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Antíteses dos "500 anos do Brasil"

O autor identifica e refuta quatro teses embutidas na campanha "500 anos do Brasil -
que, além de convidar O povo a parficiar como mero espectador difunde os valores
da ordem e a versão dominante sobre a formação do Brasil, com propósitos conformistas
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herói de nossa pente. Era preto retinto e filho cio
medo da noite.
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uando transcorre a
data inaugural da
efeméride histórica
fixada pelos padrões
dominantes, as pri-

meiras palavras da obra-prima de
1aric) de Andrade soam como uni

contraponto à concepção vigente no
Estado e nas instituições privadas
de hegemonia, coagulada o o fomiato
e T)( ).S termos da campanha intitulada
'500 anos do Brasil. O que mais
chama a atenção rio discurso da cru-
zada oficial é o seu caráter genéri-
co. Na verdade, limita-se a repetir,
à exaustao, o lema escolhido e a
convidar os brasileiros para partici-
parem como espectadores da super-
lativa comemoração do suposto na-
talício pátrio. Suas únicas
concretudes se localizam no acento
festivo e na exaltação dos aspectos
pitorescos das realizações populares.

Contraditando essa vacuidade, a
aspereza e a ironia com que foi
desenhado o perfil de Macunaínia

revelarii um emblemático anti-uía-
nismo na busca conseqüente de uma
identidade nacional e cultural liber-
ta de mistificacões e manipulações.
o personagem da rapsódia cabocla
é o anupoda do herói romanuco,
aquele protegido da vida real por
uma redoma do" virtudes". É. gos-
tem ou não os go% crnantcs e OS mag-
natas da mid ia. o "nosso herói
iric/,s1ei safado e moleque", cuja fal-
ta de -)rpostt1In' viola o "senso
comum da gente séria, ajuizada, bern
comportada, ganhadora de dinheiro.,
virtuosa e. acima de tudo. "sen'il".2

Ao final das contas, sua "alegria
imotivada é a vingança cio povo,
sua revanche contra a envolvente
trama intelectual cine se lança so-
bre suas cabeças, atribuindo a ele a
culpa de nossos crônicos males.
Debitando o fracasso nacional ao
povo, à sua suposta inferioridade
racial, à sua alegada indolência tro-
pical, à sua propalada luxúria pagã,
os poderosos, os ricos, os brancos,
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os educados - donos do mundo,
senhores da vida -, se livram de
culpas. Jogam sobre o povo, o po-
bre, o preto, a mulataria, as respon-
sabilidades de nosso desempenho
medíocre, ontem e hoje". A
exaltação oca por meio da qual os
clichês relevisivos relativos aos 500
anos' se referem à nossa gente só
confirma, por triste antononlasia, tai.S
val( )F(' ' ohscur:intistas.

- Os heróis do
provincianismo

1 lá. entretanto. as frases francas
cio conservadorismo sem veleidades
adularorias. Por exemplo, um co-
nhecido político, cujas idéias volta-
ram à moda na última década, es-
creveu, resenhando o besi se/ler
intitulado Manual dei per/eclo k/io-
la lalinoamerica no. que o nosso
"suhdesenvok'imento" seria "seni-
pre um fenômeno 'cultural': um mis-
to de idiotice e 'mau-caratismo
Assim, os males nacionais teriam
sido produzidos por "nossos com-
ponentes culturais" primevos. Esse
discurso já traz inscritos os nomes dos
"culpados": "a cultura ibérica do pri-
vilégio, a cultura indígena da indo-
lência e a cultura negra da magia".

Dessa forma, em vez de preo-
cupar-se com as complexas e múl-
tiplas determinações das mazelas
brasileiras, preferiu destilar precon-
ceitos étnicos, chegando às raias do
racismo. Nesse caso, o elitismo as-
sumiu a forma provinciana e acrítica
de um deslumbramento perante os
1 SA, tidos como "talvez a socieda-
de mais inovadora e criativa da era
moderna", e os "anglo-saxões, ciue
prezam a racionalidade e a cornpe-
tiç'ao" . Seria iiiii insulto à inteligên-
cia do leitor gastar mais do que uma
frase para formular uma réplica a
eventos "criativos" e "inovadores"
como a chacina dos povos indíge-
nas, o macartismo, a guerra do
Vietname, a invasão de Granada ou
a recente lei 1 ielms-Burton, bem

como 'racionais" e "competitivos"
como o colonialismo e o nazismo.

