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Identidade Cultural, Mestiçagem, Colonialidade: Uma
Leitura Comparatista

 Heloisa Toller Gomes

Resumo
Este trabalho, de cunho interdisciplinar e comparatista, revê a questão
identitária e discute encontros culturais a partir das complexidades do
colonialismo e das concepções ideológicas prevalecentes em épocas
diversas sobre a mestiçagem, em diferentes contextos coloniais e pós-
coloniais nas Américas, enfatizando o Caribe e o Brasil. Enfocamos, aqui,
tanto formações discursivas hegemônicas quanto contra-hegemônicas,
em seus respectivos desenvolvimentos históricos. Para o embasamento
da reflexão encetada, abordamos a teorização sobre culturas híbridas e
identidade cultural dos povos da diáspora africana, assim como sobre
identidade populacional, conforme empreendida por estudiosos da
sociedade a partir de Frantz Fanon e, posteriormente, Néstor García
Canclini (Culturas híbridas), Edouard Glissant (Poética da relação), Paul
Gilroy (O Atlântico negro) e Darcy Ribeiro (O Povo brasileiro), entre
outros. Exemplos significativos da ficção e da poesia contemporâneas
pontuarão a discussão.

Palavras-chave: (Pós) Colonialismo, Identidade, Relações raciais
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Resumen
Este trabajo de carácter interdisciplinar, revé la cuestión de la identidad y
discute encuentros culturales a partir de las complejidades del
colonialismo y de las concepciones ideológicas prevalecientes en épocas
diversas sobre el mestizaje en diferentes contextos coloniales y
postcoloniales en América, con énfasis en el Caribe y Brasil. Enfocamos
aquí, tanto formaciones discursivas hegemónicas como contra
hegemónicas, en sus respectivos desarrollos históricos. Para fundamentar
la reflexión, enfocamos la teorización sobre culturas híbridas e identidad
cultural de los pueblos de la diáspora africana, así como sobre la identidad
poblacional, según fue emprendida por estudiosos de la sociedad a partir
de Frantz Fanon y, posteriormente, Néstor García Canclini (Culturas
híbridas), Edouard Glissant (Poética de la relación), Paul Gilroy (El
Atlántico) y Darcy Ribeiro (El Pueblo brasileño), entre otros. Ejemplos
significativos de la ficción y de la poesía contemporáneas orientarán la
discusión.

Palabras-clave: (Post) Colonialismo, Identidad, Relaciones raciales

Abstract
In this paper, interdisciplinary and comparative, we study the issues of
identity and cultural encounters as we consider the complexities of
colonialism and the predominant ideological conceptions on
miscegenation in different epochs in the diversified colonial and
postcolonial contexts of the Americas, with emphasis on the Caribbean
and Brazil. We here discuss both hegemonic and counter-hegemonic
discursive formations, in their respective developments and historical
aftermath. For the necessary critical foundations, we look at the theorization
on hybridism and cultural identity of the peoples of the African diaspora,
as well as on populational identity as proposed by social analysts since
Frantz Fanon, and later presented by Néstor García Canclini (Culturas
Híbridas), Edouard Glissant (Poétique de la relation), Paul Gilroy (The
Black Atlantic) and Darcy Ribeiro (O Povo brasileiro), among others.
Representative examples of contemporary fiction and poetry illustrate
the discussion.

Key-words: (Post) Colonialism, Identity, Racial relations
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Introdução

En los escenarios de esta colonia [Haití], la más rica de Francia, se
aplauden obras recién estrenadas en París, y los teatros son como los
de allá, o parecerlo quisieran. Aquí, el público se sienta según el color
de la piel: al centro, el marfil; a la derecha, el cobre; y el ébano, escasos
negros libres, a la izquierda.
(GALEANO, 1984, p. 52)

Autores literários e estudiosos da sociedade nas Américas
foram, desde os tempos coloniais, compelidos a confrontar-se
com a “mistura entre as raças” que, principalmente no oitocentismo,
viria a tornar-se um dos grandes temas de fundação do romance
e da poesia latino-americanos. As populações locais constituíram
um motivo literário recorrente, embora ambíguo e repleto de
contradições internas, uma vez que poetas e escritores de ficção
idealizaram, sem qualquer compromisso com a veracidade dos
fatos e ao bel prazer das ideologias sociais e raciais hegemônicas,
o papel matricial de certos componentes populacionais em
detrimento de outros. Assim, a suposição secular da superioridade
universal dos brancos  “um princípio intangível do sistema colonial”,
conforme escreve Bernard Droz (DROZ, 2006, p. 701), aliou-se
à glorificação romântica do indígena e contrapôs-se ao
“apagamento simbólico do negro”. (CHANADY, 1995, p. 38)
Este, trazido para as Américas já estigmatizado pela escravidão,
mostrava-se pouco apto a louvações nativistas e patrióticas: em
suma, pouco qualificado para protagonista da meta-narrativa
histórica e mítica da aventura colonizadora no Novo Mundo.

O esboroar do mundo colonial americano, a transição de
colônias a nações independentes e as primeiras décadas de
autonomia na maior parte do continente estimularam elaborações
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sobre formação populacional, relações inter-raciais e mestiçagem,
parte integrante da busca de identidade cultural e respectivas idéias
de “caráter nacional”. Constituiu-se um tecido discursivo que se
pretendia coerente, pois seus autores e proponentes buscavam,
ao organizá-lo, favorecer as incipientes instituições sociopolíticas
e, mesmo ao apontar graves problemas, criar a imagem positiva
de um futuro promissor.

Nas últimas décadas do século XIX, a “mestiçagem”, ou
“mestiçamento”, ou “miscigenação” na América Latina esteve
forçosamente presente no discurso de intelectuais formadores de
opinião. A questão aqui se impunha, uma vez que a miscigenação
“não era um prognóstico, um exercício de imaginação, mas uma
realidade vivenciada” (SCHWARCZ, 1993, p. 64) . A complexa
diversidade populacional assombrava, porém, o discurso crítico.
Assim, Manoel Bomfim observou a respeito do Brasil colonial:
“Com a entrada de numerosos negros houve uma desenvolvida
mistura de gente a complicar a nossa formação.” Ele próprio
reconhecia, no entanto: “... o Brasil é um país de população
cruzada, desde os seus primeiros dias, e foi com sua população
cruzada que a nação apareceu e se definiu.” (BOMFIM, 1935,
p. 15)

A intelligentsia europeizada, imbuída do positivismo,
evolucionismo e darwinismo social daquele final do século XIX e
início do XX, apresentava como solução para a melindrosa questão
do destino social de seus países o embranquecimento futuro das
populações, alegando a sobrevivência maior daqueles racialmente
superiores, os brancos. Oliveira Viana, por exemplo, em
Populações meridionais do Brasil (1918), antevia o
aparecimento de um quadro demográfico de nítida preponderância
biológica do branco sobre o negro e os mestiços. Os parâmetros
eurocêntricos reinavam absolutos, porém contradições de base
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entremeavam-se a seguranças assertivas. Assim, Alfredo Ellis Jr.,
embora contestasse em Populações paulistas (1934) a “doutrina
da superioridade racial”, mostrava-se “convencido de que o negro
mesmo educado, não pode[ria] nivelar-se ao branco.”
(FERNANDES, 1978, p. 100-101) E o sergipano Silvio Romero
(1851-1914), conquanto reconhecesse pioneiramente a
importância da contribuição negra e mestiça para a civilização
brasileira, via no “mestiçamento” uma “fonte de perturbações e
desequilíbrios”.

