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Mitos e desafios
Com a idéia de um pro/eto coletivo de nação em crise, e o modelo de desenvolvimento
capitalista dependente esgotado, o grande desafio, na sociedade do entretenimento,
do espetáculo e da despolítização, é o de reconstruir um projeto brasileiro de nação

Deputado Chico
Alencar

Historiador e deputado
estadual - PT/RJ

:1 c'eni anos, em 1900,
() conde de Afonso
Celso lançou um livri-
nho que fez a cabeça
.k)5 bisavó ,., da maio-

ria dos presentes, dos nossos avos
e dos pais (te alguns poucos, "Por
que me ufano de meu país?', em
que reforçava a idéia da nação fa-
dada ao sucesso. do mito civilizatório
e (te uma série de elementos que
constituem o que podemos chamar
de imaginário nacional brasileiro. O
único valor das comemorações -
vamos aproveitar o seu sentido li-
teral: relembrar junto. comenli)rar -

não celebrações, dos 00 anos é
exatamente este: desmontarmos o
discurso formador do imaginário
nacional e coesionador da domina-
ção secular das elites no Brasil. Os
initossão muitos. Quero mencionar
três ou quatro elementos que me
parecem fundamentais v decisivos.
cuin 'fl(lo	exortação de Carlos
I)ru	id de Andrade.

Descobri, com o auxílio de uma
amiga, professora de 1 listória, um
poema do l)rummond que achei
extraordinário: "0 historiador": "Veio

para ressuscitar o tempo e escalpelar
os mortos, as condecoraç'íes. as
liturgias, as espadas, o espectro das
fazendas submergidas, o muro de
pedra entre membros da família, o
ardido queixume das solteironas. os
negócios da trapaça, as ilusões ja-
mais confirmadas nem desfeias.
Veio para contar o que não faz jus a
ser glorificado e se deposita grânu-
lo no poço vazio da memória. E
importuno, sabe ser importuno e
insiste, rancoroso. fiel." Não tenho
muita vocação para o rancor, mas
quero ser bastante importuno para
o discurso oficial.

O primeiro mito é exatamente O

da própria nação, da perenidade das
nações. Nunca é demais lembrar que
nação é uma construção histórica.
determinada, temporária, que nem
sempre existiu. Proletários de todo
o mundo, uni-vos. Se não quiserem
uma coisa muito antiga, podem
avançar cio Manifesto Comunista 1'a
John Lennon, Irnaine theres no
countries. Teremos um dia - sus-
peito que não o veremos - um go-
verno mundial cooperativo e sem
fronteiras.
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E não essa rnundia]ização. que é
a globalização da flOV1 divisão ) in-
ternacional da produção e dos flu-
xos comerciais e do capital
especulativo apátrida. Isso não é um
mundo sem fronteiras, nesse senti-
do da utopia que devemos perse-
guir. Utopia que está registrada num
antiqüiSsimo provérbio persa que dc'
o seguinte: "Que C) ser humano não
se ufane por sua nação, e sim por
sua espécie." O fundamental, essa
é a melhor maneira de ser patriota.
é nos sentirmos cia espécie huma-
na, ameaçada junto com toda a de-
gradação do planeta.

Então, nação é urna construção
histórica. Com isso, já varremos todo
o pré-fascismo que os nacionalis-
mos exacerbados carregam. Portan -
to, ficar cultuando a nação, a
brasilidade, o auriverde pencião, é
um perigo, é uma mentira, é unia
ilusão.

