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Reni Eddo-Lodge e a ética da recusa
da normalização do racismo

Antes de ter sido convidado para escrever este prefácio, 
quando li excertos do livro e entrevistas de Reni Eddo-Lodge, 
fiquei convencido de que este livro, escrito por uma mulher 
negra nascida e criada na Inglaterra, podia perfeitamente ter 
sido escrito por uma portuguesa negra, nascida e criada aqui, 
porque identifica e retrata na perfeição o cordão umbilical que 
liga racismo estrutural, institucional e sociocultural à história 
colonial e suas continuidades históricas que continuam a mar-
car  as relações sociais, culturais, politicas e económicas das 
nossas sociedades.

De facto, só muito mais tarde partilhei o post de 2014 de 
Reni Eddo-Lodge que deu lugar a este livro três anos depois, 
numa altura em que já se havia tornado viral nas redes sociais. 
Quando tive conhecimento da sua publicação e do debate que 
estava a suscitar, identifiquei-me muito com o seu conteúdo, 
e quando o livro saiu, aguçou-se-me ainda mais a curiosidade 
em conhecer o desenvolvimento que poderiam ter as ideias que 
constavam no polémico post. Como ela e como qualquer pes-
soa não branca empenhada na luta contra o racismo, também 
eu estou saturado da afasia que afeta o debate sobre a questão 
racial, em que a interlocução se tornou quase impossível pela 
obstinada recusa de escuta da maioria da sociedade e das suas 
instituições, pela acusação de vitimização, divisionismo e pola-
rização social ou até pela injunção à justificação da violência 
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que se abate sobre as vítimas de racismo, quando não mesmo 
ao seu silenciamento.

Desde então, fui acompanhando a autora nas redes sociais e 
imprensa, através das suas publicações nos seus próprios espa-
ços digitais e nas entrevistas e conferências que foi dando. Como 
era expectável, o post e, posteriormente, o livro intensificaram 
efetivamente o debate sobre o racismo no Reino Unido, onde a 
autora foi alvo de uma forte atenção pública e mediática, com 
uma torrente de críticas negativas, mas também com repercus-
sões positivas nas comunidades racializadas e junto de alguns 
sectores mais abertos ao novo paradigma da teoria da crítica 
racial. A publicação do seu livro em 2017 revelou, de facto, um 
grande desconforto com a questão racial na sociedade britânica, 
e este aumentou ainda mais com a publicação do não menos 
polémico livro de Robin DiAngelo, White  Fragility: Why It´s so 
Hard for White People to Talk about Racism, em 2018. As suas 
posições públicas passaram a ser escrutinadas com virulência e 
alguma ferocidade política pelo establishment, sobretudo pelos 
sectores mais conservadores do espectro político. Reni Eddo-
-Lodge e Robin DiAngelo foram alvo de muitos ataques nas 
esferas digitais, mediáticas e políticas, incluindo de membros do 
executivo britânico. Por exemplo, numa entrevista em outubro 
de 2020, Kemi Badenoch, secretária de Estado -adjunta para a 
Igualdade do Executivo conservador de Boris Johnson e tam-
bém negra de origem nigeriana, declarou, que «muitos destes 
livros — e, com efeito, alguns dos autores e defensores da teoria 
da crítica da racial — querem realmente uma sociedade segre-
gada», não hesitando, assim, em apontar ambas as autoras como 
corresponsáveis pelo aprofundamento da divisão da sociedade 
britânica. Estes ataques e estas reações testemunham uma estra-
tégia que visa erguer muralhas defensivas contra a crítica da 
opressão racial e, ao mesmo tempo, montar um arsenal de ata-
que ao antirracismo. O antropólogo Miguel Vale de Almeida, 
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numa recensão à edição portuguesa de White  Fragility: Why 
It´s so Hard for White People to Talk about Racism, afirma que 
o livro «assume a branquitude como identidade problemática, 
pois apresenta-se como neutra e representativa do universal, 
construindo-se e reproduzindo-se através da elisão e na nega-
ção quer das experiências dos grupos vítimas de racismo, quer 
do próprio racismo. De novo, algo que encaixa na perfeição na 
experiência portuguesa.»