Como outros intelectuais seus contemporâneos, no Brasil
e nas Américas em geral, Romero revelava, na preocupação com
“raça, meio e momento”, o débito intelectual às teorias filosófico-
científicas de Taine. No debate que manteve com Araripe Jr. sobre
os fatores decisivos para a formação populacional, Romero
realçava a raça, Araripe o ambiente físico. “Todas as nações
americanas em que o elemento europeu não predomina, como o
México, Peru, Equador e Bolívia, são as menos progressivas do
continente”, escreveu Romero. E ainda: “Pela seleção natural [...]
o tipo branco irá tomando a preponderância até mostrar-se talvez
depurado e belo como no Velho Mundo. Será quando já estiver
melhor aclimatado no continente”2(COSTA LIMA, 1981, p. 32,
34). O saber europeu explicava o Brasil, assim como explicava o
continente  e o mundo.

No Brasil, passado o indianismo romântico, desaparecera
da cena literária o índio que voltaria a ser tematizado apenas no
modernismo da década de 1920, e surgiu o negro, melhor dito, o
escravo, pois a realidade da vida do negro permanecia como que
submersa, em voluntário desconhecimento. O escravo povoou a
ficção, o teatro e a poesia do romantismo abolicionista como
emblema de uma causa, não como (representação de) figuras
humanas. Porém a presença palpável do negro insinuava-se com
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freqüência, a despeito da intenção autoral. A obra voltava-se contra
seu criador, revelando aquilo que ele pretendia calar. Em textos
literários brasileiros das últimas décadas do romantismo, essa
presença negra revela-se incômoda, intrometida, propiciando uma
leitura “pelo avesso” do universo social ali representado: leitura
que, em lugar de seguir as instruções fornecidas pelo autor, traz à
tona o não-dito.

Cite-se, nesse sentido o “romance de fazenda” O Tronco
do ipê, de José de Alencar (1871). Em Ipê, a tensão narrativa
resulta de um paradoxo: por um lado, há um sensível empenho
em afirmar a presença e a marca do negro na vida brasileira. O
romance, sintomaticamente, tanto se abre quanto enfoca em seu
desfecho personagens e situações que dizem respeito ao negro, e
não aos membros da família patriarcal cujas venturas e desventuras
compõem o enredo. Por outro lado, nota-se ali uma incapacidade
flagrante de representar aquele negro, individualmente ou enquanto
comunidade, com alguma dose de autonomia. Vejamos um
exemplo na letra do texto: “Principiou o banquete” (fala o narrador)
“e prolongou-se até a noite ao som da banda de música dos pretos
da fazenda, que tocava quadrilhas e valsas” (ALENCAR, s/d, p.
77). Conforme a citação acima patenteia, não há qualquer espaço
textual para alguma mostra, ou demonstração, cultural por parte
da população negra (sempre presente, embora) que não seja a
imitação de formas europeizadas  ou a caricatura3. A presença
recalcada do negro, em omissões facilmente constatáveis e, tantas
vezes, na eloqüência do silêncio, expressa a dificuldade encontrada
por autores oitocentistas em lidar esteticamente e utilizar como
matéria literária uma questão complexa, dolorosa e mal resolvida
social, econômica e psicologicamente, qual fosse a escravidão
no Brasil, ainda em seus (demorados) estertores finais.
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Ademais, os subsídios intelectuais e estéticos de que
dispunham os escritores eram parcos, limitados que estavam eles
pela camisa de força eurocêntrica que cerceava o cerne de sua
criatividade. Esta situação, mutatis mutandis, persistiu com o
realismo/naturalismo e o cientificismo subseqüentes ao romantismo.
Não havia ainda germinado, na cena cultural da Europa e das
Américas ao final do oitocentismo, a idéia de uma estética negra.

Para tanto, seria necessário esperar os movimentos
artísticos renovadores do início do século XX. No Caribe, a
afirmação da Négritude de Aimé Césaire constituiu o gesto
pioneiro de afirmação dos negros e sua cultura enquanto
diferenciada dos valores e padrões euro-americanos dominantes.
Em Cahier d‘un retour au pays natal (1939), Césaire redigiu a
expressão definitiva da Négritude em sua integridade de
expressão, ao escrever: “...et aucune race possède le monopole
de la beauté, de l‘intelligence, de la force”. [“...e nenhuma raça
possui o monopólio da beleza, da inteligência, da força”]
(BRADBURY, 1996, p. 280). Históricas palavras, rastilho de
pólvora na insatisfação cultural dos caribenhos e dos povos
diaspóricos espalhados pelo mundo, referência intelectual
indelével, mesmo quando o sentido de lugar e de exílio viessem a
assumir outras, e divergentes, configurações.

No início do século XX, era ainda majoritariamente
impensável a valorização da população negra e mestiça, vista como
irremediavelmente degradada por séculos de escravismo, assim
como um reconhecimento positivo da mestiçagem, tão arraigada,
mantinha-se a crença em hierarquizações raciais e na
predominância última do elemento racial “superior”, o branco,
em direção ao (muito desejado) “melhoramento da raça”. O
eurocentrismo prevalecia, parecendo imbatível até a emergência
irreverente e iconoclasta dos modernismos e a afirmação briosa
da Negritude, como já se disse.
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Dentro do paradigma cultural canônico e tradicional, ao
longo do período de consolidação nacional e de modernização,
despontaram nas Américas ferrenhos apologistas da civilização
européia transmutada e adequada às terras americanas. Alguns
desses analistas da sociedade arquitetavam projetos continentais.
À guisa de exemplo, o humanista uruguaio José Enrique Rodó
(1871-1917). Em Ariel, de 1900, Rodó propunha o
congraçamento cultural das diversas nações da América meridional
através da manutenção das tradições latinas, fundindo as
inspirações do cristianismo e do helenismo. Em sua hispanofilia
colorida por um certo determinismo telúrico, Rodó opunha-se à
“nordomania utilitária” que constatava em todo o continente e
advertia contra a imitação do “espírito utilitário” e da “democracia
mal entendida” de que os Estados Unidos, em sua opinião, eram
um exemplo flagrante. Incluindo o Brasil em seu projeto intelectual,
Rodó ignorava os portugueses e os demais componentes
populacionais brasileiros para ressaltar a “hispanidad” comum:
“podemos llamarnos ‘iberoamericanos’ [...] y aún podríamos ir
más allá y decir que el mismo nombre de hispanoamericanos
conviene también a los nativos del Brasil”, escreveu. (RODÓ,
1980, p. 68)