Por outro lado, a nossa vida con-
creta, daqui a 10, 15. 30 anos, vai-
se extinguir, somos seres históricos,
datados, temporários e nascidos
aqui. No Rio de janeiro não tem so
coisa ruim. Estamos com urna ex-
posição, que independe das inconi-
petências públicas, sobre 80 letra'
do Chico Buarque e um trabalho de
80 artistas sobre elas. Lá pelas tan-
tas, tem uma muito antiga. chamada
Partido Alto, onde ele começa di-
zendo o seguinte: "I)eus é um cara
gozador, adora brincadeira, pois prá
me jogar no mundo tinha o mundo
inteiro, mas achou muito engraçado
me botar cabreiro, na barriga da
miséria, eu nasci brasileiro.' E o-
bre essa letra o Jaguar fez um tra-
balho ótimo somos brasileiros sim
e não devemos ter vergonha dessa
nossa condição. Mas, somos brasi-
leiros tanto quanto os chineses S()

chineses, os franceses são france-
ses, OS bolivianos S:o l)OliViaflOs.
Portanto, o patriotismo tem que ser
relativo, até porque as nações são
relativamente novas, numa constril-
Çào na chamada Idade Moderna.

Também há outro mito corrclato
a esse, que é a fusão do Estado com
a sociedade. Isso é um perigo. A
sociedade é uma coisa. tem uma
dinâmica, e o Estado estabelece re-
lações de mando sobre a socieda-

O erro com relação
à denominação

dos nativos já está
consagrado. Os

próprios
companheiros

índios não vêem
nenhum problema

em serem
chamados de

índios, apesar da
denominação

original vir de um
equívoco

de. criando também o imaginário de
regras uniforniizadoras. E preciso
que tenhamos visac crítica em ieia-
Çào a isso.

Outro mito importante e que tem
tudo a ver com essa avassaladora
propaganda oficial, que está ajx'-
nas começando, é o mito do desco-
brimento. Na verdade, o que houve
foi o "cobrimento cio Brasil. Ou,
como o professor José Murilo assi-
nalou num dos seus artigos na "Fo-
lha de S. Paulo", o encobrimento
de muitas coisas.

Esse mito está cheio de menti-
ras. 1-lá pouco tempo, num auditó-
rio com 600 meninos e meninas.
perguntei: - Quem descobriu o Bra-

sil? se111 mais do que dez voze.s dis-
cordantes, veio aquele grito bonito
da criançada: - Pedro Álvares
Cabral. Ora, isso é uma mentira ple-
na. A porta de entrada da chamada
história do Brasil é uma mentira. Não
foi Cabra!, e o pior. nem Cabral ele
se chamava, não era o primogênito.
era Pedro Álvares Couvêa. depois
virou Cabral, quando seu irmão
mais velho morreu. E não foi ele
sozinho, nem foi o primeiro, nem
descobriu nada - existiam povos
C, civilizações milenares. E o ca-
lendário era j LII ia rio e depois vi -
rou gregoriano; portanto. no dia
22 de abril de 2000, não serão
completados os 500 :lfloS desse
evento, que foi, na verdade, o ini-
cio da conquista efetiva cio terri-
tório que depois se chamou Bra-
sil pela associação do Estado ab-
solutista com a burguesia comer-
cial nobre, urna mescla de inte-
resses mercantis e ideológicos.

Então. na frase 'Pedro Álvares
Cabral descobriu o Brasil. só está
correto o 'o, artigo definido, mas-
culino, singul:ir. Nã o era Brasil, na
descobriu, não foi Cabral e não foi
marco de nada.

Mas iSSO já é quase uni lugar
comum entre nos. O problema é
que a ideologia donunante é ex-
tremamente forte e está nos si/es
da vida. Uni colega cia L'niversi-
dacle Federal Fluminense teve a
paciência de examinar o si/e "500
Anos do Brasil", que é anunciado
pela televisão, e encontrou o se-
guinte: "A OIfl passa do pi'oxiino
milênio, o Brasil completa 500
anos de olho no futuro, mobiliza-
do pelo desejo coletivo de cons-
truir um pais cada vez melhor".
Isso é tão falacioso e mentiroso
quanto 'Pedro Álvares Cabral des-
cobriu o Brasil". Ma ,, isso chama-
se ideologia dominante, constru-
ç'aL) de um imaginário ) hcgemônico
na sociedade brasileira, portanto,
no cotidiano das milhares de pes-
soas que estão aí trabalhando, pro-
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(luzindo, vendo sessão da tarde,
amando, angustiadas. Somos mi-
noria, o que não diminui a impor-
tância de cumprirmos essa tarefa
necessária de desmonte cio mito
dos 500 anos.