Apesar do viés desonesto dos que confundem delibera-
damente o debate sobre a responsabilidade de olhar para o 
racismo como uma questão intrinsecamente relacionada com 
o processo histórico e um ataque à identidade e coesão nacio-
nal, Reni Eddo-Lodge não teve medo de pôr o dedo na ferida, 
causando assim o incómodo a quem sempre se quis satisfazer 
do statu quo. E, em vez da habitual distração retórica sobre 
quem tem mais culpa ou sobre as angústias das pessoas brancas 
que sabiam que havia racismo mas eram incapazes de se posi-
cionar de forma categórica, ela desafia a sociedade maioritária 
a enfrentar o problema do racismo que só existe e faz vítimas 
porque não assume a responsabilidade coletiva e institucional 
de lhe pôr termo.

O livro é uma viagem pelos meandros da relação entre colo-
nialidade e racialidade, uma análise da teia que liga o racismo, o 
machismo e as desigualdades que afetam pessoas não brancas den-
tro das relações de poder económico, político e social ao legado 
histórico do colonialismo e suas declinações na contemporanei-
dade. A organização dos capítulos corresponde à forma e ao con-
teúdo do debate sobre a questão racial nas  sociedades europeias. 
Ao longo de todo o livro, a raça, a classe e o género enquanto ele-
mentos constitutivos da doutrina do supremacismo e do patriar-
cado brancos são passados a pente fino, com factos históricos, 
dados estatísticos e análises de discursos políticos e comporta-
mentos da sociedade britânica e suas instituições.
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A citação da famosa frase de Ambalavaner Sivanandan, 
escritor britânico de origem cingalesa, pronunciado em 2008 
aquando das celebrações do quinquagésimo aniversário do Insti-
tute of Race, «estamos aqui porque vocês estiveram lá» (p. 42), 
 condensa resumidamente a ligação entre o imperialismo, o colo-
nialismo e o racismo. O livro, divido em sete capítulos, começa 
precisamente pela arqueologia do racismo, situada na genea-
logia da história imperial e colonial britânica. Ilustra, assim, 
a  consubstancialidade e a interdependência teórica e prática 
entre colonialidade e racialidade, e entre estas e a desigualdade 
racial contemporânea.

O livro abre com factos históricos, mostrando como a pre-
sença das pessoas não brancas e o tratamento que lhes foi e conti-
nua a ser reservado decorre essencialmente do processo colonial 
britânico, passando em revista uma grande parte dos casos de 
agressões e violências racistas e as revoltas urbanas a estas asso-
ciadas desde então até os dias de hoje. Reni  Eddo-Lodge não se 
esquece de lembrar, aliás, no fim deste capítulo, que «[d]epois 
de a Grã-Bretanha ter votado para sair da União Europeia, em 
junho de 2016, foi-nos dito que o número de crimes de ódio 
denunciados aumentou drasticamente e que o racismo voltou a 
estar em ascensão na Grã-Bretanha. Mas, ao olharmos para a 
nossa história, vemos que o racismo não vem do nada, estando, 
isso sim, entranhado na sociedade britânica. Ele encontra-se no 
próprio cerne do modo como o Estado está organizado. Não 
é externo. Está no sistema.» Este prisma nacionalo-racista do 
Brexit espelha muito bem, por exemplo, a radiografia que ela 
faz da extrema-direita britânica no capítulo sobre o «medo de 
um planeta negro» que assola uma parte da sociedade que vê no 
chauvinismo uma saída para os seus problemas sociais. A sua 
análise sobre violência racial, os debates que esta suscitou e as 
atitudes das autoridades e das instituições revela como o com-
portamento da polícia denuncia uma porosidade política entre 
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a ideologia da extrema-direita e o funcionamento e as práticas 
das forças de segurança.