A maior parte dos estudiosos que procuraram elaborar
sobre os acontecimentos passados, descrever o presente e
antecipar o devir das populações americanas fixavam como eixo
de sua reflexão a crença no percurso teleológico ocidental,
incansável em sua “missão civilizatória”4 apesar de eventuais
contratempos e deslizes. As concepções raciais ao final do
oitocentismo e nas primeiras décadas do século XX, de cunho
predominantemente biológico, tendiam ao binarismo racial
(brancos, não-brancos) e ignoravam todo o dinamismo do
processo de formação populacional. Segundo Silvana Liliana
Carrizo, “[p]ara a época, pensava-se a mestiçagem como síntese,
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pois isto daria um rosto acabado ao caráter nacional e continental”.
Tal concepção da mestiçagem como síntese de um processo já
realizado, com sua “fórmula homogeneizante e homogeneizadora,
arrasando a diversidade cultural ou exercendo coerção sobre ela”,
veiculava, ocultamente, “uma esterilização da própria fértil mistura,
pois tendia ao ‘um’ como forma de unicidade, e não ao plural”
(CARRIZO, 2007, p. 544-545).

Porém, insistimos, longe da coerência buscada, o discurso
hegemônico (literário, político, científico) foi permeado de tensões,
ambivalências, notas destoantes. Cumpre lembrar que não só nas
antigas colônias européias a pretensa coerência ideológica
esgarçou-se, ao final anunciado do processo colonizador no Novo
Mundo. A segurança eurocêntrica desmoronou também nos
centros metropolitanos de poder e de saber. A responsabilidade
do desmonte político e ideológico seria partilhada por dramáticos
eventos históricos, como as duas guerras mundiais do século XX,
que aceleraram o fim do domínio imperial e colonial europeu em
todos os continentes.

Além dos percalços da história, foi decisivo para o
desmantelamento da crença no saber universalista europeu
(concepção herdada do iluminismo) o advento, na cena cultural
internacional, de pensamentos questionadores de antigas certezas
que, a partir ainda do século XIX, abalariam a racionalidade
ocidental em suas bases, como os de Nietzsche (desconstrução
da metafísica), Marx (exposição dos substratos econômicos em
que se sustenta a vida social) e Freud (descoberta do inconsciente).
(FOUCAULT, 1975, p. 17-18)

A coerência da racionalidade européia posta em xeque,
antigas e estratégicas sustentações ideológicas enfraquecidas, os
impérios coloniais abalados, tudo isto levou os discursos do poder/
saber aos espaços indefinidos das hesitações. Brechas e frestas
discursivas, perceptíveis ao observador atento, podem ser
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crescentemente vislumbradas não apenas nos discursos
abertamente questionadores, os chamados “contra-discursos”
marginais, gerados na liminalidade do tecido social com seus
desvios e densas camadas de ambigüidades. Também nas dobras
discursivas da literatura canonizada, malgrado afirmações em
contrário, há produtos culturais pouco à vontade com o âmbito
em que operam. Isto mostrou-se com muita premência na América
Latina.

Em esclarecedor estudo sobre o imaginário mestiço
(título de seu livro) na ficção do escritor Néstor Taboada Terán,
Keith Richards observa que o referido autor boliviano “reconoce
uma Bolivia muy incómoda y perpleja, desde la Colonia hasta
nuestros días.” Richards prossegue na leitura de Terán:

Los sujetos sociales, desde múltiples perspectivas, no saben muy
bien cómo reconocerse; los índices de alienación son una constante;
y por ahí, em grueso, lo imaginario mestizo parece ser el espacio donde
circulan y se articulan los múltiplos fantasmas que, aquí y allá, se
agitan em esta sociedade. No sólo las identidades nativas y criollas
no saben muy bien quiénes son ni donde, em rigor, están; también los
poderes (económicos, políticos, sociales) se sienten permanentemente
asediados o abismados ante inmediatas crisis, mientras los poderes
alternativos sólo balbucean sus posibilidades; el exilio es una
constante porque todos, de una u outra manera, se sienten fuera,
lejos, arrojados de un (su) lugar apropiado (RICHARDS, 1999, p. XIV)

Tantas inquietações e instabilidades de toda ordem
resultaram na proliferação, no cenário internacional,
acentuadamente nas regiões colonizadas ou ex-colonizadas do
planeta, de novas manifestações culturais que abalariam o discurso
europeizado, no qual os desvios, ambigüidades e hesitações
constituíam a sintomática reação e contrapartida.
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Desvios, vozes discordantes: novas formações culturais,
novas (possibilidades de) leituras

Had it not been for the race problem early thrust upon me and
enveloping me, I should have probably been an unquestioning
worshipper at the shrine of the established social order into which I
was born. (W.E.B. Du Bois, 2001, p. IX)

A deslocação dos espaços simbólicos frente a antigos
parâmetros ideológicos ocasionou, junto a inevitáveis perdas, as
dores do crescimento. Despontaram e despontam, assim, em
diversificadas construções culturais, inéditas possibilidades de
leitura e interpretação da vida sociocultural. Instaura-se aquilo
que se pode chamar, com Jacques Derrida, “iterabilidade”, ou
seja, “o surgimento do outro (itara) na reiteração”. Ao se reler e
re-escrever a cena do passado, sugere Derrida, “[o] inédito surge,
quer se queira, quer não, na multiplicidade das repetições.” A
“lógica da iterabilidade” destrói certezas, arruinando as garantias
de filosofias, ideologias, discursos estabelecidos, ao passo que
enseja possibilidades alternativas de expressão. Derrida enfatiza:
“O que conta é a trajetória, o caminho, a travessia, numa palavra,
a experiência” (DERRIDA, 2004, p. 331-332). Esse trajeto tem
sido penoso e atravessado por entraves e paradoxos, mas seus
passos marcam um caminho sem volta no sentido de novas
positividades discursivas.

Para a reversão do quadro eurocêntrico nas Américas e
para uma visão cultural mais satisfatória da problemática étnico-
racial, foi decisiva a passagem do biológico ao cultural que se deu
na década de 1930, graças em grande parte ao desenvolvimento
das ciências sociais. No Brasil, um entendimento mais apurado
dos cruzamentos populacionais na análise da formação social
brasileira permeou então o trabalho de sociólogos e antropólogos,
prosseguindo na trilha aberta por Gilberto Freyre em Casa-
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grande e senzala (1933), verdadeiro divisor de águas nos estudos
sociais no país e no continente. Artur Ramos contribuiu para o
debate com As Culturas negras do Novo Mundo (1937) e A
Aculturação negra do Brasil (1942), Roger Bastide, com seu
grandioso projeto Estudos afro-brasileiros, cujo volume inicial
surgiria em 1946. O interesse na formação populacional e cultural
brasileira enquanto processo dinâmico ultrapassava as vagas
estimativas e os prognósticos raciais. Buscava-se chegar às “raízes
do Brasil”, parafraseando o título do célebre livro de Sérgio
Buarque de Holanda, de 1936.

