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FANTASIAS LUSOTROPICAIS:
UMA LIVRE RESPOSTA A VISÃO

CARNAVALESCA DAS RAÍZES DO BRASIL

Thierry Yalentin'

Há alguns dias, li na Internet uma tribuna livre publicada no Jornal
do Brasil, onde um famoso carnavalesco carioca, Fernando Pamplona,
dava sua opinião sobre o atual crescimento do debate racial no Brasil,
mais particularmente em tomo da implantação de políticas de ação afir-
mativa dentro de certas universidades'. A posição do autor, visivelmente
homem de esquerda e humanista, se aproximava a de alguns intelectuais
ou artistas que, apesar de reconhecer a permanência de mecanismos
políticos, sociais e econômicos de marginalização de uma grande parte
da população brasileira "não branca", tentam revelar e criticar as con-
tradições inerentes à uma tentativa de combate ao racismo utilizando, e
potencialmente reforçando, uma representação da raça reificada como
a dos seus adversários. Não trabalhando diretamente sobre esta temáti-
ca de quotas, tenho ainda, como antropólogo e como cidadão, algumas
dificuldades a definir uma posição intelectual pessoal no meio desse ver-
dadeiro campo de mina em construção. Fiz então uma leitura superficial
desse artigo. Mas um dos argumentos colocados pelo autor me fez rapi-
damente voltar ao meu próprio campo de pesquisa e as suas possíveis
relações com os debates comtemporâneos sobre o racismo no Brasil: no
mesmo momento que ele cita a existência, ao Rio de janeiro, de um Dia
da Consciência Negra, Pamplona se pergunta também "Por uma ques-
tão de eqüidade democrática: quantos feriados teremos para os
dias da consciência judaica, asíatica ou do super marginalizado
caboclo mameluco do Norte e do Nordeste?"

Enquanto pesquisador das populações ditas caboclas na Amazônia,
essa pergunta me intrigou imediatamente. Ao reler novamente o artigo,
achei então várias ambigüidades fIagantes, as quais pensei construir meu
texto, não somente em diálogo direto com o autor do artigo (o qual eu
conheço pouco a personalidade e o trabalho artístico), mais também cri-
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3. Grifo meu.

ticando certos traços constantes do discurso sobre as populações dos
sertões do Brasil, e da Amazônia em particular. Não só constantes mas
também admiravelmente distribuídos dentro da opinião pública brasileira,
a tal ponto que as mesmas representações das populações ditas cabo-
clas podem se encontrar em domínios de palavras tanto populares quan-
to eruditas, tanto imediatas quanto formalizadas dentro de produções
escritas, daquelas que, justamente, Pamplona escreveu nesse dia dentr
do jornal de referência.

O autor, introduzindo seu texto por uma declaração lusotropical ínti-
ma (" Não sou negro, não sou branco, muito menos pardo, minha
cor é brasileira "), estende finalmente esta identidade pessoal ao con-
junto da coletividade brasileira, qualificando seu país de "Brasil ultra-
mestiço"; o ponto de vista é claramente exposto e reforça-se no decor-
rer do texto, com uma lista de "todas as etnias que também constroem
esta nação'"; "também" designando as outras populações permitindo
de quebrar a representação bi-polar das origens "preta e branca" da
sociedade brasileira, bipolaridade freqüente nos debates atuais.

Mas quem são essas outras "etnias" que Pamplona inclui dentro da
sua brasilianidade? Os "índios", evidentemente, mas também os "sémi-
tas, nordicos, italianos, poloneses, árabes e asíaticos". Aquarela,
aquarela ... Nós conhecemos todas essas apreenções da construção do
Brasil pela fusão de suas matrizes. Mas uma perturbação se instala na
leitura de uma lista misturando, sem distinção, referências heterogêneas
à diversos tipos de conjuntos culturais, nacionais ou continentais sob uma
simples e prática definição étnica. O senso comum revela-se aqui, fora
de toda objetivação, para designar finalmente, sem especificação históri-
ca, um tipo de estado primário das peças de um quebra-cabeça sarapin-
tado, um estado anterior e mistificado das humanidades que, reunidas
dentro da experiência colonial, foram finalmente chamadas à compor "O
povo brasileiro" como povo mestiço. Estamos então aqui diante de
uma representação folclórica da história brasileira, tão freqüentemente
encenada e ritualizada dentro de numerosos espaços, dentro dos quais
tem dois que o autor do artigo domina perfeitamente: o carnaval e a
televisão.
É em nome dessa visão de um Brasil com multiplas heranças hoje