E, de certo modo, depreende-se desta cronologia da violência 
racial que, sem interrogar seriamente a história com o objetivo 
de a compreender e de corrigir as suas falhas, corre-se o risco 
de se ficar subordinado à ficção da história que as forças do 
statu quo querem impor ao imaginário coletivo. É assim que, 
como dizia Michel Trouillot, «o passado se apaga no silêncio» 
sem a possibilidade de estabelecer a relação causal entre a cul-
tura de violência racial de hoje e a violência colonial de ontem. 
Trouillot diagnosticou bem, em Silencing the Past, como o silên-
cio foi sempre necessário à produção do discurso hegemónico, 
defendendo que «identificar os silêncios da história é perceber 
os momentos da produção da histórica em que a organização 
dos factos ajuda a moldar não apenas o sentido da narrativa» 
mas também a orientar, controlar e condicionar os significados 
simbólicos e reais do imaginário coletivo.

É por isso que o articulado do livro, bem resumido no 
próprio título, é, além de uma análise da profundidade estru-
tural do racismo, uma ética da recusa da sua normalização 
e banalização, através da injunção ao silêncio ou da acusa-
ção de vitimização. O título do livro pode ser lido como uma 
contrainjunção, quase que uma palavra de ordem para um 
novo paradigma na abordagem da questão racial. A recusa de 
Reni Eddo-Lodge em alimentar discussões estéreis em torno 
do racismo em que a vítima ou não é ouvida, ou é instada a 
justificar -se é uma recusa ética que constitui uma resposta à 
recusa da sociedade e das suas instituições em encetar cami-
nhos que definam coletivamente o compromisso de saldar 
a dívida histórica que nos conduziu até aqui, promovendo 
sólidas políticas públicas e comportamentos institucionais e 
sociais respeitadores e restauradores da dignidade das vítimas 
de racismo e potenciadores da sua igualdade.
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Porque, na verdade, aqueles que querem impor o peso do 
silêncio sobre as barbáries do passado, albergue primacial 
do racismo contemporâneo, ou que insistem em exigir justifi-
cações às vítimas do racismo sobre a violência que sobre elas se 
abate ou simplesmente as desvalorizam, não se importam com 
as consequências dramáticas do racismo nas vidas atuais e futu-
ras de quem o sofre, tal como não se importaram no passado, 
porque disso tiraram e ainda tiram proveito, de uma maneira 
ou de outra, através do privilégio branco de que gozam. Uma 
vez que é sabido, por exemplo, como sugere Denise Ferreira da 
Silva, autora de Dívida Impagável, que nem a «mobilização 
da violência policial» — forma institucional da normalização 
da violência racial letal —, suscita «nenhuma crise ética» da 
ordem democrática vigente, é necessária uma ética da recusa, 
como forma de resistência e de resgate da humanidade negada 
pelo racismo. Em suma, quando ela se recusa a falar com quem 
não quer ouvir nem quer ver os estragos do racismo na vida das 
pessoas não brancas, Reni Eddo-Lodge propõe opor à nega-
ção do racismo uma recusa da sua banalização e normalização. 
O livro é um esforço para, com dados e factos, argumentar a 
favor da legitimidade desta recusa ética em prolongar o cinismo 
político e social de desviar do foco as vítimas do racismo.

Em todo o livro, está presente a preocupação de Reni Eddo -
-Lodge em chamar a atenção para a omnipresença do racismo 
pelo seu carácter sistémico em todos os aspetos da vida das pes-
soas que o enfrentam.  Escreve no fim do segundo  capítulo que 
«[n]ão ver a raça faz pouco pela desconstrução das estruturas 
racistas ou por melhorar materialmente as condições a que as 
pessoas de cor estão quotidianamente sujeitas. Para desmante-
lar as injustas estruturas racistas, temos de ver a raça. Temos de 
ver quem beneficia da sua raça, quem é desproporcionalmente 
impactado pelos estereótipos negativos acerca da sua raça e a 
quem é que são outorgados poderes e privilégios — conquistados 
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ou não — em virtude da sua raça, da sua classe e do seu género. 
Ver a raça é essencial para mudar o sistema.» (p. 104) É esta 
omnipresença insidiosa da raça enquanto dispositivo de distin-
ção e discriminação que Achille Mbembe classifica de nanorra-
cismo. Ele está implícita e explicitamente presente no quotidiano 
das pessoas não brancas em todas as dimensões da vida nas 
sociedades cultural e hegemonicamente brancas. É um «racismo 
molecular» que transpira por todos os poros do sistema e está 
em tudo e em todo o lado, e no qual, nas sociedades pós-colo-
niais, o «desejo de apartheid» e o «desejo de uma comunidade 
sem estrangeiro» encontram respaldo moral e ideológico no 
seu passado colonial e esclavagista, como revela o «diálogo» 
reproduzido no livro entre a autora e um dos mais destacados 
dirigentes da extrema-direita britânica e antigo líder do British 
National Party, Nick Griffin. A fixação na diferença racial e o 
medo da invasão e do desaparecimento branco são, na verdade, 
uma patológica obsessão com o medo de perder o poder de 
subjugação racial. É justamente isso que desvela Fabrice Olivet 
no seu recente livro Au risque de la race, no qual escreve que o 
«negacionismo racial serve apenas para perpetuar a dominação 
dos Brancos».