Na América do Norte e no Caribe, com o impulso da
Harlem Renaissance na década de 20 e da Négritude dos anos
30, respectivamente, surgiram pressupostos artísticos e críticos
propiciadores de possibilidades outras de expressão cultural e
de interpretação da sociedade. Na Europa, o modernismo, Picasso
à frente, havia aberto os olhos à riqueza da produção africana
enquanto matrizes estéticas para um pensar diferenciado sobre
as artes plásticas, a música, a literatura. Em Cuba, nos anos 40, o
sociólogo Fernando Ortiz desenvolveria o conceito de
transculturação, similar, aliás, à teorização de Gilberto Freyre
sobre “interpenetração” desenvolvida em Sobrados e mucambos
(1936)5. Referindo-se a formas “de culturas negras, para cá
transportadas”, Freyre afirmara, então: “A Europa não as vencerá.
A interpenetração é que lhes dará formas novas, através de novas
combinações dos seus valores com os valores europeus e
indígenas” (FREYRE, 1961, p. 650).

Nos Estados Unidos, em razão de um quadro social e
racial cuja complexidade não cabe aqui desenvolver, o binarismo
racial predominou ainda em autores e correntes inovadores que
pensaram politicamente a questão racial e a cultura, dentre as
quais viria a ter merecido destaque o movimento Black Power, a
explodir na cena cultural e política dos anos 60. Em sua imensa
contribuição ao movimento dos negros estadunidenses nas lutas
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pelos direitos civis, inspirador da New Black Poetry entre tantas
conquistas estéticas, o Black Power privilegiaria uma visão dualista
e racialmente essencialista, tanto em seu ativismo político quanto
na praxis cultural. O lema “Black is beautiful”, a partir do qual
celebrizou-se mundialmente, correspondeu ao grito identitário que
marcou o colapso de uma ordem social onde o apartheid chamara-
se, durante décadas, “separate but equal”.

A referência anterior à Harlem Renaissance novaiorquina
leva-nos ao caso excepcional de independência em relação à
ideologia racial dominante nos Estados Unidos, que foi Jean
Toomer (1894-1967). A contrapelo do binarismo racial vigente,
Toomer proclamava-se, no poema “Blue Meridien” (1936), um
“homem azul”, amálgama das raças negra, branca e indígena da
América e, como tal, representativo do povo do futuro. (RUSCH,
1993, p. 80) Mesmo antes da publicação de Cane (1923), que o
celebrizou, assim definiu ele sua composição e atitude raciais: “In
my body were many bloods, some dark blood, all blended in the
fire of six or more generations. I was, then, either a new type of
man or the very oldest. In any case I was inescapably myself”
(TOOMER, 1975, p. XIII).

A cana de açúcar foi o signo que forneceu a Toomer o
título de sua obra-prima, Cane, livro hoje considerado uma das
mais brilhantes realizações da literatura do século XX nos Estados
Unidos. A cana é o leitmotiv que percorre a escrita de Cane,
insólita mistura de gêneros literários que se cruzam na dramatização
da sofrida experiência do povo negro6, em narrativa permeada
pelos insólitos sons e ondulações da cana-de-açúcar ao vento.
Leiamos:

Wind is in the cane. Come along.
Cane leaves swaying, rusty with talk,
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Scratching choruses above the guinea‘s squawk,
Wind is in the cane. Come along (TOOMER, 1975, p. 10).

Toomer manteve uma postura racial dissonante em que
negava identificar-se com qualquer categoria racial, exceto com o
que chamava a “nova Raça Americana”, fruto da “raça humana”,
esta, para ele, a única incontestavelmente existente. Afastando-se
drasticamente do ideário racial e estético da Harlem Renaissance
cujo sucesso ajudara a promover com Cane, Toomer recusou-se
a incluir trechos de seu livro em antologias afro-americanas e
persistiu no isolamento em relação a seus pares por toda a vida.
Sua postura de exceção no tenso ambiente racial dos Estados
Unidos fez dele um caso à parte, mais valorizado do que
compreendido, porém sua obra tem sido crescente objeto de
leituras acadêmicas7. Mais do que em relação a seus
contemporâneos, o pensamento de Toomer afina-se às
configurações imaginárias do social que conhecemos hoje, com o
esboroar de fronteiras étnicas e raciais que ele antecipou em sua
voz discordante.

Em meados do século XX, além da literatura ficcional e
poética, os espaços discursivos alargaram-se também no discurso
crítico. Novas vozes, a partir das periferias do mundo e nas margens
dos espaços culturalmente consagrados fizeram-se ouvir, exigindo
participação ativa no campo cultural. Os “outros” povos e culturas
(em relação à Europa), percebidos inicialmente a partir das franjas
dos oceanos e, desde o Iluminismo europeu, examinados com
crescente interesse, passaram a reivindicar o seu lugar de direito,
não só como objetos de estudo mas também, e principalmente,
como sujeitos e autores de sua própria expressão. Amplia-se e
entrelaça-se o mundo. Nas palavras de Homi Bhabha, “America
leads to Africa; the nations of Europe and Asia meet in Australia;
the margins of the nation displace the centre; the peoples of the
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periphery return to rewrite the history and fiction of the metropolis”
(BHABHA, 1990, p. 6).

Muitos desses novos pensadores visaram o impacto da
colonização da Europa no passado, suas conseqüências e
sucedâneos.  Nesse sentido, impõe-se o nome de Frantz Fanon
(1925-1961), ao lado de outros críticos pioneiros do colonialismo,
como o tunisiano Albert Memmi (autor de Retrato do colonizado
precedido pelo retrato do colonizador, de 1957).
Desconsiderando o processo colonizador como etapa
inquestionável da “grande marcha civilizatória do ocidente”, da
qual a “síntese” da mestiçagem fosse inevitável conseqüência, ou
tabu a execrar, voltaram-se esses pensadores para a análise
contundente do colonialismo, do neo-colonialismo e de seu “pós”.
Consolidou-se, assim, uma reflexão que, posteriormente,
forneceria subsídios para a emergência dos Estudos Pós-Coloniais,
possivelmente a vertente mais politizada dos novos Estudos
Culturais, e hoje amplamente difundida no mundo universitário
internacional. Não mais as ditas “minorias” populacionais eram
alvo de questionamentos detratores, ou idealizações enquanto
“exóticas”: o processo colonizador foi pensado em seu fluxo
devastador nas terras conquistadas pela força das armas e pelo
saber hegemônico.