Esse weherianismo maldigerido
e exacerbado pelos teóricos da di-
reita nacional vem definindo a for-
mação social brasileira. na melhor

Debitando o
fracasso nacional

ao povo, à sua
suposta

inferioridade
racial, à sua
indolência

tropical, à sua
luxúria pagã, os
poderosos, os

ricos, os brancos,
os educados
se livram de

culpas

das hipóteses, unilateralmente pela
esfera cia circulação e, na vertente
mais supersticiosa e intolerante, a
partir das crenças e do estado de
espírito dos setores mais retrógra-
dos cia classe dominante. Assim, o
'capitalismo" e o "liberalismo" fo-
ram tidos como "animais quase
inexistentes em nossa paisagem e
que apenas agora ensaiam uma tí-
mida presença. ( ... ) O capitalismo
e a economia de mercado" seriam
"instituições" que 'nunca vicejaram
na América Latina". Nestas plagas,
tct'í:l faltado o espírito - geisi -
demniúrgico a que aludiu Sombart,

haveria, em seus lugares. "o
mercantilismo patrirnonialista, o

estatismo e o nacionalismo". Corno
se o capitalismo, cuja existência na
sociedade brasileira é irrefutável, só
existisse onde o projeto neoliberal
estivesse completamente realizado.
Como se o nacionalismo não esti-
vesse umbilicalmente atado à histó-
ria da própria burguesia e as aspi-
rações nacionais, num país depen-
dente, jamais pudessem desempe-
nhar um papel avançado e progres-
sista. Como se o "estatismo' em bai-
xa e o patrimonialismo reciclado em
alta não fossem a expressão, rus-
pectivarneflte, do capital de Estado
e da íntima articulação dos grandes
grupos oligopolista-financeiros com
os órgãos de poder. E como se o
mercado só tivesse aparecido a partir
da chamada "Era Colk)r" e seus atu-
ais desdobramentos privatizantes.

l :oi essa impáfia da superficiali-
dade que, no afà de operar "a (lemo-
lição" de símlx)los da identidade lati-
no-americana, como Pancho Villa e

ucvara, procurou caracterizá-los
como "figuras menores, di krencia-
das apenas pelo seu grau de maso-
qimo imaginário ou pelo infortú-
nio que impuseram a seu.,; países".
Para os dogmas reacionários, são anti-
heróis que nu'io prestam, a não ser
quando transformados em signo mer-
cantil ou, corno Bolívar, 'I'iraclentes e
Frei Caneca, engessados na lorrna da
ideologia dominante e desterrados
para as brumas da história. Os seus
heróis atuais, exemplos e referênci-
as para os valores a serem seguidos,
precisariam ter pele clara, cabelos
aloirados e língua de matriz nórdica.
Por uma hegeliana 'Ironia da Histó-
ria, são alvos, agora como farsa, da
mesma idolatria que tragicamente
prostrou a multidão "idiota' t' "1T12,IJ-

caráter" de nativos diante do coloni-
zador ibérico, há quinhentos anos,

li - O paradoxo de
Macunaíma

() personagem-título de Mário de
Andrade espelha, ao seu modo, a
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psicologia nacional. O mesmo povo
capturado pelo esquema cia clien-
tela, curvado politicamente, que por
vezes troca os próprios direitos por
um par de botinas, adere à conhe-
cida "lei de Gerson" e pratica o vaie-
tudo, também tem sido protagonis-
ta de memoráveis episódios. Para
ficar nos exemplos mais recentes,
resistiu ao regime militar, construiu
partidos com idéias antes proscri-
tas, fundou uma central sindical au-
tônoma em relação ao Estado e ao
patronato, fez manifestações gigan-
tescas por eleições diretas à Presi-
dência da República, realizou gre-
ves, ocupou terras muitas vezes sob
o fogo repressivo, destituiu um pre-
sidente e hoje demonstra uni

 surdo com os rumos
impostos ao País.

Ao longo de sua trajetória con-
traditória, as gentes do Brasil vêm
produzindo exemplos coletivos de
integridade, desp )jamento e risco.
E o fazem acionando o seu lado
contestatório, iconoclasta e gencro
so. Com a sua falta de 'caráter', ou
seja, com  sua personalidade que
busca conflituosamentc,' o auto-re-
conhecimento, com a sua cultura
multifacética que tantos erronea-
mente vêem como caótica, com a
sua pluralidade que não raro beira
a contingência e a indeterminação,
de fato cinergem como sujeitos por-
tadores de necessidades sociais re-
cônditas e se situam no âmago dos
conflitos e aspirações que produ-
zem a verdadeira história do Brasil,
aquela que não é contada na mídia
e muito menos no ,?zarh?eti)1 oficial.

Macunaíma é urna síntese hostil
a simplificações Corno notou Marx.
nos Gruncfrjsçe "o real e o concre-
to" SO podem ser compreendidos
como "uma rica totalidade com múl-
tiplas determinações e relações"
Trata-se, pois, de uma persona lida -
de rica e multifacetada, muito mais
próxima de um complexo
psicossocial de alteridades, contra-
dições e nuanças do que de um

imperativo categórico kantiano. OU

seja, "uma proposição sintético-prá-
tica a priorf', uma exigência da "lei
da moralidade" . Apenas naquela
condição profana pode ser um sím-
bolo efetivamente humanizado e

Pacho Vilia e
Guevara, para os

dogmas
reacionários, são

anti-heróis que não
prestam, a não ser

quando
transformados em
signo mercantil ou,

como Bolívar,
Tiradentes e Frei

Caneca, engessados
na forma da

ideologia dominante

representante de concretudes soci-
ais, com suas excelências e limita-
ções inseparáveis e sempre fasci-
nantes, ativas e passivas.