O outro mito é o do cadinho de
raças. Os mais antigos aprenderam
isso na escola. O Brasil é um
cadinho de raças, é uma democráti-
ca fusão étnica que constituiu um
pOVO maravilhoso, as bundas mais
rebolativas do mundo estão aqui. O
jornal do Brasil' m )strava, outro

dia, que a imagem do Brasil no ex-
terior, sobretudo nesses tempo .s ole
carnaval, é exatamente essa: ela
mulher rebolativa, mulher objeto de
cama e mesa, e dos malabaristas da
bola. E urna cristalização da visão
deformada da chamada brasilidade,
que vem nesse mito cio cadinho das
raças.

O erro com relação à denomina-
ção dos nativos já está consagrado.
Os próprios companheiros índio,,;
não vêem nenhum problema cm
serem chamados de índios, apesar
da denominação) original vir de um
equivoco. Então, os negros africa-
nos inicialmente, alrodescendentes
hoje, e os brancos entraram,
homogeneamente, na formação da-
quilo que Milton Nascimento e
Fernando Brant chamam corretamen-
te de 'povo da raça Brasil', que é o
único que existe aqui. Essa entrada,
que vai merecer cio governo fede-
ral a construção, já em curso. cio
Memorial do Encontro, está fun-
dada na idéia da participação igua-
litária e da democracia racial. Men-
tira também. Vou citar o professor
José Murilo de Carvalho: — Só há
uma expressão para descrever o
que se passou desde 100: con-
quista com genocídio dos índios,
seguida de colonização com es-
cravidão africana".

Então, não tem o cadinho de- ra-
ças onde eu, menino, imaginava que
em poções iguais colocava os ne-
gros, tão pitorescos, mas queria ali-

sar o meu cabelo com gumex, por-
que cabelo ruim, como se chamava
na minha infância, nuo pegava bem.
Por que será que isso na minha ca-
beça de menino funcionava tanto?
Olha a encucação ideológica
fortíssima! Incho era atrasado, pre-
guiçoso, vagabundo, não usa deso-
dorante, não escova dentc. C) bran-
co e o europeu enirarain em igual-
chicle de condições '? É claro que não-
Há polo dominante, há povos e das-
ses s1 1 'r .mnadas aí.

esse mito do cadinho de
raça e cia democracia racial tam-
bém tem de ser vencido. Mas o dis-
curso oficial é fortíssimo. De novo,
o site fala, de maneira impressio-

nante, sobre a nossa origem africa-
na. aparentemente um discurso
moderno e palatável, que esconde
a manutenção da ideologia cia do-
minação e da subordinação do povo
afro descendente: "Um (105 pOVOS

que mais viria a contribuir para 2

formação da nação brasileira, OS

africanos começaram a ser trazidos
para o Brasil no século XVI, abrindo
um ciclo que influenciou toda a n05
sim vida, cio aspecto mais cotidiano
expressão cultural e à própria cons-
trução física cio País. Em apenas dois
séculos, calcula-se que i riiilliões de
negros foram desembarcados aqui'.

Trazidos por quem? Para 1uê?
Desembarcados como? Essas per-
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guntas està() silenciadas no discur-
so oficial Volto a dizer, aí é que
é preocupante hegemônico, pre-
dominante na sociedade, luntO ao.s
nossos vizinhos, dentro da nossa
casa, às vezes dentro de nós mes-
mos. Se, desavisadamenre, alguém
ler esse texto, pensar:i: esta ia-
]ando da contribuição do africano.
A pessoa supera, inclusive, uru dos
itens Considerados pelo discurso
neoliberal meio dinossáurico. a
luta de classes Que coisa mais
démodt  Ora, essc' mito teflios (li-'d
errubar também.