Com efeito, este passado colonial e esclavagista construiu um 
privilégio das pessoas brancas em detrimento das não brancas 
nas sociedades ocidentais. A problematização por Reni Eddo-
-Lodge do racismo sistémico e do privilégio branco, com a sua 
articulação dentro da relação entre colonialidade e racialidade, 
encontra ecos em vários trabalhos, tanto clássicos como atuais, 
nos quais ressalta que «a branquitude é o mecanismo simbólico 
(e material, acrescento eu) pelo qual alguns adquirem e mantêm 
o seu ascendente social, político e económico sobre outros gru-
pos», como escreve a historiadora Sylvie Laurent no seu último 
livro, publicado em 2020, Pauvre petit Blanc. Reni  Eddo-Lodge 
conclui o capítulo sobre o privilégio branco dizendo que 
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«[o]  legado do racismo não existe sem um objetivo. Ele traz 
consigo não apenas uma perda de poder por parte daqueles que 
são afetados por ele mas também um ganho de poder por parte 
daqueles que o não são. É isso o privilégio branco. O racismo 
consolida as oportunidades de vida das pessoas brancas. Con-
fere um poder imerecido; é concebido para manter um domínio 
tranquilo. Porque é que as pessoas brancas acham que não têm 
identidade racial?» (p. 131)

O debate sobre os mecanismos de sobrevivência do privilé-
gio branco está bem arreigado no que Fanon havia identificado 
como um profundo sintoma da doença racial das sociedades 
ocidentais coloniais, ou seja, uma espécie de neurose coletiva, 
síndrome do desaparecimento movido pela obsessão por uma 
hipotética revanche histórica em curso por parte dos outrora 
desumanizados da história colonial. As mirabolantes teorias 
sobre a grande substituição (Grand Remplacement) da extrema-
-direita identitária, como propala, por exemplo, Nick  Griffin, do 
British National Party, mobilizam a raça daqueles que não são 
brancos como ameaça à sobrevivência da identidade branca, 
e a identidade dos brancos como escudo, o que se depreende 
dos discursos sobre invasão de minorias étnicas, a incompati-
bilidade destas em relação à ordem cultural branca ocidental e 
o risco iminente de desaparecimento dos brancos. Mais do que 
o «medo de um planeta negro», o que se antevê é, como, por 
exemplo, Denise Ferreira da Silva explica em Dívida Impagá-
vel, o medo da possibilidade de um planeta não branco. Diz a 
autora: «vemos como a diferença cultural descreve o mundo 
contemporâneo atolado no medo e na incerteza: a identidade 
Étnica cria esta situação através dos enunciados que nomeiam 
o “Outro” ameaçador, isto é, os que buscam refúgio na Europa 
por causa das guerras no Médio Oriente, da instabilidade polí-
tica no Leste e no Norte da África e dos conflitos estimulados 
pela exploração dos recursos naturais na África do  Oeste». 
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A entrevista com Nick Griffin acaba por ilustrar como «a dife-
rença cultural sustenta um discurso moral cujo pilar é o princí-
pio da separabilidade», em que pessoas brancas e não brancas 
«ocupam posições diferentes perante a noção ética da humani-
dade — identificada com as particularidades das coletividades 
branco-europeias». A incapacidade de vencer o fatalismo bio-
lógico da ideia de supremacia branca e a obstinação em defen-
der a todo o custo o privilégio branco expõem a «fragilidade 
branca», que usa o medo que tem do fim do mundo como sem-
pre o sonhou e viveu para instrumentalizar o medo do antirra-
cismo. Vigiar, limitar e punir quando não consegue calar a voz 
antirracista — o que sustenta o medo do fantasma do fim do 
mundo branco, enquanto último reduto do privilégio branco, 
é a estratégia da mordaça e da invocação do politicamente cor-
reto e do cancelamento de que tanto se queixa para poder dar 
largas ao seu racismo. Reni Eddo-Lodge disse que «o medo 
de um planeta negro é um medo da perda. Outra versão desse 
medo revela um profundo desconforto em face da conversas 
e manifestações antirracistas. Assente no pernicioso enquadra-
mento da “liberdade de expressão”, esta materializa-se quando 
uma pessoa com valores antirracistas expressa a sua indignação 
perante algo racista.» (p. 144) E deixa um recado àqueles que se 
ofendem com a censura ética ao racismo, dizendo que «[o] ver-
dadeiro teste à extensão da liberdade de expressão neste país 
ocorrerá se ou quando uma pessoa puder discutir livremente o 
racismo sem ser sujeita a tentativas intelectualmente desonestas 
de pôr em causa os seus argumentos» (p. 147).