Segundo Edward Said, a obra do martinicano Frantz
Fanon destaca-se como resposta a elaborações teóricas
produzidas pela cultura do capitalismo ocidental tardio, recebida
pelo intelectual nativo do Terceiro Mundo como uma cultura de
opressão e de escravização colonial. Em seu trabalho que combina
o ensaio, a ficção imaginativa, a análise psicológica, a alegoria
nacionalista, a transcendência visionária da história (SAID, 1993,
p. 268-270), Fanon denuncia o jogo de falsos espelhos a que o
colonialismo sujeitou seus atores, brancos e negros, destacando
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muito particularmente, nesse sentido, o domínio psíquico. Em Pele
negra, máscaras brancas (1952), pode-se ler: “A civilização
branca, a cultura européia impuseram ao Negro um desvio
existencial. [...] a alma negra, na maioria das vezes, é uma criação
do Branco” (FANON, 1983, p. 14).

Fanon confronta o mundo colonialista com as regiões e
os povos colonizados para referir-se, emblematicamente, à cultura
do colonizador,  ao “pedestal greco-latino” que hoje, escreve em
Les Damnés de la terre (1961), “torna-se pó” frente à devastação
colonial que subsidiou. Quanto aos valores humanistas europeus,
prossegue Fanon, “aqueles valores que pareciam elevar a alma
revelam-se irrelevantes, simplesmente porque nada têm a ver com
o conflito concreto no qual o povo está empenhado”. (FANON,
1991, p. 46,47)

Fanon foi o “teorista global da alteridade”, segundo Henry
Louis Gates, e tem despertado tanto entusiasmo quanto acirradas
oposições. Valorizado por Sartre (que prefaciou Les damnés de
la terre), foi ele malvisto por Bourdieu8, e considerado por muitos
como “Le Lacan noir”(GATES, 1999, p. 253, 256).O tratamento
da mulher em sua obra tem sido objeto de reiterados
questionamentos. Já em 1977, Clarissa Zimra chamava a atenção
para a ausência de referências a escritoras caribenhas em Pele
negra, máscaras brancas e, mais recentemente, o Professor
James Arnold confirmava a referida crítica, assim contextualizando
a teorização de Fanon em relação aos estudos literários e culturais
de hoje:

The inadequacies of Fanon‘s argument as literary and cultural criticism
have yet to be forcefully stated […]. I see Fanon as having been
unable to recognize that there exist two gendered visions of French
West Indian culture. His tactic was to brutally reduce the (as yet
unrecognized) womanist vision to the masculinist vision. Given the
new importance Fanon has assumed within postcolonial discourse,
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further attention to this aspect of his position will be necessary
(ARNOLD, 1995, p. 23).

Inegavelmente, porém, o polêmico pensamento de Fanon
virou pelo avesso possibilidades interpretativas em um amplo
escopo do saber, dos estudos africanos às pesquisas sobre o
colonialismo, do pós-colonialismo à psiquiatria. A valorizar, aqui,
a sua penosa recuperação da memória estilhaçada, do “passado
desmembrado”, nas palavras de Homi Bhabha. Só essa memória
viva, refazendo “a história da raça e do racismo, o colonialismo
e a questão da identidade cultural” (BHABHA, 1999, p. 193),
poderá dar conta das fraturas do presente, embasando a
investigação crítica e o lavor poético do futuro, sempre em
dinamismo, sempre com a consciência da impermanência das
conclusões. Fanon, com todas as pertinentes críticas que se lhe
possam ser feitas, permanece uma indispensável referência em
termos de encontros culturais e buscas identitárias nas Américas,
e muito além.

A força do lugar, a herança do exílio: o hibridismo na cultura
da diáspora

Os latino-americanos sempre vivemos no lugar da desordem nos
encontros, nos encontros arruinados, nos escombros catastróficos.
Por isso, desde o princípio, tivemos de acatar a vizinhança de
guerreiros inesperados, que saem dos mares atlânticos em casas
flutuantes, como verdadeiros deuses do trovão; tivemos de sofrer
como vizinho o peso cultural eurocêntrico, que vem sob o jugo de
nova língua, novo código religioso, ambas desestruturantes dos
hábitos e comportamentos; tivemos de aprender a conviver com essa
presença imposta, extraindo dela o sumo da própria identidade
vilipendiada. (SANTIAGO, 2004, p. 215)
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Nas diferentes fases históricas, o material cultural discursivo
produzido nas Américas tem captado configurações do imaginário
social, inscritos, não em algum suposto estado puro, mas em
permanentes negociações, e hoje imbricado à mundialização
interdependente. Isto se dá na literatura, nas artes visuais, na mídia,
nas ciências sociais, na música, nas festas e costumes populares,
em suma, tanto nas formações culturais eruditas quanto nas
populares, tanto nas profanas quanto nas de cunho religioso, tanto
nas advindas do passado quanto naquelas ainda em gestação. Por
outro lado, no tecido cultural da contemporaneidade são também
captados traços persistentes, impressos pelo colonialismo e pelo
neocolonialismo de diversas ordens e procedências9.

Interessa-nos verificar como tem fermentado nas Américas
uma cultura híbrida, variada, inventiva que, habitando as bordas
da sociedade, invade e permeia todo o tecido social. No passado,
tal cultura foi estratégia de sobrevivência pessoal e comunitária,
além de forma de resistência com os seus signos cifrados, diante
dos poderes constituídos e de suas estratégias de exclusão.  Hoje
ela aparece, também e ainda, como campo específico de ação.

Atualmente, o esboroar das fronteiras entre as disciplinas
e o advento de novas territorialidades discursivas têm propiciado
contra-discursos interpretativos que vão ao encontro dos discursos
hegemônicos e seus modelos tradicionalmente canonizados,
apresentando formas outras de positividade crítica. O movimento
de cooperação tem sido mútuo e alimenta-se, por assim dizer, em
vasos comunicantes: assim como a produção cultural
contemporânea (poética, ficcional, artística) tem fornecido subsídios
para o pensamento crítico, este incentiva e re-assegura produções
culturais inéditas ou renovadas, ao libertarem-se ambos de amarras
estéticas, filosóficas, ideológicas. Assim, o discurso crítico torna-
se a expressão concreta de vias discursivas alternativas na produção
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jornalística e acadêmica, subsidiando as manifestações literárias e
artísticas que o nutrem com sua criatividade.