Assim, as demandas históricas
das classes e segmentos populares
não se limitaram à resistência, mes-
mo que a dimensão defensiva te-
nha siclo permanente e de impor-
tância fundamental. O seu elemen-
to bastardo - porque nasceu fora
do casamento contraído no topo da
pirâmide social -, com suas inúme-
ras rebeliões, conquistas efetivas e
traços culturais, impregnou e con-
cedeu singularidade à formação eco-
nômico-social e à cultura nacionais.
Somos um país nào apenas de víti-

mas, mas tarnhern da extraordinária
façanha positiva que a multidão de
indígenas tidos como indolentes, de
etnias africanas havidas como es-
cravas de magias e de europeus
deserdados em suas terras de ori-
gem, incluindo os portugueses tan-
tas vezes qualificados de súcia, pro-
duziu.

Porém. paradoxalmente. os" de
cima", da colonização aos atuais
potentados financeiros, nem sem-
pre necessitaram esmagar o povo
pela força bruta. Não raro. os con-
flitos, modos mais ativos de
contraposiç'ao e inconformidade,
foram neutralizados e até submersos
pela hegemonia passiva traduzida
no clientelismno, no compaclrismo
na servidão psicossocial, no
messianismo, na esperteza dos po-
líticos da ordem, na desparti-
darização, na conciliação, nas de-
magogias governamentais e no con-
trole midiático A melancolia dos
dese'rclaclos e o niilismo político, cujo
ancestral é o banzo dos escravos.
apenas se opõe à situação domi-
nante como mimetismo amargura-
do e apático. Representa somente
uma "critica das arma,,;  ensarilhadas.
Porém, o conflito nunca foi com-
pletamente banido. A própria efi-
cãcia da hegemonia passiva sem-
pre foi garantida pela repressão
política pressuposta como reserva
estratégica, ostentada c'omo amea-
ça iminente e, nos mnoimientos de
crise, ativada como solução "demo-
crática". E assim o foi porque as lo-
tas popularcs sempre ciesenipenha-
ram um papel central.

III - O fundo histórico da
hegemonia passiva

Os traços degradantes do com-
portamento de alguns segmentos
populares não possuem urna natu-
reza imanente. São frutos, nào de
supostos vícios culturais metafísicos,
mas da via específica de afirmação
da slmpm'ernacia do capital no Brasil.
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Aqui, a burguesia, para organizar-
se em classe dominante, mio se viu
na contingência de antagonizar e
destruir revolucionariamente a ve-
lha ordem. Para ascender, não pre-
cisou constituir uma aliança com o
proletariado nascente, o
campesinato e a pequena burgue-
sia urbana.

Ao contrário de produzir uma
ideologia ao seu tempo revolucio-
nária, como fez na Europa, preferiu
incorporar o conservadorismo cul-
tural dos seus antepassados imedia-
tos, os senhores de escravos e a
oligarquia rural da Primeira Repú-
blica, participes da aliança que sus-
tentou o nascimento e a consolida-
ção do Estado nacional. A continui-
dade do monopólio da terra, jamais
contestado seriamente, foi o penhor
do pacto burguês-latifundiário que
acompanhou toda a história da de-
pendência ao imperialismo - de
onde assimilou os princípios da re-
ação contemporânea - e até hoje
se mantém como pilar do sistema
social.

Portanto, a via da pruiiatia do
capital no Brasil flo pode ser com-
preendida à luz de modelos impor-
tados. Na Inglaterra, com todos os
arreglos posteriores, um rei foi en-
forcado. Na França, rolaram cabe-
ças nobres na guilhotina. Nos USA,
a ruptura colonial gerou uma Repú-
blica. Mas, aqui, o capital se afir-
mou pelo topo, de maneira "passi-
va". Gramsci, retomando urna ex-
pressão de Cuoco, refere-se a essa
variante sem jacobinismo e sem ilus-
traçao: "Sem terror", como "revolu-
çà() sem revolução".'' Assim, a bur-
guesia, salvo algumas frações su-
balternas, nunca teve um compor-
tamento democrático-radical, jamais
patrocinou um projeto nacional ver-
dadeirámente autônomo e sempre
manifestou urna enorme desconfi-
ança em relação à sua própria forma
democrática "clássica" do Estado, vista
como port' 'herta à anarquia, licen-
ciosidade	lÇ'1() social.