indivisíveis, desse Brasil "de cultura mestiça", que o autor escreve tam-
bém que, no seu ver, "proteger uma etnia, além de clientelismo in-
constitucional, é racismo puro". A retórica é ótima, e em nome de um
louvável esforço para se opor à construção atual de fronteiras dividindo
os brasileiros de cada lado de uma linha cromática incerta, o autor não
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parece preocupar-se com as contradições. De fato, dentro desse perfei-
to movimento de fusão que se teria produzido, as "etnias" iniciais não
deveriam mais existir como tais, e ainda menos poder estar hoje "prote-
gidas". A tangibilidade do modelo invocado pelo autor esbora-se atrás
dessa confissão implícita que alguma coisa étnica, ou pelo menos o que
ele desígna assim, parece finalmente permanecer ou acordar-se nesse
Brasil de hoje.

Eu deixo provisoriamente esta reflexão para retomar à questão que
me interessou inicialmente. Em nome da "eqüidade democrática", tal-
vez em nome de uma democracia racial implicitamente escondida en-
tre as linhas, Pamplona não sugere o fim do Dia da Consciência
Negra, mas aponta para a falta de outros "Dias", potencialmente, sem
dúvida, de pelo menos um "Dia" para cada "etnia" a festejar. De uma
certa forma, o autor opõe duas lógicas claramente contraditórias: a
proteção e a celebração. De um lado a proteção, como forma negativa
de reativar particularidades ameaçando a osmose cultural "à brasilei-
ra"; de outro, a celebração mutiplicada dessas mesmas particularida-
des, mais como forma de comemoração das suas propriedades consti-
tuintes dessa mesma cultura. Dito de uma forma diferente: de um lado,
a proteção como re-instalação negativa de um passado criticando o
presente; de outro lado, a celebração como re-elaboração positiva de
um passado justificando o presente. As raízes desse discurso, desde
seu início na obra de Gilberto Freire até a sua codificação política so-
bre o Estado Novo, são bem conhecidas, e empedem talvez nosso autor
de colocar um outro "Dia" dentro do campo de sua crítica: o Dia da
Raça.

Volto agora ao que me surpreendeu no início, como antropólogo
pesquisando as populações rurais do norte do Brasil. Dentro dessa
lista de "etnias", constitutivas da nação brasileira e merecendo igual-
mente um dia de celebração, Pamplona esboça logicamente um inven-
tário de populações que, ao menos até uma época pré-colombiana, só
tinham poucas razões de chegar a encaixar-se no Brasil. Todas podem
de fato prevalecer-se de uma anterioridade e de uma exterioridade à
sociedade brasileira, de uma existência histórica que não é só tributária
da experiência colonial. Todas, salve uma: a população 1) "supermar-
ginalizada" de 2) "caboclos" 3) "mamelucos" 4) "do Norte" e 5)
"do Nordeste". Aparece portanto um intruso dentro da família, e que,
ainda mais, justifica uma metralhada de cinco significantes no lugar de
um só. Por quê?

Dois modos complementares de análise dessa sucessão de designa-
ções podem se desenvolver: o primeiro, e mais imediato, pegando pala-
vra por palavra, e tentando compreender o que significam em si mesmo;
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o segundo, talvez mais implícito, ou subjascente, revelando uma ordem
de apresentação sem dúvida menos inocente do que parece.

