idéia de igual da de em sua pro du ção) é ape nas
uma ilu são, pois o que de fato ti ve mos, como me es for cei em de -
mons trar, foi a vi são de bran cos so bre ín di os, ne gros e eu ro pe us do
pas sa do. Ne nhum pa les tran te ne gro (que fa las se em nome da vi são 
do ne gro so bre o eu ro peu) e ne nhum ín dio, pois mes mo Ail ton
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Kre nak, que ha via sido con vi da do para uma me sa-redonda, pre fe -
riu não com pac tu ar com as co me mo ra ções.

E isso não quer di zer al gu ma co i sa so bre os in te res ses de
quem pen sou esse con gres so? Apa ren te men te, o es pa ço re du zi do
para ín di os e ne gros re fle te uma von ta de de apa ga men to des sa re a -
li da de. Ve ja mos: se as in ten ções bá si cas fo ram su pos ta men te dis -
cu tir os po vos na for ma ção do país, por que mo ti vo ne gros fo ram
me nos re pre sen ta dos que a pre sen ça fran ce sa? Por que, na ver da de,
não se quer dis cu tir uma for ma ção, mas in ven tá-la com um olho
no fu tu ro da na ção. Como pro je tar para o país uma ima gem eu ro -
péia e mo der na (a re pre sen ta ção ex ces si va da Eu ro pa nos per mi te
di zer isso, se sou ber mos que das tre ze fa las, ape nas duas tra ta ram
ex pli ci ta men te da “he ran ça por tu gue sa”), com a po pu la ção ne gra
e com a vi si bi li da de da si tu a ção in dí ge na? Trans for man do a mes ti -
ça gem em co i sa do pas sa do, es que cen do de pen sar no pre sen te e
pro je tan do um fu tu ro mais bran co, em que mes mo as ma ni fes ta -
ções cul tu ra is de ne gros e ín di os são, por meio do tu ris mo cul tu ral, 
trans for ma das em pe ças de mu seu, em re pre sen ta ções de um pas -
sa do sel va gem que so bre vi ve ram cu ri o sa men te em al gum lu gar re -
mo to do país.

No en tan to, o pro ble ma é pen sa do com ou tras es tra té gi as:
ín di os, hoje em dia, são vis tos tam bém como res quí ci os de um pas -
sa do re mo to. Mes mo ad mi tin do o ge no cí dio sis te má ti co aqui
ocor ri do, o que se pode fa zer é pre ser var o que so brou. O gran de
sin to ma da von ta de de apa ga men to é a fal ta de re pre sen ta ção da
pre sen ça afri ca na, apa gan do o pro ble ma ra ci al que era pos sí vel ve -
ri fi car na com po si ção fí si ca do Fó rum — vá ri os ne gros como tra -
ba lha do res bra ça is e ape nas dois com di re i to à fala prin ci pal: os
dois es tran ge i ros da Áfri ca de lín gua ofi ci al por tu gue sa, o se cre tá -
rio exe cu ti vo-adjunto da CPLP, de São Tomé e o adi do cul tu ral an -
go la no. Pa ra do xal men te, ape nas bran cos es tão a fa lar e re pre sen tar 
ín di os e ne gros.

Mes mo a pre o cu pa ção com os ín di os pa re ceu mas ca rar a fal -
ta de dis cus são em tor no do pro ble ma do ne gro. É como se o pro -
ble ma do ín dio, mes mo que tra ta do su per fi ci al men te, ape nas ser -
vis se para não di zer algo so bre ques tões de ra cis mo e da atu al si tu a -
ção do ne gro. Sin to má ti co é o fato de um re pre sen tan te da vi são
dos “des co bri men tos” dos ín di os te nha sido cha ma do à mesa, en -
quan to ne nhum ati vis ta de qual quer mo vi men to ne gro te nha sido
con vi da do. O ca rá ter po lí ti co des sa si tu a ção pa re ce tão evi den te
que Kre nak re cu sou-se a com pa re cer, ale gan do uma es tra té gia po -
lí ti ca, ci tan do a Car ta de Abril lan ça da pe los po vos in dí ge nas. Mais 
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re ve la dor é o fato dos pro tes tos ocor ri dos em Por to Se gu ro du ran -
te essa se ma na te rem sido con jun ta men te or ga ni za dos por mo vi -
men tos ne gros e in dí ge nas. A per cep ção po lí ti ca des ses gru pos de i -
xa cla ro que qual quer re fe rên cia aos “des co bri men tos” deve le var
em con ta a si tu a ção atu al des ses dois con jun tos de po pu la ções.