Com a entrada do mundo cio tra-
balho em cena, especialmente após
a Revolução cie Outubro, passou a

identitá'ar w 1 itx'rc1ao.', [)01111caS e
sindicais como caldo de cultura para
o 'perigo vermelho" Ao fim e ao
cabo, desenvolveu formas de do-
minação clientelistas, tutelares e al-
tamente c'oercitivas. Adotando à ris-
ca o lema positivista, que gravou
na bandeira do País, senipre
condicionou o progresso à ordem.
Adaptou seus objetivos "nacionais"
ao cosmopolitismo imperialista, hoje
denominado "globalizaçào". Cultivou
o obscurantismo e colheu o atraso
cultural. agora elevado à enésima
potência pela ode pós-moderna ao
relativismo e ao espírito fractal. Ze-
lou pelo consen'adorismo moral e
reproduziu preconceitos. Colocou a
reação ) política no centro da re.s pu-
blica.

Das quarteladas à presença das
Forças Armadas na cúpula da jovem
República, passando pelo regime
militar, os capitalistas brasileiros con-
ceherain um Estado submisso tioS
interesses externos e tido como fa-
tor de 'segurança interna". Mostra-
ram-se incapazes de consolidar ins-
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tUiÇ0C5 civis estáveis e duradou-
ras, como é hoje comprovado pelo
enfraquecime nto  da Federação, den-
tre outras dimensões hoje assumi-
das pela crise política. Na ótica da
cultura dominante, que a transição
à nova" sociedade capitalista
mundializada ora aprofundou, ora
reciclou, ora simplesmente mante-
ve. não S() bem-Vistos o fortaleci-
mento da sociedade civil, a confi-
guração de campos ideológicos
partidarizados e certos direitos for-
mais adotados pelos regimes po-
líticos do hemisfério norte. Aqui.
todo partidário da reação aberta
se diz "de centro", todo liberal -
conservador se diz 'moderado.
todo democrata se diz 'de esqiler-
da", todo reformista, enl)Ori na o
se diga, é considerado pericosa -
mente "radical

IV - As teses do olhar elitista
Eni suma, o capital alcancou a

primazia econômica e política sem
romper radicalmente com a heran-
ça genocida do período colonial.
sem abandonar os antigos valores
aristocráticos e sem "esclarecinien-
to", preferindo Mudanças acorda-
das "por cima" a aventurar-se no
terreno arriscado de uma revolu -
ção democrática com participação
popular. Assim, por mais que ago-
ra seus representantes se procla-
mem "modernos' e "renovadores
manteve os traços arcaicos e
idiossincráticos de seu passado
escravista-colonial, que foram o
ponto de partida de sua
modernidade e persistem na con-
diçào de pilares valorativos do
jugo atual num quadro de depen-
dência, de existência associada aos
centros econômicos internacionais,
de manutenção do monopólio (ia
terra, de alternância entre a inclu-
são exploradora e a simples
clusão" no interior do próprio
tema, de um regime político que
oscila do autoritarismo absoluto a

democracia limitada e de formas
de dominação (lut.' combinam O

uso da coerção com a inoculação
da passividade.

A saga da civilização brasileira
tem sido, basicamente, o esforço

A saga da civilização
brasileira tem sido o
esforço permanente
dos "de cima" para
manter privilégios,

incluindo o da
burguesia para impor
a sua primazia, bem
como os longos e

sucessivos
combates dos

setores populares
por seus interesses e

anseios

permanente (los "dc cima" para
manter os seus privilégios - cmii
certo momento. voltando-se até
mesmo contra o caduco sistema co-
lonial -, in(-luindoincluindo o da burguesia
para impor a sua primazia, bem
como os longos e sucessivos com-
bates dos setores populares por
seus interesses e anseios. Essa práxis
permanente. a luta de classes entre
explorados e exploradores, entre
oprimidos e opress ires. em todas
as suas manifestações multilaterais
- ec000micas, políticas, ideológicas,
religiosas e culturais -, é a essência
humana da história dos "500 anos"
que transcorreram desde o início da
colonização até hoje.

O esforço de desvelar essa his-
tória real. livrando-a do engano que
transformou o "descobrimento" em
pedra filosofal, tem o sentido de
resgatar o compromisso com a ver-
dade e  busca centenária da liber-
dade, justiça, soberania e demais di-
reitos individuais, políticos e soci-
ais por parte dos povos e etnias
construtores da nacionalidade. Sob
tal ângulo, vale a pena questionar
as seguintes teses apresentadas,
explícita ou implicitamente, pela
campanha "00 anos do Brasil": 1)
a porção- físico-geográfica onde hoje
.c localiza o País foi desc )berta pela
frota portuguesa comandada por
Cabral; 2) o chamado "descobrimen-
to" representou o início ou o nasci-
mento (lo Brasil, que estaria com-
pletando. pois. o seu qingentesimo
:iniversário o processo de colo-
n izaçào se c o n funde co n -
ceptualmnente com o fato nacional;
•i ) a nossa história tem sido ii m
pr )cesso meramente evolutivo e
linear.