O caminho cultural afinal abriu-se para uma produção
literária onde romancistas ou poetas, muitos deles no Caribe,
desafiaram o binarismo racial concomitantemente à recusa de
hierarquizações raciais. A riqueza dessas contribuições,
marcadamente locais (pela especificidade de suas manifestações
no campo poético, ficcional ou crítico) tanto quanto universais (pelo
âmbito de seu alcance) contrasta com a devastação colonial
secularmente sofrida. Conforme lembra, a respeito, Thomas
Bonnici: “Entre todas as sociedades colonizadas, talvez a sociedade
caribenha seja a que mais sofreu os efeitos devastadores do
processo colonizador, onde o idioma e a cultura dominantes foram
impostos e as culturas de povos tão diversos, aniquiladas.”
(BONNICI, 2005, p. 228) Tal aniquilação não logrou, porém e
felizmente, estancar a cepa criativa das sucessivas gerações que
têm proposto formas inéditas de se pensar, ou dramatizar, os
contactos culturais e as configurações populacionais. Assim, o
cubano José Marti (1853-1895) pioneiramente proclamava a sua
fé em “nuestra América mestiza”; e seu compatriota mais jovem,
Nicolas Guillén (1902-1989), em “Palabras en el trópico” (1934),
afirmava:

Aqui,
en medio del mar,
retozando em las aguas con mis Antillas desnudas,
yo te saludo, Trópico.
Saludo deportivo,
primaveral,
que se me escapa del pulmón salado
a través de estas islas escandalosas hijas tuyas.
(Dice Jamaica
que ella está contenta de ser negra,
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y Cuba ya sabe que es mulata!) (GUILLÉN,1999, p.50)

Poesia e ficção romanesca mostraram-se aptas a absorver
e a gerar uma reflexão que, no discurso interpretativo propriamente
dito, tem refletido sobre a diáspora, a mestiçagem e o hibridismo
como o cerne formador dos países americanos. Nesse sentido,
vale citar o romance Tenda dos milagres (1969), onde Jorge
Amado dramatiza e expõe, através do personagem Pedro
Arcângelo, a sua visão amadurecida sobre a questão inter-racial.
A Bahia ali desponta como a “cidade mestiça”, cujos festejos
carnavalescos exasperam os puristas pela “escandalosa exibição
de África: as orquestras de atabaque, as alas de mestiças e de
todos os graus de mestiçagem”. A voz narrativa reitera: “[a] Bahia,
onde a mistura se processa” (AMADO, 1969, p. 30, 94, 99).10

Dentre as novas possibilidades interpretativas que, desde
os anos 80 do século passado, revêem a problemática da
mestiçagem à luz da noção de culturas diaspóricas e de hibridismo,
destacamos aqui a teorização de Édouard Glissant. Através da
“antilhanidade”, Glissant critica essencialismos raciais como a
Negritude dos anos 30, fundada principalmente sobre o referente
étnico, e afirma a força da relação e da diversidade identificada
ao espaço geográfico, multiétnico e multirracial do Caribe, e, por
sinédoque, ao espaço americano como um todo.

Em Poétique de la relation (1990), Glissant propõe o
conceito de “créolisation”, que enfatiza a força das relações de
diversidade e engloba a mestiçagem, a dialética oralidade/literatura
escrita e a força poética do multilinguismo. Em suas palavras: “Si
nous posons le métissage comme en général une rencontre et une
synthèse entre deux différents, la créolisation nous apparaît comme
le métissage sans limites, dont les elements sont démultipliés, les
résultantes imprévisibles” (GLISSANT, 1990, p. 46).
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Os também antilhanos Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau
e Raphael Confiant, na trilha do poeta e romancista haitiano René
Depestre (1926-2008), fazem o elogio sistemático das misturas,
da mestiçagem e do sincretismo. Eles escrevem, em Éloge de la
créolité (1989):

Avec Édouard Glissant nous refusâmes de nous enfermer dans la
Négritude, épelant l‘Antillanité qui relevait plus de la vision que du
concept. Le projet n‘était pas seulement d‘abandonner les hypnoses
d‘Europe et d‘Afrique. Il fallait aussi garder em éveil la claire
conscience des apports de l‘une et de l‘autre: en leurs spécificités,
leurs dosages, leurs equilibres, sans rien oblitérer ni oublier des autres
sources, à elles mêlées. Plonger donc le regard dans le chaos de cette
humanité nouvelle que nous sommes. (BERNABÉ, CHAMOISEAU &
CONFIANT, 1993, p. 21-22)

A compreensão desta “humanidade nova” só pode ser
apreendida com a memória do passado. Neste sentido, em sintonia
com o jamaicano Paul Gilroy, os demais autores antilhanos citados
chamam a atenção para o espaço das grandes plantações
monocultoras, locus por excelência do sistema escravista, universo
físico e geográfico, tanto quanto simbólico, continuadamente
fraturado e recomposto, onde necessariamente perderam-se
referentes culturais de origem e assimilaram-se outros referenciais.
Assim, a escravidão nas plantações foi mais do que um sistema
de trabalho e um modo distintivo de dominação racial, afirma
Gilroy, pois “forneceu os fundamentos para uma rede distinta de
relações econômicas, sociais e políticas [...] e conservou um lugar
central na memória histórica do Atlântico negro” (GILROY, 1996,
p. 55).

O livro mais conhecido de Gilroy, The Black Atlantic:
Modernity and double consciousness (1993)11 trata das novas
formações interculturais e transnacionais resultantes da fusão e
das misturas que modelaram o entorno americano em seus
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desdobramentos e manifestações, transformando indelevelmente
também as próprias formas africanas originais. Foi assim gerada
uma cultura híbrida, geradora de um saber “em devir”, que convida
à aceitação da multiplicidade e onde o sentido de lugar coexiste
com a vivência do exílio.

Gilroy analisa a dinâmica de sobrevivência e invenção da
população escravizada através da resistência e de inevitáveis
acomodações, em uma cultura da diáspora cujo começo
antecedeu o aportamento em terras do Novo Mundo e a locação
do africano na cena americana. A partir da violência da
desterritorialização e dos esfacelamentos diaspóricos, o germe
das estratégias de luta pela sobrevivência e das negociações
culturais que engendrariam, no solo, a transmutação de sangues e
de culturas implantou-se, observa ele, ainda em pleno oceano
aberto. Ou seja, mutações substanciais ocorreram já nos porões
do tráfico escravista, observa.

O ambiente cultural contemporâneo permite que isto tudo
venha à luz: “The time has come”, escreve Gilroy, “for the primal
history of modernity to be reconstructed from the slaves` point of
view”  (GILROY, 1996, p. 55)

Apostando na fecundidade das misturas e das trocas,
realizações culturais diaspóricas têm preenchido espaços que eram
antes privilégio apenas de alguns. Muito dessa cultura estilhaçada,
atravessada pelos horrores da escravidão e da exclusão, gerada
ou preservada já na travessia do “Atlântico Negro” de que fala
Gilroy, tem hoje muito a dizer. Concepções e perspectivas no
passado pouco “visíveis” descartam purismos e essencialismos
raciais em culturas que recuperam, agora, a sua paradoxal inteireza
nas linhas perdidas do exílio, dos périplos e das diásporas:

Sentada na areia, fiquei olhando o mar e chorando todas aquelas mortes
que pareciam estar dentro de mim, ocupando tanto espaço que não me
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deixavam sentir mais nada. Os olhos ardiam com as lágrimas salgadas,
como se fossem mar também, e senti uma solidão do tamanho dele, do
tamanho da viagem da África até o Brasil, do tamanho do sorriso da
minha mãe quando estava dançando, do tamanho da força com que a
Taiwo segurava a minha mão [...].  (GONÇALVES, 2006, p. 101)

Assim se expressa a narradora-protagonista de Um
Defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, romance de construção
identitária em meio a desencontros e errâncias. Os (des)caminhos
da diáspora são restaurados no movimento incessante entre as
perdas reais e os resgates almejados. Leiamos: “Foi então que o
Benguê ouviu falar da província da Bahia, para onde queriam ir
muitos dos pretos fujões ou libertos, pois diziam que se parecia
com a África” (GONÇALVES, 2006, p. 226).