A fal ta de dis cus são a res pe i to da pro pri e da de do ró tu lo “des -
co bri men to” (com ex ce ção da pa les tran te Ene i da Cu nha Leal), no
Fó rum, leva a dois pro ble mas: 1) a evi den te su pe ri o ri da de que se
con fe re à so ci e da de eu ro péia, ca paz de des co brir uma ter ra ha bi ta -
da e imen sa men te po vo a da. Evi den cia-se, as sim, o pon to de vis ta
eu ro cên tri co (Amin, 1989), que só faz re for çar as di fe ren ças hi e -
rar qui za das e va lo ri za das en tre bran cos, ne gros e ín di os ex pres sa
na capa do Fó rum. Por ou tro lado, 2) in cor re-se no erro ana crô ni -
co de ima gi nar que o Bra sil já exis tia em 1500 e foi des co ber to por
meia dú zia de in tré pi dos por tu gue ses. Essas duas es tra té gi as es -
con dem o pro ces so his tó ri co de for ma ção da na ção, que pas sa por
du ros pe río dos de ex plo ra ção du ran te a Co lô nia, para gra du al -
men te ga nhar uma con fi gu ra ção na ci o nal com a vin da da fa mí lia
im pe ri al, de po is com a Inde pen dên cia e fi nal men te com a Re pú -
bli ca. O Bra sil só exis te de fato, como na ção, no sé cu lo XIX.

Nos sa aná li se per mi te-nos di zer que re for çar a idéia de des -
co bri men to é que rer apa gar o pro ces so his tó ri co que cri ou a na ção. 
Qu e rer apa gar esse pro ces so é ig no rar o pre ço pago para fa zê-la: ge -
no cí dio, es cra vi dão, opres são. Igno rar o pre ço pago é evi tar a re a li -
da de que ela ca u sou: a si tu a ção da ma i or par te da po pu la ção ne gra
e in dí ge na nes se país. Como es cre veu Wolf, “El su pu es to an tro po -
ló gi co tá ci to de que gen te como esta es gen te sin his to ria, es tan to
como bor rar qui ni en tos años de con fron ta ción, ma tan za, re sur re -
ic ción y aco mo da mi en to” (1994:33).

Evi tar essa re a li da de é per pe tu ar o ra cis mo, des ca so e ex plo ra -
ção, o sis te ma ra ci al de fi ni do por San so ne (1996).10 Por isso, o ca mi -
nho se gui do é ofus car até mes mo o mito da mis ci ge na ção — in ven -
tan do um modo de vê-lo como um fós sil en ter ra do num dos mon tes 
da cos ta da in va são. Assim, tudo se re sol veu e po de mos pla ne jar o
fu tu ro, o fu tu ro mais eu ro peu pos sí vel. A po pu la ção ne gra e in dí ge -
na é as sim re ti ra da da ima gem da na ção. Se o ob je ti vo foi dis cu tir a
iden ti da de na ci o nal, vi mos aci ma que a com po si ção do even to con -
du ziu a dis cus são para a ela bo ra ção de um tipo de ima gem so bre a
iden ti da de, que cha mei de mes ti ça gem ar que o ló gi ca.