Tais opiniões nada têm de ingê-
nuas. Uni enfoque critico, um olhar
(liiC descarte a ilusão na suposta
neutral idade' dos ei )ntl'()]ad re,s cia
grande rnidia e do poder político,
haverá de concluir que a finalidade
da campanha é difundir os valores
da ordem e a versão ol()minante 5()-

bre a formação do Brasil. Seus pro-
pósitos são conformistas, sobretudo
porque os seus mentores e autores
sim os principais k'fc'nsores e
apI icadores ele Li til projeto que
vem representando o maior ata-
que aos interesses nacionais jamais
perpetrado em toda a história do
País. Por isso, é oportuno contra-
por-lhes algumas antíteses, visan-
do a aprofundar o debate,
desconstruir a lógica cio seu dis-
curso, neutralizar os seus desdo-
bramentos estratégicos e' contribuir
puma o esforço mais geral ele
potencializar as consciências, ca-
pacidades e iniciativas de todas
as classes e setores componentes
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cio bloco histórico capaz de sus-
tentar e operar o processo
emancipatório mi sociedade bra-
sileira.

V - 1  antítese: o verdadeiro
descobrimento foi há muitos
milênios

Os autores (E) lema O( anos
do Brasil nau esclarecem se es-
tão referindo-se apenas a um ter-
ritório físico-geográfico, '' '
porção centro-leste da América do
Sul. ou ao Estado-Nação. No primeiro
caso, trata-se de um monstruoso

' q a iv oco. Como sustentam
renomados pesquisadores, apoiados
em evidências de povoamentos e
sociabilidades rudimentares, esta
região do Planeta é habitada há de-
zenas de milhares de anos por se-
res humanos originários da Ásia. l
crivei que a primeira corrente
protornongolóide tenha mil izaclo a
brecha do intervalo interestadial -
um período brando da glaciaçào -
ocorrida entre 40 e 30 mil anos atrás
para entrar pelo atual Estreito de
Bering, no extremo noroeste do
continente americano.

Mesmo sem o recurso a investi-
gações sobre acontecimentos tao
remotos, há o esqueleto fóssil de
urna mulher proveniente da região
de Lagoa Santa e Confins, em Mi-
na ,, Gerais. com idade datada entre
onze e doze mil anos, cujas carac-
terísticas físicas sugerem ter havido
pelo menos urna antiga leva
imigra tona composta por contingen-
tes com alguma influência negróide,
talvez originários do sudeste asiáti-
co, concomitante ou anterior à che-
gada dos agrupamentos ancestrais
que tiveram influência dominante na
composição genética dos
ameríndios.

Diante desses estudos de antro-
pologia física e cultural, a afirmaii-
va de que o "Brasil" teria sido eles-
coberto por um europeu não passa
de uma piada de mau gosto ou se-

nao dc uma lese tragicamente sé-
ria, tão anticientífica e
preconceituosa como as várias ten-
tativas de 'provar" a suposta supe-
rioridade racial de certos setores
h uni a nos sobre o utros. como a

A frota de Cabral
tangenciou uma

população que os
estudiosos

estimam em cinco
milhões de
indivíduos,

espalhada em
cerca de mil etnias

e vários troncos
lingüísticos, o
quíntuplo da
população de

Portugal à época

criminologia de Lornhroso, a antro-
pologia do III Reich e as fábulas,
que habitam os poros da 'democra-
cia racial brasileira", sobre as inatas
"inferioridade" da colonização por-
tuguesa, "indolência" dos indígenas
e "incapacidade" dos negros, que
vão do racismo aberto ou velado a
um ridículo provincianismo
antilusitano, que revela o fascínio
da mentalidade colonizada por uni
mítico senhor ausente.

Descobrir é um 	exclusivo do
sujeito humano.	, a frota de
Cabral tangenciou uma populaçao

os estudiosos estimam em cin-
co milhões de indivíduos, espalha-
da em cerca de mil etnias e vários

troncos lingüísticos. o quíntuplo da
população de Portugal à época. As-
sim, dizer que esta terra kii desco-
berta ou achada hã apenas "500
anos" representa, de imediato, uma
ignorância sobre informações antro-
pológicas elementares e de domí-
nio público. Todavia, mais do que
uma tolice sem maiores conseqü-
ências. possui também urna lógica
científica e moralmente insustentá-

os primeiros habitantes do atu-
al território brasileiro desde tempos
imemoriais nao teriam a faculdade
de descobrir, isto é. estariam exclu-
ídos do rol dos humanos, seriam
meo is animais irracionais.