Primeira análise. O autor designa explicitamente dois territórios geo-
gráficos, duas regiões do Brasil (o "Norte" e o "Nordeste"), reunidos como
sendo lugares onde, talvez com certas diferenças, vivem pessoas podendo
ser coletivamente reunidas sob uma mesma apelação cultural, ou quase
étnica (os "caboclos"), mas também racial (os "mamelucos"). Enfim,
essa população espacialmente, étnicamente e racialmente identificada, é
também, de um ponto de vista social, localizada nas margens da sociedade
nacional brasileira ("supermarginalizada"). Nas margens mais também
rio acima, no fluxo desse grande rio que desembocou na constituição da
cultura brasileira, como o deixa pensar o propósito de Pamplona, sendo de
apresentar "etnias" merecendo celebrações em nome de sua contribuição
à constituição da identidade brasileira. Em outros termos, os ditos "Cabo-
clos-Mamelucos" não estariam só do lado do resto da sociedade, mas
sobretudo localizados, metaforicamente e temporalmente, anteriormente à
sociedade brasileira contemporânea.

Em resumo, sendo conjuntamente posteriores e produtos da cultura
colonial de antes, mais também anteriores e co-produtores da cultura bra-
sileira de hoje, as populações rurais dos sertões estão aqui apresentadas
num estado de lirninaridade temporal sedimentada, como se fossem evi-
dências vivas de um estado intermediário do processo de formalização da
"brasilianidade". A sucessão dos três primeiros significantes pode então
ser lida uma segunda vez, agora sob o ângulo de um arranjo específico,
que mostra finalmente uma concepção pseudo-cronológica sob uma for-
ma de estratificação quase arqueológica. A definição da população rural
dos sertões pela marginalização corresponde de fato a uma idéia nascida
no século XX, do encontro de pensamentos regionalistas e marxistas; sua
definição "étnica" enquanto "Caboclos" nos leva para o início do século
XX e para o fim do século XIX, época das primeiras codificações român-
ticas ou positivas das mestiçagens rurais brasileiras; a definição enquanto
"Mamelucos" lembra o vocabulário da hibridação racial instalado pelo co-
lonizador português, e tendo ficado até o fim do século XIX, quando perso-
nificava uma das figuras odiadas pelas filosofias raciais. Podemos enfim
presumir que a regressão temporal possa implicitamente continuar para
finalmente atingir uma outra identidade étnica, a dos Ameríndios. Temos
que lembrar aqui o léxico colonial, onde o mameluco não era nem o "mu-
lato" (mestiço de branco e de negro), nem o "cafuso" (mestiço de índio e
de negro), mas o mestiço de branco e de índio, e também (porque oficial-
mente o colono não desnatura-se) o índio genérico, o tapuio.

O paradoxo é então claro. Contra a racialização e contra a etnização
do seu Brasil "ultramestiço", Pamplona demonstra no entanto uma visão

278



IMAGINÁRIos SOCWS EM MovlMEl'ITO: ORALIDADE E ESCRITA EM CONTEXTOS MULl1CULTURAlS

turva à respeito de uma parte dos cidadãos de seu país. A marginaliza-
ção das populações dos sertões começa aqui, bem antes de qualquer
processo social, político ou econômicos, finalmente secundários: no iní-
cio, dentro da convicção íntima de uma maioria dos brasileiros, do que
existe hoje, presente em certas regiões recuadas dos interiores, um tipo
de elo que falta entre eles mesmos e seu passado colonial, uma mestiça-
gem arcaica ainda animada pela etnia e pela raça.

Vale a pena lembrar que ninguém no Brasil define-se como "mame-
luco", e raramente como "caboclo"? Designar o outro como "caboclo" é
o fazer acontecer como tal, num ato de linguagem absolutamente perfor-
mativo, ou seja, um ato de autoridade criadora podendo depois, e facil-
mente, justificar todas as tomadas de controle real sobre as pessoas
assim designadas. Porque não se torna assim só caboclo mas só um
caboclo, que o acantonamento dentro de um tipo de purgatório identitário
transforma num recurso humano desesperadamente disponível. Mas
agora, porque o discurso do nosso autor, tão cheio de boas intenções,
utiliza essa linguagem de dominação?