Na Fe i ra das Na ções, por ou tro lado, viu-se a apre sen ta ção
de um “fes ti val de cul tu ra po pu lar”. Apre sen ta ções de ca po e i ra, de
dan ças de ca dom blé, de fo li as de reis, etc. To das de sem pe nha das

Igor José de Renó Machado

402

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



por ne gros. Eis aí o lu gar dado e li mi ta do ao ne gro, como ator e ar -
tí fi ce da ma nu ten ção de uma cul tu ra fós sil, como agen te que man -
tém vi vas tra di ções an ti gas e pri mi ti vas, que têm suas ra zões de ser, 
hoje em dia, não em seus va lo res in trín se cos, mas ape nas num
novo va lor de es pe tá cu lo cha ma do de tu ris mo cul tu ral. Vá ri as ma -
ni fes ta ções de algo que se pres su põe cul tu ral são re ti ra das de seu
con tex to na tu ral de acon te ci men to para se rem ven di das ao tu ris ta
em bus ca do exó ti co. Assim, dan ças de ca rá ter re li gi o so tor nam-se
um ba tu que de car na val, sim ples men te para de le i tar o tu ris ta cul -
tu ral ou, no caso do Fó rum, pro fes so res es tran ge i ros, de ou tras re -
giões do país, e mes mo da Ba hia.

Esse pro ces so cru el de os si fi ca ção de tra di ções não es tá ti cas é 
uma pro va ca bal do tipo de ima gem que se pre ten de dar: um país
onde to dos sa bem seu lu gar, onde ao ne gro cabe ven der sua “cul tu -
ra” e re pre sen tar a su bal ter ni da de em bus ca de uma so bre vi vên cia
eco nô mi ca (não es tou a cri ti car o apro ve i ta men to eco nô mi co da -
que les que vi vem des se co mér cio cul tu ral, já que pa re ce ser uma
das pou cas for mas de so bre vi vên cia em lu ga res como esse). No en -
tan to, esse pro ces so so li di fi ca e ro tu la cul tu ras em mo vi men to, fa -
zen do de seus ato res eter nos sub mis sos da sede de exo tis mo de uma 
“cul tu ra bran ca”, num ine vi tá vel lu gar de su pe ri o ri da de, com suas
má qui nas fo to grá fi cas re gis tran do inad ver ti da men te qual quer te -
a tro de re pre sen ta ção das “ver da de i ras ra í zes”.

Esses ri tu a is mo der nos de exo tis mo de uma cul tu ra ne gra
que se faz sub mis sa nes ses gran des te a tros, ao es ta rem co nec ta dos
com as ati vi da des ofi ci a is do Fó rum, dão uma di men são do que
cha ma mos de mes ti ça gem ar que o ló gi ca. Ali re pre sen ta das nas dan -
ças “fol cló ri cas” es tão os ves tí gi os de um “en con tro” do qual re sul -
tou uma raça bra si le i ra fe liz. Mas um en con tro do pas sa do, di fe ren -
te do fu tu ro que se ima gi na, ou da ima gem que se ven de. Os mes -
mos ne gros ato res des sa far sa cul tu ral só po dem se aje i tar eco no mi -
ca men te atra vés da sub mis são a esse jogo de opres são e, fora des ses, 
não en con tram es pa ço para se rem re pre sen ta dos, são a ima gem a se 
apa gar, a ser su pri mi da. Por isso mes mo, só têm es pa ço quan do o
seu pa pel é re pre sen tar o pas sa do mor to, os si fi ca do, fos si li za do.