Pode-se conceder aos
repetidores da fórmula do desco-
brimento cabralino o benefício da
imprecisão teórica: estariam falan-
do por falar, o que já seria
desabonador. Todavia, não há como
ignorar que houve, no início da co-
lonização, um debate acirrado a res-
peito da existência de alma nos cor-
p( )5 ameríndios - querela teológica
que, devidamente decodificada,
expressava o dissenso sobre se te-
riam sido feitos à imagem e seme-
lhança de Deus -' como nos huma-
nos. Mesmo os catequistas, que de-
sejavam atraí-los à comunidade ca-
tólica, viam o descobrimento como
atributo da expansão da cristanda-
de. Na hipótese mais benevolente,
os defensores da prioridade lusita-
na no descobrimento apenas repe-
tem a tradição colonial nascente e,
por via de conseqüência, reprodu-
zem os seus valores.

Assim. a imersão das comunida-
des primitivas na natureza, típica de
um processo de associação em que
o trabalho e a reprodução da vida
cultural ainda não se
complexificaram - especialmente
na ausência da propriedade, da pro-
dução de excedentes, das classes
sociais e do Estado -' foi transfor-
mada abusivamente numa diluição
absoluta da humanidade no> meio
natural, negando-a radicalmente.
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Portanto. o gentio teria sido também
descoberto juntamente com a ve-
getação luxuriante, mas apenas
como sua parte integrante, isto é,
como objetos passivos da explora-
ção da natureza, do trabalho escra-
vo e da catequese.

O princípio epiStenl )lógico ati-
vo desse equívoco é O preconceito
euroCêfltrico, aquele mesmo valor
que fundamentou ideologicamente
a expansão colonial patrocinada
pelo capital mercantil e que ainda
hoje, apropriado e reciclado pela clas-
se dominante no Brasil, reproduz a
discriminação e a opressão aos indi-
víduos e segmentos sociais de ori-
gem extra-européia, notadamente
negra e indígena, potencializados
pelo culto, totalmente desprovido rIr'
senso crítico, aos padrões
comportarnentais vigentes na socia-
bilidade do capitalismo avançado e
de um mítico "primeiro inundo.

VI - 2 antítese: em 1500
houve apenas o início da
colonização

Mesmo assim, a ocupação colo-
nial inaugurada em 22 de abril de
1500 não pode, a rigor, ser caracte-
rizada corno uma "invasão". Nas ci-
vilizações inca e asteca - sem falar
em sociedades anteriores à chega-
ria ibérica, como as maia, tolteca,
tiahuanaco e chimu -, houve esta-
dos com territórios permanentes
mais ou menos demarcados e, por-
tanto, formas rudimentares de so-
berania, ou seja, poderes com di-
mensão sócio-espacial e que não
deviam sua validade a nenhuma or-
dem Superior a si próprios. Ali ocor-
reu, de fato, por parte das expedi-
ÇOS espanholas, a penetração de um
território formalizado e delimitado,
mesmo que dotado de urna autorida-
de institucional apenas rudimentar.

Ao contrário, nos locais do Con-
tinente sul-americano onde a em-
presa colonial portuguesa aportou
Só existiam tribos cujos terrenos

eram fugazes e determinados pelo
princípio heteronômico das condi-
ções naturais, que dispunham so-
bre a possibilidade do exercício da
coleta e o recurso ao nomadismo.
Seria equivocado considerar como

A chegada, no litoral
sul do atual Estado
da Bahia, da frota

portuguesa
comandada pelo

Capitão-Mor Pedro
Álvares Cabral, foi a

façanha de uma
empresa colonial-

mercantil, com
objetivos, a um só
tempo, comerciais,

diplomáticos e
militares

entidades nacionais essas comuni-
dades autóctones, já que, além da
ausência do 'primeiro poder ideo-
lógico sobre os homens", careci-
am de mercado, sociedade política
e urna identidade ou liame
supratribal no plano das instituições.

Assim, independentemente elas
características das antigas formações
sociais americanas, a chegada, no
litoral sul do atual Estado da Bahia,
da frota portuguesa comandada pelo
Capitão-Mor Pedro Álvares Cabral
foi a façanha de uma empresa co-
lonial-mercantil, com objetivos, a um
só tempo, comerciais, diplomáticos
e militares. Representou, pois, não
o surgimento do País, mas o início

da colonização portuguesa na por-
ção centro-leste do continente sul-
americano delineada pelo Tratado
de Tordesilhas, pactuado entre as
duas potências ibéricas de então.

Por via de conseqüência, signi-
ficou o ponto de partida para o
genocídio e a escravidào que mar-
caram indelevelmente a expansão
da modernidade e o surto de pro-
gresso patrocinados pelo capital
mercantil 'antediluviano e articu-
lados à novidade representada pelo
modo de procuça.() capitalista em
crescimento na Europa. Tal ó a ques-
tão chave da história pré-nacional,
e não a famosa dúvida sobre a su-
posta casualidade do
to", afinalafinal já resolvida pelos espe-
cialistas por meio da farta compro-
vação (Ia intencionalidade.