Nas cenografias carnavalescas, mas também dentro de uma grande
parte das religiões sincréticas tais que estão celebradas nas grandes ci-
dades brasileiras, o termo "caboclo" chega a ter uma definição diferente
da que designa as pessoas vivendo nos sertões. Nos desfiles e dentro
dos lugares de culto, o caboclo, visto como personagem dessa vez posi-
tivo, está apresentado não sob os traços do mestiço arcaico mas sob os
do índio, e, mais, do índio puro, do guerreiro livre, do pajé misterioso, do
símbolo do poder e da nobreza nativa. Sem dúvida, nosso autor apresen-
tou muitas vezes tais caboclos nos seus desfiles, e acho bastante signifi-
cativo que a designação do ameríndio metafórico, "folco-tropicalizado",
se faça pela reelaboração de um termo podendo significar por outro lado
um estado de saída da indianidade.

Na oposição a qual eu tratei no início, entre proteção e celebração de
"etnias", o índio real tem isso de particular que justamente, ele represen-
ta a única forma social protegida, mal protegida mas protegida, podendo
autodesignar-se seguindo seus próprios referenciais culturais. Certo, eu
não cairei na armadilha do discurso dos que querem propor um retrato
da indianidade contemporânea como um reflexo exato da época colo-
nial. Mas uma coisa revela-se no entanto: a existência ameríndia, en-
quanto grupos pensando ainda de uma maneira autônoma, largamente
deixados fora do campo da cidadania nacional brasileira (bem que isso
mereceria discussão), e sobretudo carregadores de uma outra memória
do que essa memória lavada de suas escórias problemáticas, é uma ver-
dadeira resistência viva a uma visão oficial que, não podendo deixar de
fazer menção à uma de suas matrizes essenciais, tem então que cons-
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truir em um outro lugar esta indianidade, no momento que os verdadeiros
índios conseguem ainda substrair-se ao seu dever mestiço.

Não se pode inventar falsos índios (porque a ficção quer ser história),
mas também não se pode utilizar verdadeiros índios (porque hoje não aceitam
mais serem personagen~ dessa ficção). Resta então o "Caboclo-Mame-
luco", um pouco índio e não completamente brasileiro, suficientemente
estranho para significar uma alteridade primária, mas também suficiente-
mente familiar para permitir o pensar da parte ameríndia da brasilianidade
mestiça. Quase índios, quase brasileiros, entre dois, os ditos "caboclos"
foram e são ainda as pessoas as quais todas as políticas econômicas na
Amazônia precisavam pela sua capacidade, real ou suposta, de colocar os
saberes ameríndios ao seviço de uma exploração mercantil do meio do
meio ambiente. Num palco regional, eles são um recurso humano de uma
colônia que decididamente não quer morrer. Mas, num palco nacional, por
grande parte narrativo, eles são também significantes vivos, devendo ficar
disponíveis como atores da grande ficção lusotropical. Sem querer, perso-
nificam uma paradoxal autoctonia mestiça, as vezes celebrados como
mediadores culturais, as vezes odiados pelo seu aspecto apenas prototí-
pico do brasileiro de hoje. O "Caboclo-Mameluco", como os diferentes
estágios de borrões de uma obra finalmente perfeita, assume assim a
memória de um gesto civilizador, que teria vinculado mas não teria conse-
guido acompanhar até o seu fim. O caboclo está presente dentro da fábu-
la, como um alter-ego do brasileiro de hoje, um outro "soi-même", mas
com um crescimento interrupto, isto é como um alter-ego alterado, um ego
que ficou na alteridade. Seria bastante interessante entender também essa
representação sob a luz das tentativas de desafricanização da história cul-
tural do Norte e do Nordeste, para mostrar como se pode construir uma
idéia incompleta das populações dos sertões, deixando-as no único ramo
de uma relação entre "índio-branco" para constituir a genealogia indígena
de uma memória nacional falsificada.

Voltando ao assunto criticado pelo autor no seu artigo (as políticas de
cotas nas universidades), confesso na verdade ter duas opiniões. A pri-
meira é que também sou contra essa racialização de um país, que até
hoje mostrava a esperança que era possível encontrar-se e misturar-se
mesmo sendo inicialmente diferentes. A segunda é que, apesar disso,
acho ainda melhor essa volta a revindicações raciais do que essas fanta-
sias lusotropicais, que, atrás da máscara da alegria, só escondem a rea-
lidade da dominação e da violência. Peço ao Senhor Pamplona pensar
nas vítimas do seu carnaval étnico ...
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