Conclusão

Pre ten de mos ter aqui re fle ti do em ter mos grams ci a nos, ao
ima gi nar os sis te mas ra ci a is como ele men tos da he ge mo nia cul tu -
ral.11 Assim, são ele men tos da re vo lu ção pas si va bur gue sa que, para 
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ga ran tir sua re pro du ção so ci al, ne ces si ta cons tan te men te re no var
suas es tra té gi as de do mi na ção e re fi nar seus con ce i tos he ge mô ni -
cos. Jun tas, as idéi as de de mo cra cia ra ci al e mes ti ça gem fun da -
men tam o sis te ma ra ci al bra si le i ro e a ima gem de na ci o na li da de,
como afir mam Ri be i ro (1997) e Sey ferth (1998). Essas idéi as são
cons tan te men te re no va das por in te lec tu a is “or gâ ni cos” e cri ti ca -
das pe los mo vi men tos ne gros. O que vi mos no Fó rum pode ser en -
ca ra do como uma ten ta ti va de re po si ção (e re fi no) des sas duas
idéi as bá si cas do sis te ma ra ci al. Assim, re co lo cam-se si mul ta ne a -
men te e num novo pa ta mar as idéi as de bran que a men to e mes ti ça -
gem.

Como um dos ele men tos dos apa re lhos de he ge mo nia (Bu -
ci-Glucksmann, 1980), ven de-se a mes ti ça gem ar que o ló gi ca como
a nova ver são para re com por o mes mo sis te ma ra ci al. No en tan to,
es sas mes mas idéi as po dem ser trans for ma das em ban de i ra de luta
po lí ti ca pe los pró pri os “agen tes su bal ter nos” do sis te ma ra ci al: ao
de fen der a idéia de de mo cra cia ra ci al ve e men te men te, mas não no
pre sen te, nem no pas sa do, mas sim como pro je to po lí ti co, re ver -
te-se em sub ver si va e trans for ma do ra uma idéia que ori gi nal men te 
era mais um ele men to de do mi na ção ide o ló gi ca.

Como Hall (1992) afir ma, he ge mo nia cul tu ral sem pre tra ta
do ba lan ço de po der nas re la ções de cul tu ra e nas dis po si ções e
con fi gu ra ções de po der cul tu ral, re fe rin do-se às idéi as de Grams ci
so bre guer ra de po si ções. Na le i tu ra de Hall (idem:24) a he ge mo nia
cul tu ral não é ape nas uma vi tó ria pura ou do mi na ção pura, mas é
algo que re fle te o ba lan ço de po der nas re la ções cul tu ra is; he ge mo -
nia tra ta da mu dan ça nas dis po si ções e con fi gu ra ções do po der cul -
tu ral (uma guer ra de po si ções). A pos si bi li da de da mes ti ça gem ser -
vir como “ide o lo gia” po si ti va num país pro fun da men te ra cis ta co -
in ci de com o que Gil li an (1995: 527) cha ma de Nar ra ti vas Mes tras
de na ção que pos tu lam a clas si fi ca ção do ne gro como “algo” ne ga -
ti vo a ser su pe ra do. Algo a ser su pe ra do his to ri ca men te, como a
idéia de mes ti ça gem ar que o ló gi ca pa re ce que rer fa zer. É a re a tu a li za -
ção de um mes mo sis te ma de opres são ra ci al, po rém em ter mos
mais con di zen tes com os no vos tem pos. Mes ti ça gem é luta por he -
ge mo nia cul tu ral.

Aten tan do para a re la ção en tre de mo cra cia ra ci al e mito do
bran que a men to, Mag gie (1998) nos diz que, ao se en fa ti zar a cor,
evi ta-se a opo si ção ne gro ver sus bran co, “fun dan do uma so ci e da de
po vo a da de cla ros e es cu ros que deve ser um dia to tal men te bran ca, 
sem di fe ren ças” (ibi dem:226). Ou seja, o bran que a men to12 é a
idéia a ser man ti da atra vés das re co lo ca ções da mes ti ça gem atra vés
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do tem po, per ma ne cen do como fun da do ra das re la ções ra ci a is, or -
ga ni zan do o dis cur so da so ci e da de como um todo, mu dan do para
con ti nu ar a mes ma.