No território aportado, ao con-
trário de uma autoridade estatal so-
berana, foi implantado apenas um
departamento "ultramarino do Es-
lado português. A própria socieda-
de política não passava de uma ex-
tensão da corte européia. O merca-
do era incipiente c se restringia a
entrepostos costeiro,,, só penetran-
do o interior posteriormente, assim
mesmo com precariedade e muito
lentamente. A grande maioria da
população simplesmente desconhe-
cia o idioma oficial, a não ser nas
limitadas áreas de contato, o que,
somado à dispersão dos demais ele-
mentos culturais. caracterizava um
vazio de identidade espiritual.

Na(-) existia, pois, urna nação,
realidade que se prolongou por
muito tempo. Na própria Europa, o
fenômeno nacional apenas desabro-
chava. Em várias regiões - mesmo
considerando a precoce centraliza-
ção monárquica portuguesa e as
fronteiras de soberania estatal con-
solidadas no episódio de Aviz, que
"prepara a missão histórica de Por-
tugal" -, havia tão somente um
conjunto de feudos, cidades ou prin-
cipados autárquicos, situação ape-
nas superada muito depois. O pró-
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prio termo nação entrou no voca-
bulário corrente durante a Revolu-
ção Francesa. Até então, tinha uma
acepção exclusivamente cultural,
corno na literatura romântica do fi-
nal do século dezoito, especialmente
na pregação de Fichte contra o
fracionamento feudal e pela unifi-
cação alemã. Incorporando a fusão
com o Estado, apenas surge com
Mazzini , na Itália do século
dezenove. Quando a retroflexão
ufanista e euromorhca afirma que a
nação brasileira nasceu no alvore-
cer do século dezesseis, acaba,
numa espetacular reversao de ex-
pectativa. festejando de t`ato o ini -
cio da colonizacão.

VII-3 a antítese: a Nação tem
somente a idade da
independência

O brasil, como país. é um taro
histórico muito posterior ao que su-
gere a campanha dos "5()0 anos". Foi
resultado, não de urna quimérica des-
coberta ou do inicio da ocupação
européia, mas de um longo e com-
plexo processo iniciado no ventre da
jovem sociedade colonial e só con-
cluído na sua maturidade. Implicou a
constituição de uma simbiose étnica.
urna nova síntese cultural, um mer-
cado interno, urna sociedade diferen-
ciada da metrópole, um povo, uma
classe dominante local e a emergên-
cia de vontades políticas a partir de
vários levantes nativistas mais ou
menos definidos e conseqüentes.

Sua gênese passou, portanto, por
identidades internas, dissensos, dis-
putas e rupturas, como sublinham
tanto a singular explosão cultural do
século dezoito nos principais cen-
tros urbanos quanto o conjunto dos
movimentos sociais e
emancipacionistas que caracteriza-
ram as últimas quatro décadas do
período colonial, com destaque para
as revoluções abortadas ou efetiva-
das de 1789, em Minas Gerais. de
1798, na Bahia, e de 1817, em

Pernambuco, onde sintomaticaniente
estavam presentes as influências e
doutrinas da Independência norte-
americana ou da Revolução) Fran -
cesa, nas quais o conceito de nação
estava contido. Pode-se, afirmar que

O verdadeiro marco
de sua configuração

como ser social
singular, isto é, o

característico salto
de qualidade que

inaugurou o ciclo do
Estado-Nação,

deve ser assinalado
na separação

operada a partir
dos sucessos

ocorridos em torno
de 1822

o processo de construção nacional
foi, a uni tempo, fruto e semen-
te cia crise cio sistema colonial.

O verdadeiro marco de sua con-
figuração corno ser social singular.
isto é. o característico salto de qua-
lidade que inaugurou o cicio cio Es-
tado-Nação, deve ser assinalado na
separação operada a partir dos su-
cessos ocorridos em te 'no de 1811,
cujo epicent " acabou ndo não a
vontade jr 'idual do Príncipe, mas
a C	'	ia Inde 1 ::idência, cuja

ecisiva ficou gravada no
ej Uto baiano cio dia (li )iS de ju-
lho de 1823. Assim, o Brasil surgiu
por meio da constituição do Estado
nacional autônomo, que, até hoje,

sob o capitalismo oligopolista-de-
pendente, reproclu 7.-se cru

 de soberania precária.
Dizer que o Brasil tem "Sol) anos"

L simplesmente uma tentativa arro-
gante de apagar tal processo. De
acordo com essa farsa, () País teria
nascido de um ato f'undante exclusi-
vamente europeu e colonial, e não
como de falo ocorreu, através de uma
gernunaçilo sincreUca por evidência
multi-étnica. anticolonial a' antítese
política  e c ntlituosa por necessida-
de histórica. Essa concepção tem sé-
rias conseqüências políticas e morais.
° para citar um exemplo: se a Na-

ção tivesse nascido no exato dia 22
de abril de 1500, os indígenas teriam
i(l0 meros esjx'ctidores e as etnias

de origem af'ricana não teriam passa-
do de ilustres ausentes.