A simplificação grosseira do debate sobre a questão racial 
e a violência a ela associada que os opositores ao antirracismo 
político transversal, intersecional e intrassecional (conceito que 
aprendi da poeta e ativista portuguesa de origem são -tomense 
Raquel Lima) ganha contornos ainda mais devastadores quando 
confrontada com a desigualdade racial sofrida por mulheres  

Porque deixei de falar com brancos sobre raça.indd   19Porque deixei de falar com brancos sobre raça.indd   19 07/07/21   11:2207/07/21   11:22



Reni Eddo-Lodge

20

não brancas, em particular, negras. Não surpreende, portanto, 
que a seguir à genealogia cronológica da história da violên-
cia racial e do privilégio branco, a questão do feminismo seja 
aquela a que a autora dá mais enfoque e desenvolvimento no 
livro. As mulheres não brancas, nomeadamente as negras, são, 
na cadeia dos alvos de discriminação racial, o alvo mais visado 
das discriminações de género e de raça. A abordagem de Reni 
Eddo-Lodge da questão do feminismo numa perspetiva antir-
racista e antipatriarcal leva-nos, por exemplo, às posições e 
ao pensamento teórico de feministas, académicas e ativistas 
negras de várias e diferentes correntes de pensamento e do 
espetro política do feminismo negro, como Angela Davis, Audre 
Lorde, Lélia Gonzalez, Christina Sharpe, Hortense J. Spillers, 
 Kimberlé Williams Crenshaw, Saidiya Hartman, Sueli Carneiro, 
Thula Pires, Patricia Hill Collins, Sylvia Wynter, Zakiyyah Iman 
 Jackson, Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, bell hooks, Ana 
Flaúzina, Denise Ferreira da Silva e tantas outras. Para Reni 
Eddo-Lodge, o feminismo deve combater todas as formas de 
opressão, nomeadamente a patriarcal e racial. Quase fazendo 
eco das posições de bell hooks, que fala em «classe patriar-
cal, capitalista e supremacista branca», numa entrevista ao 
The Guardian, Reni  Eddo-Lodge pergunta: «Se o feminismo 
pode entender o patriarcado, é importante questionar porque 
é que tantas feministas lutam da mesma maneira para enten-
der a branquitude como uma estrutura política?» Ela analisa 
minuciosamente, através de muitos exemplos de silenciamento, 
menorização, apagamento, invisibilização, descredibilização e 
até de perseguição, os mecanismos do alheamento das feminis-
tas brancas mainstream em relação à questão racial e, muitas 
vezes, à tensão entre feministas brancas e negras que daí resulta. 
Numa crítica a este alheamento do feminismo mainstream à 
questão racial numa perspetiva de género, escreve: «A igualdade 
de género tinha de ser abordada, mas a raça podia definhar a um  
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canto» (p. 156), o que prova que o feminismo não estava imune 
ao privilégio branco, e remata dizendo que o feminismo deve ser 
um todo, ter em conta cada aspeto da vida: «Neste ponto, em 
que o feminismo se tornou um movimento placidamente branco 
que reivindica trabalhar em prol de todas as mulheres, mas que 
não questiona a sua própria branquitude esmagadora, precisa-
mos mesmo de pensar em começar de novo.» (p. 190) O que 
Reni Eddo-Lodge aponta às feministas brancas mainstream é a 
sua incapacidade de ver, como bem sugere Denise Ferreira da 
Silva quando afirma que nos «corpos das mulheres negras figu-
ram ao mesmo tempo a existência marcada pelas determinações 
do capital, da racialidade e do cis-heteropratriarcado».