Se em 1988, ano da co me mo ra ção do cen te ná rio da abo li -
ção, Ha sen balg ima gi na va que o mito da de mo cra cia ra ci al ain da
per sis tia, “mes mo sur ra do e na de fen si va” (1991: 191), e con ti nu a -
va im plí ci to como subs tân cia de um pac to en tre bra si le i ros de to -
das as co res, nos so exem plo de mons tra que se o mito es te ve re al -
men te na de fen si va, ago ra está em evi dên cia como o cen tro da re -
pre sen ta ção da na ção, e se re põe mo der na men te em no vos ter mos,
que evi den ci am mais cla ra men te a sub ja cen te idéia (e “ou tro lado
da mo e da”) de bran que a men to. E se o mito pa re cia a Ha sen balg
“ter per di do ter re no como re cur so de le gi ti ma ção sim bó li ca à dis -
po si ção das eli tes bra si le i ras” (ibi dem:192), po de mos di zer que
aque le era ape nas um mo men to con jun tu ral, que foi gra du al men -
te sen do su pe ra do pela ex pli ci ta ção cada vez me nos cul pa da da de -
mo cra cia ra ci al — ago ra ar que o ló gi ca — por par te das eli tes po lí ti -
cas, ar tís ti cas e da mí dia em ge ral.

Notas

1. Pri me i ro even to ofi ci al pa tro ci na do pela Co mis são Insti tu ci o nal para as Co me mo ra -
ções dos 500 anos do des co bri men to do Bra sil. Com o apo io in te gral da Uni ver si da -
de Esta du al de San ta Cruz, da Co mis são Na ci o nal para as Co me mo ra ções do V Cen -
te ná rio do Des co bri men to do Bra sil, Co mis são Na ci o nal para as Co me mo ra ções dos 
Des co bri men tos Por tu gue ses, CPLP, vá ri as em ba i xa das e do mi nis té rio da cul tu ra, o
Fó rum acon te ceu na se ma na de co me mo ra ção dos “des co bri men tos”, en tre os dias
19 a 24 de abril de 1999. Teve iní cio na pró pria UESC e de po is se mu dou para Por to
Se gu ro, lo cal do des co bri men to do Bra sil, mar can do o iní cio das co me mo ra ções ofi ci -
a is dos 500 anos.

2. Cla ro, não são to dos os in te lec tu a is que com par ti lham es ses dis cur sos, afi nal há vo zes 
crí ti cas.

3. Con si de ra mos fa las prin ci pa is aque las pro fe ri das por con vi da dos fi nan ci a dos (to dos
os no mes com ex ce ção dos apre sen ta do res de co mu ni ca ções).

4. MD 1, 5: 04.04. As re fe rên ci as às fa las se guem a se guin te ló gi ca: MD sig ni fi ca Mini
Disc e o nú me ro a se guir é o de ca ta lo ga ção nos ar qui vos do CEMI (su ben ten den -
do-se que to das as ci ta ções não es pe ci fi ca das são so bre o Fó rum), o nú me ro após a
vír gu la é a fa i xa no MD e a nu me ra ção se guin te é mo men to pre ci so da fala na fa i xa.
Tam bém ci ta re mos fa las que fo ram gra va das em ví deo, com a se guin te se qüên cia:
VD (ví deo) X (nú me ro da fita na ca ta lo ga ção), XXXX (mar ca ção da apa ri ção da fala
na fita).
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5. Emba ra ço ma i or ain da no ano se guin te, du ran te as co me mo ra ções ofi ci a is dos 500
anos em Por to Se gu ro, quan do todo o apa ra to po li ci al re qui si ta do para aba far o pro -
tes to in di ca o des pre zo com o qual in dí ge nas e ne gros são tra ta dos no Bra sil ofi ci al.

6. Não acom pa nha re mos aqui to das as pa les tras, para tal te mos as gra va ções no acer vo
do CEMI. Inte res sa-nos ape nas al gu mas pas sa gens re ve la do ras de al gu mas fa las.