Em Um Defeito de cor, a construção ficcional aponta
para identidades forjadas na mutação diaspórica.  O título merece
uma menção: “defeito de cor” refere-se ao decreto colonial que
impedia os não-brancos de assumirem certas prerrogativas na
sociedade brasileira, como cargos e profissões. Em casos
excepcionais, a exemplo do grande músico e compositor mulato,
o Padre José Maurício (1767-1830), podia-se aspirar a uma
“dispensa do defeito de cor”. O provocador título do romance de
Ana Maria Magalhães serve como o contraponto estratégico para
destacar, ficcionalmente, o seu avesso: a história do negro e do
mestiço no Brasil ocupa o centro da cena romanesca, investindo
o texto contra a idéia de negação, deficiência, privação e carência
que a fórmula discriminatória grosseiramente presume. Assim, o
passado distante, trazido na intimidade de seu cotidiano e de seus
descalabros (de seus prazeres e realizações também, a letra do
texto não deixa dúvidas) ilumina o chão do presente, esclarecendo
os seus caminhos.

A elaboração identitária desse bildungsroman pós-
moderno, em que a voz narrativa da protagonista realça o universo



140

Revista Brasileira do Caribe, Brasília, vol. IX, n° 17

   Heloisa Toller Gomes

da mulher, deixa de lado as grandes narrativas teleológicas da
conquista e da colonização em que seus agentes (algozes ou vítimas)
falam, ou calam, em posturas monolítica e hierarquicamente opostas.
Ali, a cultura, reconhecida como um tecido cultural híbrido, trabalha
a sua dinâmica em constituintes diversificados, não mais redutíveis
a sínteses monológicas (ABDALA, 2006, p. 28-29).

A teorização do hibridismo, conforme proposta por Canclini
a partir de Culturas híbridas, alia-se à ficção produzida
recentemente em diversas regiões das Américas e fornece subsídios
críticos nesse sentido, uma vez que enfoca confluências entre
culturas pautadas pela hibridez, em lugar das mesclagens
subordinantes. Canclini pergunta-se de que modo combinações
das tradições pré-colombiana e colonial com os processos de
modernização têm-se dado historicamente na América Latina. Ele
encontra lógicas históricas que organizam sucessivas hibridizações,
envolvendo modos de assumir as tradições locais, de compreender
o folclore de um país, de ver o que pode ser feito com a
heterogenidade das sociedades latino-americanas. (CANCLINI,
1993, p. 79) Segundo Canclini, a categoria do híbrido designa
uma liminalidade, um material cuja existência exibe tanto a afirmação
dual de uma substância quanto a sua falta de identidade, ou seja,
aquilo que está nos interstícios, que se estabelece na zona de sombra
e que escapa, ao menos na aparência, à repetição. O híbrido (cuja
teorização aproxima-se da categoria da différance, proposta por
Jacques Derrida), solicita uma análise oblíqua, uma zona de feitos,
de deslocamentos. O híbrido (como a différance12) só pode ser
apreendido através dos traços de seu desaparecimento, antecipado
ou confirmado.

Ao questionar o caráter homogêneo da concepção
operacional da cultura e sua noção implícita de identidade como
um núcleo imóvel, Canclini chama a atenção para processos de
inter-relação (sempre fragmentária) de elementos discursivos que
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têm múltiplas formas, em permanente transformação. O híbrido
remete a algo que pertence a diferentes áreas ao mesmo tempo,
sem uma identidade permanente, temporalmente atribuível, uma
vez que os processos de hibridização sempre existiram e existirão
nas sociedades constituídas.

Esta preocupação de estabelecer pontes entre épocas
históricas e matrizes culturais encontra-se no pensamento de Darcy
Ribeiro, no Brasil. O antropólogo problematiza as formas tomadas
pela identidade brasileira e ilumina questões de exclusão
socioeconômica, de cidadania e etnicidade presentes na formação
populacional, enfatizando as misturas de base que presidem a nossa
formação. Tal exame passa, necessariamente, pelo exame da
colonização escravista luso-brasileira. Ao comentar os primórdios
da formação nacional e populacional, Darcy Ribeiro escreve: “O
Brasil, como fruto desse processo, desenvolve-se como
subproduto de um empreendimento exógeno de caráter agrário-
mercantil que, reunindo e fundindo aqui as matrizes mais díspares,
dá nascimento a uma configuração étnica de povo novo e o
estrutura como uma dependência colonial-escravista da formação
mercantil-salvacionista dos povos ibéricos.” (RIBEIRO, 1995,
p. 273)

Ao definir o “povo brasileiro” (título de seu último livro),
Darcy Ribeiro refere-se a células culturais neo-brasileiras –
verdadeiras “ilhas-Brasil” (diz ele) as quais, desde o século XVI,
operaram como núcleos aglutinadores dos contingentes
populacionais, “dando uniformidade e continuidade ao processo
de gestação étnica, cujo fruto é a unidade sociocultural básica de
todos os brasileiros.” (RIBEIRO, 1995, p. 270-273). E assim
define ele o povo brasileiro: “[O] Brasil é a realização derradeira
e penosa dessas gentes tupis, chegadas à costa atlântica um ou
dois séculos antes dos portugueses, e que, desfeitas e
transfiguradas, vieram dar no que somos: uns latinos tardios de
além-mar, amorenados na fusão com brancos e com pretos,
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deculturados das tradições de suas matrizes ancestrais, mas
carregando sobrevivências delas que ajudam a nos contrastar tanto
com os lusitanos” (RIBEIRO, 1995, p. 130).

A contribuição dos teóricos aqui brevemente abordados,
como Glissant e seus companheiros antilhanos, como o jamaicano
Paul Gilroy, o argentino Canclini e o brasileiro Darcy Ribeiro,
apontam direções comuns que, em sua ousada
transdisciplinaridade, representam vias fecundas para um
entendimento alargado das configurações populacionais e culturais
nas respectivas sociedades estudadas.  A busca da gestação do
presente no bojo do Atlântico negro; os “resultados imprevisíveis”
que nós, enquanto “humanidade nova”, trazemos ao mundo,
“deculturados” que somos das tradições e das “matrizes mais
díspares” que nos moldaram, porém “carregando sobrevivências
delas”. “... [p]ortanto”, nos reitera Canclini, “o espaço inter é
decisivo” (CANCLINI, 2005, p. 31).