É, justamente, na perspetiva da autora, a falta de complexi-
dade na análise da questão racial a partir de uma abordagem 
intersecional que conjugue todos os fatores de discriminação 
que faz com que, no que concerne à questão da classe, seja 
essencial perceber que, se raça e classe estão intimamente liga-
das, elas operam de formas distintas na configuração da causa 
e do efeito das desigualdades estruturais que afetam pessoas 
não brancas. No início do século xx, W. E. B. Du Bois já havia 
identificado estes mecanismos quando falou da linha da cor 
que explicava a desigualdade entre operários negros e bran-
cos, e a ilusão de um privilégio simbólico de que estes últi-
mos se alimentavam para ter atitudes racistas, mesmo estando 
submetido à mesma exploração capitalista. O facto de nunca 
terem sido expulsos da humanidade cria nos operários bran-
cos uma subjetividade política e cultural de um sentimento de 
superioridade. E desde os escritos de Karl Marx até aos dias de 
hoje, a ligação quase ontológica entre capitalismo e racismo 
está profusamente analisada por clássicos e contemporâneos. 
Desde os pioneiros teóricos do marxismo negro ou dos Black 
Studies, como C. L. R James ou Cedric Robinson, até aos 
mais contemporâneos destas correntes como Robin  Kelley, 
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Angela Davis, Ruth W. Gilmore, etc., todos falam em capita-
lismo racial. Marx, por exemplo, escreveu no primeiro volume 
de O Capital que «a descoberta das terras auríferas e argentífe-
ras na América, o extermínio, a escravização e o soterramento 
da população nativa nas minas, o começo da conquista e saque 
das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva 
para a caça comercial de peles-negras caracterizam a aurora da 
era da produção capitalista. Esses processos idílicos constituem 
momentos fundamentais da acumulação primitiva.» E Denise 
Ferreira da Silva insurge-se «[c]ontra a visão teórica tradicional 
que situa a escravidão na pré-história do capital», propondo 
«a necessidade de reconhecer que o valor total produzido pela 
mão-de-obra escrava continua a sustentar o capital global». 
Numa entrevista ao The Guardian, em 2017, Reni Eddo -Lodge 
dizia: «O que quero mostrar neste livro é que a raça e a classe 
não são separáveis.» No entanto, ela procura demonstrar que 
a desigualdade racial intrinsecamente relacionada com a fragi-
lidade económica que resulta da precariedade laboral e várias 
segregações, nomeadamente espacial e escolar, assenta em sub-
jetividades marcadas pela pertença étnico -racial. E, do ponto 
de vista ideológico, nomeadamente no espectro político «pro-
gressista», a leitura do capítulo sobre raça e classe revela um 
profundo impasse estratégico das opções políticas que têm difi-
culdade em conceber a raça, enquanto categoria política defi-
nidora das relações de poder, como determinante nas e para as 
desigualdades. E, a propósito, escreve a autora que «a escolha 
entre raça e classe não é assim tão simples nem binária quando 
pensamos acerca de desigualdades estruturais. Na verdade, não 
só a hierarquia de classe tripartida já não existe como parece 
que as desigualdades raciais existentes são agravadas, e não eli-
minadas, pelas desigualdades de classe.» (pp. 195–6)