7. Kre nak é uma re co nhe ci da li de ran ça in dí ge na, com cer ta cir cu la ção pela mí dia.
8. Ga u di no foi que i ma do vivo em 1998, em Bra sí lia, por um pu nha do de jo vens que

que ri am se di ver tir. Na ale ga ção de de fe sa os jo vens afir ma ram não sa ber que se tra ta -
va de um ín dio, pen sa ram que era ape nas um men di go(!).

9. Por tan to, a se pa ra ção que faz Ha sen balg en tre ide o lo gia e prá ti ca so ci al (1998, nota
3), ao ver o uso de Wade de mis ci ge na ção como não ape nas ide o lo gia, mas tam bém
como prá ti cas so ci a is, é inó cua. “Grams ci es ten de a aná li se dos as pec tos mais cons ci -
en tes das ide o lo gi as a seus as pec tos in cons ci en tes, im plí ci tos, ma te ri a li za dos nas prá -
ti cas, às nor mas cul tu ra is ace i tas ou im pos tas. As ide o lo gi as fun ci o nam como agen -
tes de uni fi ca ção so ci al, como ci men to de uma base de clas se. Mais ain da: a ide o lo gia
ten den ci al men te iden ti fi ca da à con cep ção de mun do de uma clas se im preg na to das
as ati vi da des, to das as prá ti cas” (Bu ci-Glucksmann, 1980:83-84).

10. Para San so ne, no Bra sil, “des de a épo ca co lo ni al, as re la ções ra ci a is, bem como as ou -
tras re la ções de po der, pa re cem ter sido ca rac te ri za das pela re la ti va ine fi cá cia de re -
gras uni ver sa is com res pe i to aos di re i tos de ci da da nia [...] e, do pon to de vis ta dos ne -
gros e mes ti ços, pela pre fe rên cia de so lu ções in di vi du a is para fa zer fren te à opres são
ra ci al, com bi na da com mo men tos de re sis tên cia si len ci o sa e, por ve zes, de re be lião.
Esta si tu a ção pro du ziu no Bra sil [...] um sis te ma ra ci al não po lar, ca rac te ri za do por
um alto grau de mis ci ge na ção; uma tra di ção sin cré ti ca no cam po da re li gião e cul tu ra 
po pu lar; um con ti nu um de cor e uma nor ma so má ti ca he ge mô ni ca que têm his to ri ca -
men te co lo ca do fe nó ti pos ne gros na es ca la in fe ri or da no ção de ‘boa apa rên cia’. Em
tor no des te sis te ma, como pro du to das tra di ção [sic] das re la ções ra ci a is, tem-se
cons ti tu í do um con jun to de re gras so bre as qua is exis te um cer to e pro ble má ti co
con sen so, o qual po de mos cha mar de ha bi tus ra ci al” (San so ne, 1996:207).

11. So bre he ge mo nia em Grams ci, ver Bu ci-Glucksmann (1980). Esse con ce i to, se gun -
do a au to ra se gue dois mo vi men tos: o de cons ti tu i ção de clas se à pro ble má ti ca do
Esta do, e o de apa re lho de he ge mo nia que se com ple men ta por “es tru tu ra ide o ló gi ca
de clas se”, no qual vá ri os sub sis te mas (en tre eles po de ría mos pen sar os sis te mas ra ci a -
is) cons ti tu i ri am a he ge mo nia. “O apa re lho de he ge mo nia, com ple men ta do as se gu ra 
uma te o ria da efi cá cia das ide o lo gi as e de sua re a li da de ma te ri al” (ibi dem:70).

12. Ver tam bém Ra mos (1998), Sey ferth (1998) e Schwarcz (1998). Ver tam bém a de fi -
ni ção de “ide o lo gia ra ci al bra si le i ra” de Gu i ma rães (1995) que, para este au tor, tem
como base a tese do em bran que ci men to. O mes mo diz Skid mo re (1993).
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