E bom lembrar ainda que toda
nossa história de ionflaçmo social e
de c olonização) é machista e

•....

4

1

masculinista . E nac> pelo simples
fato. aliás terrível, de as expedições,
naquele tempo. serem feitas exclu-
sivamente por homens. Chegaram
aqui Cabral e mais 1A00 homens.
Morreram alguns na viagem, no nau-
frágio da nau de Vasco de Ataíde.
mas 1A00 homens, 41 (lias ao mar,
além de roer biscoito duro e tomar
água salobra. SÓ Com um gênero.
vocês hao de convir que é difícil.
peflOso: "Oh, niar salgado, quanto
de teu sal são lágrimas de Portu-
gal'. Foi unia epopéia que Camões
e depois Fernando Pessoa, ( -It' ma-
neira belíssima, registraram. Mas era
a epopéia de- urna sociedade patri-
arcal e machista, que marcou a co-

lonizaçào do Brasil. somos. portan-
to, sem mãe. Isso é grave nunia so-
ciedade que vai-se montando de
forma muito cruel, muito violenta.
muito excludente, muito espoliativa
e muito patriarcal e machista. Por-
tanto. aquele outro) mito de diversi-
dade do nosso entrosamento, da for-
ça e cia inifx)rtanCia da mulher na
sociedade brasileira, é algo para
esconder o patriarcalismo e o
machismo vig( )ranre até hoje, inclu-
sive na esquerda brasileira.

há um mito mais conteniporá-
neo, pelo menos republicano, cia
ordem e do progresso. () mito
positivista do progresso permanen-
te. O entendimento das sociedades
como portadora,,, uni si mesmas c.le
uro processo evolutivo. Nos nianu-
ais de 1 listória, na historiografia di-
dática, essa visao é constante. Da
Colônia melhoramos um pouquinho
para o Império e avançamos muito
com a república. F essa continua-
ção de crescimento, de cicsc'nvr )lvi-
mnento. da ordem e do progresso.
Jamais se diz que é ordem para os
de baixo e progresso para os de
cima, O que e uma constante da re-
produçao da estratificaçáo social e
da exclusão.

Finalmente, outro mito é o do
povo chinfrim. () I)arcv Ribeiro
destacava muito isso. 1 lá quem diga,
aparentemente com unia visào crí-
tica, que realmente o Brasil não tem
muita cha ncc de dar certo como
sociedade. corno nação, porque, afi-
nal. juntou-se aqui o índio. coitado,
rudimentar na sua cultura u )lIc(

complexa, que. por isso, acabou
dominado. Não tinha instrumentos
tecnológicos para se afirmar, ao con-
trário de outros povos nativos, como
os astecas.

() negro afric.-Iiio foi arrancado
da sua terra, onde já desenvolvia
técnicas mais avançadas, a metalur-
gia, e colocado aqui como) escravo.
E. para nosso azar, o pior dos euro-
peus, o po1uguês, vem para cá. No
Rio de Janeiro, ouvimos muito

t .0
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porque quase fomos colonizados
pelos franceses. -, que houve até a
ajuda de torças miraculosas de São
Sehastiào, e depois entrou o
Araribóia e seus terniminós para aju-
dar os portugueses. Então, expulsa-
mos os franceses. Mas há quem diga
que a colonização francesa seria
muito nielhor. Trata-se de outra
mentira, que troca a turma da colo-
nização por quem coloniza. Se fos-
se assim. o Haiti seria um paraíso.
E o 1 laiti é aqui. E aqui é o 1 laiti. E
lá. salvo engano. os franceses de-
senvolveram um projeto coloniza-
dor de exploração. Essa idéia cio
povo chinfrim, que deu urna misci-
genação IflCic) vagabunda, ou que o
Nelson Rodrigues chamava de povo
vira-lata, é uma bobagem racista que
temos de encerrar.