Em 2019, o filósofo franco-americano Norman Ajari, autor 
do ensaio intitulado «La dignité ou la mort — Éthique et 
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politique de la race», abordava com profundidade esta preo-
cupação que Reni Eddo-Lodge desenvolve no seu livro sobre 
a obsessão de vários sectores políticos e intelectuais com uma 
pretensa deriva identitária imputada ao movimento antirra-
cista, que o impediria de compreender e ter em conta o carácter 
estrutural da desigualdade de classe do racismo ao fazer da raça 
um elemento central da luta contra as desigualdades. Escreve 
 Norman Ajari: «A moral antiessencialista e a sua obsessão com 
a temática identitária escondem desafios de vida ou morte que 
são, sobretudo, prementes. A questão que se coloca é a das con-
dições de vida, irredutíveis apenas às especificidades das classes 
sociais que afetam as populações intrinsecamente vistas pelo 
Estado como ameaças e, portanto, massivamente visadas por 
uma repressão desproporcionada. Ela incide sobre condições 
de vida degradadas, estruturalmente marcadas pela proximi-
dade da violência e da morte prematura. Em vez de se perder 
no inextri cável labirinto das identificações, contraidentificações 
e diatribes anti-identitárias ocas, a atual teoria crítica ganha-
ria em questionar a posição social das populações geralmente 
privadas de dignidade, estruturalmente consideradas descartá-
veis, massivamente despojadas do que é uma vida digna de ser 
vivida. [...] Em suma, a questão não é ser “a favor” ou “contra” 
as identidades essencializadas, mas sim de compreender e iden-
tificar a violência das estruturas históricas e sociais em que se 
enraízam o que os intelectuais de todos os lados chamam erra-
damente “identidades”.»

E, no fundo, o desafio a que nos convida Reni Eddo-Lodge é 
o da necessidade de nos munirmos de uma grelha de leitura da 
gramática racial que tenha em conta o papel da subjetividade 
política na perceção e tradução dos sentimentos culturais hege-
mónicos que são a alavanca do racismo. Pois o racismo, além 
da sua mecânica ideológica, ossificou-se como prática cultural 
nas sociedades hegemonicamente brancas. Esta hegemonia está 
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presente nas elites, nas camadas populares e nas instituições. 
O Capital e o Estado servem-lhe de sentinela, porque o «capi-
talismo necessita de desigualdades e o racismo fornece-lhas» 
como dizia Ruth W. Gilmore, enquanto goza da proteção da 
organização política, económica e jurídica do Estado. A ordem 
capitalista alimenta e alimenta-se da ordem racial, com todas 
subjetividades que ela encerra; não é, portanto, possível derro-
tar a hegemonia política capitalista herdada do processo histó-
rico colonial sem derrotar a hegemonia cultural racial de que 
é o subproduto.

Ora, a sociedade britânica é, como todas as sociedades oci-
dentais, fruto da sua história colonial, em que o peso do pas-
sado continua a ser o obstáculo maior para sair da longa noite 
colonial que ensombra as relações raciais e dificulta a constru-
ção de um presente e de um futuro melhores. À falta da pre-
disposição coletiva para abandonar o que a tornou e mantém 
pior para uma parte da comunidade, ao ponto de a violência 
racial não constituir nenhuma crise ética do regime democrá-
tico, Reni Eddo-Lodge propõe um compromisso firme para 
uma mudança radical na luta contra o racismo. Mudança essa 
que só será possível se as sociedades ocidentais souberem arti-
cular a dimensão material e subjetiva no combate ao racismo, 
como sugere Cristina Roldão, socióloga portuguesa, com a 
sua fórmula dos 5R’s: Reconhecimento, Representatividade, 
Reparação, Redistribuição e Resistência. No último capítulo 
do livro, escreve Reni Eddo-Lodge que «[n]um mundo em que 
os atos brutos e óbvios são apenas a ponta do icebergue do 
racismo, temos de descrever o monólito invisível. [...] Mas, em 
vez de considerarmos a situação atual uma tragédia absoluta, 
devíamos agarrá-la como uma oportunidade para avançar-
mos rumo a uma responsabilidade coletiva por uma sociedade 
melhor, levando em conta, pelo caminho, as hierarquias inter-
nas e as intersecções.» (pp. 220–1) E remata declarando que  
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«[a]s coisas não têm de ser assim, e a solução começa por nós» 
(p. 221). O seu livro é uma afirmação desta ética da recusa da 
normalização do racismo e um convite à ação coletiva para 
o derrotar.

Mamadou Ba

6 de julho de 2021
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