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Cada indivíduo possui diversas características que
ajudam a identificá-lo, entre elas: crença religiosa, altura,
classe social, sexo, visão política, nacionalidade

e cor da

pele. O coletivista é aquele que seleciona arbitrariamente
alguma dessas características e a coloca no topo absoluto da
hierarquia de valores. Para o nacionalista, a nacionalidade é a
coisa mais relevante do mundo. Para o socialista, a classe é
tudo que importa. Para o racialista, a “raça” define quem
somos.
Todos eles ignoram a menor minoria de todas: o
indivíduo. Schopenhauer disse: “A individualidade sobrepuja
em muito a nacionalidade e, num determinado homem, aquela
merece mil vezes mais consideração do que esta.” De fato,
parece estranho se identificar tanto com alguém somente com
base no local de nascimento. O mesmo pode ser dito sobre a
cor da pele. Deve um liberal negro ter mais afinidade com um
marxista negro do que com um liberal branco? Fica difícil
justificar isso.
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Entretanto,
exatamente

para

o

este

Dia

da

Consciência

coletivismo.

Negra

Consciência

apela

é

algo

individual; não existe uma “consciência negra”. Compreendese

a

luta

contra

o

racismo,

justamente

uma

forma

de

coletivismo que deprecia um grupo de indivíduos por causa de
sua cor. Mas não creio ser uma boa estratégia de combate ao
racismo enaltecer exatamente aquilo

que se pretende atacar:

o conceito de “raça”. Um mundo onde indivíduos são julgados
por seu caráter, não pela cor da pele, com o sonhava Martin
Luther King, não combina com um mundo

que celebra a

consciência de uma “raça”.
A origem do feriado coloca mais lenha na fogueira.
Zumbi dos Palmares, ao que tudo indica, tinha escravos. Era
a coisa mais natural do mundo em sua ép oca. Ele lutava,
portanto, pela sua própria abolição, não da escravidão em si.
A

humanidade

Diferentes

conviveu

com

conquistadores

a

escravidão

transformaram

desde

em

sempre.

escravos

os

conquistados. Os gregos, romanos, incas, astecas, otomanos,
todos fizeram escravos. As principais religiões consideravam
isso algo normal.
nefasta

prática.

Não
Os

havia

próprios

um critério racial para
africanos

eram

donos

esta
de

escravos.
Somente o foco no indivíduo, com o advento do
iluminismo, possibilitou finalmente enterrar as correntes da
escravidão. A Declaração da Independência Americana seria a

síntese desta nova mentalidade. Os principais abolicionistas
usaram suas poderosas palavras como argumento definitivo
contra

aescravidão. No famoso caso Amistad, em 1839, o ex -

presidente John Quincy Adams fez uma defesa eloqüente dos
africanos presos: “No momento em que se chega à Declaração
de Independência e ao fato de que tudo homem tem direito à
sua vida e à liberdade, um direito inalienável, este caso está
decidido.”
O Brasil apresenta um agravante prático: a própria
noção de “raça”. Afinal, aqui predomina a mistura, como o
recém-falecido Lévi-Strauss percebeu em “Tristes Trópicos”.
Para o antropólogo, “negro” é um termo que “não tem muito
sentido

num

país

onde

a

grande

diversidade

racial,

acompanhando-se de pouquíssimos preconceitos, pelo menos
no

passado,

possibilitou

misturas

de

todo

tipo”.

Como

celebrar a “consciência negra” num país de mestiços, caboclos
e cafuzos? Deve o mulato priorizar uma parte de sua origem,
em detrimento da outra? A mãe negra é mais importante que o
pai branco, ou vice-versa?
Eu gostaria muito de viver num país onde não
houvesse

racismo.

Infelizmente,

acho

que

feriados

que

enaltecem a consciência da “raça” não ajudam. Seria melhor
criar o Dia da Consciência Individual.