Todo esse desmonte tem um
compromisso com a construção.
Brasil vive uma crise cie projeto.
Para 80 1'i cia populaçao brasileira.
a única maneira de ter uma pers-
pectiva de vicia é individualista -

A FORMAÇÃO DO BRASIL-NAÇÃO

( . ( )111 o ec( )ismo como virtude. Com
golpe de sorte, porque a mobili-
dade social no Brasil foi muito
gr:incle dos anos 30 aos 80, quan-
do se reduziu drasticamente. Se
você não for um Ronaldinho ou
urna Tiazinha da classe popular.
não vai ter muita chance. As pes-
soas po(' m não saber, mas sen-
tem isso.' é grave.

A idéia de um projeto coletivo
de nação está em absoluta crise.
O nosso modelo de desenvolvi-
mento capitalista dependente está
totalmente esgotado. Vivemos na
sociedade do entretenimento, cio
espetáculo, da despolitização, que,
segundo a Marilene Cliauí, é a
obra mais letal da era Fernando
1 lenrique Cardoso. Essa obra de
despolitizacao também gera a cri-
se do projeto de nação que deve
ser superada por todos nds, que
somos aqueles 40 ou 50 milbdes
de brasileiros que nào estão na
elite dos pós-cidadãos acima de
qualquer suspeita, nem afogados

naquilo que o professor L)arcy Ri-
beiro chamava de "ninguendade'
da grande maioria que não ter
acesso a uma escolaridade crítica
e continuada - as informações.

Esse é o grande desafio. Re-
construir um projeto de nação.
Unia perspectiva de pátria não
para dominar o mundo, mas para
ocupar no século que chega o es-
paço original, singular, não me-
lhor, mais diferente, que a civili.
zação brasileira merece e tem que
ocupar. E os 500 anos podem ser-
vir pelo menos para isso. A nossa
gente, ao contrário do povo
chinfrim. é operosa, trabalhadora,
muito criativa e, sobretudo, muito
musical.

Quero encerrar, já que iniciei com
1 )rummond, com uma canção gra-
vada por Ney Matogrosso. É uma
música que pouca gente conhece,
mas que aclio extremamente ex-
pressiva, uma obra de indagação
chamada "A Cara do Brasil", de Celo
\ iáfora e Vicente Barreto.	1

"A Cara do Brasil"

Eu estava esparraniado na rede
ecu urbandide de papo pro ai -

Me bateu a pergunta meio a esmo:
Na verdade, o Brasil o que será?
O Brasil é o homem que tem sede
OU O que vive da seca do Sertào?
)u será que o Brasil dos dois é o mesmo

O que vai é o que vem na contramão?
O Brasil é uni caboclo sem dinheiro
Procurando o doutor nalgum lugar
Ou será o professor Darcv Ribeiro
Que fugiu (l) hospital pra se tratar?

A gente é torto igual
Garrincha e Aieijadinlio
Ninguém precisa consertar
Se não der certo,
a gente se vira so7.inhio
Decerto então nada vai dar

o Brasil e o quê. talher de prata
Ou aquele que só come com a mão?
Ou será que o Brasil é o que não O
O Brasil gordo na contradição?
O Brasil que bate tambor de lata
Ou que bate carteira na cstacao?
O Brasil é o lixo que consume
Ou tem nele o maná da criaçao?
Brasil, Macir Silva, I)unga e Zinho
Que é Brasil zero a zero e campeão
Ou o Brasil que parou pelo caminho
Y.mco. Sócrates, Junior e Falcão?
O Brasil é uma fito do T3etinlio
)u um vídeo da Favela Naval?

São os trens da alegria de Brasília
Ou os trens de subórbio da Central?
Brasil-Globo de Roberto Marinho?
Brasil-Bairro:Garotos-Cindeal?
Quem vê do \idigal o mar e as ilhas
(.)u quem olas ilhas vê o Vidigal?
O Brasil alagado palafita?
Seco acude sangrado, clmapadao?
Ou será que é urna Avenida Paulista?
Qual a cara da cara da Nação?
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