O empenho conjugado de poetas, romancistas, músicos,
pintores, artistas do palco e da mídia, estudiosos da comunicação
neste mundo de hoje de globalização interdependente, persegue
a unidade na diversidade, a integridade nas misturas, a inteireza
na fusão das matrizes e os resultados, sempre dinâmicos, de tantos
processamentos. Trata-se, culturalmente, não mais de algum
“pedestal” intimidante e altaneiro como aquele contestado por
Fanon, mas de questões decisivas que, transbordando do âmbito
cultural propriamente dito, permeiam todos os aspectos da vida
social, do político ao psicológico, do estético ao existencial, do
econômico ao espiritual e à experiência cotidiana.

Percebe-se assim, neste início do século XXI, que as
realizações literárias e os estudos interpretativos também se
compõem e complementam, sem que a abundância das trocas
deva comprometer a validade da reflexão. Não é por acaso que a
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metáfora do rizoma seja hoje, para muitos, mais expressiva do
que a vertical profundidade das raízes subterrâneas.

O torturado personagem de La Fragata de máscaras,
romance recente do uruguaio Tomás de Mattos, dramatiza o
quadro cultural antigo que a sua ficção faz reviver. Como a
literatura imaginativa é capaz de fazer, o traço ficcional realça o
campo visual, ali, tornado metaforicamente um retábulo, onde
pairam obsessões correntes as quais (já não se sabe) pertencem
ao pessoal ou ao coletivo, ao delírio ou ao senso comum, ao
passado longínquo ou ao presente cotidiano: “Esta extraña claridad
de la luna que atraviesa las eternas nubes de Lima no le deja
resquicios a mi imaginación. Pero mi habitación se ha llenado de
indios y de negros que conforman contra la pared de enfrente um
grotesco retablo” (MATTOS, 1996, p. 56).

Desiludidos das utopias, não nos levaram, estas, muito
longe, é de se desejar que a nossa “pared de enfrente”,
diferentemente daquela do romance, tenha portas que se abram
para o outro, em sua perene novidade.

Notas
1 As traduções do inglês e do francês, neste texto, são de responsabilidade
da autora.
2 Sobre o papel das raças no Brasil oitocentista e na República Velha,
consultar Estilo tropical: História cultural e polêmicas literárias no Brasil
(1870-1914), de Roberto Ventura. (VENTURA, 1991); ver também Lilia
Moritz Schwarcz, O Espetáculo das raças: Cientistas, instituições e
questão racial no Brasil (1870-1930). (SCHWARCZ, 1993).
3 Em O Negro e o romantismo brasileiro (TOLLER GOMES, 1988) e As
Marcas da escravidão: O Negro e o discurso oitocentista no Brasil e nos
Estados Unidos (TOLLER GOMES, 1994) desenvolvemos a questão.
4 A idéia da “missão civilizatória” européia constituiria a moeda ideológica
corrente na segunda fase do colonialismo europeu (que foi fruto da
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revolução industrial, e cujo ápice deu-se entre 1870 e 1914). A investida
colonial/imperialista contra a África e a Ásia justificou-se em nome dessa
“missão”. Assim, “la France allait acquérir, dans les années 1870, la réputation
de nation dévolue à la mission civilisatrice”. (PITTS, 2005, p. 80).
5 O conceito de transculturação, conforme desenvolvido por Ortiz, é
discutido por Mary Louise Pratt em Imperial eyes: Travel writing and
transculturation. (PRATT, 1992, p. 6 & 228). Não há referências, ali, à tese
de Gilberto Freyre.
6 Também Nicolas Guillén escolheu como emblemático o motivo da cana-
de-açúcar. Esta desponta em todo o seu vigor telúrico ao lado da gente
da terra, porém serve paradoxalmente à exploração colonial e imperialista
– o que é tematizado no poema “Caña”, do livro Sóngoro cosongo, de
1931 (GUILLÉN, 1999, p. 44):
– El negro / junto al cañaveral.
– El yanqui / sobre el cañaveral.
– La tierra / bajo el cañaveral.
– Sangre / que se nos va!
7 Dentre os diversos críticos que têm enaltecido Cane, Harold Bloom, em
The Western canon: The Books and school of the ages inclui Cane entre
as obras que considera “canônicas”, na produção literária dos Estados
Unidos. (BLOOM, 1994, p. 562).
8 Em entrevista realizada em Paris, em 1985, Bourdieu afirmou: “[N]a época
[anos 60], os livros de Franz Fanon (sic), especialmente Les damnés de la
terre, estavam na moda e me pareceram ao mesmo tempo falsos e
perigosos.” (BOURDIEU, 2004, p. 19).
9 Repudiando qualquer forma de xenofobia, ao assinalarmos a presença
de “resíduos neocolonialistas” referimo-nos, não à assimilação e
incorporação criativas da cultura internacional – patrimônio da
humanidade – mas à utilização acrítica de materiais culturais advindos do
exterior, como também à utilização acrítica de elementos internos. Isto foi
assim postulado por Hélio Oiticica, ao explicar o seu conceito de
“Tropicália”, movimento que pode ser considerado o gesto inicial da
contracultura no Brasil: “Como se vê, o mito da tropicalidade é muito
mais do que araras e bananeiras: é a consciência de um não-
condicionamento às estruturas estabelecidas, portanto altamente
revolucionário na sua totalidade. Qualquer conformismo, seja intelectual,
social, existencial, escapa à sua idéia principal.” (OITICICA, 2006, p.
141).
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10 É analiticamente rentável enveredar pela via da “carnavalização”, com o
suporte da teorização de Mikhail Bakhtin, no sentido de estabelecer leituras
comparatistas entre este e outros romances de Jorge Amado e a ficção
(brasileira e caribenha) contemporânea, com destaque para a produção
afro-descendente. O ensaio “Jouissances carnavalesques: Représentations
de la sexualité”, de Thomas C. Spear, é instigante em sua leitura do erotismo
e da carnavalização em autores e autoras antilhanos. (SPEAR, 1995, p.
135-152).
11 O título do livro de Gilroy presta tributo a W.E.B. Du Bois (1868-1963),
introdutor do conceito da “consciência dupla” (“double consciousness”)
em seu clássico de 1903, The Souls of black folk (As Almas da gente negra).
12 Para uma conceituação da différance de Derrida, ver Glossário de Derrida
(Supervisão Silviano Santiago, 1976: p. 22-23). Conversation with Margarita
Zires, Raymundo Mier, and Mabel Piccini. The Postmodernism debate in
Latin America.  A Special Issue of Boundary 2.
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