Considerando as condições espe-
cificas da realidade brasileira, trata-
se de uma visào insustentável e alta-
mente excludente: qualquer seme-
lhança com o princípio econômico
escravocrata de que o gentio no iní-
cio da colonização e OS negros pos-
teriormente traficados eram simples
instrumentos de produção, ou seja,
"coisas", nào é urna simples coinci-
(iência, mas no mínimo a repetição
de Uni cacoete das classes dominan-
tes ancestrais. Como admitir uma iden-
tidade nacional sem um Estado naci-
onal sequer, sem tabas e quilombos,
sem as palavras de origem africana e
indígena que enriqueceram o idioma
português, sem os vários tons que
cobrem a nossa gente, enfim, SCITI

os sons e sabores de nossos batu-
ques, síncopes, pingas e feijoadas?

VIII - 4a antítese: a História do
Brasil possui conflitos e
rupturas

A col ni.açao e a formação do
Brasil como país configuram dois
pólos contraditórios de uma mesma
unidade processual, com um perío-
do de contato temporal e uma inter-
relação social evidentes, que não
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podem ser esquecidos. Porém, são
histórica e logicamente muito dis-
tintos, com suas mútuas causalida-
des negativas e positivas. A teoria
e o método calcados na sua justa-
posição conceptual são formalistas
e escamOteia11. antes de tudo, a rup-
tura que o surgimento cio Estado-
Nação realmente implicou. Assim,
evocam urna história evolucionisia
e linear, sem conflitos e alteridades
políticas e sociais. desde a façanha
de Cabral até a globalização Con-
cituem, pois, um apelo indireto e
até direto à resignaçao, mesmo que
devidamente vestido com a capa chi
efusão ufanista. tecida com os fjo
de uma 'brasilidade" rebaixada
pobreza cultural e ao lieclonismo
pela propaganda oficial.

Curiosamente. esse teor de /,'-
ce empirista, que só pode constru ii-
se às custas de relatos pueris e ca-
lendários enfadonhos. consegue ser
mais fantasioso cio que as filosofias
idealistas da História, que pelo me-
nos ousaram inserir algum tipo qual-
quer de razão onde apenas pontifi-
caria o fato reificado, tanto mais
quando a primazia cio irracionalismo
no pensamento burguês contempo-
râneo decretou o império cia con-
tingência e cia singularidade pós-
modernos. Reúne, pois, a dúplice e
miserável condição espiritual de
prisioneiro e mestre do senso co-
mum e da vulgaridade intelectual.

Na versão oficial, os conflitos e
consensos são peculiarmente reco-
nhecidos. Aqueles, narrados a con-
tragosto e invariavelmente atribuídos
a origens misteriosas e psicológicas,
mas sempre bajulados como artíc lo
de interpretação tendenciosa. Esses,
alvos de uma exaltação interessada e
transformados em emblema de um
POVO cuja cordialidade foi
astuciosamente interpretada como
submissão Assim, a luta de classes,
COM seus corolários coercitivos e
hegemnj05 encontra-se devida-
mente submersa num postiço júbilo
cívico. Em seu lugar, entram em cena

os heróis cieniiúrgicos e messiânicos,
fabricados sob medida para serem os
principais e tantas vezes únicos pro-
tagonistas do processo civilizatório.

Nessa perspectiva, a lógica
organizadora dos eventos oficiais

Se a mistificação em
torno do início da
colonização servir

para reabrir a
discussão da

formação do Brasil
contemporâneo e

suas projeções para
o terceiro milênio,

então poderá ser um
dos tais "males

que", no dito
popular, "vêm
para o bem"

em torno dos QQ anos aponta
para a instrumentalizaçào do sen-
timento patriótico espontâneo. bem
como das realizações das várias
etnias e segmentos sociais com-
ponentes da civilização brasilei-
ra, visando a reproduzir e a in-
tensificar a inconsciência de si e
a servidão espiritual no interior
dos setores explorados e oprimi-
dos. Urge substituir tal enfoque
pelo estudo sério do passado, de
modo a compreender quem e
como fomos, visando a construir
um futuro melhor para todos.

São plenamente atuais, pois, as
seguintes indicações: "Seria preci-
so acabar com essas concatenações

inventadas e artificiais, descobrin-
do as reais e verdadeiras; missào
essa que, em última instância, su-
punha descobrir as leis gerais cio
movimento que se impõem como
dominantes na história da socieda-
de humana". Se a inistilicaçao
tecida em torno cio início cia coloni-
zação servir ao menos para reabrir
essa discussão no que diz respeito
à formação cio Brasil contemporâ-
neo e suas projecões para o terceiro
milênio, então pudera ser, indepen-
dentemente dos propósitos de seus
autores, uni dos tais 'males que". I'I(

dito popular. "vêm para o bem. •
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